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Criminal / Çriminal . ' ; 11

O Crime de Violação de Sepultura1 * 1

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Conceito legal do 
crime. 2 Escorço histórico. 3 Antecedentes 
legislativos nacionais. 4 O bem jurídico prote
gido. 5 Dogmática e doutrina soüpre o crime: a) 
objetividade jurídica; b) núcleo do tipo penal: 
ação física; c). objeto material; d) elemento 
subjetivo; e) consumação e tentativa; fj su
jeito ativo;'g) concurso de agentes; h) sujeito 
passivo; i) concurso de crimes; j) confronto do 
crime com a contravenção; k) exclusão do cri
me; 1) aspectos processuais. 6 Jurisprudência. 
Referências bibliográficas.

• RESUMO: Inicialmente, a violação de sepul
tura foi punida pelo Direito por motivos religio
sos; atualmente, em razão de um válor ético e 
social —  o respeito pelos sentimentos que os 
vivos nutrem pelos mortos. Secundariamente, 
há razões de polícia funerária e de defesa do 
patrimônio alheio. A  ação física do crime do 
art. 210 do CP é expressa pelos verbos violar 
ou profanar, supondo dolo e admitindo, em 
princípio, a forma tentada. O objeto material 
é a sepultura ou urna funerária. Qualquer 
pessoa pode ser sujeito ativo; sujeito passivo 
é a coletividade’ Çom o passar do tempo, ces
sará a tutela penal sobre o sepulcro. A  ação 
penal é pública incondicionada. A  violação de 
sepulcro-encontra sanção penal, sem prejuízo 
da sanção civil.

• PALAVRAS-CHAVE: Crime de violação de 
sepultura. Ação penal.

1 Juridicamente, cessa a personalidade do 
homem com sua morte. Pode,-sè dizer, porém,

Hugo N igro M A ZZ ILL I*

que, sób o aspecto social, de certa forma o mor- 
tb ainda continua a existir e a ter importância, 
pois sobrevive na memória dos seus parentes e 
dos que continuam a sentir a influência de suas 
obras, a ponto de já se ter afirmado que cada vez 
mais os mortos governam os vivos,2

Mistério e grandeza impregnam a morte, 
que atrai o homem, Nós, que aqui estamqs, por 
vós esperamos -  é a filosófica assertiva- que se. 
lê no frontispício do Cemitério Municipal de 
Paraibuna (SP).

Desde a origem dos povos, por imaginar-se 
uma vida alérn. da morte, a preocupação com o 
cadáver e com sua sepultura adquiriu um fundo 
de temor, de quase-superstição, além do caráter 
de culto religioso.

O respeito aos mortos provém do culto dos 
antepassados; é mais um valor social de cunho 

, ético, político e religioso do que jurídico. Contu- 
dcr, o Direito preocupa-se não só com a sucessão 
do morto, numa espécie de perpetuação de sua 
família, como, tàmbém, com o próprio morto ou, 
pelo menos, com as pessoas que reverenciam 
sua memória. Dá-lhe a lei o dia 2 de novembro 
para culto; acata-lhe a vontade nos testamentos;

*Professor. da Escola Superior do Ministério Público do ' 
Estado de São Paulo, Procurador de Justiça aposentado, 
'Advogado e Consultor jurídico. . ~
1. Em -1986, publicamos o artigo Violação de Sepultura, 
em RT 608/275, cuja revisão, atualização ,e ampliação, 
necessárias, ora são empreendidas.

2. Auguste Comte, Catéchisme positiviste, Paris,'1852: “a 
verdadeira sociabilidade consiste antes na continuida- 
. de'sucessiva que na solidariedade atuál. Os vivos são 
sempre, e cada vez mais, governados necessariamente 
pelos mortos: tal é a lei fundamental da ordem- humana" 
(nossa a tradução).



faz respeitar sua memória, protegendo-a de ca
lúnias; admite revisão de condenações criminais 
que o de cujus teve em vida; faz proteger-lhe os 
restos mortais e a última e definitiva morada.

2 A  lei brasileira não exige, porém, o res
peito pelos mortos, porque se o fizesse estaria 
criando inadmissível forma de culto obrigatório 
(art. 5o, V I e VIII, da CF de 1988), mas pode 
obrigar, e obriga, ao respeito dos sentimentos 
daqueles que —  estes, sim —  respeitam os mof- 
tos e qs locais onde eles são sepultados.

3 E specialmente no tocante à tutela jurídir 
ca dos sepulcros, o Direito Penal não é, no caso, 
meramente sancionador, mas constitutivo, como 
diz Manzini, pois se contenta com a existência 
da norma criminal, que tem preceito e sahçãò.

4 Pode-se falar em jus sepulchri, distinto 
do direito de propriedade sobre o local onde 
está a sepultura. O imóvel pode ser alienado, 
ou transmitido sob qualquer forma, desde ó;ue 
respeitada sua destinação. O direito de sepulcro, 
propriamente, compreende dois momentos: o 
direito principal ou primário de sepulcro —  di
reito de usar a sepultura, de sepultar, o qual 
se exaure quando há o sepultamento — , e o 
direito secundário de sepulcro —  mais limitado, 
personalíssimo, de opor-se a qualquer ato que 
constitua violação ou profanação da sepultura.

A  destinação e a efetiva utilização do local 
como sepulcro limitam o direito de propriedade 
e outros eventuais direitos reais que gravem o 
imóvel, e passam a ser passíveis de tutela cri
minal e civil.

1 Conceito légal do crime •
5 O CP de 1940, na redação atual de seu. 

art. 210, define o delito de forma bastante sinté
tica: “ Violação de sepultura. Violar ou profanar 
sepultura ou urna funerária: Pena —  reclusão,

' de um a três anos, e multa".
Houve críticas isoladas ao nomen juris do 

delito,'que fala em violação de sepultura apenas,

Ij2 Justida, São Paulo, 65

quando o tipo penal inclui também violação de 
urna e profanação de urna e de sepultura. Mas, 
levando em conta o càráter de concisão do no
men juris da infração- e a origem histórica dò 
instituto, as críticas não poderíam vingar, mes
mo porque, se o nomen juris do delito tivesse, 
necessariamente, que conter toda a ação física 
e todo o,objeto material, então teria de ser assim 
grafado: violação ou profanação de sepultura ou 
urna funerária —■ e aí não haveria mais distinção 
entre o nome do crime e o Seu conceito legal... 
Por isso, em nada melhorou a situação o Código 
Penal de 1969;-em boa hora revogado, que deno
minava esse crime de Violação de sepultura ou 
urna funerária. Preferível, assim, o nomen juris 
atual (que foi, aliás, conservado no anteprojeto' 
de Código Penal, art. 227, pub. DOU 19-07-84).

Por outro lado, na definição do crime, 
também foi oportuno que a lei usasse expres
são concisa e genérica, para alcançar a grande 
variedade das hipóteses fáticas que visa a coibir 
(v. infra, ns. 21-32).

6 Anote-se que a violação de uma ou de 
sepultura, curiosamente, é punida com mais 
rigor que o vilipêndio do próprio cadáver.3 Sabe- 
se que essa também foi a solução do Direito 
italiano, que em muito inspirou a elaboração 
de nosso diploma criminal (arts. 407,408 e 410). 
Contudo, inconsequentemente, nossa lei pune 
menos gravemente o vilipêndio do próprio ca
dáver que a profanação de sua sepultura; pune 
mais gravemente a profanação da urna com as 
cinzas do cadáver que o vilipêndio do cadáver 
todo. É estranhável, dado que a objetividade 
jurídica protegida em ambos os artigos é o sen
timento de respeito aos mortos, que haveriáde

(199), jul./dez. 2008

3. Art. 210 do CP —  Violar ou profanar sepultura ou urna 
funerária: Pena —  reclusão, de um a três anos, e multa; 
art. 212 do CP— Vilipendiar cadáver ou suas cinzas: Pena 
—  detenção, de um a três anos, e multa.

estar mais especialmente presente no vilipêndio 
do próprio cadáver e não apenas no do local de 
sua última morada. Anote-se que o anteproje
to de Código Penal de 1984 buscava corrigir 
o equívoco, equiparando as penas dos delitos 
(arts. 227.e 229); contudo, não o fizera de todo, 
já que previra forma qualificada de violação de 
sepultura com fim de lucro (parágrafo único do 
art. 227), mas não previra igual qualificadora 

•quando se tratasse de vilipêndio de cadáver 
(art. 229).

2 Escorço histórico
7 Admite-se que o homem, desde as mais 

primitivas épocas, já demonstrava crenças e 
religiosidade. À  veneração dos restos mortais 
fundava-se, então, na crença religiosa numa vida 
áléih-túmulo, assim como no medo inspirado 
pelos mortos.

A  sobrevivência da alma para os antigos 
gregos, fenícios, chineses e etruscos estava inti
mamente ligada à sorte dos cadáveres, à manei
ra de sepultá-los e, especialmente, à de proteger 
suas sepulturas, pois o enterramento numa fossa 
não era abandono, mas simultaneamente abrigo 
e prisão... Diversamente dos caíatienses, que 
teriam o hábito de comer seus cadáveres, nos 
outros povos, a proteção e a manutenção das 
sepulturas era mera consequência das premis
sas acima, quèr costumassem eles queimar ou 
enterrar seus cadáveres ou suas cinzas.

8 No Direito roman,©, a violação das se
pulturas adquiriu, desde o início, o caráter de 
infração contra a religião, dado o aspecto sagra
do que se conferia ao local de sepultamento. Os 
romanos respeitavam seus mortos menos por 
piedade do que por um sentimento de religião 
feita mais de temor que espontânea veneração.

Na Lei das XII Tábuas, nãò havia disposi
ções penais a propósito da violação de sepultu
ras, embora nos tenham chegado disposições 
fragmentárias a respeito dos sepultamentos

Criminal

(10a Tábua, 2a lei e ss.; Gícero, Delegibus, II, 26; 
norma esta derivada da legislação soloniana).

Com o Digesto, deu-se oíganicidade ao jus 
sepulchri (direito de sepultar um cadáver, de ser 
sepultado, de cumprir as cerimônias do culto, de 
vigiar e visitar a sepultura). O tít. XII do Livro 
XLVII foi dedicado à actio sepulchri violati (C. 9, 
19). Tratava-se de ação infamante, atribuída em 
primeiro lugar aos titulares do sepulcro (lei 6) e, 
se não fosse intentada por estes, poderia sê-lo 
por quivis de populo. As reformas eram possí
veis desde que intocados os defuntos (lei 7). O 
crime de violação de sepulcro era enquadrado 
na Lex Iúlia de vi privata (ou, se cometido com 
violência, na de vi publica), assemelhada a vio
lação de sepulcro ao impedimento de funerais, 
por equivaler a deixar insepulto o que estava 
enterrado (lei 8). Pela violação de um sepulcro 
se dava também uma ação pecuniária (lei 9), que 
cabia ao herdeiro necessário, ainda que tivesse 
renunciado à herança (lei 10).

Digna de nota é a lei 11: “Rei sepulchrorum 
violatorum, si corpora ipsa extraxérint, vel ossa 
eruerínt, humiliores quidem fortunae sumo sup- 
plicio adficiuntur, honestiores in insulam depor- 
tantur: alias autem relegantur, aut in metallum 
damnantur” -  ou seja: “Os réus de violação de 
sepulcros, se tiverem exumado os cadáveres ou 
desenterrado os ossos, serão castigados com a 
pena capital, os de condição mais humilde, e os 
de mais elevada condição serão deportados para 
uma ilha; em outros casos de menor gravidade, 
serão relegados ou condenados ao trabalho 
numa mina” (D., XLVII, XII, 11, Paulus, lib. 5, 
Sententiárum).

9 Á  legislação romana influenciou o velho 
Direito espanhol, que também cominava gra
víssimas penas para a violação de sepulcro no 
Fuero Juzgo, Fuero Real e Las Partidas. Também 
no velho Direito francês a punição desse crime, 
como no Direito romano, dependia da qualidade 
do agente, e se tratava de um delito contra a

/ Criminal 13



religião, como, aliás, no Direito espanhol e no 
germânico, nos quais as penas chegavam até 
à de morte'.

A  intolerância religiosa da Idade Média 
permitiu que o sujeito passivo do delito não 
fosse o Estado, mas o próprio Deus, concebido 
antropomorficamente.

Houve uma reação no sentido da liberda
de de crença a partir da' Revolução Francesa, 
laicizando-se o Estado. Passou-se, nesta ma
téria, a incriminar apenas os atos atentatórios 
à liberdade individual em matéria religiosa, 
ou então atentatórios ao sentimento de pieda
de pelos defuntos, ou por fundamentos ainda 
diversos, que serão desenvolvidos adiante (v. 
infra, ns. 16-20).

Na evolução histórica do instituto, interes
sa anotar que o Direito Canônico, inicialmente, 
pôs extremo rigor na proteção às sepulturas. O 
Codex Iuris Çanonici de 1917 chegou a conside
rar sua violação como quase-sacrilégio, passível 
de excomunhão (cânones 2.314 e ss. e 2.328).

O atual Codex Iuris Çanonici, em vigor 
desde 27-11-83, é mais brando. Além  de reduzir 
de 37 para 7 as excomunhões automáticas (di
tas latae sententiae), dentre éstas não incluiu a 
violatio sepulchri.

“O novo Código —  salienta o.Pe. Jesus S .. 
Hortal, S. J. —  não reivindica mais o direito de a 
Igrejapossúir cemitérios próprios. Apenas enun
cia um desejo e regulamenta o fato da existência 
de cemitérios especialmente destinados à sepul
tura dos fiéis. Por outro lado, deixa esta matéria 
qu'ase inteiramente para o Direito particular." A  
Igreja continua incentivando insistentemente o 
costume de dar sepultura ao defunto, embora 
não proíba sua cremação (cânones 1.176 e § 3o 
e 1.177 e ss.). Considera os cemitérios e os es
paços destinados âos fiéis defuntos como locais 
sagrados, estavelmerite destinados ao culto 
divino, ainda que pertencentes a particulares 
(cânones 1.171, 1,205 e 1.240-1.243).

14 - ' Juscitia, São Paulo, 65

Atualmente,^ Direito Canônico conside
ra atos de violação os gravemente injuriosos, 
perpetrados contra a destinâção sagrada dos 
lugares e com escândalo dos fiéis (cânone 1.211). 
Ao cuidar das sanções, não há mais norma espe
cifica para a violatio sepulchri, que é compreen
dida nesta disposição genórica do cânone 1.376: 
“quem profana coisa sagrada, móvel ou imóvel, 
seja punido com justa pena” —  entre as quais 
se incluem, de acordo com a situação concreta,’ 
as penas de censura (ditas/medicinais), as ex
piatórias, os remédios penais e as penitências 
(cânones 1.331-1.353). ,

3 Antecedentes legislativos nacionais
10 Também entre nós, até a República, 

os cemitérios foram locais quase-sagrados, 
sob a direção da Igreja. Com o Dec. 789, de 
27-09-1890, os cemitérios foram secularizados, 
passando para a Administração municipal (cf. 
arts. 72, § 5°, da CF de 1891; 1Í3, n. 7, da CF de 
1934;.122, n. 5, da Carta de 1937; 141, § 10, da 
CF de 1946; a EC 1/69 à CF de 1967 foi omissa 
a respeito, omissão mantida na Constituição, 
de 1988).

Antes de separar-se a Igreja do Estado, na 
vigência das Ordenações Filipinas, o Livro V  des
tas, visando à repressão criminal, preocupava- 
se com a defesa em geral da religião católica; 
entretanto, o Código Criminal do Império (1830) 
não cuidou da tutela específica da violação de 
sepultura.

11 Esta surgiu com o Código Penal de 1890* 
que previa algumas infrações contravencionais 
a respeito: qualquer desacato tendente a que- 
brantar o respeito devido aos mortos ou, ainda, 
violar ou conspurcar sepulturas e danificar dè 
qualquer modo os mausoléus, lousas, inscrições e 
emblemas funerários (arts. 365 e 366), fixando-se 
penas de prisão celular de até um ano.

12 Q CP vigente (1940), no seu art. 210, 
puniu a violatio sepulchri dos romanos (v. supra,
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n. 5), considerando tal delito ofensivo ao respeito 
aos mortos, relegando pára o art. 67 da Lei das 
Contravenções Penais (1941) a punição por 
inumár ou exumar irrègularmente, infração', 
esta, contra â. Administração Pública.

13 O Código Penal de 1969 (Dec.-lei 
1.004/69 e Lei 6.016/73), natimorto porque re
vogado antes de efetiva vigência (Lei 6.578/78), 
pretendera cuidar de tal infração'no seu art. 
235, mantendo a mesma objetividade jurídica,

. a mesma descrição típica, mas alterando leve
mente o nomen juris do delito (v. supra, n. 5) e 
cominando penas corporais que iam até 3 anos 
de reclusão e pecuniárias de 5 a 20 dias-multa.

' Já o anteprojeto de 1984, no seu art. 227, 
pretendia manter o nomen juris tradicional, con
servando a descrição do tipo de 1940; apenas 
sugeriu alterar a sanção, substituindo a reclu
são por detenção, que passaria de nove meses 
a três anos. Além  disso, sugeriu um parágrafo 
único visando ao aumento de até 1/3 na pena, 
cumulada com multa, se 0 crime fosse cometido 
com o fim de lucro.

Assim, no Direito brasileiro, o crime de 
violação de sepultura ó definido exatamente 
nos mesmos termos da redação original do CP 
de 1940, exceto no tocante à sanção pecuniária, 
que agora é calculada na forma genérica do art. 
49 (alterações da Lei 7.209/84, art. 2o).

. Criminal

14 Com rigor diverso e eleição de penas 
corporais somadas ou alternadas com as pecu
niárias, os legisladores têm punido a violação de 
sepulcro com fundamentos também díspares.

15 Como já destacamos em estudo ante
riormente feito a respeito da matéria, legislado
res dé diferentes países consideraram a violação 
de sepultura ora um crime contra os próprios 
mortos, ora contra a piedade ou o respeito aos 
mortos, ora contra a religião, ora contra a paz, a 
ordem pública, a segurança ou a tranquilidade

pública, ora contra as relações de vida em so- 
cipdadé, ora contra a saúde pública, orá contra 
pessoas ou contra a, liberdade individual em 
matéria religiosa (liberdade de culto), ora como 
crime de dano moral, ora contra a intimidade 
das pessoas, ora como crime de*perigo para 
a comunidade, ora até mesmo como um crime 
contra a própria inumação ou a exumação, como 
se estas fossem um bem em si mesmas.4

O Código Penal vigente (art. 210) conside- 
ra-a delito contra o respeito aoà mortos.

No exame do Objeto jurídico tutelado pela 
lei penal serão desenvolvidas e criticadas as 
opções.

5 Dogm ática e doutrina sobre o crime 
a) Objetividade jurídica

16 O Código Penal brasileiro em vigor 
considera o delito do art. 210 um crime contra o 
respeito aos mortos.

Não é feliz a rubrica do tít. V  da Parte Espe
cial de seu cap. II —: Crimes contra o respeito aos 
mortos. Na verdade, o objeto jurídico tutèlado 
não é o respeito aos mortos, o que induziría à 
falsa conclusão de que o Direito faz respeitar os 
mortos, que não são sujeitos de direito. O objeto 
jurídico realmente tutelado é o sentimento de * 
respeito que os vivos têm pelos mortos, ou seja, 
um direito dos vivos, à evidência. Melhor fora, 
pois, que o título mencionasse: Dos crimes contra 
o sentimento de respeito pelos mortos.

17 Como se antecipou (n. 15 retro), não é 
pacífica no Direito comparado a eleição do bem 
jurídico no crime de violação de sepultura.

Seria um crime de cunho religioso, como 
nas origens?

Embora seja de se admitir um fundo re
ligioso, até por razões históricas, a iluminar a
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4. Em nosso artigo Violação de sepultura (RT 608/275), 
fizemos a resénlia do Direito comparado a propósito da 
matéria.



repressão penal à violação de sepultura, en
tendemos que, na verdade, o Direito brasileiro 
não reprime essa infração por considerá-la um 
crime contra o sentimento religioso. Há, com 
efeito, ações típicas que ofendem diretamente 
a liberdade religiosa, de consciência e de culto, 
ou o Sentimento religioso (como o crime do art. 
208 do CR de ultraje a culto e impedimento ou 
perturbação de ato a ele relativo). O sentimento 
de respeito aos mortos, porém, transcende e 
ultrapassa a órbita desta ou daquela religião, 
podendo-se dizer que é um valor ético e so
cial que o Direito resolve fazer respeitar, sem 
distinguir se o morto ou seus familiares foram 
ateus ou convictos religiosos. Para tutela deste 
crime é, pois, estranho o critério de religião e 
de culto, assim como o conceito de liberdade.. 
Como argumenta Florian, tal ilícito penal não 
existe, pois, para tutela da liberdade dos mortos. 
Existiría, então, para tutela dos vivos? Mas, de 
quais vivos? E se o morto não deixou parentes? 
E para tutela de que tipo liberdade? Liberdade 
de fazer o quê? Ora, o sentimento de veneração 
não é uma forma de liberdade.

Admitir, porém, como se faz em alguns 
sistemas jurídicos estrangeiros, que se trate de 
uma infração contra a pessoa não será grande 

. avanço, pois qualquer crime', em última análise, 
atinge o ser humano. A  mesma crítica se faça às 
legislações que apenas estipulam tratar-se de 
um crime contra a ordem pública:

Não satisfazem, igualmente, os legisla
dores que aí só entreveem um crime contra a 
Saúde pública. Se esta fosse o único bem jurídico 
colimado, nada impediría inexistisse tutela pe
nal para a profanação sem violação, ou até que 
cessasse a tutela da violação depois de poucos 
anós a contar do sepultâmento, época a partir 
de que o legislador local óostuma admitir livre
mente a exumação.

Há, é certo, razões de ordem pública, de 
saúde, de higiene' e até de intangibilidade das 
coisas alheias a recomendar á tutela penal aos
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sepulcros, mas esses princípios estão subordina
dos a um sentimento moral coletivo de respeito 
em relação àqueles que respeitam os mortos.

18 O Estado não poderia impor, nem impõe 
religião ou sentimento de respeitp pelos mortos 
(art. 5o, VI e VIII, da CF de 1988). O que pode e 
deve impor, e o faz, é o respeito pelos sentimen
tos alheios, mormente o sentimento religioso ou 
de veneração pelos seus mortos, sempre tão caro 
a quem o possui.

19 Ainda que a proteção à sepultura cons
titua uma limitação à propriedade do terreno 
onde ela se encontre, é restrição legítima, apta 
a impedir que o direito de propriedade seja 
exercido de modo a violar interesses de ordem 
pública que a lei penal protege.

20 Em suma, na tutela penal, o que a lei 
exige não é o sentimento de respeito pelos mor
tos, mas sim o respeito por aqueles que sentem 
respeito pelos mortos.

b) Núcleo do tipo penal: ação física
21 O núcleo da ação no tipo penal em 

exame é viôlar ou profanar sepultura ou urna 
funerária.

Antes de mais nada, cumpre examinar se 
se trata de expressões sinônimas ou se uma, por 
ser mais compreensiva, engloba a outra.

22 No Código Penal italiano de 1930, que 
foi a fonte de nossa atual codificação criminal, 
o legislador cuidou, em artigos distintos (407 e 
408), da violação de sepulcro e do vilipêndio à 
tumba (figúra, esta, equivalente à nossa profa
nação).5

5. Art. 407 — Violazione di sepolcro: Chiunque viola una 
tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la reclusione 
da uno a cinque anni; art. 408 — .Vilipendio delle tombe: 
Chiunque in cim iteri o in altri luoghi di sepoltura, 
commette vilipendio di tombe, sepolcri o ume, o di 
cose destinate al culto dei defunti, owero a difesa o ad 
ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei 
mesi a tre anni. . . .  . . .
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Os comentadores à le i brasileira têm 
admitido que toda violação é profanação, mas 
pode-se profanar sem violar.

A  ser assim, inútil que a lei mencionasse 
ambas as ações. Bastaria cuidar da profanação 
de sepultura.

Poder-se-ia até objetar que, se nosso le
gislador usou as duas expressões, foi apenas 
para evitar discussões- inoportunas, às vezes 
çavilosas, tendo preferido repetir e reforçar, a 
escolher e assim correr o risco de ver excluído 
na interpretação um dos comportamentos que 
intentava normativamente impedir. •

Mas não se crê seja por isso apenas que se 
justifique a duplicidade de núcleo no tipo penal. 
Na verdade, as duas ações se completam, às ve
zes com tênues limites, é certo, mas nem sempre 
sé poderá dizer que toda violação é profanação, 
nem o contrário. É possível violar (devassar ar
bitrariamente) sem intenção de profanar, bem 
óomoé possível profanar (ultrajar) sem intenção 
de violar; crime haverá dependendo do èxame 
dos elementos implícitos no tipo (o normativo 
e o subjetivo, como.se verá adiante). Em.regra, 
a profanação é sempre ilegítima, enquanto na 
violação só haverá crime se o devassamento for 
arbitrário. Acrescente-se que o próprio concei
to de profanação contém uma ideia de ultraje 
(elemento subjetivo do injusto), enquanto o de 
violação contém mais uma ideia física de des- 
cobrímento ou abertura, e necessitará ser arbi
trária para ser criminosa (elemento normativo 
do injusto). Nos ns. 34, 35 e 40 essas diferenças 
serão enfatizadas. - * • ■

A  simples abertura de um túmulo, ainda 
que toda cheia de cuidados, poderá ser viola
ção de sepultura, desde que praticada com o 
elemento subjetivo necessário (vontade livre e 
consciente de violar ou devassar a sepultura, 
ainda que tão-só para rever o semblante do fami
liar morto, no clássico exemplo comumente ad
mitido como punível). Por sua vez,' a profanação

Criminal

supõe uma atitude aviltante ern relação a algo 
consagrado ou destinado a um fim, atitude esta 
que nem sempre estará presente na violação.

Melhor, assim, que a lei consigne no tipò 
penal as duas expressões, ainda que apenas 
para evitar maiores dúvidas ou controvérsias.

23 Violar sepultura ou urna funerária inclui 
abrir, devassar, escavar, aluir, alterar o túmulo ou 
a urna de modo a expor o cadáver, seus restos,, 
suas cinzas, ainda que sem removê-los. Em to
das as hipóteses, deve haver um devassamento 
arbitrário.

Profanar à sepultura ou a urna funerária 
contém ínsita uma ideia de ultrajar, macular, 
conspurcar, degradar, tratar com desdém inju
rioso, irreverência, desonra, escárnio, zombaria 
afrontosa, desrespeito, vilipêndio.

24 As ações de profanação, diversamente 
das de violação, poderão dar-se até por meios 
formais, além dos materiais, desde que idône
os para ofender o sentimento de respeito pelo 
defunto: escritos injuriosos, desenhos obscenos 
e até mesmo expressões orais, desde que exter
nadas publicamente diante da sepultura.

No caso das expressões orais, será neces- ' 
sária a publicidade da profanação não só porque 
sob esta modalidade estamos diante de crime 
formal, que não deixa vestígios (assim, a pu
blicidade será necessária aos fins probatórios), 
como até mesmo antes disso, para configurar a 
própria existência do delito (v. infra, n. 42). Com 
efeito, destinando-se a palavra á servir de meio 
de comunicação, quando a comunicação não é 
efetiva, a palavra se perdeu, e, destarte, não se 
sustentaria a presença do crime do art. 210-do 
CP sequer na forma tentada. O mesmo se diga 
das expressões aviltantes proferidas noutra 
língua, totalmente desconhecida dos circunstan- 
tes. Seriam como um solilóquio, um monólogo, 
como se o agente falasse para si mesmo; nes
se caso, não se teria violado o objeto, jurídico, 

.porque não teria sido ferido ó sentimento de
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respeito de ninguém, por absoluta ineficácia 
do meio empregado. Diversamente ocorreria 
na realização do crime na sua forma material, 
mesmo sem testemunhas, pois o corpó de deli- . 
to remanescente poderia ferir o sentimento de 
respeito alheio.

25 No crime de violação de sepultura, são 
puníveis, destarte, quaisquer atos comissivos de 
vandalismo contra a sepultura (desenterrar ou 
.expor os restos mortais, descobrir a sepultura 
ou a urna, arrancar, destruir ou macular a lápide 
ou a lousa tumular, a cruz ou outro símbolo reli
gioso, os ornamentos estáveis, o epitáfio, lançar 
imundícies, pichar, fixar símbolos infamantes, 
v.g.). Também são infrações ao preceito, desde 
que iluminadas as ações pelo imprescindível 
elemento subjetivo ou normativo do injusto, 
abrir, devassar, romper, destruir; morar ou 
dormir numa sepultura, sepultar um cadáver 
em túmulo alheio, pisotear, esputar, urinar ou 
defecar no sepulcro, executar sobre este atos 
de libertinagem, nele depositar objetos que evi
denciem ultraje, nele guardar instrumentos ou 
produtos de crimes, remover ou subtrair a terra 
que cobre, a-cova, construir sobre ela,, cultivar 

, utilitariamente o local, apascentar ou soltar 
animais sobre a sepultura, arrancar as flores 
plantadas sobre a cova, remover pedras, tijolos, 
ornamentos, retirar a bandeira que envolva o 
ataúde; colocar õbjetos que tenham conotação 
irreverente ou desrespeitosa sobre a sepultura, 
escrever ou desenhar algo de caráter injurioso 
ou grosseiro etc.

- Ações cometidas nas imediações da tum
ba poderão configurar profanação: é o caso dos 
discursos ou canções libertinas, das orgias em 
frente ou ao lado do sepulcro, ainda que não 
diretamente sobre ele.

Enfim, trata-se ora de atos que modifi- 
qúem para pior o sepulcro ou a urna, ora de que 
os. alterem na sua unidade, ora, enfim, de atos 
que os;tornem impróprios, ou os degradem ante 
sua destinação.

c) Objeto material
26 O objeto material sobre que recai a ação 

típica do .crime do art. 210 do CP é a sepultura 
ou a urna funerária.

Sepultura deve ser compreendida tanto no 
sentido estrito (lugar de intimação) como num 
sentido mais amplo (os ornamentos e  constru
ções ligados a ela de maneira permanente ou 
ao menos estável).

A  sepultura ou sepulcro é o local onde 
encontram repouso os restos mortais humanos; 
sem estes, não temos sepultura para os fins pe
nais. Compreende não só a cova onde se enterra 
o cadáver como, ainda, o sarcófago (que anti- 
garnénte.era de pedra calcária, para consumir 
mais rapidamente a carne), os carneiros (casas 
subterrâneas abobadadas onde também se faz 
o sepultamento, erroneamente empregados no 
feminino), o cqlumbário (câmara sepulcral com 
paredes cobertas de nichos, cada qual destinado 
a duas urnas). A  tumba é empregada como equi
valente de sepultura ou jazigo (mas seu signifi
cado próprio seria campa, lápide sepulcral, ou 
monumento funerário sobre a terra, em oposição 
ao sentido etimológico de sepulcro e sepultura, 
que seria o monumento funerário sob a terra, v. 
sepelire). Túmulo também tem sido empregado 
como sinônimo de sepultura, mas significaria, 
mais propriamente, o monumento em memória 
de alguém, colocado sobre o local da inumação. 
Também são considerados sepulcros desde o 
panteão (local onde se guardam Os restos mor
tais das pessoas ilustres) e o mausoléu (monu
mento sepulcral suntuoso) até a mera fossa na 
terra nua, onde o corpo pode estar enterrado 
em vala individual ou comum, sem mesmo um 
caixão, féretro, ataúde ou esquife a envolvê-ló.

A  sepultura é uma unidade, pois compre
ende tudo o que lhe é conexo, ou seja, não só a 
cova onde está enterrado o defunto como qual
quer construção sobre esta que proteja o local; 
inclui a lápide, os'ornamentos permanentes ou
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ligados de forma estável a ela, o epitáfio, a plan
tação de flores ou de grama, os monumentos, 
até o caixão com o corpo -  isto é, tudo o que é 
acrescentado de maneira orgânica ou mecânica 
para proteção, embelezamento ou defesa da 
sepultura. :

Evidentemente, não basta estar um ca
dáver enterrado num local para este seja consi
derado sepultura: é necessário que o local seja 
regularmente destinado a esse fim. Assim, não é 
sepultura o local o,nde uma pessoa foi acidental
mente soterrada por um deslizamento de terra, 
nem o local onde o criminoso enterra sua vítima 
para ocultar seu corpo. Nesses casos, a autorida
de pode desenterrar diretamente os corpos, sem 
que com isso cometa qualquer delito.

27 Urna funerária, por sua vez, é o recipien
te próprio que guarda cinzas (urna cinerária) ou 
ossos (urna ossária), estando equiparada por 
lei à sepultura. Não se confunde com o esquife 
ou ataúde, destinados a receber , o cadáver, e 

tnão suas cinzas ou ossos. Sem cinzas ou restos 
mortais humanos, a urna não é objeto'de pro
teção penal.

Da mesma forma do que se disse em re
lação à sepultura, não basta que haja cinzas ou 
festos mortais numa urna, para que esta receba 
a proteção perial: é necessário que a urna seja re
gularmente destinada a acolher restos humanos. 
Desta forma, se por acidente ou crime existem 
restos mortais de um homem num recipiente 
qualquer, a autoridade investigante pode dire
tamente abrir o recipiente e fazer examinar seu 
conteúdo, sem que com isso esteja violando a lei.

28 Não importa o lugar onde estejam a sè- 
pultura ou a uma: se num cemitério (necrópole, 
terra santa, campo santo, adro), numa capela, 
numa cripta, numa praça, num mausoléu, no pátio 
de um convento ou de uma faculdade, ou se na 
terra.nua, em pleno campo, ou na beira de uma 
estrada. A  tutela penal é a mesma.

Griminal

29 Como já antecipamos, embora o Código 
Penal fale em violação ou profanação de sepultura 
e urna, na verdade, não busca proteger esses 
objetos materiais por si mesmos, mas sim, tão- 
somente, enquanto contenham restos mortais 
da pessoa humana. A  doutrina seguramente 
predominante entende que, para se configurar a 
violatio sepulchri, é necessário que neste esteja 
sepultado um corpo humano, ou que nele se 
contenham cinzas ou ossos de alguém. A  não 
se entender desta forma, estar-se-ia olvidando 
a objetividade jurídica do delito e teríamos um 
preceito sem escopo.

Assim, não basta, para fins penais, sa
bermos que o lugar está destinado a uma ou 
sepulcro: o que os consagra a essa finalidade 
è suaregular utilização para recolher restos 
mortais humanos. Por isso que os Cenotáfios 
(monumentos simbólicos em memória de um 
falecido, mas sem seus restos mortais) não são 
urna ou sepultura para os efeitos criminais, pois 
não estão eles, atual ou efetivamente, servindo 
para guardar restos mortais do homem.

30 Para o art. 210 do CP não é mister que 
o. cadáver (corpo humano sem vida) ainda esteja 
com as partes conectadas, pois o desapare
cimento da forma humana não importa neste 
crime, que também protege até mesmo a urna 
ossária ou cinerária. Por.essa razão, tanto é com
preendido na proteção penal o cadáver inteiro 
como o decomposto em partes, ou reduzido a 
piedosos resíduos. São alcançadas, igualmente, 
as sepulturas ainda que não contenham o cadá
ver todo (nas catástrofes, como nos desastres 
de avião, pode ocorrer que sejam encontrados 
e enterrados, apenas pedaços do corpo): lá há 
restos mortais humanos, estando presentes á 
destinação e a objetividade jurídica colimadas 
pela lei.

31 O cemitério, local onde mais frequen
temente se localizam os sepulcros, tem sido 
considerado pela doutrina como bem público
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municipal de uso especial. Contudo, é desne
cessário recorrer ao exame de sua natureza 
jurídica, pois o sepulcro num cemitério público 
ou particular, secular oü de uma ordem religio
sa, é sempre protegido, sem interessar saber 
quem seja o proprietário do terreno. Todas as 
sepulturas merecem igual proteção legal, seja a 
do que morrèusó no mundo ou a do que deixou 
familiares; seja a do religioso ou a do ateu (já 
que o crime não é contra a religião ou contra o 
culto); estejam zeladas ou abandonadas; sejam 
individuais ou coletivas; estejam dentro ou fora 
dos cemitérios.

32 Embora tenham as urnas ou caixões 
sido fechados ou enterrados irregularmente, 
em désconformidadè com os regulamentos, 
caberão, aqui, sanções e providências de Índole 
administrativa, mas nem por isso deixará.o lugar 
de merecer a proteção do art. 210 do CR

d) Elemento subjetivo
33 O crime do art. 210 do CP é doloso; hão 

se pune a título de cülpa.
No exame do elemento subjetivo do Crime 

a doutrina e a jurisprudência divergem sobre a 
necessidade de contar com o dolo genérico ou 
o específico.

Hungria menciona especificar-se o dolo 
pelo fim de violar ou profanar. Mirabete enten
de ser de todo irrelevante saber o propósito do 
agente, se este tem plena consciência de estar 
praticando a violação de uma sepultura. Já Fra
goso distingue, dizendo que só na modalidade 
de profanar é que se exige dolo específico, ‘-‘pois 
não há profanação sem o intuito de vilipendiar 
ou desprezar” ; mas na modalidade dé violar, 
"basta a vontade consciente de alterar, abrir ou 
arrebentar sepultura ou urna funefária” .6 , , .

6. Lições de Direito Penal, parte especial, 2, p. 286, ed. 
-Bushatsky, 1980.

Refletindo essa Controvérsia, a jurispru
dência tem, algumas vezes, exigido dolo es
pecífico, ou um elemento subjetivo dó injusto 
subentendido no tipo penal, mas outras vezes 
tem-se contentado com o dolo genérico (pelo 
dolo específico: RT 443/435, RF 243/265, RJTJSP 
21/458; Justitia 76/202; RT 374/72; RF 222/350; 

.RT 280/114; RF 182/333; RF 243/265; pelo dolo 
genérico: RT 305/106; RF 197/328; RF 205/371; 
RF 167/411; RT 203/553).

34 De nossa parte, podemos identificar um 
claro elemento subjetivo do injusto implícito na 
modalidade de profanar: não se concebe dolo 
de profanar sem intenção direta ou eventual de 
ultrajar o sentimento, alheio de respeito pelos 
mortos. É, pois, preciso recorrer ao exame dain
tenção ulterior do agentè: o mero comportamen
to de pisotear um túmulo, p. ex., pode significar 
trabalhos de reparo ou denotar desprezo. Já, em 
outras hipóteses, há ações por si mesmas tão 
claramente ultrajantes que sua prática volun
tária não pode levar a crer que ao agente falte 
elemento subjetivo do injusto (n. 36).

Mesmo na modalidade de violar, cremos 
que a lei não se contente com a mera ação física 
de abrir o sepulcro oü a urna. No conceito de 
violar há mais do que abrir: insere-se implícito 
um elemento normativo do injusto, pois violar 
corresponde sempre a abrir ou clevassar indevi
damente (ou arbitrariamente, nas expressões de 
Hungria e Damásio). Mas, nestas modalidades, 
ao contrário do que ocorre na profanação, não é 
preciso ânimo especial de ofender o sentimento 
de respeito pelos mortos. Basta a consciência de 
que a ação empreendida é violadora e ofensiva 
a dito sentimento.

Seguindo a concepção de Welzêl sobre o 
dolo, podemos, pois, concluir que o elemento 
subjetivo neste delito deve incluir sempre: a) o 
fim direto que o agente pretende alcançar (seja 
o próprio ultraje, seja o fim de lucro, sejà a curio
sidade mórbida, seja mesmo o intuito de rever o

. parente falecido); b) os meios que emprega para 
isso (abertura indevida da urna ou sepulcro, a 
subtração.das peças, v.g.)] c) as consequências 

■secundárias e necessariamente decorrentes (a 
ofensa ao sentimento comum de respeito aos 
mortos). Por isso, até mesmo aquele que abre 
arbitrariamente um sepulcro para rever o paren
te falecido comete crime, porque, embora seu 
fim último não seja a profanação, sabe que sua 
ação, que quer cometei: e comete, é ofensiva ao 
sentimento coletivo de respeito aos que veneram 
seus mortos, sentimento este que a lei tutela. 
O mesmo se diga daquele que voluntariamente 
lança imundícies.sobre um sepulcro: não pode- 
ria alegar que não'tinha vontade de profanar 
sê soubesse que sua ação é conscientemente 
ultrajante.

Hungria menciona hipóteses de violação 
de sepulturas nas quais reconhece a existência 
de crime em tese, mas sem a intenção ulterior de 
ofender o sentimento de respeito pelos mortos:

: a áção do saudoso pai-que violã a sepultura do 
filho para contemplá-lo; o concurso material de 

• violação de sepulcro com furto. Nestas hipóteses 
está patente, pela teoria finalista da ação, que o 
escopo é apenas de venerar a memória do filho, 
no primeiro caso, ou de furtar, no segundo: nunca 
o de desrespeitar, em si. Há culpabilidade bas- ‘ 
tante, porém, para a configuração do elemento 
subjetivo da violatio sepulchri, pelo menos 
diante das consequências secundárias que o 
fim direto e os meios empregados fizeram brotar.

35 Portanto, o fim ulterior concorre para 
determinar se se trata de profanação; mas, na 
violação, o fim ulterior pode até não ser 0 de 
profanação direta, e, não obstante, também aí 
haverá crime (injúria à família do morto, lucro, 
fanatismo religioso ou político, superstição, ritu
ais macabros, curiosidade, estudo, furto, desres
peito, saudade, ou mesmo o propósito de dar ao 
corpo sepultura mais decorosa ou colocar outro 
coirpo na tumba).

• ' C rim in al

E, pois, indiférente que a violação ou a pro
fanação do sepulcro ou da urna sejam cometidas 
com o fim de vilipêndio do cadáver, mesmo por
que aquelas são punidas até mais gravemente 
do que este (arts. 210 e 212 do CP). Poderá haver, 
no caso, concurso de delitos (n. 52).

36 Há certas ações em si mesmas vilipen- 
diosas e ultrajantes, profanas, e, independen
temente de ter o agente a intenção de ofender 
o sentimento de respeito pelos mortos, ao co
meter voluntária e conscientemente táis ações, 
que sabe ilegítimas, comete o crime, pois sabe 
que está violando um sentimento de respeito 
tutelado pela lei, ainda que seu escopo espe
cífico não seja esse. Assim, p. ex., o indivíduo 
que 6m público urina sobre um túmulo, ainda 
que movido por simples vontade fisiológica, 
desde que consciente e voluntariamente o faça 
sobre o túmulo embora o pudesse fazer noutro 
local (não se tratando de incoercível estado de 
necessidade, admita-se, gratia argumentandi), 
seguramente estará profanando a sepultura, 
ainda que não fosse sua exata intenção ofender 
os sentimentos dè ninguém.

37 Garraud sustenta que o que a lei in
crimina não é o fim a que visa o réu, mas o fato 
que ele cometeu consciente e voluntariamente. 
Abstraída a intenção última do agente na moda
lidade de violação (porque é levada em conta na 
modalidade de profanação, como se viu), pune- 
se o agente imbuído do dolo de cometer o ato 
apto a violar o sentimento alheio de respeito aos 
mortos. Nessa linha, a jurisprudência francesa, •- 
citada por Vouin, tem levado em conta o fim 
objetivado no ato, e não a intenção específica 
do agente.

. 38 Poder-se-ia objetar que violar e profa
nar contêm em si mesmos uma ideia ínsita de - 
desrespeito colimado na ação. Esta observação, 
que só será justa para a profanação (v. supra, n. 
22), merece ser refutada: responda-se que o que 
a lei pune -  e é expressa a respeito -  é a ação
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ultrajante, violadora, profana, e não a intenção 
última do agente; quê, além de querer praticar 
o comportamento que sabe ultrajante, violador 
ou profano,, ou arbitrário, em relação à sepultu
ra ou à urna, ainda pode ter outro móvel mais 
específico (furto, fanatismo político, ou até mes
mo a própria vontade de ofender o sentimento 
coletivo de respeito aos mortos).

É evidente que não se pode deixar de per- 
quirir o que o agente pretendeu, ora para buscar 
um elemento normativo ou subjetivo do injusto, 
implicitamente necessário à configuração do 
tipo, ora como elemento circunstancial, útil para 
colorir a culpabilidade lato sensu, indeclinável 
para a existência da infração penal.

39 Algumas hipóteses exemplificativas 
podem ser aventadas nas quais, em tese, se 
configura o dolo.

Manzini lembra o caso do filho de Giuseppe 
Garibaldi, que removeu uma pedra do túmulo de 
Anita Garibaldi para espiar seu interior, o qual foi 
absolvido por razões mais políticas que jurídicas. 
Carrara evoca o amante desesperado que desceu 
ao sepulcro para dar um último beijo na noiva 
falecida. Sabatini menciona aquele que desco
briu a pedra sepulcral para rever os despojoS da 
pessoa querida.

Também se pode conceber a presença 
de crime na hipótese do coveiro que abre uma 
sepultura para tirar crânios e outros ossos de
sejando oferecê-los a estudantes de Medicina 
e Odontologia. Ou na atitude daquele que viola 
uma sepultura para nela dormir ou até morar.

Quem abre uma sepultura para tirar o 
cadáver que ali está por errônea inumação, vi
sando a colocá-lo noutra sepultura, se agir com 
consciência da ilegitimidade da exumação que 
intenta fazer, mais que contravenção, do art. 
67 da Lei das Contravenções Penais, cometerá 
o crime do art. 210 (v. infra ns. 55-57). Ao que 
abre, porém, uma sepültura só para reformá-la 
ou repará-la, ainda que irregularmente, poderá

faltar o elemento subjetivo necessário à confi
guração do crime se não tiver consciência da 
ilegitimidade do devassamento que causar. O 
coveiro ou o pedreiro que abre uma sepultura 
para apanhar ferramentas ou objetos seus que 
foram enterrados por engano junto ao caixão 
poderá cometer o crime, se consciente da ilegi
timidade da violação empreendida (v., tb., n. 60). 
Na situação cogitada por Florian, que não é de 
profanação, a rigor teríamos violação de sepulcro 
pelos primeiros cristãos que, por sentimento de 
veneração aos mártires, abriam suas tumbas . 
para sepultar seus mortos junto àqueles, ou para 
tirar-lhes relíquias para veneração.

Possível é que alguém suba, pisoteando 
um túmulo, danificando-o ou quebrando a lá
pide, a lousa ou um adorno, para assistir a um 
sepultamento no túmulo ao lado. Os danos serão 
criminalmente irrelevantes, se culposos. Mas o 
ato não se contém numa incrível falta de edu
cação;’como nessa matéria basta a irreverência 
para haver desrespeito, não se pode negar que 
quem o faz está imbuído do dolo necessário para. 
a presença do delito.

40 Em síntese, o crime do art. 210 só se 
pune por dolo. Trata-se de üm tipo anormal, que 
inclui no injusto um elemento normativo (na 
forma de violação ou abertura arbitrária) e um 
elemento subjetivo (na forma de profanação ou 
ultraje), ambos subentendidos no tipo.

e) Consumação e tentativa
41 Excepcionalmente a violação de se

pultura pode revestir-se de caráter de delito 
formal (como na profanação por palavras). Na 
generalidade das hipóteses, porém, o delito 
do art. 210 do CP é material. Consuma-se com 
qualquer ato de devassamento arbitrário do 
sepulcro ou da urna, ou qualquer ato de ultrajè 

,ou vandalismo contra eles, qualquer alteração 
de aviltamento ou grosseira irreverência (R T . 
255/89 e 476/339).

Criminal-

Tem-se dito que, nos casos de tentativa de 
; violação, já haveria uma profanação consumada. 
Contudo, quando se examinou a distinção entre 
uma ação física e outra (ns. 21-25), ficou explícito 
que é viável violar sem intenção de profanar e 
vice-versa, razão pela qual não deixa de ser ad
missível em tese uma tentativa de violação sem 
que esteja presente a profanaçào consumada. É 
manifesto, porém, que só no caso .de tentativa 
de-violação com o fim de profanação é que se 
poderá ter profanação consumada.

42 No tocante à profanação verbal, a ten
tativa será impraticável. A  elocução não tem 
um iter criminis fracionável: ou a profanação 
oral é produzida ou não, é o que a doutrina tem 
acertadamente sustentado. Não se encontrou 
na jurisprudência', porém, caso concreto para 
èxemplificar (a propósito do tema, v. n. 24).

f) Sujeito ativo
43 Pode ser sujeito ativo do crime do art. 

210 qualquer pessoa, até o proprietário do solo, 
o concessionário da sepultura, os parentes dó 
morto, o funcionário público, o administrador, o 
gúarda, õ coveiro do cemitério.

O administrador do cemitério poderá co
meter o delito para dispor ilegitimamente do 
local e obter lucro indevido ao cedê-lo a tercei
ros antes do tempo, fazendo retirar o morto da 
sepultura e lançando-o na fossa comum.

g) Concurso de agentes
44 Como em qualquer outro crime, admite- 

Se a coautoria ou o concurso de agentes, desde 
que haja relação de causalidade e concerto de 
vontades (arts. 13 e 29, com a redação da Lei 
7.209, de 11-07-84).

A  jurisprudência apontou interessante caso 
de coautoria, na modalidade de instigação, que 
será examinado adiante (v. infra, n. 74).

h) Sujeito passivo >
45 Sujeito passivo do delito é a coletivida

de, ou seja, todo o corpo social, indistintamente,

e, em particular, mas não necessariamente, a 
própria família do morto, os parentes e amigos 
sobrevivos.

São, em suma, estas as pessoas protegidas 
pela objetividade jurídica do delito.

i) Concurso de crimes
46 Cabe, agora, examinar diversas.e inte

ressantes hipóteses nas quais pode ocorrer con
curso de crimes e concurso aparente de normas.

47 Quando, numa só ação, o agente pro
fana a sepultura e calunia a memória do morto, 
pratica em concurso formal os crimes dos arts. 
210 e 138, § 2o, do CE Ainda cometerá concurso 
formal com crime de dano (art. 163 do C-P) quan
do, ao violar, danificar o sepulcro. A  calúnia e os 
danos têm de ser punidos à parte, porque nãp 
são elementos constitutivos nem circunstâncias 
agravantes ou qualificadoras da violação ou da 
profanação; ademais, não podem por estas ser 
absorvidos, ainda que estas sejam mais graves, 
porque seria desconsiderar as diversas objetivi- 
dades jurídicas, dos delitos (cf. RT 374/72 e RF 
242/135'e 167/411).

48 .Como se sustentou, o crime, de dano 
pode concorrer com o do art. 210 do CP, e o mes
mo sucede com outros delitos patrimoniais. Isto 
porque, contrariando a regra civilístiça de que 
as construções no solo pertencem ao dono do 
imóvel, no caso dos túmulos tem-se entendido 
pacificamente que festes, os materiais com que 
são construídos e seus ornamentos (estátuas, 
vasos, cruzes etc.) são dos concessionários, nüma 
relação de Direito administrativo (cf. RT 374/72).

Assim, a subtração de tais objetos que 
estão colocados nas tumbas pode coricorrer ma
terialmente como delito de furto (inclusive com 
a qualificadora da destruição ou rompimento 
de obstáculo à subtração —  art. 155, § 4o, I) ou 
com o de roubo (se cometida com violência ou 
grave ameaça à pessoa, v.g. parente, coveiro, 
administrador do cemitério —  art. 157 do CP).
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Contudo, para haver o concurso de tais 
crimes patrimoniais com o do art. 210 do CF* é 
requisito que tais objetos estejam integrados, 
de maneirá estável, à sepultura, pois, quanto 
às coroas florais, vasos, flores, que não estejam 
ligados materialmente ao túmulo, sua súbtração, 
como se tem entendido, configurará apenas 
violação patrimonial, desde que não haja, con
comitantemente, profanação nem violação.

49 De interesse é analisar a situação do 
que viola o sepulcro para subtrair peças anatô
micas, ou a dentadura de ouro oú as joias en
terradas com o defunto. O fim de lucro é motivo 
especial de reprovação; de forma louvável, o 
anteprojeto da Parte Especial do Código Penal 
de 1984 procurara criar aumento de pena para 
a hipótese (parágrafo único do art. 227).

Inicialmente, seria de se indagar se po
deríam ser objeto material de furto as joias ou 
os bens enterrados junto com cadáver, ou áté 
mesmo as próteses e as partes naturais de seu 
próprio corpo.

Parte da jurisprudência e da doutrina p ro-. 
pende no sentido negativo, por entender que se 
trata de coisas extra commercium, insuscetíveis 
de apropriação patrimonial (nesse sentido, Ho- 
eppner Dutra, O furto e o roubo, S. Paulo, 1955; 
RJTJSR 107/467, RT è08/305). Outros entendem 
que a subtração do cadáver, ou de partes dele, 
configura crime próprio (art. 211 do CR ou seja, 
destruição, subtração ou ocultação de cadáver), 
exceto em situações excepcionais, como quando 
o cadáver esteja4egularmente entregue a enti
dade para fins de estudo científico, quando ha
verá crime patrimonial (nesse sentido, Hungria, 
nos seus comentários ao art. 211; RT 619/291). 
Áinda há os que sustentam .que a subtração 
de partes do cadáver, para fins patrimoniais,

- configura apenas furto, como no caso da sub
tração do oúro existente na arcada dentária (RT 
598/313); e, por fim, há os que sustentam que, 
nesta mesma hipótese, há o crime de furto em
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concurso material com a violação de sepultura 
(nesse sentido, Mirabeté, em seus comentários 
ao art. 211; RF 66/196).

De fato, a solução do problema é delicada. 
De quem seriam as joias e outros bens de valor 
patrimonial que se encontrem dentro de uma se
pultura? De ninguém (res nullius)? Teria havido 
um abandono (resderelictae)?

A  nosso ver, tais coisas, ainda que não 
estejam direta e fisicamente sob a vigilância 
dos sucessores (ainda que não herdeiros, como 
o Estado), estão sob a proteção indireta de quem 
tem o direito ou o dever de zelar pela sepultura; 
ora, mesmo que a sepultura esteja abandonada 
pelos parentes, não ces^a a intangibilidade da 
mesma, garantida, aliás, por preceito legal, tanto 
que, por ela, também deve zelar o administrador 
do cemitério. Desta maneira, se o agente subtrai 
algum bem que está sobre ou dentro .da sepul
tura, está subtraindo para si coisa alheia móvel. 
Com.efeitó, estátuas, objetos metálicos, as joias, 
próteses dentárias e até as partes destacáveis 

i do cadáver , podem tornar-se objeto de comércio, 
sendo alheias em relação ao agente, razão pela 
qual, com Mirabete, cremos dever-se reprimir 
seu furto em concurso material com a violação.

‘ Também o coveiro que viola a sepultura 
para vender crânios a acadêmicos pratica os 
crimes dos arts. 210 e 155 do CP; também o vio- 

- lador que subtrai joias ou próteses do morto, ou 
aqueles que compram todos esses objetos, se 
previaménte ajustados, são çoautores; em caso' 
de faltar o ajuste prévio, serão receptadores, 
culpososr ou dolosos, conforme o caso (art. 180 
do CP).

A  subtração do cadáver, ou de suas partes, 
sem fim patrimonial (p. ex., vingança ou rituais 
macabros), não terá conotação de furto, mas 
poderá ensejar o concurso material do crime do 
art. 210 com o do àrt. 211 do CE

50 Agora, ao contrário, não haveria o-con- 
curso de violação com o crime de furto, pòr falta 
de animus furahdi, e só o delito do art. 210 do
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CR se o infrator levasse consigo a imagem de 
, santo tirada da urna não para dela se apoderar, 
mas para jogá-la fora do cemitério, denotando 
apenas ter exaurido a profanação empreendida 
(RF 242/135 e 167/411).

51 Aventa Manzini a possibilidade do 
concurso do crime de violação de sepultura, 
na modalidade de violação, com o de exercício 
arbitrário das próprias razões.

Imagine-se, exemplificativamente, o con
cessionário de uma sepultura que resolva tirar 
por sua conta um cadáver que foi sepultado por 
erro no túmulo de qUe tem concessão. Em nosso 
Direito, o concurso formal seria de reconhecer 
entre qs delitos dos arts.210 e 345 do CP.

52 Haverá concurso material entre a viola
ção e o vilipêndio do cadáver se ambas as ações 
típicas forem praticadas (arts. 210 e 212 CP). 
Assim, suponha-se a violação do sepulcro para 
fins de necrofilia. .

Poder-se-ia buscar recorrer à teoria finalis
ta da ação (Welzel) para sustentar a só presença 
do vilipêndio? Ora, não se trata de concurso 
aparente de normas a ser resolvido pelos prin
cípios da especialidade, da consunção ou da 
subsidiariedade. Nem faria sentido a absorção 
da violação pelo vilipêndio, pois este crime é 
punido mais levemente que o crime-meio e,

• fosse prevalecer só o crime-fim, então inexistiria 
o concurso, também nos casos de violação de 
sepultura para fins dè furto, roubo, subtração 
do cadáver etc. \

53 A  lei considerou equivalente violar ou 
profanar. Assim, quem faz as duas ações não

-comete dois crimes, mas um só.
Admite-se, porém, o" concurso de crimes 

•dè violação. Aquele que, em dias diversos, ou 
até no mesmo dia, em seguida, depreda diversos 
túmulos no cemitério, em circunstâncias que 
façam crer a presença da figura do caput do 
art. 71 do CP/(com a redação da Lei 7.209/84), 
comete crime continuado. Mas, se as diversas 

- profanações ou violações forem cometidas com

Criminal

uma só ação (v.g., um explosivo acionado simul
taneamente sobre diversos túmulos), o concurso 
formal poderá estar presente, ressalvada a apli
cação cumulativa de pena se a ação ou omissão 
for dolosa e os crimes concorrentes resultarem 
de desígnios autônomos (arts. 210 e 70 do CR 
com a redação da Lei 7.209/84).

54 Não haverá concurso do crime do art.
. 210 do CP com a contravenção do art. 67 da 
Lei das Contravenções Penais (a análise desta- 
contravenção será feita mais diretamente no 
tópico seguinte). A  absorção da contravenção 
pelo crime será viável, apesar da diversidade de 
objetos jurídicos nominais, em razão do caráter, 
acessório da contravenção, geralmente infração 
de perigo. Tendo presentes os princípios que 
regem a solução do conflito aparente de normas 
e perscrutando se o propósito do agente é violar 
ou profanar, ou se sabe que sua ação voluntária 
é conscientemente violadora ou profana, a exu
mação dó cadáver não há de ser punida como 
mera contravenção, e sim como crime. Em caso 
contrário, poderemos ter apenas a contravenção.

j) Confronto do crime com a contravenção
55 Cabe ainda uma palavra sobre a contra

venção do art. 67 do Dec.-lei 3.688/41, referente 
à Administração Pública (inumar ou exumar 
cadáver, com infração das disposições legais). 
Nesta infração, não há o dolo de violar ou profa
nar uma sepultura, úias o mero descumprimento 
de formalidadés para a inumação ou exumação, 
as quais, se observadas, tomariam a ação total
mente legítima (p. ex.: prazo insuficiente para 
exumação, incompetência para autorizá-la,etc.).

O que se conclui é que, mesmo que haja 
fins legítimos, poderá haver a contravenção, o 
qúe, em princípio, inocorreria no crime, pois a 
presença deles , excluiria o dolo, desnecessário 
para a Configuração da contravenção, mas im
prescindível para -a configuração do crime do 
art. 210 do CE
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56 A  lei dispõe sobre as formalidades da 
inumação e da exumação, inclusive para fins 
de investigação criminal (cf. art. 163 do CPP). 
As exumações poderão, ser feitas por órgãos ou 
entidades responsáveis pelos cemitérios, des
de que observadas as precauções técnicas, as 
formalidades e os prazos legais .

57 Quando a exumação se realizar culpo- 
samente, não haverá condições para responsa
bilizar seu autor pelo crime, que só é punido na 
forma dolosa; contudo, a voluntariedade da ação 
poderá servir para apená-lo pela contravenção.

k) Exclusão do crime
58 O crime do art. 210 do CP não poderá ser 

reconhecido em inúmeras ocasiões ém que falte 
a ántijuridicidade, a tipicidade ou o elemento 
normativo ou subjetivo do injusto.

59 Como vimos, é indispensável a presença 
do cadáver ou de restos mortais humanos no se
pulcro ou na urna, tendo em vista a objetividade 
jurídica perseguida. Se o cadáver ou os restos 
mortais ainda não estão lá, óíi se já foram retira
dos, teríamos um crime impossívelse a sepultura 
ou a urna tivessem sido violadas ou profanadas. 
No exemplo fornecido por Shakespeare, quando 
Romeu ingressa no jazigo que acolhe Julieta, não 
teria ele cometido crime de violação quanto ao 
sepulcro desta, cujo caixão abriu para beijá-la: 
nesse momento, ela ainda estava viva.

60 Apenas é crime se houver violação, isto 
é, ação cometida de maneira ilegítima. É evidente 
que o ato autorizado pela lei não pode ser punido 
como violação de sepulcro (exumação ordenada 
pela JUstiça ou obtida regularmente pela família, 
ou feita na época e na forma correta pelo admi
nistrador do cemitério, para retomar a sepultura 
em proveito da coletividade). O estado de neces
sidade, o estrito cumprimento do dever legal ou o 
exercício regular de direito excluem o crime, ainda 
que erroneamente supostos pelo agente (pois não 
se pune o crime a título dé culpa).
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Por falta de elemento subjetivo (dolo) não 
haverá crime nos casos de culpa, erro de fato, 

-boa-fé etc. A  errônea suposição de estar o agen
te autorizado, ou a de fazer algo legítimo, como 
se viu, por certo exclui o dolo.

O erro de tipo, sobre as circunstâncias 
elementares do delito, exclui o dolo, À  falsa per
cepção da realidade afasta o elemento subjetivo 
do crime. É o caso do agente que, supondo abrir

f

um túmulo para inumação ou exumação permi
tidas na lei, abre, por engano, túmulo outro; é 
o caso daquele que abre túmulo ocupado, que 
supunha vazio.

Já o erro sobre a ilicitude do fato -  também 
chamado erro de proibição -  era princípio, não 
exclui o crime. Se inevitável, isenta de pena; se 
evitávél, poderá diminuí-la (art. 21 do CR com 
a redação da Lei 7.209/84). Seria, talvez, a hipó
tese do operário que suponha ser lícito abrir um 
túmulo para recuperar sua ferramenta há pouco 
enterrada com o morto.

61 A  simples e regular entrada de alguém 
numa catacumba, numa cripta, num mausoléu, 
para prover à limpeza e conservação do local, 
para nele pôr caixão de outro morto, ou para fazer 
orações ao lado dos nichos ou umas, não confi
gura qualquer violação ou profanação’, por falta 
de tipicidade, ántijuridicidade e culpabilidade. A  
proteção legal virá contra quem aí ingresse ilegi
timamente (p. ex., arrombando a porta, violando 
ou profanando especialmente os nichos, as umas, 
os túmulos ali existerites).

62 Corn o -passar do tempo, chegará, 
porém, ura momento em que a sepultura não

\ mais inspirará o sentimento de respeito com 
relação aos mortos: sobrevirá um ponto ern-que 
despertará, antes, interesse científico (cemité- 

- rios antigos, relíquias arqueológicas, múmias 
e despojos humanos sobre que os artifícios do 
homem ou o tempo produziram especificações 
ou grandes modificações).
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• A  norma penal assegura um interesse 
ético e jurídico, e desde que a sepultura, assim 
como os restos humanos que ali se contêm, não 
mais sejam aptos para excitar o sentimento de 
respeito para com os mortos, não haverá mais 
crime na sua abertura.

A  não se admitir tal limitação temporal, a 
tutela penal não se prenderia ao fim; seria um 
preceito sem escopo.

Não se pode fixar um termo exato no tempo: 
o caráter de sepultura irá gradativamente desa
parecendo e a questão só será deslindada nós 
casos concretos.

1) Aspectos processuais
63 A  ação penal do art. 210 do CP é pública 

incondicionada, promovida privativamente pelo 
Ministério Público, por meio de denúncia (arts. 
24 do CPP e 129,1, dá CF).

• 64 Quando ocorrer-concurso do crime do
art. 210 do CP.com crime de ação privada (p. ex., 
dano, calúnia contra os mortos etc.), poderá haver 
um litisconsórcio ativo entre a parte pública e a 
privada, ou, então, se propenderá pela separação 
de processos (art. 80 do CPP).7

65 Admite-se que o concessionário do se
pulcro, os sucessores e os que tenham sofrido 
dano material ou moral exercitem a ação civil de 
reparação.e assistam à acusação no processo 
penal. .

66 A  proteção civil ao sepulcro deverá ser 
desdobrada;

No tocante à propriedade do solo onde se 
ache, virá pelas ações dominiais e possessórias.

Nó tocantè ao direito primário de sepulcro, 
ou direito de usar a sepultura, estará exaurido 
com o sepultamento. Ninguém tem o direito de

7. A-propósito da ação penal adesiva, com o eventual 
litisconsórcio ativo entre o,M inistério-Público e o 
querelante, cf. RT 374/72, RF 167/411 e RTJ 95/583, RHC 
58.191-RJ.

ser enterrado, só o de enterrar, pois, vivo, falta 
o termo; morto, não é mais sujeito do direito: há 
apenas uma relação administrativa decorrente 
da concessão, e os direitos e obrigações que daí 
surgem podem ser exercitados pelo concessio
nário, de um lado, e pela Administração Pública, 
de outro. No tocante ao direito secundário dé 
sepulcro, se não for o caso de mandado de segu
rança contra eventual ato de autoridade, contra 
esta ou contra o particular, Se não couber ação 
possessória ou dominial visando à proteção da 
sepultura e do material que a constitui, caberá 
o amplo campo das cautelares e das ordinárias, 
incluindo reparação por dano patrimonial ou 
imaterial (RT 559/192).

6 Jurisprudência
67 Embora infelizmente as violações de 

sepultura sejam muito comuns, o delito do art. 
210 do CP não tem frequentado assiduamente 
os pretórios. Contudo, alguns julgados interessa 
referir.

68 Reconheceu-se, acertadamente, que o
bem jurídico protegido no crime de violação de 
sepultura não é a paz dos mortos, mas o sen
timento coletivo de respeito aos que morreram 
(RJTJSP 21/458). ' ■ - . -

69 Num caso de cemitério abandonado há 
mais de 50 anos, um aresto absolveu os agentes, 
por considerar inexistir o dolo específico, ou ele
mento subjetivo do injusto implícito no tipo penal 
(RT 443/435; RF 243/265; RJTJSP 2/1/458; Justitia 
76/202). Noutro caso, um agente destruiu vários 
túmulos, estátuas, imagens .de santos, vasos e  
cruzes de um cemitério enquanto, embriagado, 
perseguia sua amante, para espancá-la: a ab
solvição também se fundou no fato de que não 
teria ele agido com dolo específico, enquanto 
se reconhecia a ilegitimidade de parte do Mi
nistério Público para denunciar o crime de dano 
(RT 374/72 e RF 222/350). Absolveu-se, ainda, 
por falta de dolo específico, o agente que violou
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uma sepultura para fins de furto (RT 280/114 e 
RF 182/333). A  mesma exigência de dolo espe
cífico se constatou no julgamento publicado ná 
RF 243/265. Entendeu-se faltar tipicidade, por 
ausência de dolo, na conduta de sócio-gerente 
de cemitério que, diante da inadimplência de 
parcelas referentes à manutenção e conservação 
de sepultura, exuma restos mortais, conforme 
permite o. contrato (TAMA, RT 790/656).

Remetemo-nos às passagens pertinentes 
deste estudo, onde fizemos o exame crítico do 
elemento subjetivo, cf. ns. 33-40.

70 Diversamente, outros acórdãos têm 
afastado o requisito do dolo específico no crime 
do art. 210 do CP (RF 167/411; RT 203/553; RF 
205/371; RT 305/106; RF 197/328; v. supra, ns. 33 
e ss.). A  violação e a profanação de sepultura, 
praticadas por indivíduos voluntária ou culpòsa- 
mente embriagados, levaram-nos à condenação 
(RT 476/339 e 255/89 e RF 173/379). A  violação 
de sepulcro para a prática de atos de espiritismo 
foi considerada criminosa (RT 479/303 e RJTJSP 
35/267). Considerou-se suficiente a consciência 
de se estar praticando uma violação de sepul
tura, sendo irrelevante a existência exclusiva 
de animus furandi, que, se presente, levaria ao 
concurso material (RT 305/106 e RF 197/328). 
Considerou-se violação de sepultura a atitude 
daquele que abriu o túmulo de terceiro para nele 
sepultar seu pai (RF 205/371), ou a daqueles que 
violaram uma sepultura para praticar um trabalho 
de umbanda, pois “o estado de transe mediúnico, 
eventualmente existente, não se constituiu em 
causa de diminuição de pena, de exclusão de 
ilicitude ou de culpabilidade e, muito nienos, 
de absolvição, pela simples razão de inexistir 
previsão lega l dà circunstância, ainda que 
verdadeira” (TJRS, Ap. Cr. n. 70014529440, tb. 
cit. em decisão monocrática, proferida no A g  n. 
840:936-RS,doSTJ).'

71 Em matéria de concurso de crimes, 
admitiu-Se o concurso material da violação com o 
furto praticado pelo coveiro que abriu a sepultura 
para subtrair a dentadura de ouro do cadáver 
(RF 66/196).

No aresto publicado na RF 242/311, enten
deu-se, porém, que os danos trazidos à sepul
tura eram absorvidos pela violação, e a crítica 
a respeito já foi anteriormente exteriorizada (v. 
supra, n. 47). A  propósito, reputou-se violação 
de sepultura a mutilação de imagens que orna
mentavam o túmulo (RF 167/411).

72 Não cometeram crime os funcionários do 
Serviço Nacional da Febre Amarela que desen
terraram um cadáver para fins de vicerotomia, 
segundo o julgado publicado na RT 193/429: a 
eles faltou não só o elemento subjetivo como o 
normativo do tipo.

73 Podem, ainda, ser mencionados alguns 
acórdãos de natureza cível com implicações 
sobre a matéria em estudo. Distingúiu-se entre 
concessão e propriedade na proteção dos sepul
cros (RT 504/101,441/116 e 323/461). Afirmou-se 
não ser personalíssima, mas intuitu familiae, 
a-concessão de jazigo (RT 520/103 e  564/79; 
RJTJSP 52/143, v.g.). Atribuiu-se indenização 
por dano material e moral para proteção do jus 
sepulchri (RT 559/192).

74 O Supremo Tribunal Federal e o Superior 
Tribunal de Justiça já se manifestaram algumas 
vezes sobre o crime em questão.

Por unanimidade, o STF denegou o HC 
33.129-RS (D JU  07-02-55, p. 453), referente à 
profanação de sepultura praticada por indivíduo 
que retirou a cruz de sobre o túmulo; a impetra- 
ção ainda apontava a inépcia da denúncia, que 
se limitara a dizer que o corréu “instigara” o 
paciente', sem descrever por que maneira o teria 
feito. Em acórdão relatado pelo Min. Orosimbo 
Nonato, a Corte recusou a inépcia da denúncia,
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pois, ainda que não tivesse sido minuciosa, per
mitira ao réu exercitar regularmente sua defesa; 
no mérito, afirmou que “o art.. 210, ao falar em 
profanação de sepultura, alcança o caso de ser 
intencionalmente arrancada do túmulo a cruz 
nele colocada ou emblema religioso outro” ; ora, 
“profanar é procurar tirar da coisa o seU caráter 
sagrado, que a cruz assinala de modo excelente 
(vede Jorge Severiano Ribeiro, Cód. de Processo 
Penal, vol. 4o, p. 86). Profanação, segundo Ben
to de Faria, é  modalidade de violação. Assim, 
viola a sepultura —  diz o autorizado exegeta,

; citando Saltelli -  Di Falco, contra Manzini —  não 
somente quem a inutiliza, por forma á impedir 

; q seu destino normal em relação ao cadáver ou 
suas cinzas, como quem derruba ou arrasta as 
suas pedras, mutila os ornamentos, altera ou 

Jáz desaparecer as inscrições ou pratica atos 
de menosprezo” .

Esse mesmo caso játinha-sido submetido 
ao Pretório Excelso que, no julgamento anterior, 
tinha afirmado que a retirada da cruz de sobre 
o túmulo configurava o delito do art. 210 do CP 
e que consistia instigação e coautoria a atitude 
de quem apostara com o executor material da 
profanação no sentido de que este não seria 
capaz de cometer o delito (RHC 33.034-RS, j. 
07-04-54). De nossa parte, acrescentemos que 
talvez se pudesse supor que, ao apostar que 
o corréu não seria capaz de cometer o delito, o 
paciente teria estado interessado em que o outro 
não delinquisse, porque assim ganharia a aposta; 
contudo, na verdade, o tribunal bem percebeu 
que, no fundo, o paciente estava^disposto a 
pagar para que o corréu cometesse o crime, ou 
seja, instigara-o a delinquir.

O STF denegou, ainda, o HC 38.695.-SR jul
gado em 08-11-61, referente à Ap. Crim. 70.732, 
de Limeira, apreciada pelo TJSP em 24-07-61, o 
qual considerara provada a infração penal (os

agentes retiraram ã imagem de. santo de uma 
sepultura, colocaram garrafas de cerveja na 
cabeceira do túmulo de um finado amigo, jun
tamente cóm imagens e adornos subtraídos de 
outros túmulos -  livro de Registro de Acórdãos 
467, fls. 27-v./29-v.-TJSP).

Reconheceu, ainda, que a violação de 
sepultura praticada por soldado policial militar 
no exercício de suas funções de policiamento 
ostensivo configurava crime da competência da 
Justiça càstrense (RT 524/472).

O STJ inadmitiu o processamento de recur
so especial tirado contra acórdão que absolveu, 
o agente, sob o fundamento de que “não ficou 
evidenciado o dolo necessário a tipificar o crime 
do art. 210 do CR eis que o recorrido não atuou 
com o intuito de desrespeitar ou desprezar o 
morto, mas tão-somente rio escopo de dar cum
primento à legislação municipal, na condição dê 
administrador do cemitério” (Ag n. 876.921-SC, 
rely Min. Felix Fischer).

Na esfera cível, o Pretório Excelso admitiu o 
poder de polícia do Município sobre os epitáfios, 
matéria onde proclamou que basta a irreverên- 

' cia para não ser respeito (RT 451/43 e 73 e RTJ 
73/173). Afirmou, ainda, a identidade de concei
tos entre sepultura e jazigo (RTJ 78/792).

Por sua vez, ainda na esfera cível, o Supe
rior Tribunal de Justiça entendeu que o Muni
cípio deve responder por indenização, a título 
de danos morais, quando comprovada violação 
à sepultura com inobservância do prazo legal 
para a regular exumação (REsp n. 762.732-MG, 
decisão monocrática do Min. Mauro Campbell 
Marques, DJe, 22-08-08). Num oütro caso, o 
STJ negou provimento a recurso especial in
terposto contra acórdão local que tinha dado 
por configurada a responsabilidade indeniza- 
tória do ente público, porque este faltou com. 
o dever de vigilância e cuidado na guarda e



conservação dos túmulos, tendo em vista que o 
cemitério, bem público municipal, é explorado 
pela Administração, diretamente ou sob regime 
de concessão, ,e num dos túmulos violados se 
esquartejara o corpo de um falecido, para fins 
de ritual de magia negra (REsp n. 771.909-RS, 
decisão monocrática do Min. Humberto Martins,. 
DJe, 24-04-07). '

MAZZILLI, H.N. The Sepulcher Violation Crime. 
Rev. Justitia {São Paulo), v. 199, p. 11-31, jul./ 
dez. 2008. '

8 ABSTRACT: Originally, Law. punished the 
violation of sepulchers with basis on religious 
grounds; nowadays, punishment is based on 
ethicál and social values - the respect for the 
feelings of the living towards the deceased. Se- 
condly, there are funerary police and property 
protection rèasons. The physical action of the 
crime specified in article 210 of the Penal Code 
is expressed by the verbs ftviolate or desecra- 
te ” [violar ou profanar[-, it implies intentional 
pürpose and admits the attempted form. The 
material object of the crime is the tomb or the 
funerary um. Any person can be the author of 
the crime, and the passive subject is sociéty 
itself. With the passing of time, the criminal 
protection of the sepulcher will cease to exist. 
The criminal procedure is public and uncondi- 
tional. The violation of sepulchers is subject to 
criminal as well as to civil sanctions.

i

0 KÈY-WORDS: The Sepulcher Violation Crime. 
Criminal Procedure.
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Intercepíações Telefônicas: Reflexões e Polêmicas. -

Marcus Vinicius da Còs.ta M ORAES LEITE ’ -

“Enquanto vivermos num mundo onde 
uma filosofia de soberania do'século X V II 
é reforçada por um modelo judiciário do 
século XVIII, defendido por um conceito 
de combate ao crime dò século X IX  que 
ainda está tentando chegar a um acordo 
com a tecnologia do século XX, o século XXI 
pertencerá aos criminosos transnacionais’'. 
(JEFFREY ROBINSOW, A  Globalização do 
Crime)

rico e prático necessário ao máximo aproveita
mento, na fase inquisitorial e na processual da 
persecutio críminis, da utilíssima ferramenta 
da interceptação telefônica, ora disciplinada 
na Lei 9.296/96. O trabalho busca delimitar o 
âmbito de aplicação do referido diploma legal 
e aborda questões de ordem material e proces
sual que revolvem 0 instituto e que, não raro, 
se impõem à análise do operador do Direito na 
prática diária na seara criminal.

SUMÁRIO: Introdução. 10  âmbito de aplicação 
da Lei 9.296/96 -  interceptação'telefônica vs. 
gravação clandestina. A  problemática do aces
so aos dados cadastrais dos usuários de linhas- 
telefônicas. 2 Requisitos para o deferimento do 
pleito de interõeptaçãò telefônica. 3 Juízo com
petente para o deferimento da medida. Ulterior 
declinação de, competência em favor de outro 
órgão jurisdicional e licitude da prova já colhi
da. 4 Possibilidade de renovações sucessivas 
da interceptação telefônica. 5 (Im)prescindibi- 
lidade da transcrição integral do conteúdo 
apreendido mediante interceptação telefôni
ca. Perícia. 6 Ampliação objetiva e subjetiva. 
Encontro fortuito de provas. Crimés apenados 
com detenção. 7 Outras questões relevantes à 
luz da jurisprudência. Conclusão. Referências 
bibliográficas. •

• RESUMO: O presente ensaio foi concebido 
como parte integrante do compêndio "Busca 
Eletrônica -  ■Considerações Teóricas e Práti
cas’’, orgahizado pelo promotor de Justiça do 
MPRJ Dr. Reinaldo Moreno Lomba e destinado 
a munir os membros, do Ministério Público do- 
Estado do Rio de Janeiro do instrumental teó-

* PALAVRAS-CHAVErlnterceptação telefôni
ca. Direito material e processual. Requisitos/ 
Questões controvertidas. Doutrina e jurispru
dência.- ' ‘ ; •'

Introduçãó ' '
Já o mais fugaz passar de olhos por sobre 

as manchetes estampadas nos jornais, do país 
nos últimos tempos permite dimensionar, mesmo 
para o leigo, a importância das interceptações 
telefônicas como instrumento de investigação 
da mais variada gama de crimes.

O (benfazejo) incremento na utilização de 
tal instrumental na persecução criminal e seu 
correspondente suòesso na responsabilização 
de criminosos integrantes de todos os credos 
e classes sociais vêm ensejando a submissão 
de inúmeros questionamentos relacionados ao 
tema à-cognição do Poder Judiciário, o que, no 
entanto, de maneira nenhuma autoriza afirmàr- 
se cristalizada a jurisprudência sobre eles ver- 
sante -  antes se devendo reconhecer tratar-se

‘ Promotorde Justiça, titular da 20a Promotoria de Justiça 
de Investigação Penal da I a Central de Inquéritos do 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.



de matéria em notável ebulição, a demandar, por 
via de .consequência, vigorosa atuação minis
terial no sentido de fazer valer, junto à agência 
judicial, o vigor e a utilidade prática do instituto, 
não se permitindo em hipótese alguma sua atrò- 
fia (como querem muitos) em prol de interesses 
que, a toda evidênci^, se contrapõem irascivel
mente aos legítimos anseios da sociedade.

O presente ensaio, longe de se pretender, 
exaustivo da dogmática regente do instituto 
das interceptações telefônicas em nosso órde-. 
namento jurídico, tem por escopo a abordagem 
pontual de alguns dos palpitantes tópicos a ele 
relacionados e objeto de discussão na doutrina e 
na jurisprudência, visando a servir de substrato. 
útil para reflexão e, assim se espera, como auxílio 
para o desempenho diário, das atividades nas Pro- 
motorias .de Justiça com atuação na área criminal.

■ 1 O âmbito de aplicação da Lei 9.296/96 -  
interceptaçãò telefônica vs. gravação 
clandestina. A  problemática do acesso 
aos dados cadastrais dos usuários dé 

. linhas telefônicas
a) Como cediço, a Lei 9.296/96'tem por 

escopo a concretização da norma insculpida 
no inciso XII do artigo 5o da Constituição da 
República, verbis: "é inviolável o sigilo da corres
pondência e das comunicações telegráficas, de 
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 
último caso, pôr ordem judicial, nas hipóteses e 
na forma que a lei estabelecer para fins de inves
tigação criminal ou instrução processual penal”. 
Baliza seu âmbito de aplicação a regra exsurgida 
de seu artigo I o e parágrafo único, vertida nos 
seguintes termos: “Art. I o À  interceptaçãò de 
comunicações telefônicas, de qualquer natureza, 
para prova em investigação criminal e em instru
ção processual penal, observará o disposto nesta 
Lei e dependerá de ordem do ju iz competente da 
ação principal, sob segredo de justiça. Parágrafo 

' único. O disposto nesta Lei aplica-se á intercep-
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tação do fluxo de comunicações em sistemas de 
informática e telemática”.1 2 3

Doutrina e jurisprudência já houveram' 
por assentar os conceitos de interceptaçãò te
lefônica, escuta, gravação clandestina e grava
ção ambiental -  que, a toda evidência, não se 
confundem conquanto não sem um ou outro 
ponto de dissensão.

Assim é que Ada Pellegrini Grinover, An
tônio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães • 
Gomes Filho, v.g., aduzem que

"o que importa salientar, dado o diverso 
tratam ento juríd ico conferido às in ter
ceptações (telefônicas ou ambientais), é 
que a configuração destas exige sempre 

■ a intervenção de um terceiro (a terzietà 
dos italianos), ocorrendo a escuta e/ou 
gravação enquanto a conversa se desen
volve: até porque, etímologicamente (de 
intèr canio). interceptar quer dizer colher 
durante a passagem a conversa dos outros.

' Não desfigura anatureza da interceptaçãò 
. o fato de um dos interlocutores saber que 

ela está ocorrendo. Mas, para distinguir a 
hipótese de interceptaçãò sem o conheci- 
mentp dos interlocutores daquela feita com 
a anuência de um deles, pode-se. reservar 
a denominação de interceptaçãò "strícto 
sensu” à primeira, enquanto para segunda 
se pode falar em escuta ”.2 e 3

1 Para notável análise acerca da constitucionalidade 
da Lei 9.296/96 no que concerne à interceptaçãò das 
comunicações em sistemas de informática e telemática . 
-  cujo tratamento no presente artigo refoge da proposta . 
a que é visado -  conferir a'obra de Eugênio Pacelli de 
Oliveira, Curso de Processo Penal, 5a Edição, Ed. Del Rey, 
pp. 295/298.

2 Grinover, Ada Pellegrini et alii, As Nulidades no Processo 
Penal, 7a Edição, p. 175.' Ed. Revista dos Tribunais, 2001.

3 A  despeito da diferenciação dogmática proposta pelos
precitados autores, fato é que, vez por outra, a jurispru
dência utiliza indistintamente o vocábulo escuta e a  ex
pressão interceptaçãò telefônica como sinônimos.

(199), jul./dez. 2008 ' 35Criminal / Criminal

Não obstante, numerosos outros autores 
propugnamque a escuta (gravação das comuni
cações telefônicas por terceiro com o conheci
mento de um dos interlocutores) consubstancia 
figura diversa da da interceptaçãò telefônica, o 
que carreia grandíssima diferenciação no que 
concerne à disciplina jurídica a que subsumé 
'cada uma delas4. Dessârte, o tratamento jurídico 
da escuta se desgarraria da sistemática prevista - 
na Lei 9.296/96 e se aproximaria daquele deferido 
à recepção, como lícita, da prova angariada me
diante gravação clandestina (vale dizer, por um 
dos interlocutores, sem o conhecimento do outro).

Nesse último caso (gravação clandestina), 
êm não se tratando de interceptaçãò telefônica 
-  assim se afastando as normas da Lei 9.296/96 
como paradigma de averiguação da licitude da 
prova e* por via de conseqüência, dè sua admis- - 
: jibilidade no processo -, vêm a doutrina e a juris
prudência pátrias adotando a proporcionalidade 
como critério de ponderação dos interesses em 
conflito (privacidade x  abuso de direito x segu
rança,. entre outros) na tecedura de juízo de valor 
acerca da liçeidade, ou não, da prova angariada 
mdependentemente de aütòrizáção judicial.

Nessa esteira de pensamento, a gravação 
clandestina efetuada, v.g., por vítima de extorsão 
mediante sequestro mostrar-se-ia absolutamen
te-lícita e admissível nò processo penal como 
prova contra o réu, não se mostrando de qual
quer valia eventuais alegações, pelo criminoso, 
de-violação de sua intimidade ou privacidade

:Cite-se, por todos, José Paulo Baltazar Jr.t para quem, 
na. esteira do entendimento esposado por Damásio 
Evangelista de Jesus, “devem ser diferenciados os 
cónceitos de interceptaçãò. que é procedida por terceiro, 
sem o conhecimento dos falantes; de escuta, procedida 
pór um terceiro com o conhecimento de um dos,falantes 
e de crravacão. feita por um dos comunicadores, sem 
^'■conhecimento do ou tro ." (in Dez Anos da Lei de 
Interceptaçãò Tklefônica (Lei9.296, de 24 de julho de 1996). 
Interpretação Jurisprudência} e Anteprojeto de Mudança 
-Revista da AJUFERGS/03)

como fator impeditivo de sua admissão como 
substrato probatório na ação penal.5

Observe-se, no entanto, que a aplicação 
do princípio da proporcionalidade como vetor 
de admissibilidade, no processo, da prova co
lhida mediante gravação clandestina está muito

5 Confiram-se,.a propósito, as seguintes decisões do 
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça: “Utilização de gravação de conversa telefônica feita 
por terceiro com a autorização de um dos interlocutores sem 
o conhecimento do outro quando há, para essa utilização, 
excludente de antijuridicidade. Afastada a ilicitude de tal 
conduta -  a de, por legítima defesa, fazer gravar e divulgar 
conversa telefônica ainda que não haja o conhecimento 
do terceiro que está praticando crime -  é ela, por via de 
consequência, lícita e, também consequentemente, essa 
gravação não pode ser tida comopróva ilícita, para invocar- 
se o artigo 5o, LVI, da Constituição com fundamento em que 
houve violação da intimidade (art. 5o, X, da Carta Magna) ". 
(STF - HC 74.678, Rei. Min. Moreira Alves, j. 10.06.1997, 
DJ 15.08.1997)

“Habeas Corpus. Prova. Licitude. Gravação de telefonema 
por interlocutor. É  lícita a gravação de conversa telefônica 
por um dos interlocutores, ou com sua autorização, sem 
ciência do outro, quando há investida criminosa deste 
último. É  inconsistente e fere o senso comum falar-se em 
violação ao direito à privacidade quando interlocutor grava 
diálogo com sequestradores, estelionatários ou qualquer 
tipo dé chantagista. Ordemindeferida." (STF - HC 75.338, 
Rei. Min. Nelson Jobim, j. 11.03.1998, DJ 25.09.1998) “(...) A  
gravação de conversà realizada por um dos interlocutores 
é considerada prova lícita, e difere da interceptaçãò tele
fônica, esta sim, medida que imprescinde de autorização 
judicial (Precedentes do STF e do STJ). Recurso desprovido." 
(STJ -  RHC 19.136/MG -  Quinta Turma -  Rei. Min Felix 
Fischer-unânime-j. 20.03.2007, DJ 14.Õ5.2007)

“(..) A  gravação de conversa realizada por um dos interlo
cutores é considerada como prova licita, não configurando 
interceptaçãò telefônica, e serve como suporte para o ofere
cimento da denúncia, tanto no qúe tange à materialidade do 
delito como em relação aos indícios de autoria. Precedentes. 
(...) Recurso ordinário improvido." (STJ -  RMS 19.785/RO -  
Quinta Turma -  Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima -  unânime 
- j.  10.10.2006, DJ 30.10.2006)

“(...) Não há confundir interceptaçãò telefônica, para a qual. 
se fáz imprescindível a autorização judicial, com gravação 
não consentida, admitida na jurisprudência, independente
mente da tutela do magistrado, quando o interlocutor é a 
própria vítima da atividade criminosa. Ordem denegada." 
(STJ -  HC 28.467/SP -  Sexta Turma -  Rei. Min. Hamilton 
Carvalhido- unânime - j .  14.02.2006, DJ 02.05.2006),



. longe de se restringir às hipóteses em que é ela 
efetuada pela vítima dé crime, mostrando-se 
também viável em inúmeras outras situações 
de relevância jurídica (por muitos denominada 
justa causa6). • • -

Interessantíssimo -  e irrespondível -  ponto 
de vista acerca do tema é aquele verberado pelo 
promotor de Justiça do MPDFT Thiago André 
Pierobom de'Ávila em sua obra Provas Ilícitas e 
Proporcionalidade, no sentido de que

/'Essa exceção tem aplicação’não apenas 
quando o interlocutor que gravá o diálogo 
é vítima de crime. E plenamente válida a 
gravação, realizada por um particular, da 
solicitação de vantagem indevida por um 
funcionário público, no exercício de suas 
funções (corrupção passiva). Nesse caso, o 
particular não é vítima de crime (como na 
concussão), mas apenas presencia o ilícito. 
Nessas situações, de crimes cometidos por 
funcionários públicos no exercício da fun
ção, devem ser considerados também ou- 

; t f  os princípios na ponderação de interesses 
a justificar a admissibilidade da prova: os 

. princípios constitucionais da publicidade 
e da moralidade administrativa. Se os atos 
praticados por funcionários públicos devem 
ser públicos por imperativo constitucional, 
não pode o funcionário arguir privacidade 
de um diálogo praticado dentro da repar
tição pública, oü, ainda que fora dela, em 
razão da função pública. Assim, é possível 
identificar o "princíp io da publicidade 
administrativa como hipótese material de 
caracterização do rrieio probatório como 
lícito, em razão de inexistir "vida privada” 
e, portanto, uma legítima expectativa de 
privacidade, no âmbito das ações da Admi
nistração Pública”.7
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6 Tal figura é expressamente prevista, p, ex.', no artigo 153 
do Código Penal.

7 In Provas Ilícitas e Proporcionalidade, Lumen Juris Editora, 
2007, pp. 214 e 215.

Estabelecidas táis premissas acerca da 
diversidade do tratamento jurídico a que se su
jeitam a interceptação telefônica, de um. lado, e 
a gravação clandestina, de outro, reputamos que 
o. fato de terceira pessoa que não um dos interlo
cutores da conversa telefônica proceder, com 6 
conhecimento de um deles-, à sua gravação não 
determina automaticamente que a escuta se 
subsuma à sistemática da Lei 9.296/96 (ou, dito 
de outro modo, se caracterize como espécie do 
gênero interceptação telefônica). Com efeito, se 
o interlocutor se encontra ém situação que auto
rize o manejo do princípio da proporcionalidade 
como legitimador da admissibilidade da prova, 
é irrelevante que proceda ele próprio à grava
ção da conversação ou que peça ou determine. 
a terceiro que o faça por ele, em qualquer dos 
casos se afastando, em razão da ponderação 
dos interesses em conflito, a pecha de ilícita da 
prova colacionada.8
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1 Socorremo-nos, uma vez mais, da lição de Pierobom de. 
Ávila, segundo agual "não apenas avítima pode gravar sua 
conversa. Se esta solicita a terceiro que grave sua conversa 
(escuta), também não haverá ilicitude na diligência. No 
julgamento do HC 74.678, o STF apreciou situação na qual 
uma pessoa estava sendo vítima de concussão por parte 
de servidor público (fiscal tributário ameaçava autuar 
a empresa indevidamente e exigia propina), avisou a 
polícia e foi orientada por esta a manter con tato telefônico 
com o agente, tendo a polícia gravado a conversa com a 
autorização da vítima da concussão (escuta telefônica). 
Entendeu o STF que a gravação foi realizada em legítima 
defesa de terceiro, que não se tratava de interceptação mas, 
de gravação com autorização do interlocutor e, portanto, 
havendo justa causapara a divulgação do direito de defesa, 
é valida a gravação’ cpmo meio de prova. Com efeito, 
se o interlocutor pode ele mesmo gravar sua conversa e 
posteriormente utilizá-la como meio de prova, não há- 
argumento sólido para impedir que o interlocutor solicite a 
terceiro que grave para si sua conversa telefônica e também 
’a utilize como meio de prova", (op. cit., pp. 213/214}

Por fim, é de se dizer que, por evidente, 
a gravação ambiental não se vê tutelada pela 
Lei 9.296/96 nem se relaciona ao âmbito de pro
teção de que cuida o inciso XII do artigo 5o da 
CRFB, antes guardando relação de pertinência 
com a norma do inciso X do mesmo dispositivo 
constitucional, que tutela o direito à intimidade. 
Conquanto nãò seja objeto do presente estudo, 
pensamos ser o melhor entendimento aquele 
segundo o qual se devem diferenciar as conse
quências de sua angariação em. locais públicos 
ou externos (via pública, shopping centers, ba
res, restaurantes etc.).e as de sua captação em 
lugares cuja índole seja eminentemente privada, 
como a residência do alvo (mormente quando, 
se trata da utilização de meios técnicos de ca
ráter invasívo, como microfones escondidos), 
mostrándo-se necessária a prévia autorização 
do Poder Judiciário tão-somente no último caso.

■ b) A  labuta diária em órgãos de execução 
cóm atuação'na área criminal permite atestar a 
existência de fortíssima, descabida e deveras 
perniciosa tendência de “juçisdicionalização 
total’-' da obtenção dos meios de prova, mesmo 
qúando a Lei assim não o exige.

E precisamente o que ocorre, -nos dias 
atuais, em relação aos dados cadastrais dos usu
ários de linhas telefônicas (só para mencionar 
banco de dados concernente ao tema objeto do 
presente estudo), ao absoluto arrepio da siste
mática legal vigente.

Com efeito, o objeto das normas previs- 
cás no artigo 5o, inciso XII da Constituição da 
República e na Lei 9.296/96 está muito longe de 
çepousar em todo e qualquer dado concernente à 
utilização do sistema telefônico, restringindo-se 
Seu. âmbito de proteção às comunicações tele
fônicas (que absolutamente não se confundem 
cóm os dados do tomador do serviço registrados 
jo  cadastro da operadora de telefonia -  conheci
mento estático, portanto, e não dinâmico, como
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pressupõe ser a comunicação, jáípor exigência 
semântica.9,10611

9 “Comunicação. [Do latim communicatione. ]. 1. Ato ou efeito 
de comunicar(-se). 2. Ato ou efeito de emitir, transmitir e 
receber mensagens por meio de métodos e/ou processos 
convencionados, quer através da linguagem falada ou 
escrita, quer de outros sinais, signos ou símbolos, quer de 
aparelhamento técnico especializado1, sonoro e/ou visual. ” 
{Novo Aurélio -  O Dicionário da Língua Portuguesa -  Ed. 
Nova Fronteira). Obs,:.o grifo é nosso.

10 Tanto é assim que, anualmente, promovem as operado
ras de telefonia fixa a publicação de listas telefônicas 
com nomes e endereços de seus clientes, sem que sofram 
sanções por suposta “invasão de privacidade" ou coisa 
que o valha.

11 Menos pior do que o, d.v:, absurdo entendimento de que 
a obtenção dos dados cadastrais dos usuários de telefonia 
se submete à sistemática prevista pela Lei 9.296/96 por 
se incluir no conceito de " comunicação telefônica" (o que 
conduziría a déscalabros como o da impossibilidade do 
deferimento da providência para fins de investigação de 
crimes apenados com detenção, por exemplo) é aquele se
gundo o qual a autorização judicial seria necessária como 
consectário da proteção'conferida pelo inciso X  do artigo 
5o da-Constituição da República (o que, a nosso sentir, 
consubstancia rematado exagero na fixação do alcance 
da norma). Nesse sentido, vale trazer à colação excerto do 
acórdão proferido na reclamação n° 2006.077.00062 pela- 
Terceira Câmara Criminal do.Tribunal de'Justiça do Estado 
do Rio de Janeirõ, verbis: "Reclamação. Sítio de relacioz 
namento Orkut. Investigação Policial. Comunidade ‘Eu sei 
Dirigir Bêbado’ e ‘Sou Menor mas Adoro Dirigir'. Recusa do ' 
representante legal da empresa que administra o sítio de ' 
relacionamentos na internet em prestar informações sobre 
os membros e criadoreê das referidas comunidades. (...) 
Indeferimento pelo Juízo Criminal de pedido de requisições 
de informações e dados cadastrais de membros e criadores 
das comunidades, sob o fundamento de que a Lei 9.296 
não autoriza a quebra do-sigilo para apuração de crime 
apenado com detenção. Distinção entre comunicações 
telefônicas e telemáticas e dados registrais respectivos, 
estes equiparados a documentos, cuja quebra de sigilo 
não tem como base a Lei 9.296/96, mas sim o Código de 
Processo Penal. Necessidade da medida. Informações im 
prescindíveis à investigação. Ponderação de interesses. 
Proporcionalidade e razoabilidàde da medida. Benefícios à .. 
coletividade superiores ao desconforto de alguns membros • 
das1comunidades investigadas. O direito à mtimidade 
não se presta a impedira apuração de crime, sob pena de

V



Assim é que, a nosso sentir, não há qual
quer óbice- a que o membro do Ministério Pú
blico12 (com arrimo nas prescrições exsurgidas 
do artigo 129, VI, VIII e IX da GR, do artigo 8o, 
incisos II, III, IV e, principalmênte, VII e § 2o 
da Lei Complementar 75/93 e dos artigos' 26, 
incisos I, “b " e II e 80 da Lei 8.625/93) requisite 
diretamènte às concessionárias de telefonia, • 
para fins de instrução de inquérito policial ou 
de procedimento investigatório, os dados ca
dastrais dos usuários dos serviços telefônicos13 
e 14, sob pena de cometimento, pelo agente re- 
calcitrante, do crime de desobediência, eis que 
tais informações não encontram abrigo, sob 
qualquer prisma, no âmbito da reserva consti
tucional dé jurisdição. 1 .
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converter-se em garantidor da impunidade. Os princípios 
constitucionais delimitam a forma e a extensão do controle - 
dos atos pelo Poder Público, estabelecendo o equilíbrio 
de armas entre a defesa e a acusação, mas não impedem 
a atuação estatal legítima e legal de investigar e punir 
contrárias à lei penal. Procedência da reclamação". (Rei. 
Des. Marco Aurélio Belizze -  julg. 21.12.2006).

12 O mesmo se aplica, a nosso juízo, à autoridade policial, 
no regular exercício de suas funções.

13 O entendimento aqui esposado é também prestigiado 
pelo juiz federal José Paulo Baltazar Jr, que o externou 
no alentado .e já citado trabalho publicado na Revista da 
AJUFERGS/03, verbis: "Há posição minoritária, que nos 
parece acertada, no sentido de que, não havendo lei que 
imponha manifestação judicial prévia, tais dados poderíam 
ser fornecidos pelas empresas telefônicaç diretamente à 
autoridade policial, submetendo-se tal prova a verificação 
posterior de sua legalidade. Neste sentido o precedente 
que segue, defendendo, mínoritariamente, a desnecessidade 
de autorização judicial: (...) ‘1. Havendo inquérito policial 
regularmente instaurado e existindo necessidade de acesso 
a dados üadastrais de cliente de operadora de telefonia 
móvel, sem qualquer indagação quanto ao teor das con
versas, tal pedido prescinde de autorização jud icia l’ 2. Há 
uma necessária distinção entre a interceptação (escuta) 
das comunicações telefônicas, inteiramente submetida ao 
princípio constitucional da reserva da jurisdição (CF, art. 
5o, X II) de um lado, e o fornecimento dos dados (registros) 
telefônicos, de outro. (...) Não havendo violação ao direito de 
segredo das comunicações, inexíste direito líquido 'e certo a 
ser protegido, bem como não há qualquer ilegalidade ou 
abuso de poder por parte da autoridade apontada como .

.Com arrimo nos mesmíssimos argumen
tos -  e, ainda com muito mais razão, nos casos 
de práticas criminosas em andamento, como 
os chamados “sequestros-relâmpago" -, deve- 
se afirmar inconcebivel a recusa em fornecer à 
autoridade policial ou ao Ministério Público a in- 
-dicação da localização, se necessário em tempo 
real, das estações rádio-base (ERBs) em cujas 
áreas determinado aparelho de telefonia celular 
vem sendo utilizado, não apenas porquanto a 
prestação de tal informação decerto não implica 
o desvelo da listagem dos números telefônicos 
contatados ou qualquer outra violação a sigilo 

' constitucional ou legalmente assegurado, como
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coautora' (TRF 4, AMS 200471000228U2/RS, 7a T, v.u., 
7.6.05)". No mesmo sentido posiciona-se o processualista 
e mèfnbro do MP paulista Eduardo Araújo da Silva, para 
quem "uma questão que tem ensejado dúvidas no plano 
prático refere-se à possibilidade de acesso aos registros 
das comunicações telefônicas -  interceptação telefônica 
-  independentemente de ordem judicial. Uma interpre
tação do texto constitucional (art. 5o, XII) pode conduzir 
à condução de que como a vedação não abrange o sigilo 
dos registros das comunicações telefônicas realizadas. 
pelo investigado -  pois o legislador constituinte se referiu 
apenas às ‘comunicações telefônicas' -, havería a possibi
lidade de solicitação dessas informações pela Autoridade 
Policial e pelo representante do Ministério Público, inde
pendentemente de prévia autorização judicial. Todavia; 
o registro das ligações telefônicas, embora não esteja 
compreendido na tutela das comunicações telefônicas, é 
resguardado pelo direito à intimidade e à vida privada (art, 
5o, inciso X, da Constituição da República), pois qualquer 
violação nesse sentido pode revelar atos da privacidade 
do investigado quenão interessam ao Estado, impondo-se, 
portanto, tratamento análogo ao previsto na Lei 9.296/96. 
Na verdade, quem não está coberto pelo sigilo são os dados 
cadastrais (nome, qualificação e endereço do titular da 
linha telefônica), podendo a eles ter acesso o representan
te do Ministério Público, como a autoridade policial", (in 
Crime .Organizado: Procedimento Probatório, São Paulo: 
Atlas, 2003, pp. 96/97). Obs.: os grifos são nossos.

14 Observe-se que a legalidade de tal requisição será, como 
de resto, avaliada pelo Poder Judiciário em momento 
posterior, responsabilizando-se a autoridade policial ou 
o membro do Ministério Público, na forma da lei, por 
eventuais abusos cometidos.
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também porque, como parece óbvio, o imperati
vo de segurança (e de proteção a bens jurídicos 
penalmente tutelados de titularidade do cidadão 

. de bem -  vida, integridade física etc.) há neces
sariamente de suplantar, como afirmado alhures, 
pretenso “direito à intimidade” do perpetrador 
da conduta delituosa que se busca estancar.

2 Requisitos para o deferimento do pleito 
de interceptação telefônica

•Passo primordial para. a listagem dos re
quisitos legitimadores da autorização para. a 
interceptação de comunicações telefônicas será, 
por evidente, a ánálise da norma constitucional 
qüe cuida especificamente da matéria -  o supra 
transcrito inciso XII do artigo 5o da Constituição. 
da República. Já de uma perfunctória leitura de 
tal dispositivo se depreende que o deferimento 
da interceptação.- admitida como exceção ao 
sigilo das comunicações telefônicas constitucio- 
nalmente assegurado -  se operará a) unicamen
te por meio de ordem judicial, b) para fins de 
investigação criminal ou instrução processual 
penal e c) na conformidade do que disposto em 
lei integrativa que cuide da matéria -  hoje, a 
Lei 9.296/96.

Dita lei de regência, esmiuçando o alcance 
da norma constitucional, impõe outros tantos 
requisitos para o deferimento da interceptação 
telefônica, que podem ser assim sinteticamente 
elencados: .

9 existência de indícios razoáveis de autoria ou 
de participação em infração penal (artigo 2o,.

\.inciso I);15
Mndispensabílidade da utilização do mecanis- 
;mo para o prosseguimento útil das investiga-

15. Parte da doutrina a tal requisito se refere como causa 
provável.

ções (artigo 2o, inciso II, c/c o artigo 4o, caput,
in  l im in e );  16 e 17

• o(s) crime(s) cuja prova de autoria ou de ma
terialidade se busque por intermédio da inter
ceptação telefônica seja(m) sancionado(s), no 
mínimo16 17 18, com pena de reclusão (artigo 2o, 
inciso III);

16 Consubstancia gravíssimo équívoco o indiscriminado 
indeferimento de pedidos de interceptação telefônica ao 
argumento de qué eventual considerável lapso temporal 
decorrido desde a prática do crime investigado haveria 
tornado, por si só, á medida despicienda, porquanto 
inapta à consecução do fim a que se preordena. Isso 
porque, muitas 'vezes, o crime investigado é provado 
pela reiteração, pelo(s) investigado(s), às vezes por 
longuíssimos períodos de tempo, de outros crimes 
de idêntica natureza (ex.: corrupção ativa e passiva, 
la.vagem de dinheiro etc.). De outras vezes, o próprio 
revolvimento das investigações (ex.: a intimação para 
comparecimento em sede.policial ou ao órgão ministerial) 
acaba por intranquilizar os artífices do delito que se 
busca investigar, fazendo com que o assunto, a despeito 
do tempo passado, volte à baila entre e l e s a s s i m  se 
viabilizando a angariação da tão perseguida prova 
necessária à sua justa, ainda que tardia, responsabilização 
penal.

17 Por evidente, tal juízo de valor deve ser levado a cabo 
à vista dós elementos disponíveis e conhecidos à época 
da apreciação do pedido formulado, não se concebendo 
cogitar-se. de invalidação retroativa da prova colhida pelo 
ulterior descobrimento da existência, então, de outras 
linhas investigativas aptas a ensejar sua angariação, como 
alertam Ada Pellegrihi Grinover et alii, verbis: “Mas pode
rão surgir dúvidas, napraxis, quando a interceptação tiver. 
sido autorizada por considerá-la o magistrado, no juízo de 
admissibilidade, o único meio possível de colheita daprova, 
demonstrando-se após que outros existiam. Parece-nos 
que, nesse caso, a interceptação não poderá ser conside
rada ilícita (rectius: ilegítima), por configurar.a exigência 
do inc. I I  do art. 2o requisito necessário à autorização, mas 
nãoà validade daprova. Se, naquele moménto, àcognição 
sumária dojuiz, a quèbra do sigilo pareceu ser o únicomeio 
disponível para a obtenção da provã, a autorização terá 
sido legal e não perderá essa característica se se constatar, 
depois, a possibilidade de utilização de provas colhidas por 
outros meios". (op. cit., p. 186).

18 Como consabido, prevê o Código Penal Militar diversas hi
póteses em que a pena de reclusão somente será aplicável



# descrição da situação objeto da investigação 
(artigo 2o, parágrafo único, in Jimíne);19

• indicação e qualificação dos investigados, 
salvo justificada impossibilidade (artigo 2o, 
parágrafo único, in fine);

9 formulação do pedido por escrito, como regra 
-  admitindo-se, no entanto, dé maneira excep
cional, o pleito verbal (artigo 4o, §-l°)20;

9 indicação dos meios a serem empregados na 
operacionalização da interceptação (artigo 4o, 
caput, in fine). 21

3 Juízo competente para o deferimento da 
medida. Ulterior declinação de compe
tência em  favor de outro órgão jurisdi- 
cional e licitude da prova já colhida

Como já asseverado, reza o artigo I o da Lei 
9.296/96, em seu caput, que “a interceptação de 
comunicações telefônicas, de qualquer natureza, 
para prova em investigação criminal e em instrução
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quando não se impingir ao réu a pena máxima, de 
morte (v.g., traição, informação ou auxílio ao inimigo, 
rendição ou capitulação), aplicável em caso de guerra 
declarada (artigo 5o, inciso XLVII, letra "a" da CRFB). Tais 
infrações penais, por evidente, autorizariam o manejo da 
interceptação telefônica, se assim se fizesse necessário.

19 As infindáveis polêmicas relacionadas à delimitação 
do âmbito da investigação serão objeto de tópico em 
separado, infra.

20 Salienta José Paulo Baltazar Jr. que "o dispositivo tem por 
finalidade conferir agilidade aos casos urgentes, quanto 
o tempo de elaboração de um-dispositivo escrito poderá 
significar a perda da prova. Embora a lei não o diga, o 
pedido oral ou por correio eletrônico poderá ser admitido, 
também, em. casos de prorrogação ou acréscáno de novos 
números, até porque um expediente comümente utilizado 
por investigados é a constante troca-dos aparelhos utili
zados. (...) Melhor seria, aliás, se a lei brasileira permitisse 
que a interceptação, em casos urgentes, fosse realizada 
por iniciativa da polícia ou do Ministério Público, sendo 
posteriormente.comunicada ao Juiz, como dispõe, o art. 
'267.2 do CPP italiano." (op. ciC, pp. 132/133).

21 Nesse pormenor, mostra-se de vital importância, v.g., a
indicação do órgão para o qual as companhias telefônicas
deverão redirecionar as chamadas telefônicas a serem

processual penal, observará o disposto nesta Lei e 
'dependerá de ordem do juiz competente da açâo 
principal, sob segredo de justiça’' (grifo nosso).

Nenhuma dificuldade se verifica na inter
pretação é na aplicação de tal norma nos casos 
em què a interceptação telefônica é postulada 
no curso do processo, moStrando-se evidente 
que ao juiz que o,preside é que competirá dizer 
acerca do pleito formulado.

Não obstante, no que diz respeito à medi
da cautelar de interceptação telefônica preten
dida na fase pré-processual, vale dizer, ainda na 
de investigações penais, o alcance de tal regra 
há de ser auferido pór meio do estabelecimento 
de necessária diferenciação entre situações que, 
a toda evidência, não se confundem e que, por 
isso mesmo, devem carrear consequências de or
dens absolutamente distintas nõ que concerne à 
admissibilidade da prova obtida em decorrência 
de cada uma delas. Assim.é que não se podem 
pretender idênticas as consequências da auto-, 
rização de quebra de sigilo das comunicações 

i telefônicas: a) por órgão jürisdicional cuja pre
tensa competência para a apreciação do pedido 
não encontre arrimo, prima fade, em qualquer 
circunstância fática (normalmente extraível dos 
autos que consubstanciam supedâneo ao pedido 
de interceptação telefônica) que então sé faça 
apresentar; e, de outro lado, b) por Juízo que, 
diante da análise conjuntural dos elementos de 
cognição disponíveis no momento da apreciação, 
do requerimento, parecia ser o competente para 
o processo e julgamento da ação principal (e, por 
força da norma em exame, para a autorização 
da interceptação). -  conquanto, ao depois, tal 
quadro se visse infirmado por circunstâncias 
outras que determinassem ser diverso o órgão 
judicial efetivamente competente. ,
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interceptadas, monitoradas e gravadas. No Estado do Rio 
de Janeiro, é comum que, tal mister seja desempenhado, 
pela Sub-Secretaria de Inteligência da Secretaria de Estado' 
de Segurança Pública ou pelo CISPEN (Coordenadoría de. 
Inteligência do Sistema Penitenciário), conforme o caso..'

Nesse sentido, imperioso é trazer à cola
ção excerto de acórdão proferido pelo Supremo 
Iribunaí Federal nos autos do HC n° 81.260/ES, 
da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, no 
qual se assentou que, verbis:

“IV. Interceptação telefônica: éxigência de 
autorização do “juiz competente da ação 
principal" (L. 9.296/96, art. I o): inteligência. 
1. Se se cuida de obter a autorização para 
a interceptação telefônica no curso'de pro
cesso penal, não suscita dúvidas a regra de 

4 competência do art. I o da L. 9.296/96: só 
::, ao juiz da ação penal condenatória -  e que 
... ' dirige toda a instrução -, caberá deferir a 
f medida cautelar incidente. 2. Quando, no 

entanto, a interceptação telefônica consti- 
tüir medida cautelar preventiva, aindá no 

9 • curso das investigações criminais, a mesma 
;//.■ norma de competência há de ser entendida 

e aplicada com temperamentos, para não 
C ( 1 resultar em absurdos patentes:.aí, o ponto 
r .. de partida à determinação da competência 
tu para a ordem judicial de interceptação -  
| não podendo ser o -fato imputado, que só 
íú., . ; • a denúncia, eventual e futura, precisará -, 

haverá de ser o fato suspeitado, objeto dos 
Jv, - procedimentos investigatórios em curso. 3. 
fu Não induz à ilicitude da prova resultante da
j ;y interceptação telefônica que a autorização 
fy;2 provenha de Juiz Federal -  aparentemente 
|C ■>. competente, à vista do objeto dasinvestiga- 
IV •: ções policiais em curso, ao tempo da decisão 
§/;\ -  que, posterior mente, se haja declarado 

.. incompetente, à vista do andamento delas. 
j|r/(STF -  Pleno -  maioria -  DJ19.04.20Ò2)22

Criminal

^Deveras pertinente o voto proferido, na mesma ocasião, 
pelo Ministro Néri da Silveira, para quem “(...) numa 
situação como essa, temos que distinguir: a autorização 
para escuta telefônica há de resultar de Juiz competente 
Pará à ação principal; agora, se a incompetência para essa

Tal orientação, a nosso sentir irrepreensí
vel, permite que a operação de formulação de pe
dido de afastamento do sigilo das comunicações 
telefônicas não. se assente em bases outras que 
não as que ordinariamente norteiam a produção 
das medidas cautelares em geral -  tomadas re- 
bus sic stantibus -, evitando sua tránsformação 
em impossível e nefasto “exercício de futurolo- 
gia" em relação às circunstâncias definidoras dá 
fixação da competência para o processamento e 
julgamento da vindoura ação penal.23
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ação era ab initio, não há dúvida dé que a autorização é 
inválida e há de ser declarada nula; mas, se ela somente 
se definiu posteriormente, não poderiamos deixar de 
reconhecer uma aparente competência do Juiz quando 
houve o pedido de autorização telefônica. Essa escuta, 
assim autorizada, é um elemento de todo o complexo 
de provas apuradas até o momento em qúe o Juiz veio 
a declarar e reconhecer, sua incompetência diante dos 
fatos apurados". Nesse julgamento, o eminente ministro 
diferençou a hipótese em exame daquela que ensejou 
a decisão proferida rio RHC 80.197/GO, em sentido 
oposto, assentando as razões da divergência de soluções 
precisamente no cotejo da incompetência verificável ab 
initio daqueloutra por ele cognominada “superveniente” .' 

23- Conferir também: STF: "A Thrma iniciou julgamento 
de habeas corpus em que se pretende o trancamento de 
ação penal instaurada contra magistrado, denunciado, 
com ba\se em investigações procedidas na denominada 
“Operação Ahaconda ", pela suposta prática dos crimes de . 
falsidade ideológica (CP, art. 299) e interceptação telefônica 
ilegal (Lei 9.296/96). Alega-se a atipicidade das condutas . 
imputadas ao paciehteíe a nulidade das interceptações 
■telefônicas qué deram sustentação à denúncia, haja vista 
o excesso de prazo em sua renovação. Inicialmente, o Min. 
Joaquim Barbosa, relator, afastou a alegada nulidade das 
interceptações por entender não haver óbice à renovação 

■ do pêdido por mais de uma vez, já que presentes os pres
supostos que conduziram à decretação das mesmas e a 
devida fundamentação judicial. (...) Da mesma forma, ainda, 
no que tange à apontada ilicitude da prova produzida,não 
acatou a tese de nulidade das escutas-telefônicas por in
competência do juízo federal de Alagoas para investigar 
magistrados de São Paulo, porquanto, diante da suspeita 
.de envolvimento de juizes, o procedimento investigatório 
foi imédiatamente encaminhado ao juízo competente, o 
TRF da 3a Região, que prosseguira com as investigações,
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4 Possibilidade de renovações sucessivas 
. da interceptação telefônica

Dos temas relacionados às interceptações 
telefônicas,um dos que menos controvérsia pa
rece produzir é o relacionado-à possibilidade .de 
múltiplas renovações da autorização da quebra 
do sigilo das-comunicações, ainda que a redação 
do artigo 5o da Lei 9.296/96 ( “A  decisão será fun
damentada, sob pena. de nulidade, indicando 
também a forma de execução da diligência,- que 
não poderá exceder o prazo de quinze dias, re
novável por igual tempo uma vez comprovada a 
indispensabilidade do meio de prová ") permita a

aproveitando as provas até então produzidas".-{HC 84.388/ 
SR rei. Min. Joaqu-im Barbosa, 26.10.2004 -  informativo 
367) - . -
“ (...) O Tribunal,' da mesma.forma, afastou todas as 
preliminares levantadas pelos advogados dos de
nunciados referentes à: (...) d) nulidade das decisões 
proferidas na I a instância, pois, quando da atuação do 
magistrado de I o grau, no sentido da quebra do sigilo 
bancário e fiscal, não havia indício da participação 
de nenhum agente político ou autoridade detentora 
de prerrogativa de foro nos fatos que foram objeto 
da investigação policial; e) ilicitude de provas existentes 
nos autos, já que todas legalmehte colhidas" (Inq. 2.245 
(Mensalão) -  Rei. Min. Joaquim. Barbosa -  j. 28.08.2007, 
informativo 477)
STJ: IV. Não é ilícita a interceptação telefônica autori
zada por juízo diverso do competente para a ação principal, 
quando deferida como medida cautelar, realizada no curso 
da investigação criminal (precedentes)". (RHC 20026/SP - 
5a Turma -  rei. Min. Feiix Fischer -  DJ 26.02.2007) .
"I. Hipótese em que foi dado início à investigação criminal 
tendente à apuração de eventuais delitos de formação de 
quadrilha, roubo e receptação, na comarca dé Viamão/ 
RS, tendo sido solicitada a interceptação de comunicações 
telefônicas de alguns aparelhos, devidamente autorizada 
pelo Juízo local. (...) V  Verificada a ocorrência deroubos.na 
comarca de Porto Alegre/RS, os autos do inquérito policial 
foram para lá remetidos. Essa declinação de competência 
não tem o condáó de invalidar as interceptações requeri- 

■ das pelo Juízo anterior, pois na fase em que a medida foi 
autorizada, nada se sabia a respeito de eventuais delitos 
ocorridos em outra comarca”. (RHC 19789/RS -  5a Turma 

• -Rei. Mm. Gilson Dipp -  DJ 05.02.2007) .

lucubraçãò de entendimentos no sentido de sua 
inviabilidade no ordenamento jurídico pátrio24.

Com efeito, a maioria esmagadora da 
doutrina25 e da jurisprudência admite a prorro-
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"(...) a incompetência do Juízo que determinou a intercep
tação, por si só, não macula o procedimento, pois os atos

■ praticados antecedem o contraditório e são tidos, natu
ralmente, na linha da atividade administrativa, portanto, 
não sujeitos ao rigor processual, sem esquecer-se de que os 
fatos desenrolados em varias localidades as tornam aptas,

■ de início, à persecução apuratória. Recurso desprovido. ” 
(RHC 15491/MG -  5a Turma -  rei. Min. José Arnaldo da 
Fonseca-DJ 13.09.2005).
TJ/RJ: "/..) É  certo que somente ao Juiz competente para 
a ação penal condenatória cabe deferir medida cautelar 
incidente, estando incluída nela a interceptação telefônica, 
conforme art. I o da Lei 9.269/96.. Todavia, quando esta me
dida faz-se necessária no curso da investigação criminal, 
a norma de competência deve ser aplicada com tempera
mento para não resultar em absurdo, por isso que poderá a 
interceptação telefônica revelar crimes muito mais graves 
praticados em diversos lugares e até descobrir outras pes
soas integrantes da quadrilha ou colaboradora da pessoa 
investigada. Nestas hipóteses prevalecerá a regra contida 
no art. 82 do CPP: Se, não obstante a conexão ou continên- 
cia forem instaurados processos diferentes, a autoridade 
de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que - 
corram perante os outros Juizes, salvo se já estiverem com 
sentença definitiva. (...)” . (HC 2006.059.05568-3 aCâmara 
Criminal -  Des. Valmir de Oliveira S ilva-j. 24.10.2006)

24 Cite-se, por exemplo, o magistrado .Geraldo Prado, para 
quem a prorrogação da ordem autorizativa da intercepta
ção telefônica só pode ocorrer uma única vez, não importa 
quão grave o crime investigado ou a absoluta inexistência. 
de linha invèstigativa outra que não o “grampo” para a 
arregimentação do suporte probatório necessário à conse- 
cução da Justiça, perfazendo-se, assim, para a implemen
tação da medida, o prazo máximo de 30 dias, em cotejo', 
com o disposto na CRFB acerca do estado de defesa (in 
Limite às Interceptações Telefônicas e a Jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. Lúmen Júris, 2006, pp. 19/46).

25 "A lei não diz expressamente se, após a primeira prorro- • 
gação, outra será possível, mas também aqui o juiz deverá 
guiar-se pelo bom senso e pelo direito comparado, sendo 
possívèís tantas prorrogações quantas necessárias, desde 
que continuem presentes os pressupostos de admissibilida
de da ordem de interceptação (Grinover, Ada Pellegrini 
et , As Nulidades no Processo Penal, 7a Edição. Revista , 
dos Tribunais, 2001).

' gação da ordem deinterceptação telefônica por fônica legitimamente deferida se estenda por 
sucessivos prazos de quinze dias, tantas vezes prazo muitíssimo superior àqueles tais trinta 
quanto necessário aos fins a que se préorde- dias, o que, repita-se, nenhuma mácula carreia 

: na, desde que ainda se mostrem presentes os quer à lei de regência, quer à Constituição da 
pressupostos que legitimaram a concessão da República.
ordem originaria. - Transcrèva-se, por todos, voto vencedor

Nem poderia ser diferente: é mais do que proferido no Supremo Tribunal Federal por ocasião
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evidente que a apriorística limitação temporal 
da efetivação da interceptação telefônica ao 
e&ígúo prazo total de trinta dias, .Sem a possi- 

.bilidade de se considerarem as peculiaridades 
de cada caso concreto, teria como inarredável, 
iníqua e catastrófica consequência, em última, 
-análise, a vitória da criminalidade sobre o Esta
do, cujos instrumentos de atuação não se mos
trariam à altura da árdua tarefa do provimento à" ,j
segurança do cidadão (art. .5°,. caput'da CRFB).

Tal assertiva se revela especialmente per
tinente quando se considera que, a cada dia, . 
re na justa medida da inesgotável criatividade • 
humana (não raro posta a mau serviço), as orga: 
mizações criminosas vêm-se tornando entidades 
cada vez mais complexas e ramificadas, com 
0 fito precípuo de dificultar sua perserutação, 
por aqueles que têm como tarefa combatê-las e 
íêvar seus responsáveis à barra da Justiça. Daí. 
se infere, sèm qualquer dificuldade, que, em 
um sem-número de vezes, o completo desvelo 
das engrenagens de máquina delituosa de tal 
estirpe demandará que a interceptação tele-

,"A interceptação telefônica é medida excepcional e tem 
por fundamento a- sua necessidade para a obtenção 
,de uma prova. O fundamental, assim, não é tanto a 
duração da medida, senão, a demonstração inequívoca 
de sua indispensabilidade. Enquanto indispensável,, 
enquanto necessária, pode ser:autorizada. A  lei não' 
limitou o número de vezes, apenas exige-a evidenciação da 
indispensabilidade. É  o prudente arbítrio do Juiz que está 
em jogo. Mais tecnicamente falando: é a proporcionalidade. 
No instante em que se perceber que a interceptação já não 
.tem sentido, desaparece-a proporcionalidade. Logo, já não 
-pode ser renovada.” (Gomes, Luiz Flávio. Cervini, Raul.. 
Interceptação Telefônica -  Lei 9.296, de 24.07.96. RT, p. 219).

do julgamento do HC 83.515/RS, aquele o qual se 
assentou nas seguintes premissas, verbis:.:

"O presente HABEAS se funda em cinco 
'.alegações: 1. de que não terià sido respei
tado,o prazo de 15 (quinze) dias de inter
ceptação telefônica, conforme estabelece 
o art. 5o, da Lei 9.296/96; (...) Vejamos 
cada argumento. 1. O ARGUM ENTO DO 
EXCESSO DE PRAZO N A  INTERCEPTA
ÇÃO TELEFÔNICA (art.5°, caput, da Lei 
9.296/96). O impetrante alega: "... Se a Lei 
9.296/96 estabeleceu o prazo de 15 dias, 
renováveis por mais 15 dias, fica evidente 
que a renovação judicial, por longos 7 me
ses, infringe os ditames legais, devendo' 
ser considerada não só ilegal como? tam
bém, inconstitucional. Houvesse mesmo 
a possibilidade de inúmeras renovações 
da interceptação telefônica, não havería 
qualquer razão para a existência do art. 
5o da Lei 9.296/96'. ..." (fls. 17). Da análise 
dos autos, verifica-se que não hôuve a au
torização de úma interceptação telefônica 
por um período dilatado. O que ocorreu foi 
a renovação pelo juízo federal, diante dos 
relatórios trazidospela polícia, da intercep
tação telefônica diante dos indícios e de seu 
livre convencimento acerca da necessidade 
daquela diligência. A  renovação da autori
zação da interceptação telefônica, longe de 
ser proibida pelo art: 5o da Lei 9.296/96, é 
permitida. Ressalte-se que se trata de fatos 
complexos, que envolvem a investigação 
do relacionamento entre indivíduos e que
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acabou por resultar em denúncia de . uma 
pluralidade de tipos e réus. Somente uma 
investigação diferenciada, não pontual 
e de acompanhamento coritínuo podèria 
produzir prova suficiente a sustentar uma 
denúncia desse porte. O ju ízo acerca da 
necessidade na renovação das autorizações 
de interçeptação telefônica deve levar em 
conta a natureza dos fatos e dos crimes e 
das circunstâncias que envolvem o caso. 
A  denúncia (fls. 101/127), com a indicação 
de 13 (treze) réus, que se pauta em um 
conjunto complexo de relações e fatos, com. 
a1 acusação de diversos crimes, dentre os 
quais à evasão de divisas, a formação de 
quadrilha, a lavagem de dinheiro e con
figuração de organização criminosa, não 
podería ser viabilizada senão por meio de 
uma investigação contínua e dilatada a 
exigir a interçeptação telefônica ao longo 
de diversos períodos de 15 dias. -A  possi
bilidade de renovação da interçeptação 
telefônica por mais de um período de 15 
(quinze) dias é amplàmente aceita na dou
trina. Leio VICENTE GRECO FILHO: "... 
A  lei não limita o número de prorrogações 
possíveis, devendo entender-se, então, que 
serão tantas qúantas forem necessárias à 
investigação, mesmo porque 30 dias pode 
ser prazo muito èxíguo... A  leitura rápida 
do art. 5o poderia levar à ideia de que a 
prorrogação somente poderia ser auto
rizada uma vez. Não é assim: 'uma vez', 
no texto da lei, não é adjunto adverbial, é 
preposição. É  óbvio que, se existisse uma 
vírgula após a palavra ‘tem po’, o entendi
mento seria mais fácil. ..."C om  o mesmo 
entendimento, cito ANTONIO SCARANCE 
FERNANDES A  decisão deve indicar 
à forma de execução da diligência (art. 
5o). Diz a lei que a diligência não poderá 
exceder o prazo de quinze dias, ‘renová

vel por igual tempo uma vez comprovada. 
a indispensabilidade do meiõ de pi ova’. 
Pode-se, assim, perm itir a renovação da_ 
interçeptação', pe lo ' mesmo prazo, p o r  
outras vezes, desde que, contudo, fique 
demonstrada a sua indispensabilidade, 
ou, como dizia o Projeto M iro Teb eira, 
quando permaneçam os pressuposto. ? qu e . 
permitem a sua-autorização....”. Aim la no 
mesmo sentido, DAMÁSIO DE JESUS e 
LUIZ FLÁVIÔ  GOMES: Diante do exposto, 
são legais as sucessivas prorrogaçõt ís de 
prazo pára a interçeptação telefônica em 
virtude da necessidade de apuração de 
fatos complexos -  que, inclusive, foi objeto 
de Comissão Parlamentàr de Inquérito no 
Rio Grande do Sul crimes qúe se ( ‘onfi- 
guraram no tempo e pluralidade de n >us e, 
consequentemente/de relações e contados 
que deveríam ser investigados. Não está 
configurado desrespeito ao art. 5o, caput, 
da Lei 9.296/96. "(STF -  HG 83.515/RS - Ple
no -  Rei. Min. Nelson Jobim -  j. 16.09.2004 ■ 
-  DJ 04.03.2005 -  informativo 365) .
No mesmo julgamento, o Ministro Joaquim 

Barbosa, de maneira absolutamente irrepreensí-, 
vel, aduziu: •

"A meu ver, o prazo previsto no art. .ii° da1 
Lei 9.296/96 não constitui óbice à renovação 
.do pedido de interçeptação telefônica por 
mais de uma vez. Issòporque, persistindo os 
pressupostos que conduziram à decret ação 
da interçeptação telefônica e estando as 
prorrogações devidàmente fundamentadas 
pelo magistrado, não há obstáculos p, ira a 
renovação, de modo que as provas derivadas 
do procedimento não sáo maculadas de ilici- , 
tude. Tal raciocínio é corroborado por parte 
substancial da doutrina. A  questão há de/ 
ser examinada soÈ o ângulo da razoabUida- 
de. Uma autorização judicial com o restrito, 
prazo de 30 dias (na hipótese de se aomitir
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uma única renovação) não teria efetividade 
alguma em nosso país. Sobretudo porque 
existè todo um trâmite a ser superado a fim 
de que a decisão jurisdicional seja cumprida 
a contento. Não seria razoável, portanto, a 
limitação das escutas telefônicas a apenas 30 
dias, pois isso conduziría à total ineãcácia da 
medida em certos casos, como o presente".

- ’ À  autoridade policial ou aò órgão ministe
rial que capitanear a operação de interçeptação 
telefônica que se pretenda prorrogar compete, 
pois, expor;ao júiz, por ocasião da confecção do 
.auto circunstanciado de que cuida o artigo 6o, § 2° 
da Lei9.296/96, a persistência dos motivos legitima- 
dores da concessão primeira da medida. A  maneira 
de se desincumbir de tal tarefa é objeto de discus
são no item “a” do tópico (Im)prescindibilidade 
da transcrição integral do conteúdo apreendido 
{mediante interçeptação telefônica, infra.

:B (Im )prescindibilidade da transcrição, 
integral do conteúdo.apreendido me- 

/ . - diante interçeptação telefônica. Perícia.
Questão indiscutivelmente tormentosa é 

a concernente à imprescindibilidade, ou não, da 
transcrição (vocábulo por vezes substituído pelo 
neologismo degravação) de todo o conteúdo das 
ligações telefônicas interceptadas, em oposição 
?;à realização do procedimento tão-somente em 
relação àqueles registros tidos como pertinen
tes ao objeto da investigação ou da ação penal, 
à vista do disposto no artigo 6o, §1° da Lei 
9.296/96.

a) De início, é de bom alvitre afirmar que 
não há de se cogitar da transcrição integral, 
ainda no Curso da realização da operação d e . 
■interçeptação26 * 28. das comunicações intercepta
rás como requisito da admissibilidade de sua

26 Ou, mesmo, pòr ocasião da deflagração da ação penal, 
como se verá adiante. .

eventual prorrogação (ou, pior, como causa de-ili- 
citúde da prova ou de nulidade de eventual ação 
penal que a tome por süpedâneo).. Exige a lei, 
tão-somente, a apresentação de "auto circuns
tanciado, que deverá conter o resumo das opera
ções" (art. 6°, §2° da Lei 9.296/96 -  grifo nosso) 
-  até porque, se assim não fosse, mostrar-se-íã 
inviabilizado o prosseguimento útil da maior 
parte das investigações, que, atodã evidência, 
não podem prescindir da rapidez e da agilidade 
necessárias à apreensão de provas no mais das 
vezeá.fugidias. O auto circunstanciado deve ser 
confeccionado de tal modo que possa o juiz ava
liar,; a partir de sua leitura, a existência ou hão 
dos requisitos legitimadores do deferimento de 
eventual prorrogação (a saber, os mesmos que 
houveram originariamente autorizado a realiza
ção da interçeptação telefônica que se busca re
novar), para tanto se mostrando absolutamente 
possível a transcrição apenas dos diálogos (ou, 
mesmo, de parte deles) que se mostrem aptos 
a revelar materializados os ditos requisitos.27e 28
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7,7 Em verdade, pensamos ser possível (e mesmo recomen
dável, em certos casos) que o auto circunstanciado nãò 
carreie transcrição de qualquer dos diálogos colhidos -■ 
durante a interçeptação, desde, que seu conteúdo seja 
sintetiçamente reproduzido e levado a conhecimento da 
agência judicial, o que viabilizaria a tecedura, pelo ma
gistrado, do juízo de valor que precede o deferimento da 
renovação da medida sèm que a investigação viesse a ser
prejudicada pelo “vazamento” de informações sensíveis.

28 STJ: “(...) IV. Não se pode exigir que.o deferimento das. 
prorrogações (ou renovações) seja sempre precedido da 
completa transcrição das conversas, sob pena de frustrar-se 
a rapidez na obtenção da prova. V. Não se faz necessária a 
transcrição das conversasâ cada pedido de renovação da 
escuta telefônica, pois o que importa, para a renovação, ? 
é que o juiz tenhá conhecimento do que está sendo inves- . 
tigado, justificando, a continuidade das interceptaçõeç, 
mediante a demonstração de sua necessidade. (...)" (RHC . 
13.274/RS -  Quinta Turma -  Rei. Min. Gilson Dipp -  una
nimidade -  DJ'29.09.2003)
STF: “(...) 3. Para fundamentar o pedido de interçeptação, 
a lei apenas exige relatório circunstanciado da polícia com



b) À  questão se mostra um tanto mais 
complexa, no entanto, no que diz respeito à im- 
prescindibilidade da transcrição integral, no âm- . 
bito da acão penal, das conversas apreendidas 
mediante interceptação telefônica.

A  despeito da respeitabilidade das opi
niões em sentido oposto, pensamos não haver 
qualquer razão para que se exija aue o conteúdo 
integral do produto da interceptação telefônica 
venha a ser vertido para a forma de documento 
escrito e ulteriormente juntado aos autos. A  
referida providência há de ser levada a cabo tão- 
somente em relação ao conteúdo juridicamente 
relevante para a resolução dacausa submetida 
ao crivo do Estado-juiz por meio da ação penal, 
i.e., há de necessariamente ter por objeto tão- . 
somente as conversas reputadas necessárias 
à prova do fato alegado (ou à sua refutação, se 
for o caso).

. E assim é por uma sériede razões.
A  primeira delas reside já na indispensá

vel, obediência aos comandos constitucionais 
que tutelam a intimidade e a honra de qualquer 
indivíduo {v.g., art. 5o, inciso X da CRFB: "são 
invioláveis a intimidade, a vida privada', a honra 
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decor
rente de sua violação"), sendo certo que não há - 
qualquer justificativa plausível para que fatos 
íntimos que nenhuma correlação guardam com o . 
objeto da lide penal {ex.: infidelidades conjugais, 
preferências e perversões sexuais, segredos de 
família etc.) sejam desfraldados em forma escrita 
no processo, mormente porquanto nem sempre 
dizem'respeito (apenas) ao titular da linha te
lefônica interceptada, mas a terceiras pessoas-, 
absolutamente estranhas à relação processual- 
penal. A  transcrição de diálogos de tal naipe 
só tem o condão de expor ao desnecessário 
vilipêndio bens jurídicos constitucionalmente 
tutelados, sem que, em contrapartida, se veja 
auferido qualquer benefício para os fins visados-
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na ação penal29 -  em relação aos quais se mostra 
absolutamente inútil e irrelevante.

De outro tanto, reputamos equivocado, 
d.v., o entendimento segundo o qual a trans
crição das gravações das ligações telefônicas 
interceptadas é que materializaria, np processo, 
o meio de prova em cujo seio se fundaria even
tual pretensão condenatória nele verberada. = 
Com efeito, também (e mesmo antes) o é a mídia 
em que as conversas interceptadas foram gra
vadas30, a qual há de necessariamente instruir
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a explicação das conversas e da necessidade,da continuação 
das investigações. Não é exigida a transcrição total dessas 
conversas o que, em alguns casos, poderia prejudicar 
a celeridade da investigação e a obtenção das provas 
necessárias (art. 6o, §2°, daL. 9.296/961 (...)" (HC 83.515/Rí 
-  Pleno -  Rei. Min. Nelson Jobijn -  maioria -  DJ 04.03.2005 
STF: "EMENTA: HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTE 
LAR. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE LIM 1NAI 
PARA GARANTIR À  DEFESA DO PACIENTE O ACESSO 
À  TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ESCUTAS TELEFQ 
NICAS REALIZADAS NO INQUÉRITO. ALEGAÇÃO DL 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 
(ART. 5o, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA)

, INOCORRÊNCIA: LIM INAR INDEFERIDA. I. É desne 
cessária a juntada do conteúdo integral das degravàçõer 
das 'escutas telefônicas realizadas nos aütos do inquérito 
no qual são investigados op ora Pacientes, pois bastam 
que se tenham, degravados os excertos necessários-ao 
embasamento da denúncia oferecida, não configurando 
essa. restrição, ofensa ao princípio do devido processo legãJ 
(art. 5o, inc. LV, da Constituição da.República). 2. Liminai 
indeferida." (HC-MC 91.207/RJ-Pleno-Rei. Min. Marco 
Aurélio Mello -  maioria -  DJ 21.09.2007)

29 O prestígio ao atendimento de tais fins é que, em último 
análise, anima a exceção, prevista no inciso XII do mesmo 
artigo 5o da CRFB e legitimadora da interceptação da? 
comunicações telefônicas, à proteção constitucional de 
intimidade.

30 Como alertam Ada Pellegrini Grinover et alii, "o resultado 
da interceptação deve revestír-se de forma documental.
Normalmente, vem ■ela acompanhada de gravação da 
conversa telefônica, com a finalidade de se dispor de uma 
reprodução sonora, que permita a escuta. Talgravação, de
per si, já constitui documento (..'.)’’. (in As Nulidades no Pro
cesso Penal, E.d. Revista dos Tribunais, 7a edição,' p. 176)
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os autos e se ver disponibilizada para ciência e 
manifestação de qualquer das partes, bem como 
pára escrutínio do Juízo.

Assim é que, uma vez procedida à juntada, 
aos autos do processo, da mídia que contém as 
gravações das conversações telefônicas inter
ceptadas -  por evidente em sua absoluta inte- 
gralidade -, e garantido à defesa o necessário 
'acesso a seu'conteúdo, sobre o qual poderá se 
'manifestar e requerer o que entender de direito, 
pérfeitamente prestigiados mostrar-se-ão os 
•princípios da ampla defesa e do contraditório, 
sem que os possa macular a não transposição 
integral de tal conteúdo para a forma escrita31 *.

Nem se diga que a aceitação da transcrição 
(apenas parcial do conteúdo gravado se preorde- 
-naria a eventual alteração do contexto em que as 
conversas foram estabelecidas, em préjuízo do(s) 
interlocutor(es) e com resultados catastróficos 
para a resolução justa da causa. A  uma, porque 
:é absolutamente evidente que o caráter parcial 
iâa transcrição tem como referencial o coniunto 
de‘ ligações telefônicas apreendido mediante 
interceptação, nunca determinada conversa 
ãm particular3?.‘ A  duas porquanto, como dan
tes afirmado,; a totalidade da prova angariada 
pior meio da interceptação iá se vê carreada 
?áo nrocesso. materializada que se encontra na 
mídia na qual as ligações telefônicas se veem

$  Diga-se, aliás, que a oitiva do áudio das ligações intercep
tadas providencia experiência muito mais enriquecedora 
no que concerne à correta apreensão de seu significado 

I’ qúe a mera leitura de sua fria transcrição no papel.
32 Por exemplo: se o conteúdo de determinada operação de 
interceptação telefônica se materializa em dez ligações,1 

•A das quais apenas duas guardam correlação com o,objeto 
; da investigação/ação penal, nenhum óbice há que a trans- 
. ...crição recaia tão-somente sobre estas últimas (daí por 
riíue o adjetivo parcial). Cada uma dessas duas ligações 
& telefônicas pertinentes ao deslinde do mérito da causa, 
/•no entanto, deverá ser intearalmente transcrita, por evi- 
Adente, assim se evitando eventuais erros na cognição e/ou 

na interpretação do contexto em que se desenvolveram.

gravadas (e cujo imutável conteúdo há de ser 
livremente franqueado à-cognição e à manifes
tação das partes, como já se ressaltou), o que 
torna virtualmente, impossível a ocorrência da 
nefasta consequência em. apreço. .

Saliente-se que a Lei 9.296/96 não exige 
expressamente que a transcrição das gravações 
produto da interceptação telefônica ocorra de 
maneira integral (art. 6o, § I o). Em verdade,_ 
. pensamos que uma análise sistemática de seus 
dispositivos se presta-mesmo à sustentação do 
entendimento oposto, ora defendido.

Com efeito, reza o caput do artigo 9o do 
precitádo diploma legal que "a gravação que não 
interessar à prova será inutilizada por decisão 
judicial, durante o inquérito, a instrução proces
sual ou após esta, em virtude de requerimento do. 
Ministério Público ou da parte interessada". Tal 
dispositivo tem por escopo justamente preser
var a intimidade das pessoas cujas conversas 
foram légitimamente interceptadas ao cingir. a 
utilização, no processo, tão-somente da parcela 
das comunicações apreendidas que interessem 
à prova, ou seja, que potencialmente guardem 
relação de relevância com o julgamento da causa 
versada na ação penal, descartando-se todas.as 
outras que, por inúteis à consecução de tal desi- 
derato, não precisam jazer expostas.nos autos,

Verifica-se, no entanto, qué o artigo em 
exame nada menciona acerca da inutilização 
também da transcrição da gravação que não 
interessar à prova. Ora, de absolutamente nada 
adiantaria, para os fins a que o referido dispositi
vo legal se preordena, a destruição tão-somente 
do áudio das conversas interceptadas, se seu 
conteúdo se visse escancarado no processo na 
forma da correspondente degravação.

Nem se argumente que o dispositivo de
mandaria interpretação extensiva a fim de que 
açambarcasse também a degravação do conte
údo apreendido na interceptação telefônica. Isto 
porque a ausência, nele/de menção à transcri-



çãõ da gravação a toda evidência não pode ser 
reputada como inconsciente lapso do legislador, 
que, quando quis, expressamente mencionou 
tanto a gravação quanto sua correspondentè 
transcrição (artigo 8o, caput: "a interceptação de 
comunicação telefônica, de qualquer natureza, 
ocórrerá em autos apartados, apensados aos au
tos do inquérito policial ou do processo criminal, 
preservando-se o sigilo das diligências, gravações 
e transcrições respectivas'’ -  grifo nosso), motivo 
por que aquele exercício exegético se mostra de 
todo.descabido.

. O que se pode validamente extrair do cotejo 
de tais normas legais é que nem toda gravação 
das interceptações telefônicas deverá ser verti
da para documento escrito, apenas devendo o 
ser aquela que se mostre útil à solução da cau
sa penal. Se assim não fosse, imperioso seria 
admitir-se que a norma insculpida no paput do 
artigo 9o da Lei 9.296/96 consagra fraaorosa e 
irrefutável inutilidade, porquanto a gravação 

. a ser inutilizada não seria o único documento 
carreado aos autos a conter material imprestável 
à pròva e apto a vilipendiar a intimidade dos 
personagens envolvidos, sem que o interesse 
público legitimador da ingerência estatal em tal - 
aspecto da personalidade se visse minimamente 
prestigiado com tal fato -  o que, por óbvio, não 
se pode conceber.

Por fim, deve-se rememorar que a pre
tensão de transcrição integral do, conteúdo das 
interceptações telefônicas -  que muitas vezes 
se estende por lapso temporal considerável, e 
produz portentoso volume de informações -  
representa rematado e injustificável ataque ao 
princípio constitucional da eficiência, previsto no- 
artigo 37, caput da Constituição da República 
e aplicável-a toda a Administração Pública, na 
medida em que demanda o empenho de gran- 

: des contingentes de recursos públicos, material 
e humano, no desenvolvimento de t'arefa cuja 
utilidade para a solução da causa examinada no 
processo é absolutamente nenhuma..
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_ A  nosso juízo, os argumentos acima expen- 
didos são plenamente capazes de consubstan
ciar supedâneo sólido ao entendimento que ora 
se defende, que encontra eco, v. g., no Superior 
Tribunal de Justiça33. De se ver, no entanto, que 
a matéria está longe de se encontrar pacificada, 
demandando atento acompanhamento, pele 
operador do Direito, das decisões a serem pro 
feridas, sobre ela, pedas cortes do pais34.

c) De'outro tanto, não desafia tamanh. 
complexidade a questão relativa à necessida 
de, ou não, de perecia das gravações obtida:; 
mediante interceptação telefônica, seja consi 
derando-se como tal.sua transcrição por perito:; 
oficiais, seja to,rnando-a como análise das voze:; 
gravadas.

Com efeito, em.nenhum momento erigiu 
a Lei 9.296/96 como condição de validade da 
prova angariada que sua transcrição (que. 
como visto nos tópicos acima, não precisu 
tomar por objeto a integralidade das grava 
ções) seja efetuada por peritos oficiais, nem, 
muito menos, que se proceda à realização dii 
chamada perícia de voz, a fim de que se ateste, 
pelo precitado meio técnico, que a voz captada
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33- STJ: “Interceptação telefônica. Art. 6o, §§ I o e 2o, da L í 
9.296/96. Desnecessidade de redução a termo de todo 

' conteúdo, das conversas interceptadas, uma vez que a 
partes tiveram acesso à integralidade das gravaçõe: 
Inobservância de violação aos princípios do contradítóri 
e' da ampla defesa. Ordem denegada." (HG 37.227/Si 
-  Quinta Turma -  Rei. Min. José Arnaldo da Fonseca 
unanimidade -  julg. 19.10.2004) O inteiro teor do acórdã< 
e, principalmente, o esclarecedor voto do ínclito Ministro 
relator José Arnaldo da Fonseca pode ser acessado n 
internet e consultado no seguinte endereço: httos://wWÍ 
sti.aov.br/revistaeletronica/Abre_Docuinento.asp7sSed; 
506414&sRea = 200401067760&sDat.a ' -

34 O tema consubstancia o cerne, por exemplo, do H1
91.207/RJ, relativo à chamada Operação Hurricane, 
ser julgado em breve pelo Supremo Tribunal Federa 
A  Procuradoria-Geral da República manifestou-se pej

. rejeição da ordem no dia 26.10.2007.

por meio da interceptação telefônic.a e gravada 
na mídia que instruirá o feito pertença efetiva- 
pnente a quem se indique pertencer. Tal perícia, 
rio entanto, poderá ser requerida ao Juízo pelo 
réu, se assim reputar conveniente, devendo ela 
ordinariamente ser deferida, a fim de que se evi
tem ulteriores alegações de violação ao direito à 
ampla defesa35. Não obstante, é de se salientar 
que, em determinadas ocasiões -  como as de 
manifesta extemporaneidade e de postulação 
inequivocamente preordenada à indevida pro- 
çrastinação do trâmite do processo (em evidente 
abuso do direito de defesa) -, a jurisprudência 
yém consagrando a possibilidade do indeferi- 
rrierito da perícia, sem que por isso se inquine 
dé nulidáde o feito.36 *

. ' , Criminal

f-É evidente que, em casos tais, não poderá o réu/reque- 
.rente que eventualmente se encontre preso postular o 
relaxamento de sua custódia sob a alegação de pretenso 
{constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo 
na conclusão do processo, devendo assim suportar 
/eventual delonga necessária à realização da perícia por 
ele propugnada. , -
'f Conferir, nesse sentido, os Seguintes acórdãos:
/STF: "EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO E M  HABEAS 
CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL 
È PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDÁDE DA SENTENÇA 
ÇONDENATÓRIA E  DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A  
APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO  
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL: NÃO OCORRÊNCIA. ’ 
SENTENÇA FUNDADA E M  OUTROS MEIOS DE PROVAS.
I d o n e id a d e , p r e c e d e n t e s , a c ó r d ã o  q u e  m a j o -
píQ U A  PENA DE PRIMEIRA INSTÂNCÍA: AGRAVAMEN- ’ 
:f$&.FUNDADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁ
VEIS AOS RECORRENTES: POSSIBILIDADE. RECURSO 
/DESPROVIDO. 1. Não se sustentam, juridicamente, os 
/argumentos apresentados pelos Recorrentes, para se 
-desfazerem as decisões de Primeiro e Segundo Graus 
referentes à condenação a eles imposta, pois a sentença 
condenatória está fundada em elementos concretos, de
monstrando e identificando, por outros meios de provas, 
a participação dos Rtecorrentes nos fatos criminosos a 
ãles imputados. Inocorrência de cerceamento de defesa 
decorrente da não produção da perícia técnica tida pelos 
{Recorrentes como imprescindível ao deslinde da causa: 
..Precedentes. 2. Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de

6 Ampliação objetiva esubjetiva. Encontro 
fortuito de provas. Crimes apenados  
com detenção

Campo fértil para inconciliáveis (des)en- 
tendimentos, como já asseverado (nota de ro
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Janeiro, que majorou a pena imposta pelo Juízo de Primei
ro Grau, devidamente fundamentado nas circunstâncias 
desfavoráveis aos Recorrentes, sendo compreensível o 
agravamento das reprimendas: Precedentes. 3. Recurso 
ordinário em habeas corpus d esp rov id o (RHC 91.162/RJ 
-  Primeira Turma -  Rei. Min'. CármenLúcia-j. 26.06.2007 
-D J  10.08.2007)
STJ: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME 
DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERCEP- 
TAÇÃO TELEFÔNICA. DEGRAVAÇÃO. OBSERVÂNCIA 
DOS TERMOS DA LE I 9.296/96. PERÍCIA PARA .0 RE
CONHECIMENTO DAS VOZES DOS ACUSADOS. PRE- 
CLUSÃO. INOBSERVÂNCIA DO RITO. PROCEDIMENTO 
ESTABELECIDO PELA LE I 10.409/02: AUSÊNCIA DE 
DEFESA PRELIMINAR. NULIDÁDE ABSOLUTA. 
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRI
BUNAL FEDERAL. 1. é  válida a prova obtida por meio 
de interceptação de comunicação telefônica, quando a 
autoridade policial observa todos os requisitos exigidos 
pela Lei -9.269/96, que, ressalte-se, não determina qué a 
degravação das conversas interceptadas seja feita por 
peritos oficiais. 2. Se a Defesa não impugna no momento 
oportuno a autenticidade da voz do Paciente, preclusa a 
alegação de nulidáde desta prova, sobretudo em sede de 
habeas corpus, estranha, ao reexame da matéria fáticg- 
probatória." (HC 66967/SC -  Quinta Turma -  Rei. Min. 
LauritaVaz-j. 14.11.2006-DJ 11.12.2006)
STJ: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 12 
É  ART. 14, /ÍMBOS DA LE I 6.368/76. INTERCEPTAÇÃO- 
TELEFÔNIÇA. PERÍCIA. I. Não há que se invalidar o resul-

i tado obtido em decorrêncià de interceptações telefônicas 
realizadas mediante autorização judicial, nos‘termos da Lei 
9.269/96. II. Verificadonopresente casõ que a condenação 
imposta baseou-se em outras provas que não o resultado 
obtido em razão das interceptações telefônicas realizadas, 
mais uma razão exsurge para não se vislumbrar qualquer 
nulidáde no feito. III. Não há, na Lei 9.296/96, a exigência 
de que a degravação da escuta deva ser submetida a perí
cia adicional. (Precedente). Ordem denegada. ” (HC 57870/ . 
RJ-QuintaTurmav-ReLMin.FelixFischer-j. 12.09.2006 • 
-D J  04.12.2006)
TRF4: "  (...) 9. O fato de a degravação propriamente dita 
nãó ter sido realizada por servidores públicos titulares do,



dapé n° 18), é o concernente ao âmbito no qual 
se mostrariam válidas a admissão e-a ulterior 
valoração da prova colhida mediante intercep
tação telefônica.

O balizamento primevo a ser considerado é, 
por evidente, aquele traçado na Constituição .da 
República, segundo a qual a exceção ao sigilo das 
comunicações telefônicas só se justifica "para fins 
de investigação criminal ou instrução processual

cargo de perito, hão enseja qualquer prejuízo ao resultado 
obtido uma vez que os servidores que atuavam estavam 
sob a responsabilidade da Seção de Criminalística da 
própria Polícia Federal, que entendia que tal atividade, 
consistente na oitiva de infindáveis horas de gravações 
e respectivas transcrições, podería ser desenvolvida por' 
servidores desprovidos de habilitação técnica específica, 
o què aliás já foi admitido pela 8a Turmã deste TRF: “(...)7. 
Desnecessário gue a transcrição das gravações resultantes 
da interceptação telefônica seja feita por peritos oficiais: 
tarefa que não exige conhecimentos técnicos especializados, 
podendo ser realizada pelos próprios policiais que atuaram 
na investigação■(■■■)" (-&CR n° 2000.71.Q4.003642-3/RS, 
■8T - Rêl. Des. Federal Amir Sarti, DJ 16.01.2002, p. 1398).

(A C 2000.04.01.127488-8- 7aTurma-Rel.Des.Fábio 
Rosa -  unânime - j .  22.10.2002 -  DJU 27.11.2002) TJ/RJ: 
"APELAÇÃO CRIMINAL. FORMAÇÃO DE QUADRILHA 
PARA TRÁFICO DE ENTORPECENTES, HOMICÍDIOS 
E OUTROS DELITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADÊ POR 

' ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. 
PROVA FIRME E COESA. AUTORIA E MATERIALIDADE 
COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. Embora a 
Defesa tivesse, em todo momento, acesso aos cd 's com 
as gravações, não requereu a realização da perícia no 
momento processual oportuno, o que não caracteriza 
o vício na prova, já que devidamente autorizada a 
interceptação telefônica, nos moldes da Lei 9.296/96. Se 
a interceptação telefônica necessitasse de prova pericial 
para ser considerada no processo, ela seria obrigatória 
-e nãò dependería do pedido da. parte, que podería 
facilmente criar causa de nulidade e se beneficiar com isso. 
Materialidade e autoria devidamente comprovadas, sendo 
desnecessária a perícia das gravações para concluir-se que 
o-Réu era interlocutor de'vários diálogos, já que citado 
seu nome e apelido por diversas vezes. (Apelação n° 
2007.050.03778 -  Primeira Câmara Criminal -  Rei. Des.- 

- Paulo César Salomão-j. 25.09.2007) - ■ .

50 Justitia, São Paulo, 65

penal". Há quem entenda que tal prescrição vir- 
tualmente inviabiliza o aproveitamento da pi 
em processos não-penais37, conquanto outros 
tantos doutrinadores não enxèrguem no dis
positivo constitucional em comento o invocado 
óbice, desde que observadas determinadas.pre- 
missas38 -  não necessariamente pertinente 
Isso porque percebem, com acerto, que o que 
proíbe a CRFB é a autorização originária da efe
tuação da interceptação telefônica para fins não • 
penais, e não, assim, o ulterior aproveitamento 
da prova decorrente dá interceptação regular
mente determinada no curso de investigação

(199), jul./dez. 2008 _____________________

37 É o caso, por exemplo, de Geraldo Prado (op. ci\ 
57/59) e de Paulo Rangel (in Direito Processual Pen 
edição, Ed. Lumen Juris, pp. 893/894).

33 Ada Pellegrini Grinover et alíi, por exemplo, condicii 
o aproveitamento da chamada prova emprestada en 
cesso não penal à circunstância de haver sido ela ori 
riamente colhida "em processo penal desenvolvido ep 
mesmas partes” (op. cit., p. 196), enquanto Nelson Ne 
o admite, desde que pelo menos se verifique identi 
entre a párte contra quem se manejou a intercep- 
telefônica no processo penal e aquela contra que 
pretenda empregá-la no processo cível (in Princípi 
Processo Civil na Constituição Federal, Ed. Revist;
-Tribunais, 3a edição, pp. 159/160).
39 Com efeito, as exigências mencionadas na no- 
rodapé anterior têm como fundamento a proteç; 
princípio constitucional dó contraditório. Porém, 
destaca Pierobom de Ávila, "não há contraditório 
a formação das provas documentais. Estas apenas. 
tram uma situação tal qual ocorreu. O contraditório 
as interceptações telefônicas é diferido, para o fut 
recáirá sobre os requisitos para a autorização (se est 
preenchidos) e sobre o conteúdo das gravações (au 
cidade e significado dos diálogos). Sendo posterior < 
traditório sobre as gravações, não há qualquer antii 
entre a prova emprestada de interceptação telefôni 
princípio do contraditório, já que no processo de d< 
poderá a parte interessada validamente discutir se j 
preenchidos os requísitos'de autorização da medi 
processo de origem, bem como se manifestar sobre 
tenticidade e significado dos diálogos. (...) Não há vic 
ao contraditório", (op. cit., p.'225). 1 .
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ou de processo criminal em procedimentos ou 
processos de natureza diversa.40

Nã©'obstante, a controvérsia está longe 
de imperar tão somente em relação à possibi
lidade, ou não, de transposição da prova entre 
processos de natureza díspar. Acerba polêmica 
também viceja quanto à viabilidade da extensão 
objetiva e/ou subjetiva dó âmbito de validade 
probatória do resultado de interceptação telefô
nica, mormente em casos de descoberta fortuita 
de prova de infrações penais outras que não 
aquela(s) determinante(s) do deferimento da 
medida.

Juristas há, pois, que, tomando a ferro e 
fogo a prescrição insculpida no artigo 2o, pa
rágrafo único da Lei 9.296/96, afirmam que o

srve-se que, em recente decisão proferida em questão 
iem suscitada no Inq. 2424/RJ (relativo à chamada 

Operação Hurrícane), decidiu o Pleno do Supremo Thbunal 
al, por maioria (vencido o Min. Marco Aurélio), 
ão há qualquer impedimento à utilização de prova 
la mediante interceptações telefônicas e gravações 
miais como prova emprestada em procedimento não 
, mesmo que as pessoas contra cruem se pretende 

•utilizar dita prova selam diversas daquelas contra as quais 
foi onainariamente produzida, verbis:
STF “EMENTA: PROVA EMPRESTADA. Penal. Intercep- 

telefônica. Escuta ambiental. Autorização judicial 
íução para fim de investigação criminal. Suspeita 
Utos cometidos por autoridades e agentes públicos.
' obtidos em inquérito policial. Uso em procedimento 

administrativo disciplinar, contra outros servidores, cujos 
eventuais ilícitos administrativos teriam despontado à 

ta dessa prova. Admissibilidade. Resposta afirmati- - 
'uestão de ordem. Inteligência do-arti 5°, inc. XII, da 

CF, e do^art. 1° da Lei federal 9.296/96. Precedente. Voto. 
Io. Dados obtidos em interceptação de comunicações 
nicas e em escutas ambientais, judicialmente auto- 
is para produção de prova em investigação criminal 
i instrução processual penal, podem ser usados em 

procvdimento administrativo disciplinar, contra a mesma 
mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos,

11 ’Otra.outros servidores cujos supostos ilícitos teriam 
, despontado à colheita dessa prova." (Questão de Ordem 

■ 424/RJ -  Rei. Min. Cezar Peluzo -  Tribunal Pleno -  
" l" ia -  j. 20.06.2007 -  DJ 24.08.2007)

encontro fortuito (Zufallsfunden) não pode ser 
admitido como prova em nenhuma hipótese41, 
ao argumento de que "a prova obtida pela in
terceptação deve corresponder ao fundamento 
apresentado e que serviu de base para a-auto
rização judicial"42 -  entendimento esse que, a 
nosso sentir, consubstancia rematado despau- 
tério, ao se prestar ao aplauso e à legitimação 
da impunidade com base no sofisma segundo 
o qual, durante as investigações, seria possí
vel, de antemão e cirurgicamente, delimitar os 
contornos exatos do òbjeto {a ser) investigado.43

De outro tanto, corrente doutrinária menos 
extremada propugna que a casual descoberta 
da prática de crimes outros que não aquele que 
se investiga (e que determinou o deferimento do 
pedido de interceptação telefônica) pode, sim, 
se prestar validamente à persecução penal, po
rém não como prova de pronto utilizável contra 
seu(s) perpetrador(es), mas como indício da 
perpetração do delito fortuitamente desvelado, 
a demandar ulterior investigação para sua cabal 
comprovação e, por via de consequência, para a 
responsabilização penal de seu(s) ártífice(s).44 e45

41 Citem-se; por todos, Damásio E. de Jesus e Adalberto
José Q. T. de Camargo Aranha. . A

42 Camargo Aranha, in Da Prova no Processo Penal, Ed. 
Saraiva, 7a edição, pp. 355/356.

43 Com sensatez alerta Baltazar Jr. que "de início-é possível 
afirmar que, no momehto da investigação, não há uma

- delimitação completa e exata do objeto, não havendo como 
exigir os rigores do princípio da correlação entre.denúncia 
e sentença. Investiga-se, com base em uma hipótese, mas 
sem uma definição totalmente precisa dos contornos do 
fato, o que épróprio da denúncia”, (op. cit., p. 142)

44 Compactua'com tal entendimento, por exemplo, Lênio 
Luiz Streck, para quem “em sendo a interceptação decor
rente de ordem judicial e, através dela, for descoberto, por 
exemplo, um homicídio (fora da cadeia de fatos e autores 
investigados), não parece que esta prova, de pronto, possa 
ser inquinada como ilícita. Nesse caso, é evidente que o- 
autor desse homicídio não poderá ser processado com base 
nessa prova. Será ela, tão somente, confqrmador de um 
indício (fumusboniiuris) para, por exemplo, fundamentar
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. Mas não é só: tanto o Supremo Tribunal 
Federal quanto q Superior Tribunal.de Justiça 
ora parecem inclinar-se à adoção dé ainda outro 
entendimento, segundo o qual o encontro for
tuito será válido desde logo como prova, desde 
que referente a crimes conexos -  ou ao menos 
relacionados -  com os que determinaram a auto
rização da realização da interceptação telefônica 
e mesmo que sancionados tão somente com 
pena de detenção:

STF: “H ABEAS COR PUS. IN TER C EP- 
TAÇÃO TELEFÔNICA. PRAZO  DE VA- 

r LIDADE. ALEG AÇÃO  DE EXISTÊNCIA, 
DE OUTRO M EIO  DE INVESTIGAÇÃO. 
FALTA DE TRANSCRIÇÃO DE CONVER- * 45

um (novo) pedido de. interceptação que diga respeito a 
esse fato. (...) Exige-se, enfim, a prova’da prova!" (in As 
Interceptações Telefônicas e os Direitos Fundamentais: 
Constituição -  Cidadania -  Violência". Ed. Livraria do 
Advogado, 1997).

45 Tal orientação se vê prestigiada, por exemplo, no âmbito 
do Tribunal de'Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no 
voto do relator Des. Marco Aurélio Belizze por ocasião.do 
julgamento da Apelação Criminaln° 2007.050.02745, Ver- 
bis: “(...)■■ Observa-se, portanto, que no curso da captação 
da comunfcação.telefônica de investigação relativa ao de
tento Robertinho, surgiu outro fato penalmente relevante, 
distinto daquele que estava sendo objeto de investigação, 
relativo ao planejamento de um possível crime, situação 
que a doutrina denomina de encontro fortuito. É  bem 
verdade que, nestas hipóteses, a interceptação telefôni
ca não assume relevância como meio probatório único e 
isolado, eis que autorizada para a investigação de outros * 
fatos. N o  entanto, no saco dos autos, o encontro fortuito 
vale como verdadeira notícia crime, qúe ensejou novas e 
independentes providências com relação à investigação 
dos fatos dos presentes autos, razão pela qual não há que 
se cogitar de ilegalidade, pois a interceptação, lícita, não 
foi usada como prova, mas sim como elemento deflagrador 
de prol/idências da autoridade policial relativa a crime di
verso. Assim, a preliminar suscitada merece rejeição, uma 
vez que a origem da descobertà fortuita do crime objeto da 
presente ação penal decorreu de interceptação telefônica 
lícita. (...) ”, (TJ/RJ -.Terceira Câmara Criminal -  AC n° 
2007.050.02745- unânime - j .  24.07.2007).

SAS INTERCEPTADAS NOS RELATÓRIOS 
APRESENTADOS. AO  JUIZ. AUSÊNCIA  
DE CIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
ACERCA DOS PEDIDOS DE PRORROGA
ÇÃO. A PU R A Ç Ã O  DE CRIME PUNIDO  
CÔMDETENÇÃO. (...) 5. Uma vez realizada 
ainterceptação. telefônica de forma funda
mentada, legal é legítima, as in formações 
e provas coletas dessa diligência podem  
subsidiar denúncia com base em crimes 
puníveis com penade detenção, desde que 

' conexos aos primeiros tipos penais que jus
tificaram a intèrceptaçâo. Do contrário, a 
interpretação do art. 2o, III, da Lei 9.296/96 
levaria ao absurdo de concluir pela impos
sibilidade de interceptação para investigar 
crimes apenadós com reclusão quando fo
rem estes conexos com crimes punidos com 
detenção. Habeas corpus indeferido."  (STF 
-  HC 83515/RS -  Pleno -  Rei. Min. Nelson 
Jobim -  j. 16.09.2004 -  DJ 04.03.2005)

STJ: "PE N A L E  PROCESSUAL PENAL. 
H ABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO  DE 
RECURSO ORDINÁRIO. ART. 288 DO CÓ
DIGO PENAL, INÉPCIA DA DENÚNCIA  
OFERECIDA E M  DESFAVOR DOS PACIEN
TES BASEADA E M  MATERIAL COLHIDO 
DURANTE A  REALIZAÇÃO DE INTER- 
CEPTAÇÃO TELEFÔNICA PARA APURAR  
A PR Á TIC A D E CRIME DIVERSO. ENCON
TRO FORTUITO. NÈCESSIDADE DE DE
MONSTRAÇÃO'DÃ CONEXÃO ENTRE  O 
CRIME IN ICIALM ENTEINVESTIGÁDO E 
AO  UELE FORTUITAMENTE DESCOBER
TO. I  - Em princípio, havendo o encontro 
fortu ito  de notícia da prática futura de 
conduta delituosa, durante a realização 
de interceptação telefônica devidamente 
autorizada pela autoridade competente, 
não se deve exig ir a demonstração da 
conexão entre o fato investigado e aquele

descoberto, a uma, porque  a própria Lei 
9.296/96 não a exige, a duas, pois o Estado 
não pode se quedar inerte diante da ciência 
dê que um crime vai ser praticado e, a três, 
tendo em vista que se por um lado o Estado, 
por seus órgãos investigatórios, violou a 
intimidade de alguém, o fez com respaldo 
constitucional e legal, motivo pelo qual a 
prova se consolidou lícita. I I  - A  discussão 
a;respeito da conexão entre o fato investi
gado e o fato encontrado fortuitamente só 
se coloca em se tratando de infração penal 
pretérita, porquanto no que concerne às 
infrações futuras o cerne dà controvérsia se 
dará quanto a licitude ou não do meio de 
prova Utilizado e a partir do qual se tomou 
conhecimento de tal conduta criminosa. 
Habeas. corpus denegado.”(STJ -  RHC 
69.552/PR -  Quinta Turma -  Rei. Min. Fe- 
lix Fischer -  unânime -  j. 06.02.2007 -  DJ
14.05.2007)

STJ: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊN- . 
CIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 
REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. 
PERDA DO OBJETO. PROVA. ESCUTA TE
LEFÔNICA. ILICITUDE. INEXISTÊNCIA. 
MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. 
(...) 2. É  lícita a prova de crime diverso, ob
tida por meio de interceptação de ligações 
telefônicas de terceiro, não mencionado na 
autorização judicial da escuta, desde que 
relacionada com o fato criminoso objeto da 
investigação". (STJ-HC33.553/CE-Quin
ta TUrma-Rei. Min. Lauríta V az- unânime 
- j .  17.03.2005 -  DJ 11.04.2005). (Obs.: em 
todos os acórdãos, o grifo é nosso).

A  nosso juízo, todas as questões tratadas 
np presente item hão de ser resolvidas à vista 
do fato insofismável de que a violação da priva-
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cidade e da intimidade necessariamente levada 
a cabo por ocasião da implementação de uma 
operação de interceptação teiefônica é realizada 
de maneira lícita, diante do permissivo excep
cional insculpido na própria Constituição da 
República, em nome de princípio fundamental 
no mínimo tão relevante quanto os que tutelam 
aqueles direitos; a saber, o da proteção penal 
eficiente -  à míngua de cuja observância mos- 
trar-se-ia impossível cogitar-se da efetivação do 
princípio da dignidade da pessoa humana, em 
última análise. Assim, afastada justificadamente 
a proteção que ordinariamente se confere a de
terminados direitos e/ou garantias, não há por 
què negar validade (ou, por via de consequência, 
sua admissibilidade em processo relacionado 
a outros fatos ou pessoas) à prova decorrente 
de tal afastamento, porquanto angariada sob 
o, signo da absoluta conformação com a ordem 
legal e constitucional vigente. Sua força proba
tória, no entanto, há de ser verificada em cada 
caso concreto, ,sob o prudente arbítrio do juiz e 
mediante contraposição/superposição aos vá
rios outros elementos de prova eventüalmente 
carreados ao processo.

Nessa ordem de idéias, vale consignar o 
pensamento de ilustrados autores que, com rara 
maestria, abordaram, sob um ou outro prisma, 
o tema em apreço, consagrando entendimento 
que se presta não apenas a promover a neces
sária salvaguarda dbs direitos fundamentais do • 
indivíduo, dê um lado, mas, também, por outro, 
a viabilizar que o Estado possa se desiricumbir 
da dificílima e inescusável tarefa de ofertar, à co
letividade, tutela penal efetiva, sem que soçobre 
refém do extremado, indevido e absolutamente 
pernicioso inchaço do alcance das normas ga- 
rantidoras daqueles direitos:

“Assim, por exemplo, quando, no curso de
determinada investigação criminal, é au
torizada judicialmente a interceptação te-
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lefônica em certo local, com a consequente 
violação da intimidade das pessoas que ali 
'se encontram, não vemos por que recusar 
a prova ou a informação relativa a outro 
prime ali obtida. (...) Em tal situação, se 
até as conversações mais íntimas e pesso
ais dos investigados e das pessoas que ali 
se encontrassem estariam ao alcance do 
conhecimento policial, por que não o esta
ria a notícia referente à prática de outras 
infrações penais? (...). Na linha, do aqui 
sustentado, com ligeira variação, quanto 
à identidade dos fatos, é ver julgamento 
do Supremo Tribunal Federal/no sentido 
de reconhecer a licitüde da prova de outro 
crime, diverso daquele investigado, obti
da por meio de inteçceptação telefônica 
autorizada, de início, para a apuração de 
crime punido com reclusão. Argumentou- 
se, então, que a conexão entre os fatos e 
os crimes justificaria a licitüde e o apro- , 
veitamento da prova (HC 83.515/RS - Rei. 
Min. Nelson Jôbim, Informativo 361). Ora, 
não é a conexão que justifica a licitüde da 
prova. O fato, de todo relevante, é que, uma 
vez franqueada a violação dos direitos à. 
privacidade e intimidade dos moradores 
da residência, não havería razão alguma 
para a recusa de provas de quaisquer ou
tros delitos, punidos ou não com reclusão.
É qüe, uma coisa é a justificação para au
torização da quebra de sigilo; tratando-se 
de violação à intimidade, havería mesmo 
que se acenar com a gravidade do crime. 
Entretanto, outra coisa é o aproveitamento 
do conteúdo da interceptação autorizada. 
Tratando-se de material relativo à prova 
de crime ~ qualquer crime -  não se pode . 
mais argumentar com a justificação da 
medida (interceptação telefônica), e, sim, 
com a aplicação da Lei”. (Eugênio Pacelli 
de Oliveira, op. dit., pp. 308/309)

" Utilização da interceptação telefônica 
contra terceiro: parece-nos viável. Confor
me já expusemos na nota 5-E ao Capítulo 
I, Título VII, Livro I, do nosso Código de 
Processo Penal cometendo, é possível que. 
durante, uma interceptação telefônica, 
captando-se a conversa entre "A” e “B”, con i 
autorização judicial, surja prova do come 
tímento de crime por “C", terceira pessoa. 
Pensamos ser lícito utilizar a gravação, re 
alizada para investigar o agente criminoso 
que surgiu de onde menos se esperava. 
Mais uma vez, é fundamental destacar qu< 
o Estado, por seus órgãos invéstigatórios. 
violou a intimidade de duas pessoas, com 
respáldo constitucional e legal, motivo pe l > 
qual a prova se consolidoú lícita. Desco 
berto um outro crime, ainda que não haj i 
conexão entre este e a infração que se estn 
investigando, é preciso apurá-lo, mórmente 
se de ação pública incondicionada”. (Gui
lherme de Souza Nucci, Leis Penais e Pro
cessuais Penais Comentadas, Ed. Revista 
dos Tribunais, 2006, pp. 355/356)

“Em conclusão, não há arbitrariedade nos 
conhecimentos fortuitos em interceptaçõe> 
telefônicas, sejam eles relativos a crimes 
não conexos, terceiros interlocutores ou 
referidos, sendo admissível sua utilização 
como prova em reíação a outros fatos, contio 
terceiros não mencionados na autorização 
judicial inicial, bem como em processos^ 
cíveis ou administrativos por fatos qu< 
também constituam crime. A  exceção de, 

.boa-fé justifica aprova, ante a ausência de 
adequação da restrição ao direito à prova. 
O problema, nesses casos, deverá ser de 
correta avaliação da prova, não de inad
missibilidade. ” (Thiago André Pierobom 
de Ávila, op. cit., p. 227)
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7 Outras questões re levantes à luz da
Jurisprudência

a) Meios de impugnação da decisão ju
dicial que indefere o pedido de interceptação 
telefônica formulado pela autoridade policial 
ou pelo Ministério Público

Como se sabe, não prevê a Lei 9.296/96 
recurso da decisão judicial que indefere o pleito 
de autorização de realização de interceptação 
telefônica, o que, por evidente, não toma o magis
trado que a prolatou senhor supremo dos mmos 
da investigação ou da instrução penal, conforme 
ó caso. É praxe que, em casos tais, o órgão insur
gente (normalmente o Ministério Público) impetre 
mandado de segurança contra o ato do juiz, ao 
argumento de qúe possui direito líquido e certo - 
ao deferimento do pedido de interceptação for
mulado no regular exercício de suas funções de 
persecução criminal, mostrando-se presentes, 
no caso cpncreto-, os requisitos legitimadores da 
concessão da autorização judicial (artigos 2o e 4o 
da Lei 9.296/96). Re,ssalte-se, não obstante, que 
oTribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
vem também admitindo, em casos tais, o manejo 
da reclamação (artigo 219 -  "São suscetíveis de 
correição, mediante reclamação da parte ou de 
prgão do Ministério Público, as omissões do juiz 
e os despachos irrecorríveis por ele proferidos, 
que importem em inversão da Ordem legal do 
|irocesso ou resultem de erro de ofício ou abuso de 
poder” -  e seguintes do CODJERJ) como remédio 
ápto a combater a decisão tida por tumultuaria 
|u abusiva, quando menos à luz do princípio da 
füngibilidade das formas:

"Saliente-se, de início, o cabimento da 
reclamação oferecida pelo Ministério Pú
blico para a insurgência contra a decisão 
judicial impugnada. É  verdade que alguns 
intérpretes da lei enxergariam no mandado 
de segurança o remédio adequado para o 
combate à decisão do Juízo monocrático.
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De outro lado, a reclamação tem sido consi- 
derada a via idônea para superar impasses 
concernentes ao indeferimento injustificado 
de requerimentos formulados pelo Ministé
rio Público objetivando instruir inquéritos 
e ações penais com elementos de apuração 
e comprovação de ilícitos penais. O fato é 
que o exame da matéria controvertida sob 
as lentes da reclamação não conduzem a 
qualquer aberração ou prejuízo, mas sim a 
prevalência do conteúdo meritório sobre o 
formalismo ultrapassado, em prestígio ao 
princípio constitucional da efetividade do 
processo, assim como ao seu corolário lógi
co, o princípio da instrumentalidade das 
formas”. (TJ/RJ -  Terceira Câmara Criminal 
-  Reclamação n° 2006.077.00062 -  excerto 
do voto vencedor do Des. Relator Marco 
Aurélio Bellizze-j. 21.12.2006)

"Reclamação. Requerimento do Ministé
rio Público de interceptação telefônica. A  
investigação policia l sobre organização 
criminosa de tráfico de drogas e outros cri
mes, que tantos danos causam à sociedade, 
reclama celeridade e pronta colaboração de* 
todas as autoridades envolvidas. De todos 
é conhecido que a comunicação entre os 
traficantes é realizada através de telefohes 
celulares, que são fácil e rapidamente subs
tituídos, ante a simplicidade com que opera 
o mercado de telefonia celular, o que ter
mina sendo um verdadeiro impedimento à 
investigação policial. Em conflito princípios 
constitucionais -  no caso o da intimidade e 
privacidade e o da segurança pública - ,  há 
o magistrado de fazer uso da ponderação 
de interesses. Medida pleiteada que se vê 
amparada na prova produzida quando da 
prisão em flagrante de um traficante, tudo 
levando a crer pertencer a outro meliante 
o número de telefone registrado nos do-



cumentos apreendidos. Recurso provido. ” 
(TJ/RJ -  Quinta Câmara Criminal -  Recla- . 
maçãon0 2007.077.00009-R ei. Des. Luiza 
Bottrel Souza-j. 17. 04.2007)

b) (Im)possibilidade de autorização de 
interceptação telefônica para fins de cumpri
mento de mandado de prisão

Por oçasião da análise de pleito formulado 
nos autos do pedido de extradição n° 1021/STF, 
entendeu o ministro relator, Celso de Mello, se - 
mostrar impossível, em nosso ordenamento 
jurídico, o deferimento.de interceptação tele
fônica cujo objetivo único seja a localização de 
indivíduo para o cumprimento de mandado de 
prisão contra si expedido (no caso concreto, pelo 
próprio STF), haja vista que tal medida não se 
preordenaria àangariação de prova em investi
gação penal ou em instrução processual penal, 
assim desbordando da previsão constitucional 
e legal que legitima a autorização judicial de tal 
medida (informativo STF n° 458)!

Observe-se, contudo, a existência de inte
ressante -  conquanto questionável -  precedente 
em sentido contrário da Câmara Cível do Tribu- 

. nal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 
segundo o qual, ponderando-se bens jurídicos 
constitucionais contrapostos, se reputou possível . 
a determinação da interceptação telefônica pata 
o fim de cumprir mandado de prisão expedido 
contra devedor de alimentos, como última ratio à 
consecução do objetivo precípuo da Segregação:

'  . " EXECUÇÃO DE ALIM ENTO S. INTER-
CEPTAÇÃO TELEFÔNICA DO DEVEDOR 
DE ALIMENTOS. CABIMENTO. Tentada 
a localização do executado de todas as 
formas, residindo este em outro Estado e 
arrastando-se a execução por quase dois - 

. arios, mostra-se cabível a interceptação 
telefônica do devedor de alimentos. Se pôr 
um lado a Carta Magna protege o direito à 
intimidade, também abarcou o princípio da
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proteção integral a crianças e adolescentes. 
Assim, ponderando-se os dois princípios 
sobrepõe-se o direito à vida dos alimenta
dos. A  própria possibilidade da prisão civil 
no caso de dívida alimentar evidencia tal 
assertiva. Tal medida dispõe inclusive de 
cunho pedagógico para que outros deve
dores dè alimentos não mais se utilizem 
de subterfúgios para safarem-se. da obri
gação. Agravo provido". (TJ/RS -  Sétima 
Câmara Cível -  Agravo de instrumento n° 
70018683508 -  Rei. Des. Maria Berenice 
Dias -  unanimidade -  j. 28.03:2007)

c) Acesso às informações gravadas na 
memória de aparelho de telefonia celular 
apreendido

- Não raro, investigações penais ou prisões 
em flagrante delito dão azò à apreensão de apa
relhos de telefonia celular, que permitem acesso 
ao registro das chamadas recebidas e efetuadas 
pela linha telefônica neles instalada. Desde 
que a apreensão se haja procedido de maneira 
regular, nenhum óbice há a que se consultem 
tais registros gravados na memória do apare
lho, por evidente não se havendo de cogitar d!a 
prévia postulação de autorização judicial para 
a legitimação dessa operação:

“(...) O fato de ter sido verificado o registro 
das últimas chamadas efetuadas e recebidas 
pelos dois celulares apreendidos em poder 
do corréu,. cujos registros se encontravam 
gravados nos próprios aparelhos, não con
figura quebra do sigilo telefônico, pois não 
houve requerimento à empresa responsável 
pelas linhas telefônicas, no tocante à lista 
geral das chamadas originadas e recebidas, 
tampouco conhecimento do conteúdo das 

, conversas efetuadas por meio destas linhas.
É dever dà autoridade policial apreender os 
objetos que tiverem relação com o fato, o 
que, no presente caso, significava saber se
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os dados constantes da agenda dos apare
lhos celulares teriam alguma relação com 
a ocorrência investigada". (STJ -  Quinta 
Turma -  HC 66368/PA -  Rei. Min. Gilson' 
Dipp — unanimidade -  j. 05.06.2007 -  DJ
29.06.2007)

"A simples verificação dos números das 
últimas chamadas feitas e recebidas cons
tantes na memória do telefone celular não 
significa, por si só, violação ao sigilo tele
fônico desde que a apreensão do aparelho 
seja legítima. A  garantia da inviolabilidade 
das comijnicações telefônicas sé refere à ve
dação das escutas clandestinas, a qual não 
se configura com a simples checagem dos 
últimos números registrados na memória 
do aparelho, ainda que esta. seja realizada 
por outra pessoa que não o proprietário." 
(TRF 4a Região -  Sétima Turma -  AC n ° . 
2002.04.01.029123-1/PR -  Rei. Des. Fábio 
Rosa -  unanimidade -  DJ 21.05.2003)

d) Admissibilidade da decretação da in
terceptação telefônica mesmo antes da instau
ração do inquérito policial ou do procedimento 
investigatório

Conquanto mais comumente utilizada no 
cürso do inquérito policial ou procedimento in- 
yestigatório, nada impede que a interceptação 
telefônica, em casos excepcionais, seja decre
tada mesmo antes de sua instauração (podendo 
ser postulada, inclusive, de forma verbal, con
soante dicção do artigo 4°, §1° da Lei 9.296/96):

"Criminal. HC. Extorsão mediante seques
tro. Interceptação telefônica. Irregularida
des. Ausência de prejuízo. Nulidade. Não 
ocorrência. Legalidade da prova. (...). 1. A  
interceptação telefônica para fins de in
vestigação criminal pode se efetivar antes 
mesmo da ihstauração do inquérito policial, 
pois nada impede que as investigações pre-
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cedam esse procedimento. A  providência 
pode ser determinada para a investigação 
criminal (até antes, portanto, de formalmen
te instaurado o inquérito) e para a instru
ção criminal, depois de instaurada a ação 
penal". (STJ -  Quinta Turma -  HC 43234/ 
SP -  Rei. Min. Gilson Dipp -  unanimidade 
- j .  03.11.2005-D J  21.11.2005)

"Não se pode condicionar a quebra do 
sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemá- 
tico à instauração prévia do procedimento 
investigatório, devendo-se exigir, apenas, 
que a necessidade de sua realização para 
a apuração da infração penal seja demons
trada, em consonância com os indícios de 
autoria ou participação no ilícito è desde 
que a prova não possa ser feita por outros 
meios disponíveis. A  legislação fala em ‘in
vestigação criminal’, não prevendo, para 
a interceptação telefônica, a instalação 
prévia de inquérito policial." (STJ -  Quinta 
Turma -  HC 20087/SP -  Rei. Min. Gilson 
Dipp -  unanimidade -  j. 19.08.2003 -  DJ 
29.09.2003)

e) Acesso do advogado aos autos do in
quérito policial em que autorizada a intercep
tação das comunicações telefônicas

Por ocasião do julgamento do HC 82.354/ 
PR (Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. 10.08.2004, 
DJ 24.09.2004), decidiu o Supremo Tribunal Fe
deral que não é possível impedir que o advogado 
do indiciado tenha acesso aos autos do inquérito 
policial -  mesmo que, em relação a tal tipo de 
procedimento, de índole inquisitorial, não sejam 
oponíveis os princípios’ do contraditório e da 
ampla defesa -  por conta da "existência, não 
obstante, de direitos fundamentais do indiciado 
no curso do inquérito, entre os quais o de fazer-se 
assistir por advogado, o de não se incriminar e o 
de manter-se em silêncio"{o que não deixa de ser 
um contrassenso, d.v.). Entendeu-se, pois, que a
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prerrogativa insculpida no artigo 7o, inciso XIV 
da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) haveria 
de suplantar até mesmo o sigilo especialmente 
imposto a determinada investigação em razão 
do interesse público, haja vista que "do plexo de 
direitos dos quais é titular o indiciado -  interes-' 
sado primário no procedimento administrativo 
do inquérito policial -  é corolário e instrumento 
a prerrogativa do advogado de acesso aos autos 
respectivos, explicitamente outorgada pelo Esta
tuto da Advocacia (Lei 8906/94, art. 7o, XIV), da 
qual -  ao contrário do que previu em hipóteses 
assemelhadas -  não se’excluíram os inquéritos 
que correm em sigilo: a irrestrita amplitude do 
preceito legal resolve em favor da prerrogativa 
do defensor o eventual conflito dela com os in
teresses do sigilo das investigações, de modo a 
fazèr impertinente o apelo ao princípio da pro
porcionalidade". O Superior Tribunal dè Justiça 
acabou por sucumbir, algum tempo depois, à 
nova orientação preconizada pelo STE

Advirta-se, no entanto, que nem mesmo 
as tendências liberalizantes ora em voga no e. 
Supremo Tribunal Federal ousaram preordenar 
que tal prerrogativa se, estendesse irrestrita
mente a todo e qualquer conteúdo do inquérito 
policial, de modo que "o direito do indiciado, por 
seu advogado, tem por objeto as informações já 
introduzidas nos autos do inquérito, não as rela
tivas à decretação e às vicissitudes da execução 
de diligências em curso (c f  Lei 9.296, atinente às 
interceptações telefônicas, de possível extensão, 
a outràs diligências)", dispondo “a autoridade 
policial de meios legítimos para obviar inconve
nientes que o conhecimento pelo indiciado e seu 
defensor dos autos do inquérito policial possa 
acarretar à eficácia do procedimentoinvestiga- 
tório ".46 e 47

,46 As citações constantes deste item são excertos- da 
, ementa do acórdão proferido no HC 82.354/PR.
47 A  decisão em questão se tornou paradigma naquela Corte 
(cf. HC 87.827/RJ eUC 90.232/AM).

Assim é que, desde que o sigilo se mostre 
indispensável à salvaguarda da eficácia das 
investigações levadas a cabo em determinado 
procedimento inquisitório (como é inexoravel
mente -  conquanto não exclusivamente -  o 
caso da interceptação telefônica), mostra-se 
absolutamente legítima a restrição de acesso do 
advogado ou do próprio indiciado ao conteúdo 
dos autos cujo segredo se repute fundamental 
ao sucesso da persecução penal (por exemplo, 
os autos apartados de que cuida o artigo 8o da 
Lei 9.296/96), como se depreende não apenas 
do precedente do STF em exame, mas também, 
v.g., dos seguintes arestos:

TJ/RJ: "HABEÀS CORPUS. Tráfico e asso
ciação para o tráfico de substâncias entor- 

. pecentes. Interceptação de comunicações 
telefônicas eprisão temporária. Ilegalidade. 
Não ocorrência. Nenhuma ilegalidade exis
te na negativa de acesso dos advogados da 
pessoa investigada aos autos da intercep
tação de comunicações telefônicas, térido 
em vista o sigilo exigido pela natureza das 
investigações em andamento; aliás, o sigilo 
da interceptação é, à evidência, requisito 
indispensável ao sucesso das investigações; 
o que é disponibilizado para consulta do 
advogado do investigado é a documenta
ção das diligências já realizadas. Não há 
que se cogitar de constrangimento ilegal,' 
se a decisão de segregação cautelar tem
porária do paciente está suficientemente 
fundamentada e se presentes se encontram 
os pressupostos autorizadores da mesma. 
Ordem denegada." (HC 2006.059.07511 
-  Primeira Câmara Criminal -  Rei. Des-. 
Moacir Pessoa de Araújo -  j. 23.01.2007)48

48 Do mesmíssimo teor são as decisões proferidas nos HCs 
2006.059.07636 e 2006.059.07557, da própria Primeira 
Câmara Criminal do e. TJ/RJ. .
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TJ/RJ: "Habeas Corpus objetivando o 
seguinte: a) relaxamento da prisão, sob 
alegação de que a segunda via do mandado 
de prisão temporária não foi entregue ao 
preso; b ) deferirão advogado do preso vista 
do inquérito, inclusive podendo extrair có
pias de suas peças. A  prisão temporária do 
paciente foi decretada por suposta infração 
aos-artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, após 
ser identificado nas interceptações telefôni
cas autorizadas judicialmente, diligências 
estas que ainda estão em curso. Não ha
vendo notícia de que foram degravadas e 
instrumentalizadas nos autos do inquérito, 
estão cobertas pelo sigilo previsto no artigo 
8o da Lei 9.296/96. Entretanto, o advogado 
constituído pelo paciente poderá ter acesso 
aos autos do inquérito -  com a ressalva dos 
autos apartados referentes às intercepta
ções telefônicas -, o que lhe é assegurado 
pelo artigo 7o, inciso XV, da Lei 8.906/94, 
obsèrvandò-se que o item 1, do § I o, do 
mesmo artigo 7o, ressalva que tal direito 
não se aplica aos processos sob regime de 
segredo de justiça. Não está comprovado 
que a segunda via do mandado de prisão 
temporária não foi entregue ao preso, e, 
mesmo na hipótese de que tal omissão 
tivesse ocorrido, constituiría mera irregu
laridade, que não ensejaria o relaxamento 
da custódia. Ordem paçcialmente concedi
da." (HC 2007.059.07574- Oitava Câmara 
Criminal -  Rei. Des. Marcus Quaresma -  j.
13.12.2007)

ST J: "O entendimento inicialmente firmado 
por esta Corte orientava-se no sentido de 
que, em se tratando de inquérito poliçial,- 
que é mero procedimento administrativo 
de investigação, não se aplicariam os re-
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gramentos constitucionais concernentes ao 
princípio da ampla defesa e do contraditó
rio. Acolhendo a recente orientação juris
prudêncial da Suprema Corte, este Superior 
Tribunal de Justiça decidiu ser possível o 
acesso de advogado constituído aos autos 
de inquérito policial em observância ao 
direito de informação do indiciado e.ao 
Estatuto.da Advocacia,-resguardando as 
garantias constitucionais e com a ressalva 
dos procedimentos que, por sua própria 
natureza, não dispensam o sigilo, sob pena 
de ineficácia da diligência investigatória. 
Precedentes dó STJe do STF." (HC 64.290/ 
SC -  Quinta Turma -  Rel.;Min. Gilson Dipp 
-  j. 19.06.2Ò07 -  DJ 06.08.2007)

Conclusões
a) Interceptação telefônica, gravação 

clandestina e gravação ambiental são conceitos 
que não se confundem, apenas àquele primeiro 
se aplicando a sistemática disciplinada na Lei

. 9.296/96;
b) De igual forma não se confundem o 

acesso aos dados cadastrais dos clientes das 
operadoras- de telefonia e a int.érceptacão das 
comunicações te le fôn icas, m otivo por que 
consubstancia rematado equívoco pretender 
submeter aquele primeiro à disciplina da Lei 
9.296/96, que regula esta última. Em verdade, 
nada obsta, em nosso ordenamento jurídico, 
que o membro do Ministério Público requisite 
diretamente às concessionárias de telefonia 
(valé dizer, sem postular qualquer provimento 
jurisdicional), para fins de instrução de inqué
rito policial ou de procedimento investigatório, 
os dados cadastrais dos usuários dos serviços 
telefônicos -  eventual negativa ao atendimento 
da requisição ministerial consubstanciando a 
perpetração. do crime de desobediência;



c) Eventual ulterior declinação de compe
tência pelo juízo que deferiu pleito de intercep- 
taçâo telefônica no curso das investigações não 
importa, por evidente, a invalidação da prova 
até então angariada, haja vista que a regra que 
exsurge da parte final artigo 1° da Lei 9.296/96 
há de ser entendida à,vista do paradigma auto- 
rizativo do deferimento das medidas cautelares 
em geral e legitimador do resultado daí obtido. 
(rèbus sic stantibus)]

d) A  autorização judicial da intercepta- 
ção telefônica pode ser renovada tantas vezes 
quantas necessárias -  não se limitando a um só 
período de quinze dias adicional, como poderia 
sugerir uma leitura; apressada ou descuidada 
do texto legal -  desde que se mostrem presen
tes, por ocasião da análise de cada novo pleito 
renovatório, as mesmas circunstâncias que 
determinaram o reconhecimento da presença 
dos requisitos viabilizadores da quebra de sigilo . 
originária;

e) A  transcrição integral das comunica
ções telefônicas interceptadas não só não é 
obrigatória, como também não é desejável, haja 
vista a necessidade de se restringir a (legítima) 
violação da privacidade do indivíduo perscru- 
tado ao conteúdo juridicamente relevante para 
fins de persecução criminal;

f) A  lei de regência não erige como obri- 
. gatória á realização da chamada perícia dé voz
para a validação do conteúdo da interceptação 
telefônica, conquanto sua realização possa ser 
solicitada pelo réu, se assim ihè convier, no ' 
exercício de sua ampla defesa;

g ) Não há acordo na doutrina e na juris
prudência acerca dos limites da viabilidade da 
ampliação objetiva e/ou subjetiva da .utilização 
da prova colhida mediante interceptação te
lefônica, párecendo-nos, no entanto, o melhor 
entendimento aquele segundo o qual a licitu-
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de da invasão da intimidade e da privacidade 
judicialmente autorizada e a necessidade de ò 
Estado se desincumbir a contento do ônus da 
prestação penal eficiente legitimám a utiliza
ção de tal substrato probatório da forma mais 
abrangente possível, sem que tal circunstância 
importe qualquer violação dos direitos e ga
rantias fundamentais insculpidos na Carta da 
República.

/
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♦ RESUMO: A  evolução jurisprudencial tem 
demonstrado que paulatinamente vem sen- 
do introduzido,- contra legem, o instituto da

| prescrição no tocante às medidas socioe- 
ducativas previstas no Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei 8.069/90). Todavia, tal en- 

? tendimento não subsiste, sobretudo, em razão 
da diferença entre a natureza jurídica de tais 

: medidas e a. das penas. Ainda, pelo fato de 
C estar previsto em nosso ordenamento jurídico 
I que são inimputáveis os menores de 18 anos,
' afigura-se um contrassenso afirmar ser apli- 
/ cável uma causa de extinção da punibilidade 
zf.'a pessoas desprovidas de punibilidade. Não 

parece razoável aceitar a fixação de um prazo 
para que o Estado exerça o dever de educar, 

.portanto. .

• PALAVRAS-CHAVE: ECA. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Medidas socioedu-

. cativas. Criança. Adolescente. Prescrição. 
Punibilidade.

Introdução
O Estatuto da Criança e do Adolescente, 

no ano de 2008, completou dezoito anos de

Christiano Jorge SANTOS * 
'.Maíra Beauchamp SA LO M I**

idade. O marco é significativo, inclusive pelo 
aspecto simbólico e metafórico de fim da “ado
lescência” e início da maturidade, além de sus
citar diversas reflexões. Uma delas, em especial, 
diz respeito à aplicação das regras atinentes 
ao instituto da prescrição penal no âmbito das 
medidas socioeducativas.

No dia 22 de abril de 2008, em decisão 
unânime proferida pela Segunda Turma do 
Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus n. 
88,788/SP)1, foi reforçado entendimento sobre 
assunto polêmico e relevante, alvo de intenso 
debate no mundo jurídico.

A  Corte Suprema, a despeito de ter indefe
rido a ordem de Habeas Corpus, posicionou-se 
no sentido de ser cabível ã mencionada inci
dência do instituto da prescrição nas hipóteses 
de adolescente “em conflito com á le i” , sob o 
argumento de que as normas gerais do Código 
Penal são integralmente aplicáveis às hipóte
ses sujeitas ao mencionado Estatuto. Também 
afirmou não haver incompatibilidades entre tais 
medidas e as regras que preveem a extinção da 
punibilidade pelo transcurso do lapso temporal.

1 Evolução jurisprudencial do tema
A  matéria concernente à prescrição das 

medidas tornou-se, desde o surgimento da Lei

* Christiano Jorge Santos. 108° Promotor de Justiça da 
Capital. Mestre e doutorando em direito das relações 
sociais (direito penal) pela Pontifícia Universidade 
Católica dè São Paulo (PUCSP), onde leciona no curso de 
graduação. Professor de direito penal e direito processual 
penal em cursos de pós-graduação lato sensu.

** Maíra Beauchamp Salomi. Advogada em São Paulo. .
1 Acórdão da lavra do Ministro Joaquim Barbosa, publicado 
em 27 de junho'de 2008.
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8.069/90, palco de inúmeras controvérsias na 
jurisprudência, haja vista o sepulcral silêncio 
do ECA quanto a essa questão. Durante mais 
de um decênio após sua promulgação, contra
punham-se dois posicionamentos: um favorável 
à prescrição das medidas socioeducativas, 
considerando seu aspecto sancionador e enal
tecendo a necessidade da segurança jurídica; e 
outro, de todo, contrário a essa modalidade de 
extinção da punibilidade, eis que tais medidas 
possuem natureza eminentemente educacional, 
representando a prescrição um obstáculo ao 
alcance da reeducação do adolescente infrator. 
Este último permaneceu por muito tempo como o 
entendimento majoritário nos tribunais pátrios. ,

A  divergência persistiu no decorrer doâ- 
anos até que, paulatinâmente,.os julgados pas- 

. saram" a revelar uma tendência ao cabimento da 
prescrição nas medidas aplicáveis aos infratores, 
assegurando um limite ao ius puniendi estatal. 
Algumas Cortes de Justiça, sob-o fundamento 
de que a inexistência de prescrição gerava 
imensa insegurança jurídica e abria precedente 
ao Estado de perseguir ad eternum um jovem 
infrator, passaram a solidificar a questão criando 
Enunciados e Súmulas, tal como o Enunciado n° 
32 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.2

Seguindo a inclinação desta parcela da 
jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça 
pacificou seu entendimento ao promulgar, em 
16 de maio de 2007, a Súmula n° 338, pela qual 
estabeleceu: “A  prescrição penal é aplicável nas 
medidas socioeducativas”. Olvidou-se,' no en
tanto, de estabelecer de que modo dever-se-ia 
incidir esta modalidade dê prescrição, isto é, 
como seria calculado o prazo prescricional sem 
que se criasse um tertium genus.

2 “Aplica-se aos procedimentos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente o instituto da prescrição, consoante os prazos 
máximos das medidas socioeducativas cabíveis e os lapsos 
temporais previstos no art. 109 do Código Penal, sem o 
redutor decorrente da idade.

Destarte, não obstante a questão se reve
lasse aparentemente equacionada, os tribunais 
que reputavam cabível o instituto não chegaram 
a um consenso quanto ao modo de realização do 
cálculo do lapso prescricional.

A  ausência de previsão do instituto da 
prescrição no Estatuto da Criança e do Ado
lescente e o fato de que as disposições acercá 
dessa modalidade de extinção da punibilidade, 
em nosso Código Penal, tratam somente sobre 
a prescrição do direito de punir (aplicação de 
penas) criaram um terreno fértil para que as cor
tes pátrias instituíssem, cada uma a seu modo, 
diferentes maneiras de se efetuar os cálculos 
prescricionais aplicáveis nos casos de infrações 
praticadas por adolescentes.

Têm-se, assim, previsões diversas, que 
podem ser resumidas, como se verá a seguir, 
e.m algumas correntes:

(i) A  prescrição deve ser calculada a partir da 
pena máxima cominada no preceito normativo 
secundário do tipo penal combinada com a re
dução à metade do prazo prescricional prevista 
no artigo 115 do Código Penal3;

(ii) A  medida socioéducativa sem termo fixado 
pela sentença tem seu lapso prescricional efe
tivado pelo limite máximo que o Estatuto prevê, 
para a internação (artigo 121, § 3o), qual seja 
3 anos, aplicado este parâmetro nos termos, 
do artigo 109, IV do Código Penal, incidindo 
o artigo 115 do mesmo diploma. Como conse
quência, sustenta-se que, em havendo termo 
fixado pela sentença, a duração da medida

3 Cf. acórdão do próprio HC 88.788 do STE Para um ......>f:
-aprofundamento doutrinário sobre este posicionarr % 
ver: Antônio Fernando do Amaral e Silva, O Mito da J J-; 
tabilidade Penal e o Estatuto da Criança e do Adolesc 3,i 
Revista da Escola Superior da Magistratura do Esta !è; 
Santa Catarina, e João Batista da Costa Saraiva, L o 
penal juvenil. Adolescente e ato infracional. Garônu.tS: 
processuais e medidas socioeducativas. yj
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socioéducativa será o prazo-base para o cál
culo prescricional4;

(iii) Sem prejuízo da aplicação do entendimento 
anterior, deve ser afastada a incidência do 

:, artigo 115 do Código Penal, haja vistá que os 
; adolescentès, por definição legal do próprio 
\ Estatuto (artigo 2o, caput), são pessoas com
■ menos de 21 anos quando veem subsumidas 
suas condutas às figuras típicas perialmente

/ilícitas5.

Por fim, outras inúmeras correntes podem 
sei imaginadas como soluções à questão6.

Independentem ente da autoridade e 
qualidade intelectual dos magistrados que 
vêm assim se posicionando, faz-se necessário 
refletir sobre o cabimento da prescrição e sobre 
as consequências daí advindas. Isto porque a 
essência do Estatuto da Criança e do Adoles- 
cente. e das medidas cabíveis aos infratores está 
sendo visceralmente atingida. Vale dizèr, tendo 
Ó Estatuto recém atingido a sua “maioridade", 
è necessário que se façam valer os seus princí
pios e dirétrizes, reforçando, sua identidade e 
mantendo-se seu vigor. -

ÚJf. STJ, HC 95,012, Min. Rei. Laurita Vaz, Quinta Turma, 
.DJ 03.03.08  ̂ Este também o posicionamento de Galdino 
•Bordallo (A  Prescrição da Pretensão Socioéducativa, p. 
, 101) .

■ ;Gf. STJ, HC 82.210, Min. Rei. Jane Silva, Quinta Turma,-
DJ 07.02.08. . . / • -
nA título de exemplo, a própria decisão monocrática 
•proferida no Habeas Corpus 88.788 do. Supremo Tribunal 
■Federal, em sede de medida liminar, utiliza como base 
para o cálculo da prescrição o tempo máximo de seis rtie- 
;ses permitido para as medidas socioeducativas (exceto' 
a medida de internação). Outra solução inovadora foi 
apresentada perante o Tribunal do Rio Grande do Sul, no 

/acórdão da Apelação Cível n. 70025015553 (de relatoria
• do Des. José Ataídes Siqueira Trindade, publicado em 08 
de julho de 2008), que reconhece a prescrição em pers
pectiva, considerando a. duração máxima de seis meses 
das medidas socioeducativas..

2 O escopo do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e a natureza jurídica das 
medidas nele previstas

Primeiramente, cumpre ressaltar que a 
Carta Magna de 1988, preparando á  sociedade 
para um novo tratamento conferido às crianças 
e. aos adolescentes, anunciou novas diretrizes 
para a sua proteção em seu artigo 227, estabe
lecendo especificamente no § 3o, V, que q direito 
de proteção a èles deveria obedecer aos “princí
pios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 
quando da aplicação de qualquer medida priva
tiva de liberdade”.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, 
já em suas disposições preliminares, aponta ex
plicitamente a sua finalidade ao determinar qüe 
seu conteúdo se pautará na proteção integral à 
criança e ao adolescente.7

Por sua vez, o artigo 112 da Lei 8.069/90, 
ao prever as medidas socioeducativas, firma 
esta orientação protecionista do Estatuto pela 
própria descrição de suas modalidades, sendo 
elas advertência, obrigação de reparar o dano, 
prestação de serviços à comunidade, liberdade 
assistida, inserção em regime de semi-liberdade 
e, por fim, a internação em estabelecimento 
educacional. Depreende-se, portanto, de um 
simples passar de olhos sobre os incisos do ar
tigo 112 do Estatuto que estas medidas devem 
ser concebidas em cônsonância com os objetivos 
maiores de reeducação do adolescente.

O seu cunho é, então, indiscutivelmente 
.protetivo-educacional, revelando, no tocante a 
essas medidas, não possuir o Estado, goste-se 
ou não, pretensão punitiva, mas tão somente 
pretensão educativa; Embora se argumente que, 
por vezes,as medidas educativas apresentam 
uma parcela de repressão e punição, esta apenas 

.

7ISHIDA, ValterKenji. Estatutoda Criança e do Adolescente: 
Doutrina-e jurisprudência, p. 21.



representa uma etapa a ser superada para qué 
se atinja a reeducação pretendida, mas nunca 
o fim último da lei.8

O próprio artigo 100 da Lei 8.069/90 asse
vera que na aplicação das medidas de proteção, 
também cabíveis nos casos de prática de ato 
infracional, serão consideradas as necessida
des pedagógicas, preferindo-se aquelas que 
visem ao fortalecimento dos vínculos familiar e 
comunitário, o que intensifica é  reafirma os fins . 
primordialmente preventivo e pedagógico das 
medidas adotadas pela lei especial, restando 
em segundo plano, se tanto, pela interpretação 
mais fiel da legislação protetiva, a repressão e 
restrição de dirèitos do adolescente.

Nessa linha, é a lição de Guaraci Vianna: 
“o caráter predominantemente reéducador das 
medidas previstas na Lei 8.069/90 faz com que o 
Estado tenha o dever de aplicá-las para preparar 
a pessoa humana para uma vida feiiz e ú til"9.

Ora, o estabelecimento de uma suposta 
“causa de perda da pretensão socioeducativa"
-  para ser mais coerente -  seria contrário à 
proposta de proteção integral do adolescente, 
que, ainda, após decorrido o lapso prescricional 
previsto, poderia necessitar dos limites impôs- 
tos pela medida que lhe foi aplicada.

Assim, por este primeiro móvel, não há que 
se falar em prescrição das medidas socioeduca- 
tivás, porquanto incomparável a sua natureza 
jurídica com aquela constante das penas pre
vistas nos Estatutos Penais., sendo nitidamente 
perceptível a diferença entre as suas finalidades.

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, 
acrescente-se que a aplicação de uma medida 
socioeducativa, ao contrário de uma pena, não 
clama por uma limitação à-possibilidade da

8 ELIAS, Roberto João. Comentários ao Estatuto da Criança 
e do Adolescente, p. 25.

9Direito infanto-juvenil -  Tboría, prática e aspectos multi- 
discipiinares, p. 343.
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atuação estatal concernente ao iuspuniendi, eis 
que, justamente pela sua natureza educativa, 
por vezes revela-se eficiente e necessária, ainda 
que já transcorrido grande lapso temporal entre 
os fatos e a aplicação da medida, fazendo-sè 
quase ilimitada (e não "imprescindível” ) a atu
ação do Estado. .

Essa foi a orientação que prevaleceu na 
proposta de Lei de Diretrizes Sócio-educativas 
resultante do 18° Congresso da Associação 
Brasileira de Magistrados e Promotores de 
Justiça da Infância e da Juventude, surgindo 
a seguinte inovação: “ A rt. 5o - A  medida socio
educativa náo comporta prescrição.. I o -  Em 
razão do decurso do tempo entre conduta in
fracional e o momento do início ou reinicio do 
cumprimento da medida socioeducativa, poderá 
o ju iz da execução ouvir o Defensor e o Ministério 

'Público, e mediante decisão fundamentada de
clarar sua extinção em razão da perda do objeto 
socioeducativo. 2o -  O disposto no parágrafo 

. anterior também se aplica a procedimentos ain
da em curso, que em tal caso serão declarados 
extintos sem análise de seu mérito. ”10 '

Acertada se faz essa proposta de inovação 
legislativa, pois considera justamente o objeto 
pedagógico das medidas fixadas aos jovens 
infratores. Se, por ocasião da aplicação da me
dida, ainda que transcorrido longo período de 
tempo, o objetivo for alcançável, será possível 
o seu cumprimento. Caso contrário, extingue-se 
o próprio processo.

3 A  suposta punibilidade dos adolescentes
infratores

Há que se apontar outra falha no entendi; 
mento jurisprudencial atualmente dominante

10 Congresso ocorrido em Gramado (14/17 de novembro 
de 1959). Sobre a discussão travada por ocasião daquelo 
congresso, conferir: João Batista Costa Saraiva. Direito 
Penal Juvenil. Adolescente e A to Infracional. Garantia:
' Processuais e Medidas Socioeducativas, p. 37/39..
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:em nossos tribunais no que tange à punibilidade 
envolvendo os penalmente inimputáveis pela 
idade.

Como é cediço, pelas disposições do Esta
tuto da Criança e do Adolescente, os adolescen
tes praticam atos infracionais, isto é, quaisquer 
Çondutas desçritas como crimes ou contraven
ções penais (artigo 103, da Lei 8.069/90). Assim 
é que a eles não se cominam penas, mas sim 
as já mencionadas medidas socioeducativas e 
protetivas.

Também como se sabe, o ato infracional 
Çónsiste na conduta que se aperfeiçoa ao tipo 
previsto no Código Penal ou aos tipos penais ou 
upntravencionais estatuídos em leis esparsas, 
representando objetivamente uma verdadeira 
infração penal (unicamente em termos de con- 
duta) que, todavia, é praticada por pessoa não 
sujeita à pena. Mas, ainda que se assemelhe ao 
crime (face ao aspecto da tipicidade e também 
pelo alcance da? causas excludentes de ilicitu- 
dé), distancia-se completamente dele quanto ao 
seu conceito analítico.

Para o adolescente praticánte de ato in
fracional, não há a figura da imputabilidade que 
consiste “na condição pessoal de maturidade e 
sanidade mental que confere ao agente a capa
cidade de entender o caráter ilícito do fato ou de 
sé determinar segundo esse entendimento”11. Tal 
assertiva se depreende do artigo 27 do Código 
Penal, o qual prevê: “os menores de 18 anos são 
j/Sénalmente inimputáveis, ficando sujeitos às 
iiormas estabelecidas na legislação especial". É 
|uonsagração, entre nós, do sistema biológico 
dé culpabilidade12.

“  FRAGOSO, Heleno. Lições de Direito Penal. A  nova parte 
.gerai, p. 203.
7BENTIVOGLIO, Antônio Tbmás . Imputabilidade. CURY, 
;Munir (org.); Infância e cidadania, p.16.

Ausente a imputabilidade, conclui-se pela 
inexistência de culpabilidade dos adolescen
tes, porquanto a imputabilidade “é elemento 
componente da culpabilidade, é um dos dados 
que devem compor o caráter reprovável do fato 
típico e antijurídico (1..) sendo imputável aquele 
que tem a capacidade de entender e de querer" 13.

Seguindo, esta cadeia de elementos, au
sente a culpabilidade, não há que se falar em 
punibilidade. E, a este ponto, incumbe realizar 
uma breve análise de alguns conceitos doutri
nários:

Segundo José Frederico Marques, "o crime 
é punível porque, praticado o fato típico, anti
jurídico e culpável, deve ser aplicado o preceito 
sancionador da norma penal incrim inadora". 
A  punibilidade é, portanto, “consequência do 
crime, situando-se fora de seus elementos inte
grantes" sendo “um 'posterius’ em relação ao 
crime de onde tira sua origem ”14.

Nas palavras de Zaffaroni e Pierangeli, “ser 
punível depende de que seja típico, antijurídico 
e culpável, e, é claro, acima de tudo, de que seja 
conduta”15.

Ante tão sólida conceituação de punibilida
de, não seria congruente considerá-la presente 
em uma conduta não considerada como infração 
penal, pois a origem da punibilidade seria, equi
vocadamente, a prática de um ato infracional, ou 
seja, a conduta de \im inimputável, vale dizer, 
pesSoa despida de punibilidade.

Dessa forma, afigura-se um completo con- 
trassenso falar èm extinção da punibilidade (no 
caso, péla prescrição) de pessoa impunível. Não 
sendo o adolescente passível de punição -  pela 
idade — não pode também ser brindado com a

13 MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. 
Vol. 2, p. 159. .

,4 Ibid,p. 309. ' .
15 Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte geral, p. 742.
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extinção da punibilidade, à qual não se sujeita, Todavia, o esquecimento do delito e a
pelo decurso do tempo. superação do alarma social causado pela infra-

Sim, pois, nos dizeres de M agalhães ção, bem como a perda da própria finalidade da 
Noronha, com a extinção da punibilidade, “o punição, tendo em vista a possível readaptação 
que cessa é a punibilidade do fato, em razão de social' do infrator17 -  outras razões apontadas 
certas contingências ou por motivos vários de pela doutrina para justificar a existência do 
conveniência ou oportunidade política  ”16. Ine- . instituto da prescrição -  não subsistem quando 
xistindo a punibilidade, portanto, não havería da aplicação de uma medida socioeducativa. 
o que cessar. Isto porque, como antes alinhavado, as

medidas de cunho educativo têm finalidade pe 
4 A  suposta imprescritibilidade dagógica, sendo indiferente o esquecimento dò

A  esse ponto, faz-se importante refutar o delito, o alarma social ou a “punição" extempo 
argumento concernente à “imprescritibilidade", ; rânea. Visa-se com elas ao plenp desenvolvimen • 
vedadá implicitamente pela nossa Constituição to do adolescente, afastando-o das práticas de 
Federal, com a previsão expressa das hipóteses condutas criminosas, apresentando-lhe valorei : 
somente nos casos de ação de grupos armados, ético-sociais e, ao mesmo tempo, assegurando 
civis ou militares, contra a ordem constitucional seus direitos fundamentais. A  finalidade é, prin- 
e o Estado Democrático, bem como na prática do ' cipalmente, educar, tentar educar ou reeducar e 

'racismo (artigo 5o, incisos XLIIeXLIV). resguardar o jovem que pratica atós antissociais.
Defende a maior parte da doutrina penal mediante a aplicação de medidas que restrinjam 

brasileira a limitação de tempo para o exercício 0ú não seus direitos, a depender do caso, firialí 
do direito de- punir estatal, ou seja, não pode dade esta que poderá ser útil a qualquer tempo, 
ele se perpetuar, não sendo permitido que a porquanto o desenvolvimento dõ adolescente 
inércia e a inoperância do Estado em reprimir o. p0de continuar até mesmo além da maioridâdi! 
crime prevaleçam sobre o interesse dé punir, o formal (os dezoito anos de idade), 
criminoso. Por esta e outras razões, defende-se "  Como se não bastasse, é falho o argumento
a existência da prescrição como modalidade de que a "punição do adolescente” ou a aplica 
de causa extintiva da punibilidade limitando- çaodas medidas preconizadas no artigo 112 da 
se, por consequêncià, a atuação repressiva do Led 8.069/90, sem o estabelecimento da pres - 
Estado. É sabido que o chamado ius puniendi c;dção, penderíam eternamente, como espada 
deve verificar-se dentro de um determinadq afíada; sobre a cabeça do infrator, promovendo 
lapso temporal, pois, decorrido este, extingue-se inju-stiça. Isto porque o Estatuto assinala éin 
a punibilidade dg agente, exaurindo-se o direito geu artigo 121j § 5or ao tratar da medida de in- 

de impor-se pena ao réu. ternação - a  mais gravg delas -  que a liberação
Poder-se-ia cogitar da utilização db mesmo dq adolescente será compulsória aos 21 anos dp 

raciocínio para os atos infracionais, não obstan- adade Assim, não se pode aventar a possibili 
t e a  disposição constitucional sobre a impres- dade de uma medida passível de ser aplicada 
critibilidade- seja direcionada a crimes, não às p0la máqüina estatal sd.eternum. ; 
coridutas dos adolescentés infratores. . .

_ • • 17 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de-Direito Penal Vo*
16 Direito Penal. Vol. 1, p. 326. ' ' ' í,p.-401.
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Ninguém ignora, além disso, que, na práti
ca, nas Varas da Infância e Juventude espalha
das por todo o país, a regra (certa ou errada) é 
a extinção de toda e qualquer medida socioe
ducativa com o completar dos dezoito anos de 
idade por parte do adolescente, sob argumento 
-de esgotamento da finalidade pedagógica da 
medida ou, em outras palavras, pela perda do 
■ objeto do procedimento apuratório de ato irífra- 
Cional ou mesmo do processo de execução da 
medida fixada no juízo de conhecimento.

Fica evidente, portanto, ser.falacioso o ar
gumento de que o instituto da prescrição precisa 
ser importado do Código Penal pelo Estatuto 
dá infância e Juventude para impedir-se a pos
tergação sem limite dos feitos afetos à Justiça 
Especial.

5 Causas interruptivas e suspensivas da
prescrição ,

, Muito embora entenda-se inaceitável a 
aplicação do instituto da prescrição às medidas 
ãòcioeducativas, para que se permita a argu- 
pientação e, mais que isso, visando a demons
trar o desacerto das interpretações pretorianas 
sobre a incidência das regras de Direito Penal às 
hipóteses do Estatuto da Criança e do Adoles
cente, neste tópico, tentar-se-á expor mais um 
áspecto problemático da importação de regras 
j|enais para o sistema legal específico voltado, 
aos jovens inimputávéis pela idade.

Independentemente do acerto da tese 
majoritariamente aceita pelos nossos tribunais 
no que se refere à prescrição das medidas so- 
lioeducativas, urge salientar a gritante incon
gruência deste posicionamento sob a ótica das 
demais regras qüe complementam a prescrição 
penal.

» “ Um olhar atento sobre os artigos 109 e se
guintes dò Diploma Penal revela que a aplicação 
da: prescrição das pênas depende diretamente 
|ãs demais normas lá previstas, tais corno aquela

constante do próprio artigo 115, utilizada por al
guns para reduzir em metade o prazo prescricional 
das medidas socioeducativas18.

Com efeito, indispensáveis ao instituto, 
também, as disposições dos artigos T16 e 117 
dò Código Penal, as quais preveem as causas. 
suspensivas e interruptivas da prescrição. 
Não fossem elas, a limitação ao dever de punir 
transfõrmar-se-ia em inaceitável estímulo à 
impunidade.

Diante disso, torna-se evidente a ausência 
de lógica da tese ora refutada. Não bastasse 
esquecer de transportar para o ECA as regras 
atinentes ao cálculo da prescrição de penas já 
previsto no Código Penal, olvidaram-se os defen
sores daquela opinião de importar, em conjunto 
com o instituto da prescrição, suas Causas de 
interrupção e de suspensão.

Conquanto prescritíveis, para os seus 
defensores atuais, no que tange às medidas 
socioeducativas, para elas não haverá marco 
algum que interrompa a contagem de seii prazo 
prescricional ou mesmo suspenda o seu cálculo. 
A  partir da data da prática do ato infracional, o 
prazo para o Estado exercer o seu (impróprio) 
ius puniendi, ou melhor, o seu dever de educar, 
começará a fluir ininterruptamente, até que- 
alcance o seu termo final. Em nàda interferirá o 
recebimento da representação, o início do cum: - 
primento da medida aplicada nem, tampouco, 
a fuga do adolescente infrator de uma unidade 
de internação.

. A  fim de ser ao menos coerente com o 
sistema jurídico-penal, a prescrição das medi
das em análise deveria trazer consigo causas 
interruptivas em analogia àquelas previstas no 
artigo 117 do Código Penal, tais como: (i) o re
cebimento da representação; (ii) a sentença de 
procedência recorrível; (iii) o início ou co.ntinua-

18 Vide tópico II.
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ção do. cumprimento da medida socioeducativa; 
(iv). a “reincidência”19.

Por sua vez, no que tánge às causas de 
suspensão aplicáveis a essa imaginada prescri
ção do ECA, parece razoável admitir que o prazo 
prescríciònalnão correria enquanto o.infrator, 
estivesse cumprindo medida incompatível com 
àquela imposta ou ainda quando não resolvida 
questão prejudicial da qual dependa o reconhe
cimento do ato. infracional20.

-Desta feita, inconcebível admitir-se a im
portação do instituto da prescrição para ò ECA, 
comò defendem'alguns juristas. A  falha deste 
posicionamento no que tange às.regras comple
mentares à prescrição revela a fragilidade dos 
argumentos expostos pelos defensores da tese 
ora repelida.

6 Desigualdade entre adultos e adolescen
tes

A  corrente favorável à “prescrição dos atos 
infracionais" sustenta também que a negativa 
desta modalidade de extinção da punibilidade 
gera uma desigualdade entre a responsabiliza
ção penal de um adulto e a responsabilização 
de um adolescente, promovendo-se desmedida 
injustiça.

Frágil é este argumento pois, justamente 
pelo fato de ser o adolescente diferenciado pela 
própria legislação federal como pessoa em for
mação (e penalmente inimputável), resta claro 
que deve receber tratamento desigual, na me
dida de sua desigualdade, quando comparado 
a um adulto. Enquanto a conduta deste último 
regula-se pelos ditames do Cpdigo Penal, a con
duta daquele é regulamentada por legislação

19 DEL CAMPO, Eduardo R. A. Prescrição Socioeducativa
“A  súmula 338 do STJ” . Carta Forense, p. 42. .

. 20 Ibid., p. 42.

específica, em razão de o adolescente encontrar- 
se em estágio incompleto de desenvolvimento 
físico, mental e moral, sem possuir capacidade 
plena no seu agir.

Se a própria Carta Constitucional reconht - 
ceu a diferença entre os adultos e os menores de 
dezoito anos, reputando imprescindível legisla
ção de cuhho protetivo e educacional no afã de 
respeitar os direitos fundamentais da criança e 
do adolescente, não havería por que colocá-los 

- em pé de igualdade.
Ao máximo, seria respeitável a equiva

lência de tratamento entre êles quando de fai 
houvessé situação mais gravosa a sèr conferida 
aos adolescentes em comparação aos adulto 
o que de fato não sucede quanto ao institui 
da prescrição. Ou seja, somente quando fo 
se a lei mais favorável ao adulto que àquele 
sem dezoito anos completos é que se podería 
utilizar Um instituto em favor do adolescent 
As medidas socioeducativas, como já dito, 
possuem finalidade predominantemente pe
dagógica e não punitiva, não havendo motivos 
para a incidência da prescrição porque inexiste, 
no caso, lesão ao princípio constitucional da 
igualdade (artigo 5o, caput, da Constituição 
da República).

Ainda se deve atentar ao fato de que a 
incerteza quanto à forma correta de aplicação da 
prescrição com relação às medidas do Estatuto 
e sua crescente pluralidade de cálculos, sendo 
cada um deles criado ao tàlante dò sentir do 
julgador, pode provocar situação mais gravosa 
ao jovem infrator em relação a um adulto que 
pratique a mesma conduta típica. A  depender 
do cálculo aplicado, o lapso prescrícional a ser 
adotado como parâmetro £>ode ser maior que 
aquele aplicado ao infrator adulto, consideran
do que a internação não é de pronto cabível em 
todos os atos infracionais.

71-

A  título de ilustração, imágine-se um ato 
fracional correspondente ao tipo penal do 
ime de dano (artigo 163, do Código Penal) e 

esta mesma conduta praticada por um adulto. 
Para o imputável, a prescrição em abstrato da 
pretensão punitiva estatal quanto a este crime 

orreria em 2 anos, de acordo com os ditames 
do artigo. 109, VI, do Diploma Penal. Já com 

Lação ao infante, se aplicado como parâmetro 
para sé calcular o lapso prescrícional o prazo 

áximo da medida de internação, qual seja o 
período de 3 anos, a prescrição ocorrería so
mente após decorridos 8 anos, nos termos do 

tigo 109, IV, do Código Penal. E ainda que 
aplicasse o quanto determinado pelo artigo 
5 do Código Penal, reduzindo-se este pra- 
em metade, o lapso prescrícional adotado 
ra o adulto, da mesma forma, seria menor 

que aquele fixado para o adolescente. Por via 
de consequência, aqui sim estaria criada uma 

uação mais gravosa ao adolescente, o que 
)laria frontalmente as diretrizes do Estatuto 

da Criança e do Adolescente.

7 Oa utilização do arguniento da prescrição 
para fundamentar a redução da maiori
dade penal .

Por fim, não se olvide que, em sendo 
adotado o critério de importação da. prescri
ção penal (causa de extinção da punibilidade) 
pelo sistema processual específico do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, morijiente pela 
utilização do argumento de que as medidas 
socioeducativas também possuem caráter pu
nitivo, abre-se o flanco para os defensores da 
redução da responsabilidade penal no Brasil, 
indubitavelmente.

Por certo, a prevalecer o entendimento de 
que òs adolescentes podem ser punidos pelo

Criminal Criminal

< cometimento de atos infracionais equiparados 
a crimes e contravenções penais (e tanto pode
ríam que a aplicação das medidas preconizadas 
na Lei 8.069/90 sujeitar-se-ia a causa extintiva 
da punibilidade, a prescrição), ontologicamente 
não se distinguiriam as consequências cabíveis 
aos agentes delitivos e aos autores de atos in
fracionais.

Logo, se não há, na essência, diferenças 
entre as medidas do artigo 112 do ECA e as pe
nas, não é absurdo concluir que bs adolescentes 
infratores são pessoas penalmente capazes e, por 
via de consequência; faltaria apenas a formaliza
ção de tal condição, põr alteração legislativa (no 
texto da Constituição Federal21 e na legislação 
infraconstitucional -  artigos 27 do Código Penal 
e 104 do Estatuto).

Maior preocupação gera tal possibilidade 
de entendimento, quando se atenta para o fato, 
inicialmente já enfatizado, de que parbela. de 
nossa Corte Suprema decidiu recentemente pêlo 
reconhecimento da extinção da punibilidade de 
inimputáveis.

Conclusão
À  guisa de conclusão, sublinhe-se que o 

silêncio da Lei 8Í069/9Q sobre a incidência da 
prescrição em matéria de ato infracional não 
significa, de forma alguma, desavísada omis
são ou esquecimento do legislador. Em suma, 
não é lacuna a ser suprida por analogia. Antes 
confirma a incompatibilidade sistêmica, a ina- 
plicabilidadé do instituto penal aos processos, 
de apuração de ato infracional e à execução 
das medidas socioeducativas. Omissão consen-

21 Evidentemente que tal circunstância só se viabilizaria, 
se não fosse considerada cláusula pétrea a norma do 
artigo 228 da CE
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tânea, aliás; com ò que preconiza a legislação 
penal brasileira acerca da culpabilidade, em 
específico, da imputabilidade.

A  adoção de entendimento diverso, como 
ora se vê na Suprema Corte Pátria, e o fato de 
ser o assunto objeto de Súmula do Superior 
Tribunal de Justiça, preocupa sobremaneira.

Além da possibilidade de promover injusti
ças, de gerar problemas específicos paira a ciên
cia penal, de'produzir insegurança jurídica ante 
a possibilidade de abertura de ampla margem de 
interpretações jurisprudenciais (em cada caso 
concreto, dada a minudência de previsões do 
Código Penal sobre a matéria), mais que tudo, 
tende tal postura, ora combatida, a unificar (ei, 
sendo futuraménte sumulada a questão na Su
prema Cort,e, também a engessar) o modo de 
entendimento dos membros do Poder Judiciá
rio Brasileiro de forma distante dos princípios, 
dos fundamentos e do espírito do Estatuto da 
Criança ie do Adolescente que, em julho deste 
ano, de 2008, completou sua ‘‘maioridade", aos 
dezoito anos de, idade.

SANTOS, C.J.; SALOMI, M.B. The Statute of 
Limitation in the Statute of the Child and Ado- 
lesceht. Revista Justitia (Sâo Paulo), v. 199, p. 
63-73, jul./dez. 2008. •

• ABSTRACT: Former Court Decisions have 
demonstrated that the statute of limitation 
in socioeducatiònal measures provided in the 
Statute of the Child and Adolescent (Federal 
Law n° 8.069/90) has been gradually introdu-' 
ced, contra legem. However, this reasoning 
cannot subsist, due to the differences between 
the legal nature of these measures and that of 
the criminal penalties. Furthermore, in v iew  
of the fact that the Brazilian Law  determines 
that minors cannot be punished, it would seem

contradictory to deem a cause of extinction 
of punishability applicable to people who ai 
devoid of punishability. Thus, it dòes not seei 
reasonable to accept the establishment of 
term for tlié Government to exercise its du1 
to educate. • , ’ .

> KEY-WORDS: Statute of the Child and Ado
lescent. Socioeducational measures. Child. 
Adolescent, Statute of Limitation. PunishmènL.
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Direito e Transmdividoalismo 
A Justiça na Sociedade Pós-modema

• SUMÁRIO: 1A  Sociedade. 2 O Direito. 3 A  Jus
tiça. 4 A  Pós-modernidade. 5 O Contrato Social ■ 
naPós-modernidade. 6 OTransindividualismo.

• (Conclusões). Referências bibliográficas..

• RESUMO: O presente trabalho, valendo-se de 
uma metodologia interdisciplinar, que permite 
abranger, de modo não exauriente, noções 
atinentes a diversas áreas do conhecimento, 
tais como Sociologia, Antropologia, Psicologia, 
História, e, por óbvio Direito, tem por escopo 
discutir a questão da Justiça, manifesta de 
modo vário, no período contemporâneo, seja 
no que respeita à sua aplicação, sua manuten
ção, ou sua restauração. Parte-se do estudo 
da formação da Sociedade, cuidando-se de 
não perdèr de vista que sua Ocorrência se 
dá, não de modo aleatório, irias antes como 
consequência natural ao indivíduo, sem des-. 
prezar o elemento racional-que contribui para 
a sistematização.desta sociabilização. Neste

_ contexto busca-se aprofundar a compreensão 
da imprescindibilidade do Direito, como ins
trumento efetivo e eficaz para a concretização 
do justo, estabelecendo, para tanto, acompre- 
ensão paradigmática da equidade. Sob esta 
ótica entende-se o Direito com características 
de um sistema aberto, tripartido e dinâmico. O 
desenvolvimento da discussão, em razão das 
feições singulares do mundo contemporâneo, 
e tendo em vista a epiatemologia adotada,, 
alcança a problemática da Pós-modernidade, 
e a complexidade fenomênica que esta com
porta, determinando que a temática abarque o 
conceito de Estado, e a identificação de novas 
características do Contrato. Social, bem como

Vinícius Le ite  Guimarães SA B E LLA1

a percepção do fenômeno do Transindividu- 
alismo.

•' PALAVRAS-CHAVE: Sociedade. Direito. 
Justiça. Pós-modernidade. Contrato Social. 
Trarisindividualismo.

1 A  sociedade
A  Sociedade forma-se e desenvolve-se em 

razão de uma característica natural do homem: 
a necessidade de sociabilizar-sej que o impele a 
coexistir em grupo, exercitando a solidariedade2 * * *.

Trata-se de motivação inata a todos os 
indivíduos de maneira generalizada, que se-ma- 
nifesta nos menores e primeiros agrüpairientos, 
minimamente organizados, passíveis de serem 
apontados ha história da humanidade.

É o caso, por exemplo, da Sociedade 
formada por indivíduos constituintes de uma 
família e que, considerados biológica e antro- - 
pologicamente em sua associação, e intento de 
perpetuarem-se, rião manifestam o instinto e a 
irracionalidade da condição animal, mas sim a 
natural decorrência de um processo cognitivo 
que. ocorre a partir ?do exercício volitivo e da 
percepção da indispensabilidade que têm um 

• do outro, como forma a dar conseguimento à

1 Mestrando em-Direitos Difusos e Coletivos na Pontifícia
. Universidade Católica de São Paulo T-PUC/SP 
Advogado e Professor Universitário

z Segundo Antonío Houaiss, Mauro de Salles Villár e Fran
cisco Manoel de Mello ílranco em seu léxico, solidariedade
pode ser definida como “cooperação mútua entre duas 
ou mais pessoas; interdependência entre seres e coisas;- 
identidade de sentimentos, de ideiás, de doutrinas".
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evolução de sua substância e mesmo como 
instrumento, sob a ótica metafísica, de que sua 
busca consubstancia-se em compreender a re
alidade e o mundo, ou ainda, ontologicamente, 
a natüreza do ser.

Concebendo a Sociedade como produto da 
condição natural humana é o pensamento aris- 
totélico, para_o qual “o homem é naturalmente 
um animàl político”3.

Consentâneo com este entendimento é o 
pensamento de Cícero e Oreste Ranelletti, citados 
por Dalmo de Abreu Dallari, segundo os quais, 
respectivamente, “a primeira causa da agregação 
de uns homens a outros é meno& a suà debilida
de do que um certo instinto de sociabilidadeem 
todos inato; a espécie humana não nasceu para 
o isolamento e para a vida errante, mas com uma 
disposição que, mesmo na abundância de todos 
os bens, a leva a procurar o apoio comum."4e, 
onde quer que se observe o homem, seja qual 
for a época, mesmo nas mais remotas a que se 
possa volver, o homem sempre é encontrado em 
estado de convivência e combinação com os ou
tros, por mais rude e selvagem que possa ser na 
sua origem. O homem singular, completamente 
isolado e vivendo só, próximo aos seus seme
lhantes, mas sem nenhuma relação com eles, 
não se encontra na realidade da v ida .... o homem 
é induzido fundamentalmente por uma pecessi- 
dade natural, porque o associar-se cornos outros 
seres humanos é para ele condição essencial de 
vida. Só em tais uniões e com o concurso dos 
outros é que o. homem pode conseguir todos 
os meios necessários para satisfazer ás suas 
necessidades e, portanto, conservar e melhorar 
a si mesmo, conseguindo atingir os fins de sua 
existência. Em suma, só na convivência e com

3 ARISTÓTELES. A  Política. 2a Edição. São Paulo: Martins 
Fontes.

,4 CÍCERO. Da República, I. 15 (citado por Dalmó de Abreu , 
DALLARI. -Elementos de Teoria Geral do Estado. 25a Edi
ção. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 1Ò).

a cooperação dos semelhantes o homem pode 
beneficiar-se das energias, dos conhecimentos, 
da produção e da experiência dos outros, acu
muladas através de gerações, obtendo assim 
os meios necessários para que possa atingir 
os fins dé sua existência, desenvolvendo todo 
o seu potencial de aperfeiçoamento, no campo 
intelectual, moral ou técnico”5.

2 O Direito
Estabelecido que o homem se associa em 

grupos naturalmènte porque atende a um anseio 
interior, porém refletido, decorrente de sua raciona
lidade, é forçoso que este homem, ao ver-se imerso 
em núcleos de aglutinação humanos, perceba â 
necessidade de organizar-se de mòdo a permitir 
o convívio comum, sem sobressaltos e isento de 
insegurança, para que cada indivíduo integrante 
de seu grupo social desenvolva-se em todas as 
suas potencialidades e exercite suas vontades, 
usufruindo uma mínima sensação de confiabilidade 
de que seu espaço será respeitado, de qué o valor 
de sua vida será.trâtado erriígualdade com o valor 
da vida de outrem.

Cabe ao Direito instrumentalizar e dar con
secução a este cenário.

Não um Direito dogmático, concebido me
ramente como um sistema que faz sentido em si 
mesmo, que delimita por meio de um arcabouço 
de diretrizes comportamentais as ações humanas, 
escudado em premissas normativas inquestionáveis, 
absolutas e atemporais. O Direito deve ser compre
endido em face da complexidade do mundo con
temporâneo. Um mundo cuja realidade se mate- 

. rializa na produção e difusão de conhecimentos 
de forma massificada,_ cujas relações sociais, 
em decorrência dos novos formatos comunica- 
cionais, primam pela rapidez e transitoriedadè.
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5 RANELLETTI, Oreste. Istituzioni diDiritto Pubblico. Parte 
Geral. p. 03 (citado por Dalmo de Abreu Dallari ̂ Elementos 
de Tkoria ..., p. 11).'
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José Ademir Campos Borges delineia o 
pensamento critico-dialético que encontra comu
nhão com uma finalidade (dentre muitas) bastante 

, adequada ao Direito: “a corrente crítico-dialética 
inspira-se na,Escola de Frankfurt, movimento in
tegrado por filósofos, sociólogos e intelectuais de 
concepção em sua maioria marxista, surgido na 
Alemanha na década de vinte. Críticos ferozes da 
alienação da sociedade industrial contemporânea, 
dominada pela tecnologia e pelo consumo desen
freado, os pensadçres da Escola de1 Frankfurt não 
concebem o Direito como instrumento de domi
nação, como queria Marx, mas como instrumento 
hábil que, numa prática consciente, engajada, 
criativa e transformadora, tem compromisso com 
a realização da justiça e da inclusão social, e, bem 
assim, o papel preponderante de contribuir para 
o surgimento de uma nova sociedade iluminada, 
livre d a ‘eclipse da razão’".6

Destarte, com â mudança dos paradigmas 
. sociais, políticos e culturais decorrentes do mun
do Pós-moderno7 que induzem, inclusive, a se 
repensar a relação newtoniana tempo x espaço8, 
o Direito deve ser estudado como um. sistema 
aberto, tripartidò e dinâmico.

6 BORGES, José Ademir Campos. O Processo do Conheci
mento Humano e as Correntes do Pensamento Jurídico. Jus 
Navigandi, Têresina, ano 9, n°685,2005, < http://jus2.uol. 
com.br/doutrina/texto.asp7id—6751 > .

7 A  conceituação de pós-modernidade não é pacífica. O 
que há de unânime a seu respeito refere-se ao seu desen
volvimento em um mundo tendente a formar uma'grande 
sociedade global ausente de identidade singularizada. Em 
confronto com o modelo usualmente atribuído à sociedade 
'industrial não há erro em afirmar que na pós-modernidade 
a prestação de serviços, o desenvolvimento de tecnologia, 
a busca por formatos comunicacionais velozes, e a informa-

, ção têm grande importância, em detrimento da produção 
material. Ademais, refere-sé a um período marcado pelas 
desigualdades sociais.,

8 Em face da relativização da grandeza espaço, mitigada
pela evolução tecnológica, adstrita áo fenômeno da 
internet e advento da chamada realidade virtual é que
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Acerca da discussão sobre espaço fisica
mente considerado; Willis Santiago Guerra Filho 
argumenta que, ‘‘o modo como o modo capitalis
ta de produção econômica da sociedade reagiu 
às crises energéticas da década de 70 (73 e 79) 
acentuou aquela sua característica, expressa 
no clichê “time is money” , revelando o valor 
político e econômico do tempo, da velocidade, 
como superior ao espaço e aos bens materiais 
nele localizados ...”9

À  reflexão sobre o Direito como sistema 
aberto se dá segundo á  lição de Claus-Wilhelm 
Canaris, para quem ,“a abertura do sistema 
significa a incompletude e a provisoriedade do 
conhecimento científico. De facto, o jurista, como 
qualquer cientista, deve estar sempre preparado 
para pôr em causa o sistema até então elaborado 
e para o alargar ou modificar, com base numa 
melhor consideração. Cada sistema científico 
é, assim, tão só um projecto de sistema, que 
apenas exprime o estado dos conhecimentos 
do seu tempo; por isso e necessariamente, ele 
não é nem definitivo nem fechado, enquanto, no 
domínio em causa, uma reelaboração científica e 
um progresso forem possíveis. Em consequência, 
nunca podem ser tarefas do sistema o:fixar a ci
ência ou, até, o desenvolvimento do Direito num 
determinado estado, mas antes, apenas, o expri
mir o quadro geral de todos os reconhecimentos 
do tempo, o garantir a sua concatenação entre 
si e, em especial, o facilitar a determinação dos 
efeitos reflexos que uma modificação (do conhe
cimento ou do objecto), num determinado ponto,. 
tenha noutro, por força da regra da consequência . 

' interior.... Contudo, ninguém iria afirmar que o

pensamos que alguns cânones da Mecânica Determinista 
Clássica possam spr rediscutidos filosoficamente. A  
noção espacial, e em cèrto sentido o corpo materialmente, 
considerado, já não têm a importância de outrorá, no que 
respeita ao formato das relações sociais.

9 GUERRA FILHO, Wülis Santiago. Globalização e Teoria 
dos Sistemas Autopoiéticos.

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp7id%e2%80%946751_
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp7id%e2%80%946751_


fenômeno da abertura do sistema na jurispru
dência se possa reconduzir, apenas, à proviso- 
riedade do conhecimento científico. Aceitar que . 
as referidas modificações do sistema respeitam, 
exclusivamente, a progressos de penetração 
científica na matéria jurídica seria pura utopia. 
Mas isso leva, naturalmente, à conclusão de que 
subjazem mudanças no sistema objectivo, isto é, 
na própria unidade da ordem jurídica, e de que 
ele, por isso, deve ser aberto".10 11

- Conferindo relevância à necessidade do 
estudo do fato, do valor é da norma, contidos 
na ciência jurídica, é a Teoria Tridimensional, 
segundo Miguel Reale, para qu em “... a ciência 
do direito é uma ciência normativa, mas a norma 
deixa de ser simples juízo lógico, à maneira de
Kelsen, para ter uiii conteúdo fático-valorativo

» n . ,

No que respeita ao aspecto dinâmico do 
' Direito, mais uma vez nos valemos aqui de uma _ 
teoria extrajurídica, a Teoria dos Sistemas Di
nâmicos Não Lineares, objeto de estudo, entre 
outros. campos'da ciência, da Matemática e da 
Física12: ' .

Entendemos que a Sociedade é um sis
tema complexo, não linear e não determinista. 
Não pode a lei, por mais extensa e completa que 
busque ser, abarcar todos os fatos que ocorrem 
e que têm o homem como protagonista*13 Ade
mais, estes fatos sáõ, em sua maioria, aleatórios 
e imprevisíveis, uma vez que o homem -  agente

10 CANARIS, Claus-Willhelm. Pensamento Sistemático-e 
Conceito'de Sistema na Ciência do Direito. 3a Edição, 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 106/107.

11 REALE Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5a Edi- • 
ção. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 151.

. 12 O conhecimento é uno, -materializando-se em campos e 
domínios formalmente compàrtimentados apenas para a 
facilitação didática.e conveniência pedagógica.

13 Vide o art. 4o da Lei de Introdução ao Código Civil, que
prevê a ínocorrência de lei; que erii caso de omissão'
autoriza-se a jurisdição de acordo com.a analogia, os
costumes e os princípios gerais do direito.
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dó fato social -  tem ações e reações de intensi
dade imponderável, até que ocorram, e sejam 
submetidas ao juízo de seus pares; ainda que 
pejo senso comum.

A  fixação dogmática, apriorística e está
tica impede a realimentação14 temporalmente 
adequada, e juridicamente eficaz do Estado, que 
se dá pela evolução dos costumes e modificação 
da moral, o que, por sua vez, leva ao ríaufrágio 
da Justiça, pois o sistema jurídico, ininterrup
tamente, recebe conteúdos informacionais que 
causam modificações substanciais ná interpre
tação da própria norma.

Consoante este entendimento chegam: n; 
aos estudos sobre lacuna no ordenamento jurí
dico, desenvolvidos pela professora Regina Vera 
Villas Bôas, segundo a qual o legislador não 
pode conhecer todos os fatos, comportamentos 
e consequentes conflitos que acontecem m:; 
relações da sociedade, por mais atualizado, 
estudioso, eficiente e perspicaz que ele seja. 
Não pode, também, prever todas as situações 
conflitantes que surgirão futurarriente, através 
da elaboração de normas. Dessa forma, e en
tendendo que o Direito é dinâmico, e que trata 
de questões controvertidas, que envolvem si
tuações normativas, axiológicas e fáticas, não 

. é possível também que o ordenamento preveja 
todas as relações jurídicas presentes e futuras, 
com normas reguladoras dé conduta” .15

Interessante contribuição para o estudo de 
um Direito efetivo que permita a realização da 
Justiça vem das lições de Boaventura dé Souza
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14 Inserção de novos dados, novos fatos sociais, as 
consequências dos fatos ocorridos, o valor atribuído polo 
homem. Enfim, todas .as informações que em uma linha 
de acontecimentos acabam sendo causa e efeito o.conio 
tal fazem parte do produto final, já que contribue
seu conteúdo e forma.

15 VILLAS BÔAS, Regina Vera. O Ordenamento Juiidico. e, 
suas Lacunas. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Univer: 
sidade Católica de São Paulo, 1995,,p. 125.

Santos para quem a “ ... interpretação inovadora 
do direito substantivo passa pelo-aumento dos 

leres dos juizes na condução do processo”16.
Nesta linha, uma vez que em termos con

cretos a discussão converge para a efetividade 
do Direito, para o acesso ao ;apárato estatal e 
para a obtenção de Justiça, e sendo certo que 
a abrangência da lei sempre estará aquém da 
prospecção do agir humano, o homem ̂  no caso 
o juiz -  ganha importância ímpar para a solução 
justà dos litígios.

Assim, o que ensina a professora Regina 
Vera Villas Bôas, quando estuda a questão das 
lacunas no ordenamento jurídico:"... o magistra
do ao colmatar as lacunas, considerando o seu 
poder de decisão e a sua ideologia, não poderá 
nunca ultrapassar os limites, autorizados pelo 
sistema jurídico, e nem tão pouco conflitar com 
o espírito deste. ... Não havendo norma que se 
aplique ao caso concreto, ou havendo, não seja 
adequada à realidade social, o magistrado de
verá ter uma função ativa e criadora, adequando 
o direito, aos princípios de justiça ...”17.

A  proteção de um Direito material faz-se 
pelo exercício do Direito de ação, um Direito 
subjetivo. Jean-Louis Bergel, em seus estudos, 
aÉrma-que “ ... direitos subjetivos são prerroga
tivas atribuídas a indivíduos ou grupos de indi
víduos, reconhecidas e protegidas pelo direito 
objetivo e que lhes conferem certos poderes que 
lhes permitem preservar seus interesses numa 
área reservada, impondo aos outros o respeito 
ao direito deles. Na ausência de interesse e de 
vontade do titular do direito, na ausência de 
proteção organizada pêlo direito aosóutros; os

Cível

SOUZA SANTOS, Boaventura de. Introdução à Sociologia
• la Administração da Justiça. Revista de Processo. Áno X. 
•''arieiro-Março de 1985, nò 37.
VlLLAS BÔAS, Regina Vera. O Ordenamento Jurídico e 

■ uasLacunas. Dissertação de Mestrado. -Pontifícia Univer-
• idade Católica de São Paulo, 1995, p. 125/126.

direitos subjetivos seriam só miragens. O que 
os caracteriza é o poder reconhecido aos indi
víduos pelo direito objetivo, sob à proteção dos 
órgãos sociais” 18.

Não concordamos com a afirmativa de que 
"... na ausência de proteção organizada peló 
direito aos outtos, os direitos subjetivos seriam 
só miragens ...", como faz crer Bergel. Cremos 
que sempre que houver interesse, há motivo 
justificável para a atuação estatal no sentido de 
proteger esté interesse. O Direito não “socorre” 
apenas a quem “tem direitos” , mas também a 
quem tem interesses. Sem que nos alonguemos 
em justificativas filosófico-sociológicas para res
paldar nossa posição, basta que compulsemos 
a Constituição Federal que,, em seu art. I o, den
tre os fundamentos do Estado Democrático de 
Dirèito traz o princípio da dignidade da pessoa 
humana, ou seja, um indivíduo ou' um grüpo de 
indivíduos, uma vez que ténham interesse na 
preservação de um valor, de um bem ou de um 
objeto qualquer, sofrerão desrespeito funda
mental caso o Estado lhes falte porque não os 
assiste protetivamente. ■

Ademais, no art. 3o, ainda quando trata 
dos princípios fundamentais, reza o texto consti
tucional que o objetivo da República Federativa 

. do Brasil é promover o bem de todos. Desta for
ma, ainda que determinado interesse não tenha 
natureza de Direito objetivo, material e formal, 
o Estado deverá atuar sob pena de afronta ao 
inciso XXXV do art. 5o que assevera que “a lei 
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito” , sendo certo que o 
termo “direito” hão deve ser compreendido, 
nesta passagem, em seu sentido estrito, mas 
segundo, também, a noção de "interesse” .
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18 BERGEL, Jean-Louis. Teoria Geral do Direito. São Paulo: 
Martins Fontes, 2001, p. 34.



O capítulo que contém o princípio da ina- 
fástabilidade da tutela jurisdicionãl cuida de 
Direitos e Garantias. Estas últimas se referem 
à certeza de que o Estado assegura, por este 
princípio, a obrigação de atuar, que lhe é afeita, 
mesmo que não haja "... proteção organizada 
pelo Direito aos outros ...” , mas desde que haja 
interesse.

' , Quanto ao Direito material, somos ,da 
opinião de que ele deva consubstanciar-se e 
materiàlizar-se predominantemente em termos 
principiológicos, evitando-se sua manifestação 
exaustiva, em níveis normativos. A  norma dève 
existir como corolário de um princípio, e desde 
que este não baste para o exercício hermenêu
tico com vista à realização de Justiça, por meio 
da atuação estatal.

O Estado não existe para produzir leis in
discriminadamente, criando Direitos materiais 
ficcionalmente ou sistematizando interesses 
naturais de modo a torná-los formalmente ma
teriais, e a partir daí integrá-los ao patrimônio 
subjetivo do indivíduo. Uma atuação nesta linha 
resvala para a própria insegurança, jurídica. 
Pior. Este cenário cria um paradoxo entre as 
necessidades individuais e sociais do indivíduo 
e a maneira do Estado (leia-se Administração 
Pública) de atuar na organização, da Sociedade 
e resguardo de Direitos, Interesses e Garantias.

O papel do E stado no que tange ao Direito 
é o de zelar para que a Justiça seja mantida ou 
restaurada, mister que ele pode (e deve) realizar 
valendo-se de princípios e normas genéricas, e 
estas, segundo entendemos, devem ser compre
endidas segundo os estudos desenvolvidos por 
Humberto Ávila, para quem “normas não, são 
textos nem o conjunto deles, mas os sentidos 
construídos a partir da interpretação sistemática 
de textos normativos”19.
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19.A'VILA, Humberto. Tboria dos Princípios: Da Definição à 
Aplicação dos Princípios Jurídicos. 7a Edição. SãoPaulo: 
Malheiros, 2007, p. 30.

A  partir de um princípio é possível cons 
truir-se todo um ordenamento jurídico. O Direito 
existe para “servir” ao homem, ou, como ensina 
Michel Villey, "... podemos observar que a arto 
jurídica pressupõe e se exerce num grupo socia 
Não existe direito, dikaion20, senão no interior 
de um grupo social, de certos grupos em qu< 
se opera uma divisão. Não existe um direito de 
Robinson21 isolado na sua ilha.”22.

, Desta compreensão sistêmica que convei 
ge na questão do justo como valor primeiro  ̂• 
fundamental das situações jurídicas ocorrente:; 
na Sociedade, o uso do Direito como instrumento > 
de realização e manutenção da Justiça não pas • 
sa, necessariamente, pela “produção em escala 

■ industrial" de leis sob o argumento de que assim 
o Estado estaria em buscá de seu fim.

O interregno entre a ocorrência do fato i 
social, a valoração deste fato e seu fomento no 
seio da Sociedade, culminando com a posterior 
adequação à norma, há de ser um reflexo, uma 
consequência natural, jamais uma resposta an 
corada na falsa noção de que legislar e produzir 
leis sejam soluções para as injustiças.

Vem dos professores Nelson Nery Junior ij 
Rosa Maria de Andrade Nery, quando estudam 
o princípio da dignidade, da pessoa humana, 
a lição sobre a relevância que o Direito adqüi 
re quando balizado pelo respeito ao referidi> 
princípio, e materializado pela efetividade que 
deste emana: “é tão importante esse princípio 
que a própria CF I o, III o-coloca.como um dos 
fundamentos da República. Esse princípio não 
é apenas uma arma de argumentação, ou umn

(199), jul./dez. 2008 __ -________________ ___

20 Terminologia grega: Direito
21 Apesar de o autor não mencionar, trata-se de RobinsO; i 
Crusoé, personagem da obra As Aventuras de Robinsoji 
Crusoé, de Daniel Dafoe.

22 VILLEY, Michel. Filosofia do Direito (Definições e fíns d 1
direito -  Os-meios do direito). Coleção Justiça e Direito. -1
Edição. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 67.

í
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tábua de salvação para a complementação de 
interpretações possíveis de normas postas. 
Ele é a razão de ser do Direito. Ele se bastaria 
sozinho para estruturar o sistema jurídico. Uma 
ciência que não se presta para prover a socie
dade de tudo quanto é necessário para permitir 
o desenvolvimento integral do homem, que não 
■ presta para colocar o sistema a favor da dig
nidade humana, que não. se presta para servir' 
ao homem, permitindo-lhe atingir seus anseios 
mais secretos, não se pode dizer Ciência do 
Direito. Os antigos já diziam que todo direito é 
constituído hominum causa ... Comprometer-se 
com a dignidade do ser humano é comprometer- 
se com a sua vida e com sua liberdade. ... É o 
princípio fundamental do Direito. É o primeiro. 
O mais importante” .23

Forçoso e imprescindível pensar nas nor
mas, que aclaram a extensão do agir humano, 
mas sem descuidar de que nasceram de fatos -  
ou em razão destes -  soeialmente estruturados 
e funcionais, ou seja, o fato social é o produto in 
natura de que se vale a norma para que possa 
existir, podendo-se afirmar que o fato sócial é a 
semente da norma.

Completando a tríade, tem-se o valor, ele- 
Uiento que confere importância -  maior ou menor 

áos fatos sociais, e aos objetos de interesse 
humano, suscetíveis de serem preservados ou 
restabelecidos. -

Uma Sociedade, organizada, palco de in
contáveis fatos sociais, quando materializa em 
normas gerais e abertas o substrato ético-social 
médio de seus agentes, decorrente de uma axio- 
logia moral que, norteada por princípios basila
res e superiores, estabelece os limites mínimos

3 NERY JUNIOR, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa 
Maria de, Constituição Federal Comentada e Legislação 
Constitucional. São Paulo:, Revista dos Tribunais, 2006, 

, p. 118. • .

e máximos das relações entre os indivíduos e 
destes com os objetos de seu interesse, é uma 
Sociedade tendente a realizar Justiça.

Respaldando este entendimento ensina 
HerbertL. A. H artser"... possível imaginar uma 
sociedade sem poder legislativo, tribunais ou 
funcionários de qualquer espécie. Na verdade, 
há muitos estudos de comunidades primitivas 
que não só sustentam que esta possibilidade 
ocorreu, mas descrevem em detalhe a vida de 
uma sociedade na qual o único meio de contro
lo social é a atitude geral do grupo para com 
os seus modos-padrão de comportamento, em 
termos daquilo que caracterizamos como regras 
de obrigação. Uma estrutura social deste tipo é 
frequentemente descrita como uma estrutura 
baseada no costume".24 3

Interessantes reflexões podem ser feitas a 
partir desta noção de “atitude geral do grupo” , 
trazida por Hart, e das lições de Miguel Reale 
sobre a Crítica da Razão Prática de Immanuel 
Kant, nos seguintes termos: "... entende Kant 
que há dados imediatos da consciência que’ 
nos evidenciam que o bem deve ser feito: são 
verdades de ordem prática, e não de ofdem 
teorética. Põem-se no plano da consciência 
determinados imperativos de conduta que não 
admitem qualquer tergiversação. S.ão impe
rativos categóricos aqueles que, de maneira 
imediata, prescrevem uma ação como sendo 
por si mesma objetivamente necessária, e não 
como simples meio de atingir uni fim. ...”25

Ana Lúcia Sabadell, trazendo a visão 
dogmático-positivista kelseniana, aponta qué: 
"... Kelsen elimina qualquer pergunta sobre as 
forças sociais que criam o direito. Para os adeptos

24 HART, Herbert L. A. O conceito de Direito. 4a Edição. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005, p. 101

25 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 19a Edição. São Paulo: 
Saraiva, 1999,
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do positivismo jurídico (ou juspositivismo) exis
tem apenas as normas jurídicas, estabelecendo- 
se entre elas determinadas relações ... O objeto 
da ciência jurídica é examinar como funciona o 
ordenamento jurídico. Como diz Kelsen, o direi
to é o conjunto de normas em vigor e o estudo 
das mesmas deve ser realizado sem nenhuma 
interferência sociolqgica, histórica ou política. 
Na opinião de Kelsen ‘a jurisdicidade parece 
decorrer de valores internos ao discurso do direi
to, valores que a vontade política ou a utilidade 
social não podem substituir.’”26

O que resta da interpretação de Kelsen, se 
utilizado um raciocínio dinâmico e baseado em 
processo dialético, para entender o que seja o Di
reito, é um tratamento unilateral e cientificista, 
pois descarta o sujeito cognosCente -  o homem 
-  da relação jurídica, construindo uma análise -  
que, a príori, não deve excluí-lo -  unicamente a 
partir do objeto, o que em outros termos trata-se 
de uma noção que já não merece prosperar na 
Pós-modernidade, pois concebe o Direito como 
um objeto qualquer a ser manuseado “em linha 
de montagem” e não como fenômeno social que 
deve ser sistematizado, estudado e aplicado 
multidisciplinafmente, e em conformidade com a 
dinâmica social e com o grau, nível e intensidade 
de informações que “alimentam” o sistema jurí̂ - 
dico, dando prosseguimento ao infinito processo 
de modificação do Direito pelo fato social e pelo 
valor que lhe impregna.

3 A  Justiça
A  Justiça é um valor que, mesmo tratado 

conceitualmente, o qúe permite a pluralidade 
de entendimentos, se estudada sistemicamente,

26 SABADELL, Ana Lúcia, Manual de Sociologia Jurídica 
(Introduçâo.à uma leitura externa, do direito). 3a Edição. 
São Paulo, Revista dosTribunais, 2005, p. 33

leva-nos a compreender o fim primeiro e último 
do Direito.

Muitas são as concepções de Justiça, sem 
que se possa dizer que uma é mais acertada 
que outra. O que ocorre, caso necessária uma 
apreciação valorativa da noção de Justiça, é que 
cada uma foi produzida em um dado momento 
histórico, e concedendo relevância a diferentes 
aspectos da vida humana. E é sabido que os 
anseios humanos, as necessidades do homem 
e as circunstâncias dos grupos sociais são di
nâmicos. A  Sociedade “navega o tempo” em 
razão proporcional à mudança dos valores, e 
assim se forma seu patrimônio ético, que jamais 
é substituído ou transubstanciado, mas antes 
reelaborado.

Comp enunciou Antoine-Laurent de Lavoi- 
sier, “na natureza nada se cria, nada se perde, 
tudo se transforma” .27 E esta é uma máxima 
universal, transdiscipliriar. A  conduta humana 
modifica-se, e tal se dá em decorrência de in
fluências exógenas, ou mesmo endógenas, que 
em sua raiz tiveram motivação externa, visto 
ser o homem criatura gregária que se instrui e 
se desenvolve a partir do que conhece, e que 
lhe é exterior. ,

Os valores e os juízos de. apreciação dos 
valores jamais são os mesmos por muito tempo, 
transformando-se de um em outro, e assim su
cessivamente com o passar do tempo.

Ainda assim, mostram-se relevantes algu
mas noções da concepão de justo.

- Para os sofistas "... a noção de justiça é 
relativizada, na medida em que seu conceito é 
igualado ao conceito de lei; o que é o justo senão 
o que está na lei? O que está na.lei é o que está 
dito pelo legislador, e é esse o começo, o meio

27 Princípio da Conservação da Matéria

e o fim de toda justiça. Nesse sentido, se a lei é 
relativa, se'esvai com o tempo, se é modificada 
oU substituída por outra posterior, então com 
ela se encaminha também a justiça.... Nada do 
que se pode dizer absoluto (imutável, perene, 
eterno, incontestável...) é aceito pela sofistica” .28

Quanto aos sofistas, ensina o professor 
Gabriel Chalita que "... sua preocupação filosó
fica se voltava para o homem e a vida em socie
dade ... Para os sofistas tudo deveria ser avaliado 
segundo os interesses do homem e de acordo 
com a forma como este vê a realidade social.... 
as regras morais, as posições políticas e os rela
cionamentos sociais deveriam ser guiados con
forme a conveniência individual. Para esse fim 
qualquer pessoa podería se valer de um discurso 
convincente, mesmo que falso ou sem conteúdo. 
... Segundo a sofistica, o que importava para o 
ser humano era obter prazer com a satisfáção 
de seus instintos, de seus, desejos individuais. 
... A  sofistica destruía os fundamentos de todo 
conhecimento, já que tudo seria relativo e os 
valores seriam subjetivos, assim como impedia 
o estabelecimento de um cçnjunto de normas 
de comportamento que garantissem os mesmos 
direitos para todos os cidadãos da polis".29

. Para Miguel Reale, à Justiça não é se
não a expressão unitária e integrante dos valores 
todos.de convivência, pressupõe o.valor trans
cendental da pessoa humana, e representa, por 
sua vez, o pressuposto de toda a ordem jurídica. 
Essa compreensão histórico^social da Justiça 
leva-nos a identificá-la com o bem comum, 
dando, porém, a este termo sentido diverso do 
que lhe conferem os que atentam mais para os 
elementos de “estrutura” , de forma abstrata e

28.BITTÃR, Eduardo Carlos Bianca e ALMEIDA, Guilherme • 
Assis de. Curso de Filosofia do Direito. 4a Edição. São Paulo: 
Atlas, 20Õ5, p. 62.

29 CHALITA, Gabriel. Vivendo a Filosofia. 2a Edição. ,São 
Paulo: Áticã, 2005, p. 46..
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estática, sem reconhecerem que o bem comum 
só pode ser concebido, concretãmente, como um 
processo incessante de composição de valora- 
Ções e de interesses, tendo como base ou fúlcro 
o valor condiciçnante da liberdade espiritual, a 
pessoa como fonte constitutiva da experiência 
ético-jurídica” .30

Em Hans Kelsen, “a Justiça é, portanto, a 
qualidade de uma conduta humana específica, 
de uma conduta, que. consiste no tratamento 
dado a outros homens. 0  juízo segundo o qual 
uma tal conduta é justa ou injusta representa 

. uma apreciação, uma valoração da conduta” .31
Afigura-se conveniente expor o pensa

mento de A lf Ross, um dos pilares do realismo 
jurídico, e cujas raízes encontram-se nos estu
dos delineados pelos integrantes do Círculo de 
Viena32: “ se se diz que a exigência de igualdade 
não deve ser tomada ©m sentido formal, mas que 
o fato decisivo é se a limitação ocorre de acordo 
com características distintivas que estejam bem 
fundadas, que sejam razoáveis ou justàs, isto 
quer dizer que á ideia de igualdade desvanece, 
para ser substituída por uma referência ao que 
se considera justo segundo uma opinião subjeti
va e emocional. Tal princípio não é um princípio • 
autêntico, mas o abandono de toda tentativa de 
análise racional” .33.

Claus-Wilhelm Canaris, quando estuda 
o que chama de postulado da Justiça, afirma: 
"... a ordem interioríe a unidade do Direito são - 
bem mais do que pressupostos da natureza 
científica da jurisprudência e do que postulados
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30 KEÁLE, Miguel. Filosofia do Direito. 19a Edição. São Paulo: 
Saraiva, 1999, p. 272.

31 KELSEN, Hans. O Problema da Justiça. 4a Edição. São 
Paulo:Martins Fontes, 2003, p. 04.

32 Grupo filosófico que se valia de um sistema empírico 
lógico, limitando o conhecimento à ciência. Sustentava a 
ausência de significado da Metafísica.

33 ROSS, Alf. Direito e'Justiça. Bauru: Edipro, 2003, p. 334.
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da metodologia; elas pertencem, antes, às mais 
fundamentais exigênciaslético-jurídicas e radi
cam, por fim, na própria ideia de Direito. Assim, 
a exigência de ordem resulta diretamente do re
conhecido postulado da justiça, de tratar o igual 
de modo igual e o diferente de forma diferente, 
de acordo com a medida da sua diferença ...” .34

Quanto à Justiça tomada como manifes
tação da equidade, elucidativo é o que traz Karl 
Lárenz, citando Heinrich Henkel, para quem "... 
se caracteriza a ideia de justiça como princípio 
aberto com um conteúdo injuntivo normativo. 
Começa por tomá-la em ambos os significados 
principais que lhe teriam desde sempre sido atri
buídos: como requisito do suum cuique e como 
principio do igual tratamento do que é (essen
cialmente) igual. Em ambos os significados ela 
não permite por si só qualquer solução de pro
blemas jurídicos concretos, qualquer resolução 
de um caso concreto. O que é devido a cada um 
como seu permanece assim em aberto, tal como 
a questão de quais as situações dé fato que são 
essencialmente idênticas e quais as que são 
essencialmente distintas, e qual o tratamento 
que é em cada caso o apropriado”35.

Tercio Sampaio Ferraz Jr., em discurso 
lógico, valendo-se de elementos figurativos, 
ensina, quando trata da Justiça e do princípio 
da igualdade, que ” ... o princípio da igualdade 
imprime à justiça um caráter de racionalidade 
que preside permanentemente e constantemen
te o sentido do jogo sem fim do direito. O direito 
é um jogo de igualdades e desigualdades. No 
correr do jogo, porém, as “jogadas” ou “atos de 
jogar” são decodificações, fortes ou fracas, que 
-admitem, variedades e composições nem sem-

34 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento Sistemático e 
Conceito de Sistema na Ciência do Direito. 3a Edição. 

. Lisboa: Fundação Calouste Gujbenkian, 2002, p. 18.
- 35 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 4a 

Edição. Lisboa: Fundação,Calouste Gulbenkian, 2005, 
p. 256/257.

pre universalizáveis no tempo e no espaÇo. Por 
isso, se a justiça, em seu aspecto formal, exige 
igualdade proporcional e exclui a desigualdade 
desprgporcional como princípio estrutural sem 
o qual não há sentido no jogo jurídico, em seu 
aspecto material denuncia-se um campo de 
probabilidades e possibilidades que tornam a 
justiça o problema que dá também sentido ao 
jogo. Em suma, a justiça é ao mesmo tempo o 
princípio racional do sentido do jogo jurídico e 
seu problema significativo permanente. Ao criar 
normas, interpretá-las, fazê-las cumprir, a justi
ça (em seu aspecto material) é o problema que 
deve ser enfrentado, como num jogo de futebol, 
em que o objetivo é atingir o g o l.... a  produção, 
.a aplicação e a observância do direito estão 
delimitadas pelo princípio formal da igualdade 
proporcional a partir do qual o jogo se identifica 
como jurídico: a justiça formal não pertence ao 
jogo, mas é o limite do jogo. Se dentro desses 
limites, porém, o jogo é justo ou injusto, isto é 
problema da justiça material, de seu princípios 
éticos e de sua moralidáde (material)”36.

John Rawls, ao explicar o eixo central de 
sua teoria da Justiça, afirma que, ” ... na justiça 
como equidade, a posição original de igualdade 
corresponde ao estado de natureza na teoria 
tradicional do,contrato social.... Entre as carac
terísticas essenciais dessa situação está o fatõ 
de que ninguém conhece seu lugar na socieda
de, a posição de sua classe ou o status social e 
ninguém conhece sua sorte na distribuição dé 
dotes e habilidades naturais, sua inteligência, 
força, e coisãs semelhantes ... Uma vez que to
dos estão numa situação semelhante e ninguém 
pode designar princípios para favorecer suá 
condição particular, os princípios da justiça sáo 
o resultado de um consenso ou ajuste equitátivo,

, 36 FERRAZ JR.,. Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo dò 
Direito (Técnica, Decisão, Dominação). 4a Edição. São 
Paulo: Atlas, 2003, p. 356.
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... Uma das principais tarefas é a de determinar 
/ /que princípios da justiça seriam escolhidos 

na posição original. ... As pessoas na situação 
: inicial escolheriam dois princípios bastantes 
. diferentes: o primeiro exige a igualdade na atri- 
/ buiçãp de deveres e direitos básicos, enquanto 

_o segundo afirma que desigualdades de riqueza 
e autoridade são justas apenas se resultam em 

/ benefícios compensatórios para cada um, e par- 
/ ticularmente para membros menos favorecidos 

da sociedade. ...”?7
O Direito, ao buscar a Justiça como fim,

; deve “vestir-se” de justo como meio. Parece- 
C nos quê nesta linha a lição definitiva venha de 
/ Aristóteles37 38 para quem “ ...a Justiça ... é virtu- 
/ de perfeita qualificando-se medianamente 

entre o excesso e a escassez. Ora, se O que é 
/ justo está no meio, significa que o que é justo 
;/ çria duas grandezas iguais e convergentes, e 
/> uma vez que não se pode pensar em Justiça de 

maneira etérea, sem particularizá-la a um caso 
concreto, pode-se afirmar que a Justiça e áequi- 

|/ dade ou igualdade39 têm parentesco ontológico 
; .mais próximo do que se possa pensar. Assim, a 
/ equidade é a Justiça aplicada ao caso concreto.

A id e ia  de convergência que trazemos no 
/ que respeita à Justiça é uma construção que 
, emerge de valores individuais, assim conside- 
/ rados, ou seja, toma-se a criatura humana, con

tinente de experiências pessoais específicas e 
' particularizadas, o que sugere uma pluralidade

37 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 2a Edição. Coleção
/ Direito e Justiça. São Paulo:- Martins Fontes, 2002,p. 12/19.
38 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Livro V  I a Edição.
/Bauru: Edipro, 2002.
39 Igualdade segundo o princípio da igualdade substancial, 
conforme a qual, nas palavras dos professores Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, significa, "tra
tar igualmente os iguais e desigualmente osdesiguais, na 
exata medida de suas desigualdades”. (Código de Processo 
Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Edição São.

: Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 334)
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de vontades, expectativas e interesses que se 
acumulam ou substituem-se ao longo do tem
po, levando-se em conta o gênero e o grau do 
entendimento de cada indivíduo, de tal forma 
que qualquer circunstância da vida social deva 
ser estudada -  no que respeita à relação entre 
um oú mais indivíduos -  como um constante 
exercício em que alguém “recua ” enquanto outro 
“avança”40 *. É esta dinâmica -  entre o avançar e 
o recuar -  mantém protegido o círculo de Inte
resses e Direitos que compete a cada um.

Analogamente, considére-se a Lei Física 
da Impenetrabilidade enunciada nos seguintes 
termos: “dois corpos não podem ocupar, ao mes
mo tempo, o mesmo lugar no espaço”.

Não se trata de estabelecer, entre duas 
idéias, similitude maior que possam ter, porém, 
a Física, bem como a Matemática -  que lhe é 
umbilicalmente afeita -, quando confrontadas 
com o Direito, têm uma afinidade essencial 
indiscutível, qual seja, ambas são maneiras de 
se exteriorizar o conhecimento, mesmo partindo 
de epistemologias distintas, mas que por meio 
da análise da realidade fornecem respostas e, 
circunstancialmente, verdades para o homem.

Assim, pode-se afirmar comparativamen
te: se uma cadeira não pode, ao mesmo tempò 
em que uma mesa, ocupar omesmo lugar no es
paço, não haverá entre os indivíduos equidade, 
se houver desequilíbrio na relação que os une. 
A  idéia de convergência, de natureza dinâmica, 
não se refere a um antagonismo dialético entre 
o interesse comum a dois ou mais indivíduos. 
Não se trata de qualificar estes interesses como 
rivais, por estarem “em movimento” . Esta “riva
lidade” apenas ocorre quando surge um conflito 
entre esses interesses.

40 Não nos parece adequada a ideia de um equilíbrio 
estático, anódino e atemporal.' . ■,
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Como ser gregário que é, o homem, ao 
estabelecer o Contrato Social, o faz, entre outras 
razões, porque percebe que a existência orga
nizada em grupo, e segundo diretrizes comuns 
a todos, permite-lhe um escopo superior tendo 
em vista que cada criaturà tem uma habilidade.

Ora, a Justiça ou a equidade substancial e 
idealmente manifesta -  sem a incidência do con
flito de interesses -  òcorre, por exemplo, quando 
dois indivíduos, o proprietário de um terreno e 
um engenheiro, acordando suas vontades em um 
negócio jurídico, decidem construir uma casa 
de veraneio para suas famílias gozarem férias.

E$sa convergência -  para o justo, que é o - 
objeto do acordo, manifestado pela autonomia 
privada41 de cada um -  ocorre em um ponto 
perfeito, em que cada um cumpriu o que lhe 
cabia no contrato. Qualquer inadimplemento 
de cláusula ou condição faz cindir 0 justo, logo, 
interrompe a relação de equidade.

4 A  Pós-modernidade
O mundo contemporâneo caracteriza-se 

pela noção do agigantamento, por feições super
lativas: a indústria produz bens em larga escala, 
o ser hufnano consome indiscriminadamente e 
a despeito de refletir sobre suas necessidades, 
o que já levou o filósofo Jean Baudrillard a afir
mar que “todo o discurso sobre as necessida
des assenta numa antropologia ingênua: a da
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41 Francisco dos Santos Amaral Neto, em. estudo sobre 
a autonomia privada, ensina: “ .... a autonomia privada 
é o poder jurídico dos particulares de regularem, pe lo ' 
exercício de sua própria vontade, as relações, de que 
participam, estabelecendo o seu conteúdo e a respectiva' 

' disciplina jurídica” . (R. CEJ, Brasília, n° 9, p. 25.a 30, s et/ 
dez de 1999. Texto baseado nas notas taquigráficas de 
conferência proferida no Congresso Internacional sobre 
o Projeto do Código Civil brasileiro, realizado pelo Centro 
de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça .Federal, 
em 30 de abril de 1999, em Porto Alegre (RS) -  revisado' 
pelo autor).

propensão natural para a felicidade. Inscrita em 
caracteres de fogo por detrás da menor publici
dade para as Canárias ou para os sais de banho, 
a felicidade constitui a referência absoluta da 
sociedade de consumo, revelando-se como o 
equivalente autêntico da salvação...”42

■ Esta concepção sugerida por Baudrillard 
remete-nos a Arthur Schopenhauer, e seu conhe
cido silogismo: Viver é querer; e como querer é 
sofrer, viver é essencialmente dor” .

É a dor da busca constante, da insatisfa
ção com o que se tem, em face do que se podería 
ter.'

Nesta linha é nosso entendimento sobre 
a panaceia do consumo, e que julgamo? ser, de 
todas as raízes que se aprofundam na Pós-mo
dernidade, das mais perversas e danosas, uma 
das principais causadoras‘das problemáticas 
que se avolumam, gerando efeitos deletérios no 
modus vivendi humano.

A  humanidade, julgando fazer uma catarse 
de suas próprias limitações espaciais é tempo
rais, desenvolveu um modelo de produção que 
acabou por contaminar tòda a estrutura social.

É o caso do meio ambiente natural, que 
sob uma alegada -  e deturpada -  visão antropo- 
cêntrica tornou-se a vitima primeira e imediata 
do consumismo desenfreado. Suas riquezas são 
usurpadas indiscriminadamente, sem a preocu
pação com a importância que delas advém para 
o momento presente e para as gerações futuras'.

Por outro lado, o chamado meio ambiente 
artificial, e aqui nos referimos ao espaço urbano 
aberto, é antes uma armadilha social que um 
conceito organizacional para a vida em grupo. 
Não obstante os equipamentos públicos e as 
edificações43 existam em consonância a uma

(199), jul./dez. 2008

42 BAUDRILLARD, Jeair. A  Sociedade de Consumo. Coleção 
Arte.& Comunicação. Lisboa: Edições 70, 2005, p. 47.

43 Espaço urbano fechado. . •
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necessidade que responde às características 
da vida moderna, sua materialização física, e  
visível, é mais um aspecto que coloca em des
compasso as idéias do “coexistir” possível, é 
do "coexistir" ideal. Não nos referimos a uma 
axiologia que possa contrastar a realidade pre
sente com políticas públicas postas em prática 
pela Administração. Trata-se de uma equação 
qúe tem uma constante e uma variável: o limite 
de crescimento estrutural e funcional da urbis 
e o imponderável crescimento populácional, 
ou de consumidores, segundo o entendimento 
hodierno.

Da mesma forma que atualmente países 
são chamados “economias", o que revela um 
distanciamento do entendimento geopolíti- 
co e mesmo constitucional dessa expressão, 
alcançando-se uma visão impessoal que coloca 
no mesmo patamar as nações e os conceitos de 
mercado e produção, também os indivíduos já 
não são considerados pessoas, mas consumi
dores.

Opor-se a uma ideiâ que se difunde a 
passos largos e que é aceita e desenvolvida' 
pela quase totalidade do planeta não é o cami
nho para a discussão desse problema, mesmo 
porque os fenômenos que se operam em razão 
da cultura de massa, tronco originário do desvir- 
tuamento da condição humana de pessoa para 
consumidor, ocorrem, na linha do que estudou 
o psicanalista Erich Fromm^ ou seja, no âmbito 
do inconsciente social.

Com a difusão informacional pelo senso 
comum, ausente, .assim, de rigor metodológico 
e sem profundidade, bem como pelo recrudes- 
cimento e verticalização das desigualdades 
sociais que se apresentam como mais uma ca
racterística dâ Pós-modemidade, justamente em

44 FROMM, Erich. Meu Encontro com Marx e Freud. 7a 
. edição, Rió de Janeiro: Zahar, 1979.

razão da hierarquização das “economias” e do 
potencial, consumista de seus integrantes, que 
acabam se dividindo entre grupos com acesso a 
bens de consumo e grupos excluídos desse aces
so, também se esvai a credibilidade no Estado.

Não há como debater contra uma cultura 
que ganha espaço e que é incorporada e difun
dida por seus destinatários, quando o cenário 
de sua difusão é a quase totalidade do globo ~ 
terrestre, e sua apresentação se faz por feições 
de realização, sucesso e felicidade.

Valores não são combatidos e, sim, como 
já dito, substituídos, mediante um processo 
longo e constante de incorporação de outros 
valores.

A  sucessão fenomênica ho mundo con
temporâneo leva-nos a identificar caracterís"- 
ticas bastante peculiares aos novos tempos, 
que suscitam a formação desses novos valores, 
justamente porque compõem o campo do existir 
humano: uma constante revolução e evolução 
das tecnologias; grandes centros urbanos em 
todas as partes dó mundo têm basicamente as 
mesmas características demográficas, sociais, e. 
econômicas45; grandes conglomerados empresa
riais com põder maior do que muitos Estados;

45 Walter Paulo' Sabella, em artigo publicado na Revista 
de Processo n° 38, intitulado “A  Omissão Administrativa 
como Causa de Confíiluosidade Social" ensina que “o 
mégalo-urbanismo constitui fenômeno tipificador de 
nossa época, dele decorrendo importantes e múltiplas 
consequências influtentes sobre a qualidade de vida. 
De tal intensidade o fenômeno que Arnold Toynbee, 
historiador inglês, em incursão prospectiva aos possíveis 
desdobramentos, escreve: “Este desenvolvimento ... é 
parte de um fenômeno ecumenópolis ... que, como seu 
nome proclama, tendem a conglomerar em uín único 
Habitat a superfície inteira da terra. ... Esse estado de 
interação social,inevitavelmente engendra situações 
em quê grandes grupoS ou classes de pessoas, se vêèm 
de algum modo, prejudicadas. .... Constata-se, assim, 
que -as ordens de interesses apresentam-se de tal forma 
colidentes, que não se mostra possível sua coexistência.
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aglutinação dos países em blocos comerciais* 46; 
modificação dos paradigmas comunicacionais 
quanto à velocidade e forma; fusão mundial de 
referências culturais com consequente formação 
de uma cultura de massa descaracterizada e 
ausente de qualquer identidade nacional. Este 
é-o panorama que podemos nomear -  na esteira 
do entendimento de Jürgen Habermas e Jean- 
Francois Lyotard -  Pós-moderno, em referência 
à roupagem que a sociedade apresenta contem- 
poraneamente47.

A  Sociedade Pós-moderna é, marcada- 
mente, construída nos alicerces da cultura de 
massa e, ao contrário de produzir a qualidade, 
a velocidade do processo informacional que 
a caracteriza, busca e promove preceitos de 
multiplicidade sociocultural que, não obstante 
o caráter plural, não constituem um processo 
cognòscitivo aglutinador. Ao contrário, a ve
locidade da formação do conhecimento e da 
transmissão da informação cria uma realidade 
perversa, fragmentada, que prima pela ultra- 
especialização das atividades laborais humanas, 
o que, consequentemente, perpetua uma com
preensão superficial do mundo real.

Ademais; uma vez que o processo cognõs- 
citivo ocorre, majoritariamente, sem a referên

Há um processo de recíproca rejeição, em que os grupos 
se pressionam, com sérias dificuldades de ajustamento e 
tolerância. Valores defendidos por uns e outros são postos 
em confronto, com o escopo de mútua exclusão ...” -

46 Não refutamos a ideia de que a formação, de blocos 
comerciais tem sido buscada há muitos séculos pelos 
Estados.

47 Uma interessante análise das consequências advindas
com a pós-modernidade pode ser encontrada na obra Pela
Mão de Alice -  O social e o político na pós-modernidade, de
autoria de Boaventura. de Souza Santos. Na obra o autor
discute o paradigma da sociedade ora contextualizada
e, em suas palavras, “a crise do modelo civilizacional1’.

cia espacial, em função do advento dos meios 
de comunicação de massa que dispensam a 
•locomoção -  em especial a internet -  opera- 
se um fenômeno historicamente singular: os 
homens, individualmente, e mesmo os grupos 
sociais passam a se desligar da noção de Esta
do, subvertem o conceito de território em uma 
compreensão contingente, que se amolda em 
paradigmas descartáveis e incongruentes com 
a feição gregária da psique humana.

Em linhas gerais, informações são "apa
nhadas” quando não “incutidas” no aparelho 
psicossocial humano. Tal processo se dá ace-̂  
leradamente,. independente da relação espaço/ 
tempo, impossibilitando reflexões analíticas e  
valoração de modo gradativo,

Uma interessante caracterização do mun
do Pós-moderno é feita por Paul Virilio: "... não 
há mais revolução industrial e sim revolução 
dromocrática48, não há mais democracia e sim 
dromocracia, não há mais estratégia, e sim dro- 
mologia. (...) É a velocidade como natureza dó 
progresso dromológico qúe arruina o progresso, 
é a permanência da guerra do Tempo que cria a 
paz total, a paz da inação. O homem ocidental 
pareceu superior e dominante apesar de uma 
demografia pouco numerosa porque pareceu 
mais rápido. (...) Com a realização de um prpí 
gresso dromocrático, a humanidade,vai deixar 
de ser plural. Para cair na situação de fáto ela 
tenderá a se cindir exclusivamente em povos 
esperançosos (a quem é permitido esperar pom 
amanhã, pelo futuro: a velocidade que eles ca
pitalizam dando-lhes acesso ao possível, isto é, 
ao projeto, à decisão, ao infinito...) e povos de-
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48 Explica Willis Santiago Guerra Filho que o termo ref< n 
se à tese da dromocratização da sociedade, que encoi " 
suas raízes semânticas no grego: dromos, corrida.
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sesperançosos, imobilizados pela inferioridade 
de seus veículos técnicos, vivendo e subsistindo 
num mundo finito”49.

O ser hümano, segundo a lógica civiliza
cional contemporânea, deixa de ser o fim do 
sistema, e passa a ser um simples instrumento, 
um meio, passível de doutrinação oü, quando 
necessário, suscetível de reposição, para que 
núcleos econômicos estratificados de poder 
dele se valham com vistas à obtenção de sua 
finalidade, o lucro. Da mesma forma que países 
já não recebem tal nomenclatura, passando a ser 
tratados por economias, os indivíduos também 
já não o são, incorporando, desde já o vocativo 
consumidor, como designativo de sua condição 
existencial.

Na Pós-modernidade o valor do indivíduo 
é reflexo de seu status de consumidor,’ seja 
de bens, o que nos remete para uma relação 
jurídica de consumo, seja dé objetos (tratan
do aqui “objetos” como vetores ideológicos, 
ínformacionais ou cognoscitivos direcionados 
èo  indivíduo, o que em última análise aponta 
para a noção de “consumidor” de um ideal, 
de uma informação ou de um conhecimento, 
e por consequência restabelece a’ importância 
jurídica do conceito).

. Aliás, sobre o consumo na Sociedade , 
Contemporânea são bastante interessantes. 
,as reflexões de Baudrillard: “se a sociedade 
de consumo já não produz mitos é porque ela 
constitui o seu próprio mito. Em vez do Diabo 
que trazia Oiro e a Riqueza (pelo preço da alma) 
i irgiu a Abundância pura e simples. Em vez do 

pacto com o Diabo, o contrato de Abundância.

7IRILIO, Paul. Velocidade e Política. São Paulo, 1996 (citado 
'•m artigo intitulado Globalização e Teoria de Sistemas 
' ' Utopoiéticos, de autoria de Willis Santiago Guerra Filho).

Por outro lado, assim como o aspecto mais dia
bólico do Diabo nunca foi existir, mas sugerir 
que existe, também a Abundância não existe, 
basta-lhe, porém, fazer crer que existe, para 
se transformar em eficaz. O consumo consti
tui um mito. Isto é, revela-se como palavra da 
sociedade contemporânea sobre si mesma; é 
a maneira como a nossa sociedade se fala. De 
certa maneira, a única realidade òbjectiva do 
consumo é a ideia do consumo, a configuração 
reflexiva e discursiva, indefinidamente reto
mada pelo discurso quotidiano e pelo discurso 
intelectual, que acabou por adquirir a força de 
sentido comum.”50

5 O Contrato Social na Pós-modernidade
Vejamos ó comprometimento jurídico-so- 

ciológico deste novo perfil de Estado (economia) 
e de indivíduo (consumidor) quando tratamos de 
um dos cânones da Ciência Política e da Teoria 
Geral,do Estado no que respeita à Sociedade51, 
que .é o contratualismo52.

Para Thomas Hobbes, o Estado é "uma. 
pessoa dé cujos atos se constitui em autora 
uma grande mültidão, mediante pactos recípro
cos de seus membros, com o fim de que essa

60 BAUDRILLARD, Jean. A  Sociedade dô Consumo. Coleção 
Arte & Comunicação. Lisboa: EdiçÕés 70,2005, p. 207/208. 

5> Para Dalmo dé Abreu Dallari, “a sociedade é o produto 
da conjunção de um simples impulso associativo natural 
e da cooperação da.vontade humana" (Elementos ... 25a 
Edição. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 12).

52 Ensina.Gabriel Chalita, “designa-se contratualista a 
teoria formulada por certos filósofos segundo a qual o Es
tado teria sido criado a pártir de uma espécie de contrato 
estabelecido entre os homens, e entre estes e o soberano. 
As teorias contratualistas que se tornaram mais conheci
das; talvez por oposição, são as apresentadas por Hobbes 
no século XVII,e Rousseau ... no século XVIII” . (Vivendo 
a Filosofia. São Paulo: Ática, 2005, p. 211).



pèssoa possa empregar a força e os meios de 
todos, como julgar conveniente, para assegurar 
a paz e a defesa comuns”53. Segundo Ana Lúcia 
Sabadell, “esta é a primeira teoria que afirma 
a superioridade do direito positivo perante o 
direito natural. ... o conteúdo do direito é esta- . 
belecido por uma vontade política e as normas 
são respeitadas, porque aquele que as ordena 
possui também o poder de coação”54..

Além  de Hobbes é pertinente o registro 
da visão contratualista de Jean-Jacques Rous- 
seau. Seu pensamento é permeado pela crença 
na igualdade entre os indivíduos, crença esta 
que semeou a noção de Estado como produto 
final da síntese da vontade popular, que a 
despeito da forma e do conteúdo de sua mani
festação busca em primeira e última instância 
a preservação social, a manutenção equilibra
da e uniforme do grupo social. É inconteste a 
manifestação deste ideário na Revolução Fran
cesa, na Constituição Americana e na quase 
totalidade das Cartas Constitucionais que têm 
como fundamento do Estado os princípios da 
igualdade55 e da dignidade da pessoa humana. 
A  Constituição brasileira, em seu art. 5o, caput, 
é exemplo.claro do que afirmamos: “todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
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53 O Leviatã, parte II, capítulo XVII (citado por Dalmo de 
Abreu Dallari em Elementos ... 25a Edição. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 14).

54 Ana Lucia Sabadell. Manual de Sociologia Jurídica: In
trodução a uma leitura externa do direito. 3a Edição. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 32.

55 Segundo.Pedro Lenza, "deve-se buscar não somente a
igualdade formal; mas, principalmente, a material, na 
medida em que a lei deverá tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais, na medida de suas desigual
dades, a fim de se atingir a tão prestigiada igualdade.” 
(Direito Constitucional Esquematizado. 3a Ediçãò. São 
Paulo: Ltr, pg. 441)

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no país a inviolabilida
de do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança, e à propriedade...” .

A  Sociedade organizada segundo a con
cepção de Estado norteia-se pelo seguinte 
ditame: estabelecer e perpetuar o bem comum 
para o homem, e pelo homem, ou seja, como é 
cediço, o Estado não é um fim em si mesmo, ele 
existe para o pleno desenvolvimento do homem, 
para que os distúrbios, um^ vez  detectados 
e equacionados, amoldém-se em dinâmicas 
sociais tendentes a permitir às Sociedades o 
desenvolvimento sistemático e contínuo.

O bem comum é um conceito etéreo, 
impregnado de carga áxiológica, e como tal 
suscetível de modificação. Ele acompanha a 
faCticidade social em toda sua extensão, e au
xilia a promoção da mudança, o que se perfaz 
em uma constante dialética, tendo por. sujeito 
destinatário o cidadão.

O homem é q fim último e primeiro do Es
tado; consequentemente, para a promoção do 
bem comum, cada indivíduo, purgandò-se do 
que há de ilimitado em seu arbítrio, declina, èm 
face do Estado, de uma parcela de sua liberdade, 
que ancestralmente, em condição primitiva, é 
uma exteriorização natural da personalidáde 
por conta das necessidades que se apresentam, 
para que este ente zele por ele, proteja-o, supra 
suas necessidades, organize sua convivência 
com outros indivíduos. Enfim, para que o Estado 
tenha razão de existir.

‘ Na Pós-modernidade um dos signatários 
do Contrato Social (o indivíduo, ou ainda a cole
tividade) ao delegar poderes ao outro (o Estado), 
em razão das distorções criadas pela força do 
capital, será administrado e cuidado pela inicia
tiva privada (megacorporações, grandes conglo
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merados econômicos). Caberá a um terceiro a 
realização do bem comum. O amparo ideológico 
para tanto se chama doutrina dò Estado-mínimo, 
pensamento de motivação liberal apregoado 
como indissociável e impreterível à consecução 
ifetiva dos valores capitalistas.

Porém, a finalidade da iniciativa priva- 
la é algo diverso da finalidade do Estado. 
Inquanto este foi destinatário de parcelas de 

liberdades individuais para a consecução do 
bem comum -  e é na síntese destas liberdádes 
que se forma o conceito de Coletividadej ge
nericamente considerado e tratado imparcial- 
niente -, aquela tem por fim precípuo o lucro, 
e debruça-se na constante tarefa de buscá-lo 
é obtê-lo, propósito que realiza conferindo ao 
indivíduo a condição de meio para seu alcance, 
e por outro lado, por ser meramente utilitaristá 
em seus fins, este terceiro trabalhará à revelia 
dos grupos sociais que não interessam ao seu 
projeto, criando, assim, políticas sectárias e 
çategorizações assimétricas.

Neste contexto, ganham força as orga
nizações não governamentais, integrantes 
cio chamado Terceiro Setor que, atuándo e m « 
paralelo ao Estado e representando interesses 
que se difundem pela Sociedade56 têm por fim

56 A  professora G isele de O liveira Soares, uma d a s - 
;mais profícuas e talentosas estudiosas do assunto, na' 
fatúalidade, em interessante artigo intitulado Projetos 
íSociais e o Mundo Legislativo, afirma,'que " ... este 
isegmento existe no Brasil há muitos anos, consolidado 
.èm atividades assistencíalistas isoladas, geralmente 
vinculadas à Igreja. Caracterizado por desempenho 
bastante modesto e pontual, seu surgimento se confunde 
com a própria história do país, pois foi em .1543, na cidade 

,--de Santos em São Paulo, a fundação da primeira Santa 
Casa de Misericórdia. O ressurgimento do Terceiro Setor, 

;fóh;alecido, articulado e não mais atrelado às instituições 
“religiosas, começou nos anos 80, com a crescente imobi-

equalizar a dialética fenomênico-consequencial 
de que tratamos e que existe justamente porque 
os sistemas e subsistemas sociais tendem a 
repetir-se em sua estrutura e função,

Esta reestruturação de papéis e funções 
dos agentes sociais, mediatamente alicerçada 
em um modelo organizacional voltadp para o 
acúmulo e multiplicação de riquezas, em de
trimento do indivíduo, cria uma tendência bas
tante acentuada de distanciamento da ideia de 
realização de Justiça, pois desconsidera a razão 
de existir do Estado. É a falência do modelo 
organizacional até então conhecido.

6 O Transindividualismo (Conclusões)
Há'uma dialética crescente e ininterrupta» 

entre os fenômenos que surgem da convivência 
social e as consequências destes fenômenos. O 
resultado dèsta dialética é a causa da complexi
dade, que incorpora e gera toda a problemática 
das relações sociais. No entanto, o Direito e o 
conhecimento, de modo geral, desenvolvem-se, 
apesar e em decorrência desta complexidade.

A  salutar sobrevivência da Sociedade 
depende de regramentos principiológicos que 
permitam aos indivíduos conviverem de forma 
pacífica ou, se não, quando materializado o'con
flito, e mesmo na iminência da convulsão social,

Ç
que ocorre em razão dos caminhos tomados 
pelos indivíduos, e que são delineados pelos 
fenômenos sociotemporais, permitam restaurar 
o equilíbrio nas relações.

, Ao Direito, resta uma atuação protetiva e 
resíauradora, buscando resguardar a coletivi
dade, enquanto vislumbra o indivíduo, ou seja,

‘ mediante um processo que instrumentaliza ações 
tendentes a realizar Justiça de maneira eficaz, 
célere e de efetividade trarisindividual, o que 
não é senão o entendimento da noção de Justiça
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segundo uma ótica sistêmica, tendo em vista 
que o “querer” individual jamais sucumbirá ao 
“querer” coletivo como se proposições silogís- 
ticas fossem, justamente porque ambos não se - 
caracterizam pela diversidade ou relevância 
apriorística de. um em face: do outro, ou ainda, 
em outra hipótese, como conteúdo e continente, 
respectivaménte, mas antes como emanações 
subjetivas e circunstanciais dos agentes do fato 
social, que balizadas pelos valores sociais hão 
de permitir ao operador do Direito a delimitação 

do justo.
Temos, no Transindividualismo, um fenô

meno que não é novo, haja vista que a impor
tância da proteção coletiva não é uma ficção 
jurídica, mas uma necessidade que acompanha 
a humanidade desde as mais remotas épocas. 
A  novidade,''então, não se encontra na gênese 
do fenômeno, mas no campo processual do Di
reito, nos instrumentos jurídicos* disponíveis 
à Sociedade, que passa a ter ao seu alcance, a 
partir das últimas décadas do século XX, formas 
de proteção jurídica coletivas.

Escrevendo a respeito do Transindividu
alismo, o grande mestre Hugo Nigro Mazzilli 
afirma que, "situados numa posição interme
diária entre o interesse público e o interesse 
privado, existem os interèsses transindividuais 
(também chamados de interesses coletivos, em 
sentido lato), os quais são compartilhados por 
grupos, classes ou categorias de pessoas (como 
condôminos de um edifício, os sócios de uma em
presa, os membros de uma equipe esportiva, os 
empregados do meêmo patrão). São interesses 
quê excedem o âmbito estritamente individual, 
mas não chegam propriamente a constituir inte
resse público. ... Sob o aspecto processual, o que 
caracteriza os interesses transindividuais, ou 
de grupo, não é apenas, porém, o fato de serem

compartilhados por diversos titulares individi 
ais reunidos pela mesma relação jurídica ou fá- 
tica, mas, mais do que isso, é a circunstância de 
que a ordem jurídica reconhece a necessidade 
de que o acesso individual dos lesados à Jus
tiça seja substituído por um processo coletivo, 
que não apenas deve ser apto a evitar decisões 
contraditórias como ainda deve conduzir a uma 
solução mais eficiente da lide, porque o processo 
coletivo é exercido de uma só vez, em proveito 
de todo o grupo lesado.’’57

Por sua vez, Celso Antonio Pacheco Fiorillo^ 
quando cuida do fenômeno, e do aspecto da indi
visibilidade que lhe é conexo, assevera tratar-se 
de interesses “que transcendem o indivíduo, 
ultrapassando o limite da esfera de direitos e 
obrigações de cunho individual. ... O direito 
difuso possui a natureza de ser indivisível. Não 
há como cindi-lo. Trata-se de uhi objeto que; ao 
mesmo .tempo, a todos pertence, mas ninguém 
em específico o possui. ..."

lização governamental na área social, aliàda à f.iu ui.i.i 
na prestação de serviços.públicos de qualidade em: 
todas as esferas, do poder e a crise fiscal enfrentada pela. 
nação. Sua consolidação deu-se nos anos 90 em razão,: 
principalmente, dos movimentos sociais e comunitários 
de base, da queda da ditadura, do restabelecimeiilo dã 
democracia e da abertura do mercado brasileiro para. a,
economia mundial. ... O aumento da esfera de ai... .
com a proliferação de ONGs dedicadas às mais diversas.
áreas, o apoio institucional de empresas.priv......  ■■
causas sociais e a pressão da sociedade civil por projetos 
mais eficazes; acarretou a edição de novas leis que 
fomentassem a realização de atividades socialmente 
responsáveis. ..." (Revista O Guaruçá -  Informação e 
Cultura. 19 de dezembro de 2006 http://www.ubaweb. 
com/revista/g_mascara.php?grc=13879).

67 MAZZILLI, Hugo Nigro. A  Defesa dos Interesses Difusos
em Juízo: meio ambiente, consumidor, patrim< .........
ral, patrimônio público e outros. 19a Edição. ..........
Saraiva, 2006, p. 48.

58 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito. Am
biental Brasileto..6a Edição. São Paulo; Saraiva,-2005, p. P6-

95

Um Direito ideologicam ente transindi- 
iual permite a consideração do uno e o al- 

cançamento do coletivo, com interpretação e 
aplicação mais abertas, tendentes a aceitarem, 
que o formalismo é antes um limitador ao acesso 
à Justiça que um mecanismo de obtenção da 
segurança jurídica.

Cappelletti advertia: “não cairemos na 
rede do juspositivismo dogmático, segundo o 
qual deveremos primeiro procurar nos "textos” 
(ordinários ou constitucionais) a solução e após 
atender o surgimento dè um fenômeno ou acon
tecimento de ‘colocar’ no texto. Nossa interpre
tação não parte dos textos, mas dos fenômenos 
da realidadé... Acreditamos que tambérã a-in- 
terpretação do jurista deva esforçar-se por ser 
sobretudo uma realística adaequatio intellectus 
ad rem, ao invés de uma absurda adaequatio rei 
ad intelléctum"59. '

Este é o desafio jurídico da Pós-moderni- 
dade: o aprofundamento do estudo sobre o Tran
sindividualismo, suas características materiais e 
processuais, seus efeitos e os diversos enfoques 
que tem, levando-se em conta a pluralidade de 
interesses e Direitos envolvidos na problemática 
do mundo contemporâneo, e a necessidade de 
se reconstruir a identidade humana.

É imprescindível que o Direito sé desen
volva de modo interdisciplinar, tanto na Aca
demia quanto no que respeita à sua aplicação 
prática, para a solução da problemática jurídica 
da Pós-modernidade, buscando incorporar ao 
seu cabedal elementos colhidos em seara di
versa. Eis o verdadeiro Direito em formação, 
que acompanha o fato social, e se modifica va- 
lorativamente. Esta é uma mudança que passa 
por uma reestruturação paradigmática, por uma

CAPPELLETTI, Mauro. Formações Sociais, e Interesses 
Coletivos diante da Justiça Civil. Revista de Processo. 
Revista dos Tribunais. Ano II. Janeiro -  Março de 1977. 
n° 05. p. 159.

revolução de valores, pelo desenvolvimento de 
uma nova maneira de formação do conhecimen
to, aliados à noção do coletivo que, mais do que 
conter a noção axiológica da pluralidade, encer
ra, como grandeza, a ideia da atemporalidade e 
da iridetermináção dos sujeitos que, considera
dos transindividualmente, são o fim primeiro e 
último do Estado.

SABELLA, V.L.G. The Law  and the Transindivi- 
duality phenomenon: Justice in the Postmodern 
Society. Rev. Justitia (SâoPaulo)-, v. 199, p. 77-97, 
jul./dez. 2008.

1 ABSTRACT: Resorting to an interdisciplinary 
methodology, which allows a comprehensive 
yet non-exhaustive approach to notions rela- 
ting to different areás of knowledge, such as 
Sociology, Anthropology, Psychology, History 
and obviously Law; this paper intends to 
discuss the matter of Justice, expressed in 
various manners in the contemporary period 
on what concerns its application, its rpani- 
festation, or its restoration. Starting from thè 
study of the formation of Society, keeping in 
mind that that it does not take place in a ran- 
dom w ay but rather as a natural consequence 
to the individual, without ignoring the rational 
element that contributes to this socialization’s 
systemátization. In this context, this essay 
searches for a deeper understanding of the in- 
dispensability of Law aé an effective, efficieht 
instrument to the rendering of Justice, and in 
order to do so, it establishes the paradigmatic 
notion of équity. Under this perspective, Law is 
regarded as an open, threé-sided, and dynamic 
System. The development of the discussion, 
due tò the singularfeatures ofthe contempora
ry world.arid in v iew  ofthe epistemology adop- 
ted, reaches the postmodernity problematic 
and its phenomenal complexity, determining
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that the theme embrace the concept of State, 
andthe identification of new çharacteristics of 
the Soçial Contract, as well as the perception 
of the Transindividuality phenomenon.

8 KEY-WORDS: Society, Law, Justice' Postmo- 
dernity, Social Contract, Transindividuality 
phenomenon.
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Elogio da Igualdade

Equality breeds no war 
(inscrição na fachada da Hollywood 
High School, Sunset Boulevard.
Tirad.: A  igualdade não gera guerra).

SUMÁRIO: Introdução. 1 Situações de desi
gualdade. 2 O Direito Internacional dos Di
reitos Humanos. 3 Idioma oficial e igualdade. 
4 O aspecto religioso. 5 Desigualdades persis
tentes em prejuízo da mulher. 6 Considerações 
finais. Referências bibliográficas.

RESUMO: O artigo parte da igualdade, em 
face da liberdade e da fraternidade. Trata das 
diferenças ou desigualdades', dos direitos hu
manos, do idioma oficial, do aspecto religioso 
e de temas da mulher.

* PALAVRAS-CHAVE: Igualdade. Desigual
dades. Direitos humanos. Idioma. Religião. 
Mulheres.

Introdução
Falo da própria, que integrava, na Revo

lução Francesa de 1789, o emblema tríplice: 
liberdade, igualdade e fraternidade. Já naquele 
tempo se delineou uma dúplice situação: os 
moderados ficavam à direita, com os exalta
dos à esquerda do recinto da assembléia. Em 
essência, seu objetivo era o mesmo: liberdade, 
igualdade e fraternidade.

Havia tríplice situação social: nobreza, 
clero e o chamado 3o estado. Ao contrário do que 
em geral se pensa, grande parte da nobreza e do 
clero (daí a expressão tão repetida pela impren
sa, recentemente, de baixo clero) integrava o 3o 
estado, vá lá, o povão. Este queria se libertar, o

José Raimundo GOMES D A CRUZ*

que significava e ainda significa não ser o na
tivo Sexta-feira em face do náufrago Robinson 
Crusoé. Liberdade é igualdade, portanto, e é fra
ternidade também, pois a ideia básica continua 
a da igualdade essencial, ninguém dominando 
ou oprimindo ninguém.

Goffredo Telles Junior lembra a definição 
de Direito proposta por Dante: “O Direito é 
uma proporção real e pessoal, de homem para 
homem, que,‘ sendo conservada, conserva a 
sociedade, e, sendo corrompida, a corrompe" 
(1999. p. 173).

Montaigne trata “da desigualdade que 
está entre nós” . Começa lembrando que Plutarco 
afirma, “em algum trecho, que ele não encontra 
tão grande distância de algum animal a outro 
animal, como ele verifica de algum homem para 
outro homem” . A  partir daí, Montaigne indaga: 
“Por que não apreciamos ... um homem pelo 
que está nele? Ele possui um grande patrimô
nio, um belo palácio, um grande crédito, uma 
robusta renda: tudo isso está ao redor dele, não 
nele” (1965, pp. 365/366). A  mesma ideia está. 
presente em Voltaire: “Que deve um cão a.outro 
cão, e um cavalo a outro cavalo? Náda, nenhum 
animal depende de seu semelhante: mas o ho
mem, tendo recebido o raio da Divindade que se 
chama razão, qual é o fruto desta? É ser escravo 
em quase toda a terra” (1994, p. 239).

Logo, a busca da desigualdade viola a una 
e tríplice fórmula básica da Revolução Francesa. 
O insuspeito filósofo Gustav Radbruch, que não 
pregou qualquer forma de quebra da liberdade- 
igualdade-fraternidade, delimitando o campo 
do Direito em face dos usos e costumes sociais,

* Procurador de Justiça (SP) e Mestre © Doutor em Direito 
(USP).
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afirmava: “Todos sabemos què a moda outra 
coisa não é senão um esforço das camadas ‘su
periores’ da sociedade para se diferenciarem, 
por meio de certos caracteres e  sinais exteriores, 
das camadas julgadas ‘inferiores'’. Tal caráter 
corporativo, de classe, dos convencionalismos 
revela-se no fato dê ser exigida tanto sua ob
servância quanto ‘o seu conhecimento e perfeito 
domínio’ . Enquanto ‘os preceitos da moral só 
podem ser violados conscientemente -  e ao 
passo que, dum modo análogo, na violação dos 
preceitos jurídicos a consciência da ilicitude faz, 
pelo menos, aumentar a culpa do infrator -  pelo . 
contrário, na violação dos convencionalismos, 
é justamente ao ‘desastrado’ , ao ‘desajeita
do’ -  àquele que ‘não sabe estar’ -  que mais 
dificilmente se perdoará, enquanto que haverá 
sempre um sorriso de infinita tolerância para 
com o mundano que soube afastar com habili
dade uma fórmula incomodativa” (1961, v. l.pp. 
140/141). La Bruyère considerava “uma loucura 
reveladora da1 nossa pequenez a submissão às 
modas, quando as estendemos ao que diz res- 

.peito ao gosto, ao modo de viver, à saúde e à 
consciência” (1965, p.-334; mais adiante, às pp. 
341/342, ele cria Iphis, exagerado e antológico 
seguidor da moda). Pitigrilli preferia ilustrar isso 
com a história do visconde que convidou a linda 
lojista para almoçar com ele. A  certa altura, a 
moça passou um pedaço de pão sobre o molho 
do seu prato. O nobre repreendeu-a, aquilo não 

- era de bom tom. Após novas taças de vinho, o. 
visconde esfregou pedaço de pão no mplho. da 
vitela, A  lojista observou que aquilo não era cor
reto. O visconde limitou-se a sentenciar: “Você 
não pode passar o pão no molho do seu prato, 
porque aprendeu isso há dez minutos; mas eu 

. posso, porque sei disso há 800 anos ’’ . Quer dizer: 
pelos trajes, pelos modos, pela tradição, eles 
não eram iguais.

Stendhal, em passãgem trivial da época 
do seu romance mais conhecido, da.primeira

metade do século XIX, anotava “que o sr. de 
Renal pusera-se a perseguir a-pedradas uma 
camponesinha que tomara um caminho proibido 
e atravessava um canto do pomar” (2002. v. 1. p. 
64). Era, ainda, a desigualdade mais banal. Em 
passagem, adiante, o escritor sublinharia que 
diferença engendra ódio.

1 Situações de desigualdade
Situações de desigualdade se multiplicam 

e cada exemplo sugerirá diversas outras análo
gas. Como interno no Colégio Arnaldo, no final 
dos anos 1940, convivi com dezenas de menores. 
Achava estranho que um deles jamais me diri
gisse a palavra, agindo como se eu nem existis
se, sem ter havido qualquer divergência entre 
nós. Muitos anos mais tarde, fiquei sabendo, 
através de parentes, que se tornaram clientes 
dele, na área de saúde, que ele.falava muito de 
mim e de outros contemporâneos de Espinosa, 
minha cidade do norte de Minas Gerais. É com 
riqueza de: detalhes. Era, evidentemente, ou-, 
•tra situação de inaceitável desigualdade. iVm 
cumprimentar nem falar com alguém. Não res
ponder a cartas ou cumprimentos. São inúmeras 
as situações de desigualdade que a gente nem 
percebe. Felizmente, faltas veniais. Mas podem 
gerar maus hábitos. -

Muito antes da derrocada do comunismo; , 
que tentou isolar, com a alegada inspiração da 
fraternidade, a igualdade da liberdade, Milovan 
Djilas, lider estudantil radical, herói da Resis
tência iugoslava contra o nazismo, amigo íntimo, 
de Tito, fez rápida carreira política. Foi um dos 
maiores teóricos do comunismo no seu país e 
contribuiu para o estabelecimento do reg 
Era o terceiro homem da Iugoslávia, provável; 
sucessor de íitO; Ousou mostrar em livro, que 
acabou de escrever na prisão (1971, pp. 12 e 
ss.), como pressentiram alguns nomes cultuados 
pelo próprio sistema, uma oligarquia dirigí 
detentora do poder político, da propriedade, do
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monopólio ideológico, exercendo ditadura tota
litária integral. Numa palavra, a negação da trí
plice e una divisa dos revolucionários franceses 
de 1789. A  alta burocracia comunista, a classe 
dirigente, não era igual à massa da população.

No entanto, tal desigualdade se percebe 
com frequência. Antes da queda dos muros 
do comunismo do leste europeu, existia certo 
privilégio em favor da esquerda. Seus adeptos 
olhavam de cima os outros. Em geral, os que 
também eram ateus ridicularizavam os crentes. 
À  exaltação da esquerda da ãssembleia francesa 
de 1789, em face dos liberais da direita, com o 
< :apitalismo industrial, passou a corresponder a 
pressa, tnaior ou menor, da nova esquerda, na 
busca de mudanças sociais. Certa vez, comentei 
o resultado dos meus esforços como Promotor 
de Justiça, conseguindo a condenação exemplar 
de vários homicidas e notei certa ironia, até riso, 
de alguns esquerdistas, com desdém pelo meu 
empenho. Tacitamente, existia convenção êm 
i; ivor dos simpatizantes da esquerda.

Da exigível igualdade decorre que nenhum 
de nós pode considerar-se, como religioso ou 
ateu, como intelectual ou braçal, como de es
querda ou não, superior a ninguém. Com os 
desastres dos sistemas comunistas, a esquerda 
fic'ou menos apressada, mas continuou acredi
tando que é superior aos demais. Se existem 
partidos aliados ao governo, que se considera de 
esquerda, mais por sua remota qrigem histórica, 
apesar de notórios desastres, os outros,embo
ra batizados pelo voto popular, não passam de 
incômoda base de sustentação. Aspirar a cargo 
de relevo, para a esquerda, mesmo dependendo 
do sufrágio eleitoral, constitui ousadia dos seus 
aliados. Pois a esquerda não se considera igual 
aos seus aliados. A  propósito do segundo turno 
da eleição para Prefeito Municipal de São Paulo, 
Dora Kramer escreveu: "Os primeiros acordes 
da campanha dessa última fase deram a im
pressão de que os petistas faziam uma aposta

arriscada no discurso ideológico, quando meio 
ministério desembarcou em São Paulo atacando 
o adversário na linha esquerda contra direita. 
Uma coisa meio antiga, incongruente frente às 
parcerias do PT no exercício do poder federal, 
mas uma tentativa até compreensível, pois fora 
adotada e bem-sucedida na reeleição de Lula - 
em 2006” ("Adeus às estribeiras". O Estado de 
S. Paulo. 14/10/2008). Uma coisa meio antiga é 
,o mínimo que se pode afirmar da desigualdade 
que, para os súpostos esquerdistas, beneficiaria 
sua condição ideológica.

Por extensão, na campanha petista, ainda 
segundo a citada colunista política, a candida- 

'ta petista e seus aliados partiram para outra 
atitude parecida, insinuando “a existência de 
fatos obscuros na conduta” do adversário. As 
expressões usadas sugerèm, por seus “múltiplos 
sentidos” , alguma desigualdade, no mínimo 
preconceituosa. .

2 O Direito Internacional dos Direitos Hu
manos

Nota-se isso de vários modos. Comemo
rando os 50 anos da Declaração dos Direitos 
Humanos, em 1998, escrévi o artigo “50 anòs 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos”
(A PM P Revista, v. 3, n. 27, pp. 26/29, jun/jul). 
Pouco antes, o ex-ditador chileno, embora muito 
velho e doente, passara pela prisão domiciliar 
ria Inglaterra, pelos crimes cometidos quando 
exercia a ditadura no seu país. E em séu pró
prio país, apesar da salvaguarda de senador 
vitalício, ele passaria a responder a processo 
pelos seus crimes. Concluí meu artigo lembran
do que Mandela, na África do Sul, ficara preso 
durante quase três décadas, por sua luta contra 
o apartheid, o perverso Gulag endêmico da de
sigualdade racial. Libertado, ele conseguiu sér 
eleito presidente do seu país. Minha esperança 
consistia em aguardar que todos os ditadores 
e ex-ditadores fizessem o caminho inverso de
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Mandela, saindo da chefia do governo para a 
cadeia. Isso, em face da igualdade, de que trata 
este artigo, vale para todos os ditadores e ex- 
ditadores, de direita ou de esquerda.

Manchete de 17/10/08 do jornal O Estado 
deS. Paulo: “Justiça espanhola investiga mortos 
do regime de Franco” . Ninguém se apresse na 
avaliação da matéria, pois, segundo o seu texto, 
ambos os lados cometeram atrocidades contra 
civis. Na Espanhá, desde 1998, ficou conhecida1 
a atuação do Juiz Baltasar Garzón, no episódio 
da ordem de prisão do ex-ditador chileno. Ele 
também “indiciou o terrorista saudita Osama 
bin Laden. Em ambos os casos, ele usou o prin
cípio da universalidade da justiça, previsto na 
legislação espanhola” .

Ê a História prosseguirá com a mesma 
tarefa, no julgamento de todos eles. Seus nomes 
não devem ser lembrados. Na minha visão, são 
todos iguais, pois todos átentaram contra a 
igualdade das pessoas humanas, nos termos 
acima expostos. Não apenas OS' criminosos 
comuns, contra os quais ofereci denúncia, mas 
contra os criminosos em massa, qualquer que 
seja a sua ideologia, dever-se-á apresentar acu
sação severa perante o Tribunal competente: 
o da História.

Para a resistência não se reduzir a isso, por 
força da Emenda n. 45/2004, acrescentou-se ao 
artigo 5o da Carta de 1988, o seguinte § 4o: “O 
Brasil se submete à jurisdição de Triburíal Penal 
Internacional a cuja criação ̂ tenha manifestado 
adesão” .

Trata-se de inovação coerente com a nor
ma do novo § 3o, do mesmo artigo 5o da atual 
Constituição da República, também trazido pela 
mencionada Emenda n, 45/2004: “Os tratados 
e convenções internacionais sobre direitos hu
manos que forem aprovados, em cada.Casa do 
Congressb Nácional, em dois turnos, por três 
quintos dos votos dos respectivos membros, se
rão equivalentes às emendas constitucionais” .

Note-se que os processos que observam 
a igualdade de tratamento, dotados, portanto, 1 
de legitimidade, conduziram “ànomeação, pelo 
Tribunal Penal Internacional, de um ‘advogado 
dàtivo’ com funções semelhantes às do amicus 
curiae no julgamento do ex-ditador iugoslavo 
Slobodan Milosevic" (Bueno, 2008, p. 123).

Surge um “novo” Direito Internacional, que 
-penetra no domínio constitucional dos Estados, . 
influindo poderosamente nas grandes linhas.do 
direito comunitário. Já se consegue estruturar 
um çspaço jurídico global onde crimes contra a. 
Humanidade serão punidos independentemente 
das noções clássicas de território e soberania. O 
Tribunal Penal Internacional da ONU, criado na ' 
Conferência de Roma em 1997, é a concretização 
de medidas aprofundando uma efetividade da 
justiça, sob a égide da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e.de muitas outras. O novo 
ramo do Direito Público é o Direito Internacio
nal.dos Direitos Humanos (Cruz, 1999, p. 29; cf 
também Arthur José de Almeida Diniz, Estado 
de Minas, 10/12/98).

3 Idioma oficial e igualdade
Antes disso, a Constituição vigente, que 

no mês de outubro completou virrte anos, em 
seu artigo 13, caput, passara a dispor: “A  língua 

“portuguesa é o idioma oficial da República Fe
derativa do Brasil” . Diante de alguma hesitação 
da nossa doutrina a respeito do novo dispositivo. 
fundamental, escrevi artigo que buscou mostrar., 
que tal princípio de modo algum permite qual-; 
quer discriminação ou tratamento desigual da- f 
queles què não consigam expressar-se em por
tuguês. Sem dúvida, o artigo 3o da mesma Càrta. 
Política inclui entre os objetivos fundamentais 
da nossa República Federativa, em seu inciso IV, 
“promover o bem de todos, sem preconceitos de; 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação” . Mesmo que aí não se 
ache expressa, ao contrário da Lei Fundamental
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alemã e da Constituição italiana do pós-guerra, 
a expressão língua òu idioma, de modo algum 
a existência de idioma oficial permite qualquer 
tipo de tratamento desigual (Cruz, 1993, pp. 
181 e ss.).

No entanto, em  trecho de relatório do 
primeiro-secretário da .legação brasileira em 
Bucareste, Labienno Salgado dos Santos, sobre 
"inconvenientes da emigração semita” , cons
tava que eram raros “os judeus naturalizados 
brasileiros" que podiam “exprimir-se em por
tuguês” (Lopes, 2008, p. 349).

O jurista alemão Günther Dürig, referin
do-se à mencionada Constituição alemã, que 
condena quaisquer ameaças às garantias fun
damentais da pessoa humana, considera que 
ela se reduz a uma síntese: keine Freiheit den 
Feinden der Freiheit -  nenhuma liberdade aos 
inimigos da liberdade (1994, p. XVI). Pelas con
siderações já feitas, cabe substituir Freiheit por 
Gleichheit (nenhuma igualdade -  de tratamento 
-  aos inimigos da igualdade). Entende-se, pela 
nova fórmula, em essência, a mesma anterior:, 
a igualdade de tratamento decorrente da rigo
rosa repressão a todos aqueles que propugnam 
qualquer retrocesso, em matéria de garantias da 
dignidade humana.

4 0  aspecto religioso
Não por acaso, o Padre Lacordaire já pre

gara que, “entre o forte e o fraco, entre o rico 
e o pobre, é a liberdade que mata, é a lei que 
liberta” . Daí a famosa frase de Gallart-Folch, 
especialista em Direito do Trabalho: “a lei com
pensa, com uma superioridade jurídica, a inferio-. 
ridade econômica do trabalhador” . Percebe-se 
que reside na igualdade a essência da garantia 
dos direitos fundamentais. Quando Balzac, no 
capítulo inicial sobre as fisionomias burguesas 
do romance Eugênia Grandet, encontra alguma 
igualdade entre o rico e avarento Pai-Grandet e 
a pobre e explorada criada Nanon, ele apenas
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exerce seus requintes de imaginação e ironia 
(1971, p. 34).

O amar ao próximo, como a si mesmo traduz 
a igualdade cristã, reiterada no Pai Nosso, com o 
pedido: perdoai as nossas ofensas assim como nós 
perdoamos aos que nos têm ofendido. Em crônica 
inédita, busco na igualdade a justificativa para 
o livre celibato sacerdotal católico,vassim como 
para as ordenações femininas. No plano religio
so, crente fervoroso como Léon Bloy discorda 
da afirmação de que “os padres são homens 
como os outros” (1953, pp. 114/115). A  recente 
Constituição Apostólica Fidei Depositum (Cate
cismo da Igreja Católica) consagra a igualdade 
(ns. 369, 872, 1935, 2273 e 2377), esclarecendo, 
no tópico 872, a propósito da hierarquia: “Entre 
todòs os fiéis de Cristo, pela Sua regeneração 
em Cristo, vigora, no que se refere à dignidade e 
atividade, uma verdadeira igualdade, pela qual 
todos, segundo a condição e os múnus próprios 
de cada um, cooperam na construção dò Corpo 
de Cristo" (1993, pp. 2.13/214).

5 Desigualdades persistentes em prejuízo
da mulher

Escrevi sobre temas da mulher, come
çando pela sua mutilação, em países africanos 
e asiáticos, por motivos tradicionais e precon
ceituosos. Tratei do chamado “asilo cultural” , 
para impedir que as filhas menores de mulheres 
africanas ou asiáticas, nascidas nos EUA, tendo 
de voltar ao país dos seus pais, viessem a so
frer a chamada circuncisão feminina, mutilação 
dolorosa e até incapacitãnte. Também examinei 
a legislação de países europeus ..passando a 
considerar crime, diferentemente do disposto no 
artigo 7o, § 2o, letra b do Código Penal brasileiro, 
as mutilações praticadas em outros países, por 
pessoas residentes nos mencionados países 
europeus (Cruz, “Mutilação da mulher, crime 
sem fronteira” . Revista Forense, v. 99, n. 370, p. 
451, nov/dez 2003).
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Tratei, igualmente, do “Femicídio", homi
cídio praticado pelos próprios familiares, contra 
mulheres, por falsos motivos de hònrá, também 
em países asiáticos ou africanos (Cruz. Revista 
Forense, v. 101, pp. 447/450, n. 377, jan/fev 2005).

Dediquei mais de um estudo ao assédio 
sexual, tema não exclusivo da mulher, mas, prin
cipalmente com sua feição originária dos EUÁ, 
predominantemente contra a mulher, com ênfa
se na sua intimidação econômica, no ambiente 
de trabalho (Cruz, “O assédio sexual, algumas 
notas còmpàrativas e o crime de assédio sexu
al". Revista Brasileira de Direito Comparado, v. 
29, pp. 207 e ss., 2o sem. 2007).

Ainda comentei “A  poligamia atual" assim 
como o “Casamento das menininhas” . Alguns 
países asiáticos, e africanos mantêm a poliga
mia, sempre com vários cônjuges femininos. E, 
mesmo contra texto constitucional, prevendo 
idade mínima de 15 anos, existe país gue tolera, 
por motivos tribais, casamentos de meninas de 
nove anos de idade. Estes dois textos ainda se 
acham inéditos. '

Entre outras desigualdades persistentes 
em prejüízo da mulher, destacam-se essas cincov

Considerações finais
Na versão originária deste comentário, 

tratei de indicar um republicano mineiro como o 
“maior nome do nosso período, imperial” . Tam
bém fiz indicação de outro liberal rnineiro, como 
o valor mais saliente no período republicano. Tal 
indicação contemplava a conduta de ambos em 
face da igualdade. Convenci-me até de àlguma 
incoerência, pois o tema da igualdade deveria 
conduzir, na sua aprofundada reflexão, aos no
mes do maior número de autênticos brasileiros. * 
E tal julgamento deveria surgir de modo espon
tâneo, em cada leitor. .

O pensamento maniqueísta nâo deixa de 
comparecer na radical condenação do capitalis
mo, do dinheiro, do poder, da família etc. Logi
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camente aparece aí o.endeusamento do esquer- 
dismo. Ora, desde Montesquieu e Chesterton, 
passando por Alceu Amoroso Lima, os pecados 
e os vícios são as virtudes enlouquecidas. Quer 
dizer que o poder, como todas as outras coi 
em princípio, é virtude. Mas o célebre autor do 
livro O Espírito das Leis lembra que é da e. 
riência eterna dos homens que todo aquele que 
detém o poder é levado a abusar desse poder -  
quem o diría: a própria virtude (o poder, é claro) 
precisa de limite. Entáo, por certa disposição das 
coisas, é preciso que o poder (virtude) detenha o 
poder (para que nãô degenere ou se desvirituu. 
Para ele, o Estado' republicano “tem a virtude 
como princípio” e tal virtude traduz “o amor pela 
república” , que ele identifica como “o amor pela 
igualdade” (1962, v. 1, pp. 67/68 epassim).

No plano político ou' no plano pessoal/ 
ninguém pode adotar tratamento desigual. A 
busca da igualdade não é fácil No entanto, pode 
significar a chave de toda convivência crií 
democrática.

CRUZ, J.R.G. da: Commendation of Equality. Rev: 
Justitia (SãoPaulo), v!l99, p. 99-105, jul./dez. 2008.

• ABSTRACT: The article first discusses equa
lity, along with liberty and fraternity. Then it 
approaches differences orinequalities, human 
rights, the official language; the religious as- 
pect, and women-related topics.

• KEY-WQRDS: Equality, Inequalities, Human 
Rights, Language, Religion, Women.
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(existência, validade e eficácia), seus des
dobramentos e consequências, e a aplicação 
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tos dos atos processuais e do processo.
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1 Importância do tema e delimitação do 
estudo

A  exata compreensão do problema re
lacionado às nulidades no direito em geral, e 
particularmente no processo civil, é tema ainda 
hoje relevante,-pois embora muito já se tenha 
caminhado na doutrina, no sentido da adequada 
sistematização da matéria, dúvidas e confusões 
persistem.

É necessário que os estudos sobre este 
assunto continuem sendo desenvolvidos, com 
o escopo de buscar sanar interrogações sobre 
tópicos específicos, e fornecer aos operadores

Ricardo de Barros LEONEL*

do direito parâmetros seguros para solucionar 
diferentes questões.

Daí a possibilidade de se afirmar que o 
tema, mesmo não sendò inovador, continua 
atual.

Diga-se dp passagem que a identificação 
em casos concretos da espécie dê nulidade, 
suas consequências, a possibilidade de sane
amento ou convalidação, entre outros aspectos 
que poderiam ser mencionados, atormentam os 
protagonistas do processo diariamente nas lides 
forenses, sem que haja, sempre, uma resposta 
ou parâmetro seguro para enfrentar a contento 
tais indagações.

A  aplicação dessas idçias ao tema da 
querela nullitatis é apenas um dos aspectos de 

•um problema por si só muito mais amplo. Mas 
sua relevância é evidente, por estar relacionada 
com a viabilidade de impugnação de um julgado 
ao menos a princípio já coberto pela eficácia sa- 
natória geral da coisa.julgada material, assunto 
ainda não totalmente equacionado na doutrina 
e da jurisprudência.

A í reside a' importância da abordagem 
desenvolvida no presente estudo, consistente 
na revisão da teoria dos atos e fatos jurídicos, 
bem como dos planos da existência, validade e 
eficácia dos atos jurídicos em géral, extráindo 
daí a essência daquilo que é importante para a 
compreensão das nulidades processuais. Com 
isso,.e à posterior aplicação das premissas ob
tidas à queStãó da querela nullitatis, toma-se

* Promotor de Justiça em São Paulo. Mestre e doutorando 
pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paúlo.
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possíveí compreendê-la de forma mais adequa
da, com bases mais sólidas para seu tratamento 
no âmbito do processo.

Nessa linha de desenvolvimento serão 
endereçados os tópicos subsequentes.

2 Premissa geral
Premissa fundamental na análise de pro

blemas relacionados a qualquer ramo da ciência 
do direito, é ter em mente que as denominadas 
categorias jurídicas s,ó devem ser delineadas e - 
aplicadas na medida em que forem úteis, seja 
para fins didáticos, seja ainda para a solução 
de problemas concretos, objeto de determinado 
estudo. Esta ideia está consignada de forma 
expressa ou implícita nos pensamentos e tra
balhos de inúmeros autores de diversos ramos 
do ordenamento.

Admite Montoro1 á relativa utilidade das ' 
. categorias jurídicas ou mesmo a utilização do 
método de classificação‘no estudo do direito, 
quando formula a separação dos diferentes ra
mos da ciência -  direito público e privado como 
categorias gerais, com subdivisões. Conclui 
aduzindo que tal formulação não é rígida nem 
definitiva,, pois novos segmentos continuam 
constantemente a surgir, com autonomia, dando 
prevalência aos aspectos prático e histórico em 
seu delineamento.'

A  relatividade da importância das cate
gorias ou classificações no direito fica implícita 
também na obra de Kelsen2,quando v.g. admite 
a mitigação da oposição entre direito público e 
direito privado, tornada absoluta pela ciência

1 MONTORO, André Franco, introdução à Ciência do Direito, 
'20a ed., São Paulo, RT, 1991, p.113.

2 KELSEN, Hans, Teoria Pura. do Direito, 2a ed.-, São Paulo, 
Martins Fontes, 1987, p.298.

jurídica tradicional, de modo a enfraquecer a 
concepção ideológica que está, segundo afirma, 
à base da distinção.

No mesmo sentido manifesta-se Bobbio3, 
ainda que de forma implícita, ao buscar defini
ções e, elementos caracterizadores do ordena
mento jurídico que sejafti úteis ao desenvolvi
mento de sua teoria a respeito do tema.

A  essa via também é endereçado o pensa
mento de Reale4, ao salientar a importância do, 
método no estudo do direito, para o alcance de 
um conhecimento sério e seguro. Daí a importân
cia da utilização das categorias jurídicas, como 
método de compreensão e operacionalização de 
fenômenos e institutos jurídicos.

Calmon de Passos5 também ressalta a 
imprescindibilidade da sistematização no es
tudo do direito, ao referir-se à necessidade de 
“pensar dogmaticamente” para adequadamente 
compreender-se algum aspecto da ciência do 

direito.
Quanto ao objeto deste estudo, anote-se 

que as categorias relacionadas aos fatos e atos 
jurídicos, bem como dos planos relativos à sua 
existência, validade e. eficácia, têm relevo teó
rico e prático, nessa linha de raciocínio, para 
a-compreensão dos fenômenos envolvidos e a 
solução de problemas concretos.

Oportuno também observar que a catego
ria fato é essencial a toda a ciência do direito. 
A té mesmo na denominada teoria pura do direito 
os fatos são considerados como ponto de partida

3 BOBBIO, Norberto, Teoria do Ordenamento Jurídico, L- 
ed., Brasília, Editora UNB, 1999, passim.

4 REALE, Miguel, Lições Preliminares de Direito, 26aed., & - 
Paulo, Saraiva, 2002, p.9.

5 CALMONDE PASSOS, J.J., Esboço de uma Teoria das Nu 
lidades Aplicada às Nulidades Processuais, Rio de. Janeiro, 
Forense, 2002, p.7.
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diante do qual o legislador fórmula seu juízo de 
valor e estabelece a norma.6 -

Isto também fica patente na teoria tridi
mensional do direito, deixando claro que o orde
namento é formado em decorrência da dinâmica 
surgida na sequência de apreciação e formação 
de fato, valor e norma.

Daí, v.g., a asserção de Reale no sentido 
de que onde exista um fenômeno jurídico haverá 
sempre um fato subjacente* um valor que lhe 
confere determinada significação; é uma regra 
ou norma que representa a relação que integra 
tais elementos (fato e valor).7

Tércio Sampaio, do mesmo modo, ao estu-1 
dar com profundidade o conceito dogmático da 
norma jurídica não negligencia a importância 
do fato, ao reconhecer que a hipótese normativa 
identifica justamente uma “situação de fato” , 
prevista na norma, à qual se imputa uma con
sequência jurídica.8 ;

Há quem mencione ainda, com outra dic
ção cuja essência é a mesma do que vem sendo 
consignado, a presença de quatro elementos 
essenciais ao direito: fato, ato, sujeito e objeto.9 

i.p entrelaçamento destes aspectos é que dá 
margem à formação do ordenamento (estática) 
e à sua operação ou aplicação {dinâmica).

Acrescente-se também a particular impor
ia tânciá para o assunto, no enfoque aqui examina
ndo, do conceito e configuração dá tipicidade dos 
j-jatos e fatos jurídicos. É a ideia do-denominado

ç KELSEN, Hans, Teoria..., cit., p, 4, ao mencionar que as 
( .normas conferem Na determinados fatos o caráter de atos 
jurídicos (ou antijurídicos)".

;7'FÍEALE, Miguel, Lições..., cit., p. 65.
:8 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio, introdução ao Estudo 
'ldo Direito, São,Paulo, Atlas, 1998, p. 114. 
jFALZEA, Ângelo, Efficacia giuridica, Enciclopédia dei 
jD iritto, v. XIV Milano, Giuffrè, 1965, p. 467/468.

tatbestand do direito alemão, adotado pelos 
italianos com a denominação fattispecie, surgida 
inicialmente no âmbito do direito penal, que aca
bou se espraiando para outros ramos do direito.10

O tipo nada mais é que descrição legal 
contendo elementos (materiais ou jurídicos) e 
suas consequências. Sem descer a minúcias, a 
prática do ato típico (fattispecie concreta), ou a 
subsunção dos fatos ao tipo (fattispecie abstra
ta), tornárá o evento (fato ou ato jurídico) apto 
a produzir efeitos no mundo do direito.

Daí a asserção de que a fattispecie, no 
quadro do procedimento de produção dos efeitos 
jurídicos do ato ou fato, não é causa, concausa, 
nem condição daqueles, constituindo-se ao 
contrário objeto de valoração dos fatos, para 
liberação de seus efeitos jurídicos.11

Assim, presente o conceito de tipicidade 
em qualquer ramo do direito, inclusive no'direito 
processual, ostenta suma relevância na medida 
em que a partir dele torna-se viável a aferição 
da aptidão dos eventos positivamente normados 
(atos e fatos) para atingirem os efeitos que lhe 
são inerentes, específicos e programados.

Todas estas asserções, aqui coligidas com 
caráter .meramente exemplificativo e sem maior 
preocupação sistemática, apenas servem para 
comprovar que â premissa estabelecida -  ne
cessidade de reconhecimento da utilidade de 
conceitos e categorias jurídicas para a valida
de de seu emprego dogmático e prático -  está 
claramente presente na hipótese dos fatos e 
atos jurídicos e dos planos do ordenamento,

10 Sobre as origens e significado da fattispecie, v.: Antonino 
Cataudella, Fattispecie,- Enciclopédia dei diritto, v. XVI, 
Milano, Giuffrè, 1967, p.926/941j Cario Maiorca, Fatto 
.giuridico -  fattispecie, Novíssimo digesto italiano, Torino, 
UTET, 1957, p. 111/133.

11 CATAUDELLA, Antonino, Fattispecie.,.cit., p. 934/335.



especialmente com relação ao estudo da teoria 
das nulidades.

É importante salientar, contudo, que.há 
necessidade de compatibilização, de idéias e 
conceitos que têm serventia comum a vários 
ramos do direito, com aquele no qual seja efeti
vamente realizado seu emprego.

As categorias relacionadas aos fatos e atos 
jurídicos, bem como os planos da existência, 
validade e eficácia, foram estudadas de fôrma 
prevalente por cultores do direito privado, com 
o enfoque próprio a tal ramo da ciência jurídica.

Note-.se entretanto que, em verdade, trata- 
se de superconceitos, na medida em que não.se 
Aprendem só àquele ramo do ordenamento, sendo 
mais apropriado seu estudo do ponto de vista 
da teoria geral do direito.12

Daí a conclusão de que as premissas e 
argumentos colhidos em decorrência dos es
tudo dos atos, fatos jurídicos e dos planos do 
ordenamento são válidas e úteis ao exame dos 
fenômenos relacionados às nulidades no âmbito 
do direito processual, mas devem ser analisadas 
com cautela, sendo necessária sua compatibili
zação às realidades e especificidades do direito 
processual.13

Uma simples observação serve para con
firmar o  acerto do que foi acima afirmado.

Basta recordar que o direito processual 
encontra-se estruturalmente sistematizado 
como um do segmentos do direito público, en
quanto o direito civil filia-se ao direito privado.

12 KOMATSU, Roque, Da Invalidade no Processo Civil, São
Paulo, RTí 1991, p. 25. ' '

13 Nesse sentido Roque Komatsu, Da invalidade..., cit., p.25 
ess,. J. J. Çalínonde Passos, Esboço.:., cit., p. 15/40, tam-' 
béra partem do estudo dos conceitos no âmbito da teoria 
geral do direito, para posteriormente aplicá-los, com as 
adequações necessárias, aò direito processual.

110 . . Justitia, São Paulo, 65

Os regimes jurídicos -  de direito público e de 
direito privado -  são distintos em pontos re
levantes. Note-se que o que impera no direito 
civil é a liberdade das formas, salvo quando a lei 
expressamente estipular a forma como inerente 
à própria essência do ato, como ocorre v.g. na 
escritura, necessariamente pública, na hipótese 
de compra e venda de imóveis.14 Diversamente, 
no direito processual civil o que impera é a lega
lidade das formas, ainda que este princípio deva 
ser interpretado finalisticamente, nos moldes da 
denominada instrumentalidade.15

É o suficiente para reconhecer que os con- ■ 
ceitos e categorias gerais devem ser aplicados/ 
possuindo um núcleo comum a todos os ramos 
da ciência do direito, merecendo contudo adap->: 
tação naquilo que for necessário para que não; 
se chegue, por falta de tal cautela, a conclusões 
equivocadas.

Disso resulta a conclusão de que é abso
lutamente incorreto, no âmbito d,o estudo de 
determinada questão jurídica, a simples trans
posição de conceitos. Basta observar que o ato 
jurídico possui elementos constitutivos que o 
caracterizam, que são essenciais em qualquer 
ramo do direito (agente, objeto e forma). M&s 
será caracterizado com notas ou cores peculia
res de acordo Com o segmento especificamente 
analisado.

Assim, é imprescindível a utilização, no 
processo, de determinados institutos ou cat< ; 
gorias do processo civil, mas com as ressalvas 
necessárias à suá correta aplicação. /
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14 Cf. art. 134II do CC/1916. - -
15 Cf. art. 2o do CPC que fale em “formas legais” int< 
pretado em conjunto com outros dispositivos do mesr" ■ 
código, v.g. o art. 244, que determina a preservação.i- 
ato praticado com vício de forma se a sua finalidade ■■ 
atingida, apesar da irregularidade. .
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3 Fatos e atos jurídicos
Numa abordagem  inicial não se pode 

esquecer que os fatos são essenciais ao direi
to, tanto no plano normativo como .no plano 
concreto, relacionado à aplicação das normas 
positivadas pelo legislador.

Como já anotado anteriormente, essa 
imprescindibilidadè ficou patente em estudos 
clássicos relativos à própria compreensão dog
mática da existência e modo de operacionaliza- 
ção do ordenamento jurídico.

Nesse sentido Kelsen, ao examinar o cará
ter da norma como esquema de interpretação, 
deixa claro que só terá aplicabilidade diante de 
fatos que a ela se amoldem.16

Também no pensamento de Bobbio está 
compreendida a relevância dos fatos, pois, áo 
tratar do direito como a possibilidade de apli
cação de sanções, evidentemente refere-se aos 
eventos que as justifiquem, ou seja, aos fatos.17

A  indispensabilidade dos fatos também 
revela-se notória na concepção tridimensional 
do direito, como integrado por fato, valor e nor
ma,18 ainda que sob o enfoque da realização de 
exame dogmático analítico da teoria das normas 
jurídicas.19 -

Mas é necessário ressaltar que não são 
todos os fatos que ostentam relevância para o 
direito; apenas aqueles que são aptos a intro
duzir alguma modificação no mundo júrídico.-

Buscando uma síntese que seja ao mesmo 
tempo abrangente, didática e apta a tornar os 
conceitos operacionalizáveis, têm a doutrina de 
modo geral teorizado a respeito deste assunto,
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16 KELSEN, Hans, Teoria..., cit., p,3 e ss. '
^ BOBBIO, Norberto, Teoria...., cit., p.27 e ss.
18 REALE, Miguel, Lições..., cit., p-64 e ss.
19 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio, Introdução..., cit.,
p.93 e ss. ■
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com maior ou menor profundidade, por vezes 
abordando diferentes aspectos do tema.

Anote-se inicialmente que fatos em senti
do amplo envolvem fatos stricto sensu, ou seja, 
evento sem qualquer interferência da ação hu
mana, bem como os atos, quando nos referimos 
a eventos que contam com a interferência da 
ação humana. v

De modo geral, pode-se afirmar que os 
fatos (fatos em sentido estrito ou mesmo atos 
humanos) podem  ser simples pu naturais, 
quando não apresentam nenhuma relevância 
para o miindo jurídico e, como salienta Wald, 
independem da vontade do homem.20 A  chuva, 
o simples nascer do sol, a morte de um animal, 
o caminhar, o cumprimento lançado por uma 
pessoa a outra, na medida em que não produ
zem nenhuma consequência jurídica, ao menos 
a princípio, encontram-se nessa situação.

Ao lado dos fatos e atos naturais ou sim
ples, existem os jurídicos, assim entendidos 
os eventos sem intervenção humana (fatos) ou 
com atuação do homem (atos), quando delès 
decorram consequências para o ordenamento 
jurídico, sendo aptos a determinar a criação, 
modificação, preservação ou mesmo extinção 
de direitos. Podem ser mencionados como fatos 
jurídicos, a título de. exemplificação, a aquisi
ção da propriedade por acessão decorrente de 
aluvião ou avulsão, o nascimento, a morte etc.; 
como exemplo de atos jurídicos, a ocupação 
de um imóvel,, apta posteriormente a gerar a 
propriedade por força do usucapião, ou ainda a 
apropriação de coisas sem dono.

Como anota Màiorca, o conceito tradicio
nal do fato jurídico é justamente esse, ou seja,

20 WALD, Am oldo, Curso de D ire ito C ivil Brasileiro 
(Introdução e parte geral), 5a ed., São Paulo, RT, 1987, p.154



qualquer circunstância à qual o ordenamento 
vincula a .ocorrência de'consequências jurídi
cas.21'

O fator diferencial para os atos jurídicos,. 
como anota Ruggiero, é a existência de uma 
ação humana decorrente de um ato de vontade.22 
Essa a razão pela qual esse autor, assim como 
Carnelutti, referem-se aos atos jurídicos como 
fatos jurídicos voluntários.23

- Considerando que rios atos jurídicos há 
participação da conduta do homem, e que para 
tanto deverá atuar a manifestação da vontade 
humana, é possível analisar a existência ou não 
de direcionamento da vontade para o alcance de 
fins determinados.

Assim, os fatos jurídicos são aqueles even
tos qüe têm consequências para o mundo jurí
dico, mas neles não há participação da vontade 
humana. Já os atos jurídicos produzem efeitos 
no mundo do direito, decorrendo da conduta hu
mana voluntária. Como anota Orlando Gomes, o 
efeito jurídico se produz independentemente da 
consciência que o agente possui a seu respeito.24

Note-se que aqui a conduta humana é di
recionada à prática da atividade (ou inatividade) 
relevante, mas não necessariamente para a pro
dução dos efeitos, que decorrem de prescrições 
contidas na própria lei. E a lei que determina 
objetiva e precisamente as conseqüências do 
ato jurídico. São também chamados por isso, na 
linguagem de Pontes de Miranda, de atos-fatos 
ou fatos-atos.25
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21 MAIORCA, Cario, Fatto giuridico..., cit., p.112.
22 RUGGIERO, Roberto de, Instituições de Direito Civil, 
Campinas, Bookseller, 1999, p.310.

23 CARNELUTTI, Francesco, Teoria Geral do Direito, São 
Paulo, Saraiva, 1942, p.325.

24 GOMES, Orlando, Introdução ao Direito Civil, 16a ed., Rio 
de Janeiro, Forense, 2000,. p.255.’

25 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti, Tratado' 
• de Direito Privado, t.2,2a ed., Campinas, Bookseller, 2000,
p.234 e ss, e 447 ess.

A  nota característica dos atos jurídicos em 
sentido estrito está em que neles há participação 
da vontade humana, mas não necessariamente 
dirigida quanto às consequências ou efeitos da 
atuação, que são decorrentes da,lei.

Os atos jurídicos {lato sensu) podem ser 
designados corão atos stricto sensu, acima re
feridos, e  como negócios jurídicos.

Os negócios jurídicos são atos juridicamen
te relevantes, produzidos voluntariamente pelo 
homem, que busca diretamente a produção de 
efeitos não vedados pelo próprio ordenamento. 
A  diferença entre ato jurídico stricto sensu e 
negócio jurídico, está em que naquele os efei
tos jurídicos são determinados pelo legislador,. 
independentemente da vontade do- agente, 
enquanto neste (no negócio jurídico) o agente 
atua com o escopo de alcançar determinados 
efeitos. Há direcionamento da vontade de quem 
atua para fim pré-especificado, como ocorre üo 
típico exemplo dos contratos, ou no testamento,- 
em que a vontade dos agentes é convergente 
para um fim ou efeitos pré-estabelecidos, e não 
simplesmente para a prática de determinada 
conduta relevante para o mundo do direito.

Como salientam Orlando Gomes e Caio 
Mário, a característica essencial do negócio jurí
dico é, portanto, o' direcionamento da vontade do 

‘ agente, falando o primeiro, ao conceituá-lo, np 
"intento prático do declàrante”,25 e o último em 
“declarações de vontade polarizadas n&sentido 
de uma finalidade”.27

Para Françesco Galgano, o conceito d e ; 
negócio jurídico é construído de modo a cobrir 
por inteiro a vasta área dentro da qual a consti
tuição, modificação ou extinção das relações ju-'

26 GOMES, Orlando, Introdução..., cit., p.269.
27 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de Direito O "  
v.l, 19a ed.f Rio de Janeiro, Forense, 2000, p,303.

(199), juí./dez. 2008._____________ ;____________ ____

rídicas é, em vários graus, remetida à liberdade 
de determinação da vontade privada.. Trata-se 
de conceito extensivo àquele de autonomia pri
vada, reduzindo à unidade conceituai qualquer 
manifestação desta, tanto no direito çle família 
como no direito sucessório ou no direito patrimo
nial, exemplificando o autor com o matrimônio, 
o reconhecimento, do filho, o testamento, os 
contratos e as promessas unilaterais.28

• Anote-se a propósito, com Giuseppe Mira- 
bellí, que a relevância do elemento relacionado 
à manifestação de vontade direcionada a fim 
pré-estabelecido remonta ao próprio surgimento 
do conceito de negócio jurídico, no século XVIII, 
estando presente na posterior elaboração dou
trinária do célebre Savigny, e na subsequente 
evolução do tratamento científico do assunto, 
ainda que com diversificados enfoques ou teo
rias para sua explicação.29

Assim, pode ser conceituado o ato jurídico 
como toda ação humana relevante para o direito,

. na medida em que seja apta á modificar, criar ou 
extinguir direitos ou relações jurídicas.30

Anote-se também que há controvérsia a 
j respeito da admissibilidade dos atos ilícitos 
como modalidade de atos jurídicos.

28 GALGANO, Francesco,' Negozio giuridico (Premesse ' 
.problematiche e dottrine generale), Enciclopédia dei . 

■ diritto,vol. XXVII, Milano, Giuffrè, 1977, p.934.
Z28 MIRABELLI, Giuseppe, Negozio giuridico (teoria dei), 

Enciclopédia dei dirítto, vol. XXVIII, Milano, Giuffrè, 1978, 
p.1/3. . " .

s30 Sobre as categorias relacionadas a atos e fatos jurídicos, 
v bem como suaconceituáção, acima sintetizada: Montoro, 

.André Franco, Introdução..-., cit., p.465/467; Wald, Amoldo, 
Curso...cit., p. 154e ss; Gomes, Orlando, introdução..., cit.', 
p.237 e ss; Pereira, Caio Mário da Silva, instituições..., 

g  ;cit.,- p.290 e ss; Ruggiero, Roberto de, Instituições..., cit.,
\ p.309 e ss; Carnelutti,.Francesco, Teoria..., cit., p.295 e ss; 
|vSantoro-Passarelli, Fanqesco, Atto giuridico (diritto pri- 
ifi vato). Enciclopédia dei diritto, v. IV, Milano, Giuffrè, 1959,
.. p.203 e ss; Falzea, Ângelo, Fatto giuridico. Enciclopédia 
|| dei diritto, -v. XVI, Milano, Giuffrè, .1967, p. 941 e ss.
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Salientando que os atos ilícitos são jurídi
cos porque reconhecidos na própria legislação 
civil, que prevê consequências em decorrência 
de sua prática,31 anota Miguel Reale que fica 
claro que o conceito de ato jurídico é abrangente 
com relação, aos ilícitos, pois destes decorre a 
responsabilidade do agente, com o dever de 
reparar o dano causado áo lesado por sua con
duta.32

E semelhante a linha de raciocínio seguida 
por Carnelutti, ao situar os atos jurídicos como 
categoria, apontando os atos lícitos e os ilícitos 
como espécies, desde que presente a confor
midade ou desconformidade, respectivamente, 
com o ordenamento jurídico.33

Esse parece também ser o posicionamento 
de Pontes de Miranda, que trata largamente 
tanto de fatos jurídicos ilícitos como de atos 
jurídicos ilícitos.34

De forma diversa, Orlando Gomes sinaliza 
com posicionamento restritivo, indicando, como 
atos jurídicos apenas aqueles que sejam fruto de 
ações humanas lícitas e vinculadas, tendo seus 
efeitos previamente definidos pela legislação.35

Negando a qualidade de jurídico ao ato 
ilícito, ressalta também Caio Mário que ele é 
gerador somente de; deveres para o agente, em 
função da correlata obrigatoriedade da repa
ração que se impõe âo transgressor da norma 
violada, que venha a causar dano a terceiros. 
Separa claramehte assim o lícito e o ilícito por 
sua diversa natureza e efeitos, e não os trata 
como espécies de categoria mais abrangente.36
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31 Cf. art. 159 do CC/1916 e 186 do CC/2002.
32 REALE, Miguel, Lições..., cit., p.205/206,"
33 CARNELUTTI, Francesco, Teoria..., cit., p.329/330.
34 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti, TTatado..., 
t.2, cit., p.233 e ss.

35 GOMES, Orlando, introdução..., cit., p.254.
36 PEREIRA, Caio.Mário da Silva, instituições..., cit., p.415.
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De todo modo, respeitados os posiciona
mentos em sentido diverso e as peculiaridades 
dos argumentos trazidos pela doutrina, não há 
como negar que mesmo o ato ilícito é apto a 
gerar efeitos no mundo jurídico. Ainda que estes 
sejam simplesmente deveres e obrigações, e não 
direitos subjetivos, produzem destarte consequ
ências no âmbito do ordenamento. Basta pensar 
na responsabilidade decorrente da sua prática 
para chegar a tal conclusão.

Na compreensão e estudo dos atos jurír 
dicos é necessário examinar quais são os seus 
elementos, pois estes referem-se à sua existên-' 
cia, visto que sem eles, utilizando a linguagem 
de Pontes de Miranda; o ato náo é.37 ;

São essenciais à existência do ato jurídico 
o agente que o pratica, o objeto ao qual se diri
ge ou sobre o qual recai, e a forma pela qual se 
manifesta, de acordo com o disposto no-Código 
Civil.38 . .

Todavia, a doutrina espècializada tem 
procurado sistematizar de forma mais adequada 

o tema.
Tratando dos elementos do negócio jurídi

co, anota Antônio Junqueira de Azevedo que os 
gerais intrínsecos ou constitutivos são aqueles 
indispensáveis à sua existência, sendo certo 
qüe a fôrma configura-se como o tipo de mani
festação que reveste a declaração de vontade, o 
objeto indica seu conteúdo, enquanto as circuns
tâncias negociais lhe conferem individualidade 
concreta.

Ao lado deles, indica a existência de ele
mentos gerais extrínsecos ou pressupostos, que 
não fazendo parte integrante do negócio são '

37PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti, Tratado..., 
t.3, cit., p.36.
3 Cf. art.82 do CC/1916 e art.104 do CC/2002. .

indispensáveis à sua existência, quais sejam o 
agente, a pessoa que pratica o ato ou negócio,' 
bem como o lugar e o tempo.39

No mesmo sentido é o ensinamento de 
Komatsu, apontando como elementos relacio
nados à existência do ato jurídico o agente, o 
objeto e a forma, que concorrem para sua confi
guração, sendo dele parte estrutural, anatômica, 
inerentes à própria manifestação da vontade 

humana.40
Calmon de Passos trata do tema, exami- 

napdo-o como pressuposto à construção da sua 
teoria sobre as nulidades processuais, e não foge 
do entendimento no sentido de que são elemen
tos do ato jurídico o sujeito, o objeto e a forma.41

Anote-se que na doutrina alienígena, 
Santoro-Passarelli posiciona-se de forma um' 
pouco diversa, apontando como elementos cons
titutivos do ato jurídico sua forma, seu conteúdo 
e sua função. Acrescenta que o elemento me
recedor de maior atenção é a função, por estar 
relacionada à diferença essencial existente entre 
o ato e o negócio jurídico, na medida em que, 
no último, a consequência jurídica é a finalida
de última perseguida pelo agente. Conclui, em 
síntese, asseverando que no ato jurídico a fun
ção consiste na realização do interesse, a cuja 
satisfação o ato é preordenado segundo rígida 
previsão normativa. Tanto assim que a função 
disciplinada em lei, para determinado ato, exclui 
qualquer outra eventualmente pretendida pelo 
agente. Exemplifica com a hipótese da notifica
ção, cuja finalidade é participativa de um fato.42

39 AZEVEDO, Antônio Junqueira de, Negócio Jurídico, 4a 
ed., São Paulo, Saraiva, 2002, p.31 e ss.

40 KOMATSU, Roque, Da Invalidade..., cit., p.107.
41 CALMON DE PASSOS, J. J„ Esboço..., cit., p.35.
42 SANTORO-PASSARELLI, Francesco, Atto giuridico..., 
cit., p.209/210.
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De todo modo, esta diversidade de con- 
ceituação é apenas posta em razão de diferente 
perspectiva do autor. Forma e conteúdo, na 
teoria de Santoro-Passarelli, identificam-se com 
os elementos forma e objeto do ato jurídico. A  
diferença essencial, ao que se infere do contexto 
geral de sua explanação^ incide exclusivamente 
com relação ao que denomina função, que na 
doutrina brasileira tradicional anteriormente 
mencionada estaria situada mais como carac
terística que como elemento constitutivo do 
ato jurídico;

Além dos elementos relacionados à exis
tência do ato jurídico, é possível identificar 
requisitos inerentes à sua validade. Nem tudo o 
que existe foi realizado validamente, sendo.im
prescindível a aferição quanto à regularidade, à 
qualidade dos elementos do ato, e, consequente
mente, sua aptidão para a produção dos efeitos 
que lhe são próprios.

Note-se que sobre o tema, embora seja 
dos mais importantes e basilares no estudo da 
teoria geral do direito, a controvérsia sempre 
foi grande. Basta ver que o próprio Carnelutti, 
ao tratar desse aspecto, apresentou explanação 
diferenciada e complexa, que não será aqui ex
plorada por extravasar dos limites do estudo, 
mas que fazia referência v.g. a requisitos está
ticos e dinâmicos, tratando entre outras coisas 

da capacidade, comerciabilidade, legitimação, 
causa e vontade.43 '

Isto.serve, no mínimo, para demonstrar a 
ausência de consenso no ponto.

. Os requisitos de validade são qualificações 
ou adjetivações dos atos jurídicos. Ou melhor, 
são qualidades de seus elementos, sem as quais,

43 CARNELUTTI, Francesco, Teoria..., cit., p. 341 e ss.
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embora o ato exista, não será apto a produzir os 
efeitos jurídicos que lhe são típicos.

Partindo dos elementos indicados tradi
cional e predominántemente pela doutrina como 
constitutivos do ato jurídico, bem como da dis
ciplina legislativa a respeito,* 3 44 pode-se afirmar 
que são requisitos da validade do ato jurídico: 
a capacidade com relação ao agente; a licitude, 
moralidade, possibilidade e certeza com relação 
ao objeto; e á admissibilidade quanto à forma.

Essa ideia é sintetizada por Komatsu, ao 
afirmar que os requisitos implicam preparação 
e aperfeiçoamento indispensáveis para que o 
ato esteja apto a operar, produzindo os efeitos 
no mundo jurídico.45

Do mesmo modo, Junqueira de Azevedo 
anota claramente que os requisitos são con
dições e exigências a serem satisfeitas para 
o alcance de certos fins, fazendo menção, à 
capacidade do agente, licitude do objeto, e à 
admissibilidade da forma.46

E importante observar que a menção à 
admissibilidade da forma ou à forma admitida 
é expressão-síntése. Aplica-se tanto ao direito 
privado, em que a regra é a liberdade das formas 
salvo exceções legais, como ao direito público 
{v.g. o direito processual), em que a regra é a 
legalidade das formas interpretada contudo 
finalistica' ou teleologicamente, com ampáro no 
princípio da instrumentalidade.

Como será examinado com maior profundi
dade mais adiante, as idéias relacionadas à con- 
ceituação dos atos, fatos e negócios jurídicos, 
identificação de seus elementos constitutivos, 
de seus requisitos de validade, bem como de

.44 Cf. art.82 do CC/1916 e 104 do CC/2002. .
45 KOMATSU, Roque, Da Invalidade..., cit., p.107.
46 AZEVEDO, Antônio Junqueira de,, Negócio..., cit., p.26 e ss.



■seus fatores ou condições de eficácia, em que 
pese serem tradicionalmente tratadas do ponto - 
de vista do direito privado ou mesmo da teoria 
geral do direito, têm evidente relevância teórica 
e utilidade prática na elucidação de dúvidas e 
problemas que ocorrem no âmbito do processo.

Figuram como critério útil para a correta 
compreensão, dimensionamento e sistematizar 
ção das nulidades processuais, observadas con
tudo as ressalvâs já formuladas anteriormente 
quanto à necessidade de adaptação de concei
tos e à impossibilidade de mera transposição.47

Isso se evidencia na medida em que é no
tória á confusão identificada na doutrina, mesmo 
em autores clássicos, quanto ao correto emprego 
e significado de expressões como inexistência, 
nulidade absoluta, nulidade relativa e anulabi- 
lidade dos atos jurídicos. Basta recordar que há 
quem procüre assimilar v.g. o ato inexistente ao 
ató nulo, ou mesmo afirmar que a inexistência, 
nulidade absoluta e nulidade relativa são graus 
diferenciados do mesmo fenômeno.

É possível observar, conforme abordagem 
mais detida que será feita posteriormente,48 não 
só a imprecisão de conceitos mas também seu 
equívoco emprego, e o desenvolvimento de clas
sificações as mais distintas, tanto para os fatos 
e atos jurídicos como para a inexistência e as 
nulidades. Embora tenham ostentado o mérito 
de tentar sistematizar melhor o assunto, não 
feriram a questão de maneira precisa. Isso pode 
ser verificado tanto na doutrina relacionada ao 
estudo da teoria geral do direito como entre ci- 
vilistas e processualistas, pátrios e estrangeiros.

Note-se que exemplo disso é-a diversidade 
de posicionamento quanto à própria abrangên-
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47 Gf. item 2 supra.
48 Cf. item 5 infra.

cia do conceito do ato jurídico. Embora muit 
doutrinadores não admitam que nele se inclua 
o-ato ilícito, há autorizada doutrina a sustentar 
o contrário, argumentando que o próprio Código 
Civil Brasileiro de 1916 reconhece os atos ilícitos' 
como espécie da categoria atos jurídicos.49

Isso demonstra a dificuldade de êxito em 
uma tratativa uniforme do tema.

É evidente que atos e fatos jurídicos po
dem ocorrer e operar no âmbito do processo, 
criando, modificando, extinguindo direitos pi 
cessuais ou situações jurídicas correlatas.

A  propósito, o próprio Código de Proces
so Civil estabelece parâmetros gerais para o 
regime jurídico dos atos processuais, ao tratar 
do tema no Título V  do Livro I, que cònta com 
mais de cem artigos, emborâ não estabeleça 
conceituação a seu respeito.

Daí a necessidade dé se estabelecer cri
tério claro para identificar o ato jurídico como 

processual.
Como anota Redenti, são atos processu; 

civis aqueles que dão vida ao processo, e com os 
quais este se desenvolve e se encerra ou conclui, 
observando que embora tal delimitação possa 
parecer tautólógica, suscita a discussão sobre 
uma série de problemas, tais como: quais são 
estes atos; quais as características, constantes 
do tipo e da categoria; quais as variáveis abstra
tas e concretas pelas quais se diversificam suas 
configurações particulares; quais as razões e 
modos para sua ocorrência sucessiva, entrelaça
mento ou combinação, afirmando ser necessário 
observar o processo como fenômeno para uma

49 Como já mencionado v.g. é o posicionamento de Miç 
Reale, Lições..., cit., p. 204, nada menos que um > 
responsáveis pela elaboração do novo Código Civil, 
10.406/02.
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resposta metodologicamente adequada para 
tais indagações.

E na abordagem geral que faz o mencio
nado autor a respeito da necessidade de visua
lização dos atos processuais, e da identificação 
dé seu conceito e hipóteses, deixa patente que 
considera o aspecto-dinâmico do fenômeno 
processual, e em funçáo disso vislumbra os atos 
processuais como sequência integrada a este 
fenômeno, que tem começo, meio e se destina 
a um fim, consistente na prestação da tutela 
jurisdicional.50

Observando á dificuldade no mister de de
limitar o conceito dos atos jurídicos processuais, 
Giovanni Conso chega mesmo a asseverar que 
uma resposta válida a respeito da sua fisionomia 
e extensão é absolutamente impossível. Busca 
todavia o autor identificar o conceito do ato 
processual penal', a respeito do qual desenvolve 
seu exame, a partir da contraposição estrutural 
e funcional com os fatos jurídicos em sentido 
estrito (compreendidos os fatos jurídicos pro
cessuais) e com os atos jurídicos processuais 
não penais. E partindo destaá idéias indica 
como critério-guia para a identificação do con
ceito de ato processual o seu resultado, como 
consequência natural do aspecto dinâmico do 
desenvolvimento do processo.51

Calmon de Passos, a propósito, após o 
desenvolvimento de intensa análise a respeito 
dos elementos que compreendem o possível 
conceito do ato processual, define-o como aque
le que é praticado no processo, pelos sujeitos da

50 REDENTI, Enrico, Atti processuali (diritto processuale 
civile), Enciclopédia dei diritto, vol. IV, Milano, Giuffrè,

.1959; p.105/106. •
51 CONSO, Giovanni, Atti processuali (diritto processuale
penale), Enciclopédia dei diritto, vol. IVj Milano; Giuffrè,

7 1959,p.l40/145.
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relação processual ou do processo, com eficácia 
' no. processo e que somente no processo pode . 
ser praticado.

Ressalta assim a necessidade da prática 
do ato em sede processual, com produção de 
efeitos, do mesmo modo, no âmbito do processo. 
Não relega a segundo plano o caráter dinâmico 
e consequencial de todos os atos processuais, 
ao afirmar que o processo nada mais é, no final 
das contas, que um conjunto de atos praticados • 
pelos sujeitos çia relação processual e pelos 
sujeitos do processo. Não-como mera soma de 
atos, mas. formação subsequencial, destinada 
a um fim!52 *

Outra perspectiva a respeito do mesmo 
problema fornece Roque Komatsu, em verda
de dando maior importância e priorizando um 
aspecto que, embora não negligenciado, não é 
tão evidenciado em outras manifestações dog
máticas, como visto acima. Anota que há quem 
utilize o critério meramente formal, consideran
do como ato processual aquele que se encontre 
no regulado pelas normas de direito processual, 
ou que seja praticado no processo; existindo 
também quem utilize o critério relacionado iso
ladamente aos efeitos do ato noprocesso, sendo 
assim considerado como ato processual todò 
aquele relevante para o-desenrolar da demanda

* i
em juízo. '

A  insuficiência de tais afirmações é apon
tada como evidente. Elege assim, como critério 
mais adequado pafa a identificação do ato pro
cessual, a inserção do ato na série procedimental. 
Vale dizer que, sendo o processo um fenômeno 
dinâmico, em que surgem situações processuais 
decorrentes da realização, Ou cumprimento, e

^ A L M O N  DE PASSOS, J.J., Esboço..., Cit-, p. 43 e ss, 
especialmente 48, 53 e 69.

/ Civil .117



existência de ônus, faculdades, deveres, po
deres, sujeições e obrigações, o elo de ligação 
de uma fase a outra ou dò desenvolvimento de 
uma situação para outra é justamente o ato 
processual.

Daí a ideia de caracterização do ato pro
cessual como sendo aquele ato jurídico que se 
insere na dinâmica do processo, participando da 
série de atos do procedimento, permitindo que 
se desenvolva e caminhe para o alcance de seu 
escopo final (tutela jurisdicional).53

. Este conceito em verdade não se contra
põe a outros' que se mostram incompletos ou, 
sem pretensão de crítica acerba, limitados a 
apenas um dos dados do objeto da conceituação. 
Ele apenas se liberta dos aspectos meramente 
formais do ato processual -  v .g ., sujeito, sede de 
sua prática, efeitos decorrentes -  embora não os 
negu.e, e ressalta a visão global e finalística do 
fenômeno. Aponta para a relevância do ato pro
cessual no escopo último do próprio processo, 
consistente na pacificação social pela prestação 
jurisdicional, figurando o ato como meio-para 
que na série procedimental as fases, momentos 
e situações processuais se desenvolvam regu
larmente até o alcance’ do fim  programado.

Daí o mérito desse posicionamento, i. é, 
uma visão sistemática do fenômeno, retratada 
na conceituação panorâmica do ato processual.

Isso permite até mesmo que a sentença, 
em determinadas situações, seja compreendida 
como fato jurídico, com o devido respeito aos 
muitos -  e não são poucos -  que negam esta 
possibilidade.

Embora seja possível objetar com o argu
mento de que na sentença há participação de

53 KOMATSU, Roque, Da Invalidade..., cit., p.120/121.
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vontade, o que a habilitaria como ato e não como 
fato, é certo que o juiz não age com manifest - 
ção de vontade .no sentido próprio da prática 
de uma faculdade ou cumprimento de um ônu 
mas exercè um poder, dando margem à sujeição 
daqueles a quem seja destinado seu comando, 
na qualidade de representante do Estado.

Ademais, ainda que como regra no próprio 
processo a sentença seja compreendida como 
um dos atos processuais, quiçá dos mais im -, 
portantes, em determinadas situações acabará 
exercendo claramente a função de fato jurídico.

Basta recordar da hipótese da sentença de* 
falência, fato jurídico processual na medida.em 
que figura como condição objetiva de punibili- 
dade dos crimes falimentares ocorridos ant< 
da quebra, e pressuposto da prática dos crimi 
falimentares verificados após ela. Outro exemplo 
invocado diz respeito aos efeitos secundários 
da sentença, como v.g. hipoteca judiciária, a 
dissolução da comunhão de bens no casamento 
a perda do direito de usar o nome do cônjuge na 
hipótese da separação, entre outros.54

Já a identificação de negócio jurídico p i 
cessual reveste-se de maior dificuldade. É que 
o negócio, figurando como acordo das vontades 
dás. partes destinadas ao mesmo fim (v.g. a 
transação), ainda que praticado no âmbito do 
processo, consiste na verdade em atos jurídicos 
convergentes, destinados ao mesmo fim, cujos 
efeitos só serão sentidos no ordenamento em de
corrência do ato estatal de homologação. Assim, 
os efeitos jurídicos seriam não propriamente do 
negócio processual, mas simdo ato estatal, con
sistente na sentença de homologação, retirando 
do ato das partes (suposto negócio processual)
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54 KOMATSU, Roque, Da Invalidade..., cit., p.118/120.
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um dos elementos essenciais à sua configura
ção,. consistente na aptidão para a produção 
direita de efeitos.55

4 Os diferentes planos do ordenamento
. p iversam ente da confusão por vezes 

identificada na doutrina, ao tratar como se 
fossem diferentes gradações do mesmo fenô
meno a existência, a validade e a eficácia dos 
atos jurídicos em sentido amplo, do que foi até 
o momento exposto é possível concluir que as 
coisas se passam em diferentes momentos ou 
planos, utilizando expressão figurativa quabem 
representa a correta compreensão do tema aqui 
analisado.

Determinado ato jurídico poderá ou não 
existir; existindo, poderá ou não ser válido e ,‘ 
sendo válido, poderá ou não produzir os efeitos 
jurídicos a que se presta especificamente.

Examinando os conceitos já declinados, 
fica evidenciado que a existência de determi
nado ato depende da presença dos elementos 
que o compõem. Recorde-se que a lei estabe
lece tipos (fattispecie), que contêm a previsão 
genérica do mínimo essencial para que o ato, 
sendo praticado, esteja plenamentè configura
do, subsumindo-se à moldura normativa.

Assim, como se colhe da tratativa de 
Cataudella, independentemente da concepção 
doutrinária adotada, â identificação dos elemen
tos da fattispecie considerada será necessária 
para o reconhecimento da condição mínima para 
a produção dos efeitos almejados.56

Daí a possibilidade de focar o ato jurídico 
quanto à sua existência ou inexistência, do pon

55 Nesse sentido: KOMATSU, Roque, Da Invalidade..., cit., 
, p. 140/141; Calmon de Passos, J. J., Esboço.:., cit., p. 69.
56 CATAUDELLA, Antonino, Fattispecie..., cit., p. 940.

to de vista da presença ou não dos elementos 
da respectiva fattispecie no caso concretamente 
considerado. Se reconhecidos, numa situação 
determinada, todos os elementos abstratamente 
previstos no tipo legal, o ato existe. Na hipótese 
de estarem parcialmente presentes, o ato ou fato 
reconhecível será outro, pois não integrada, na 
hipótese concreta, todos os elementos essen
ciais previstos na lei para aquele modelo.

Assim, oportuna a asserção de Komatsu 
de que a incidência da norma jurídica sobre 
certa situação faz transportar a parte relevante 
do suporte fático para o mundo jurídico, o que 
gera O ingresso dos atos ou fatos no plano da 
existência, não se realizando, nesse momento, 
qualquer cogitação a respeito da validade ou 
eficácia. Trata-se de mera verificação quanto 
à ocorrência ou não do suporte fático, ou seja, 
se ocorreu ou não a incidência do tipo. Essa a 
razão pela qual a existência é premissa da qual 
decorrem as demais questões a serem exami
nadas nas situações da vida.57 .

Esse também o pensamento de Elival da 
Silva Ramos, ao aduzir que, sem os elementos 
estruturais a todo o negócio jurídico, não se pode 
reconhecer sua presença.58

Calmon de Passos também ressalta a im
portância dos elementos do ato ou fato para o 
reconhecimento de sua existência, como pres
suposto dos demais aspectos subsequenciais. 
Aduz, contrario sensu, que se a situação de fato 
invocada como suposto e prescrita pela norma 
não é comprovada materialmente, há inexis
tência material da base fática. De outro lado, é 
necessário o prévio reconhecimento do ato ou

57 KOMATSU, Roque, Da Invalidade..., cit., p. 31.
ES RAMOS, Elival da Silva, A Inconstituçionalidade das Leis 
(vício e sanção)' São Paulo, Saraiva, 1994, p. 8.
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fato pelo sistema normativo, a fim de qué pos
sa ser compreendido como jurídico. Por isso, 
se o fato ou ato verificado mostra-se inapto a 
ser juridicamente reconhecido como qualifi
cado pelo sistema, o que se tem é ato ou fato 
materialmente presente, mas juridicamente 
inexistente.59

O que fica claro na lição do referido mestre 
é que não se discute, nesse momento inicial, 
quanto à produção ou não de efeitos ou mesmo 
quarito à regularidade ou não do ato ou fato, 
más apenas quanto ao seu reconhecimento 
como evento ocorrido, com todos seus elementos 
constitutivos, que ao menos ápriorí se amoldam 
à previsão normativa contida no ordenamento 
jurídico.

E para que ó ato exista, portanto, é im
prescindível que haja um sujeito ou agente, 
um objeto, que tenha sidò perpetrado com de
terminada forma, bem como em determinadas 
circunstâncias (em certo lugar e tempo).

Sem retomar aqui a discussão a respeito 
da delimitação de tais elementos, o certo é qüé 
na ausência de algum deles não se pode falar 
em ato jurídico, Exemplificando: não se pode 
falar em compra e venda se o negócio é feito sem 
nenhum bem móvel ou imóvel, mas apenas de 
forma fictícia {ausência do objeto); não se pode 
falar em casamento se o simulacro, de ato é 
praticado entre pessoas do mesmo sexo; não se 

- pode falar em doação, se ela não passa do plano 
das intenções, por não ter o doador manifestado 
sua vontade (ausência da forma, que dá vida à 
vontade, com sua manifestação) etc. ,

Daí a afirmação de Junqueira de que o 
elemento do negócio jurídico é tudo aquilo, que 
compõe sua existência no mundo do direito.60

59 CALMONDE PASSOS, J. J., Esboço..., cit.-,p. 36/37.' .
60 AZEVEDO, Antônio Junqueira de, Negócio..,, cit., p. 31..

Correta assim a acepção de Salvatore 
Tondo, de que a existência jurídica do negócio
-  acrescente-se, do próprio ato òu fato jurídico
-  é pressuposto da análise de sua validade ou 
invalidade. Decorre daí a utilidade da distinção 
entre inexistência e invalidade: apenas à guisa 
de exemplificação, basta pensar na possibilida
de de convalidação do ato ou negócio viciado, 
e na eventualidade de produção de efeitos do 
ato ou negócio inválido, o que não ocorreria na 
hipótese de ato ou negócio inexistente juridi
camente.

Em síntese, é possível inferir que para ve
rificação quanto à existência do negócio jurídico 
requer-se. a análise precisamente da sua ido
neidade a ser objeto de valoração por parte do 
direito, idoneidade que poderá ser.reconhecida 
como suficiente, na medida em que o negócio, 
se apresente com características que o rendam 
suscetível de ser comparado com figuras nego
ciais típicas, que são tomadas em consideração 

, pelo ordenamento jurídico.61
Em outro momento, reconhecido o evento 

(atò ou fato), passa-se ao exame inerente à sua 
regularidade. .

Nesse sentido, bem expressiva é a lição de 
Junqueira, ao notar que entre existir e produzir 

• efeitos coloca-se o problema do “valer", delimi 
tando a validade como a qualidade que o negóci< > 
deve ter ao entrar no mundo jurídico, devendo 
estar de acordo com as regras jurídicas;62

Quando se examina determinado evento 
(ato ou fato) sob o prisma da validade, observa- 
se que ele existe, pois seus elementos estão, 
presentes, sendo necessário analisar se òsten-

51 TONDÕ, Salvatore, Invalidità e inefficacia dei negozi - 
giuridico, Novíssimo digesto italiano, vol. VIII, Torin -, 
UTET,1962,p. 997.

: 62 AZEVEDO, Antônio Junqueira de, Negócio..., cit., p. 41/4 •
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tam qualidade para serem reconhecidos como 
adequados. Daí a ideia de que o estudo da va
lidade dò ato ou fato invoca o cumprimento de 
requisitos (qualidadés) dos elementos, para sua 
adequação à tipologia prevista na norma que 
regula tal situação.

Assim, como anota Komatsu, é imperativo 
que o agente sejá capaz, que o objeto seja líc i
to, possível, determinado ou determinável, bem 
como que a forma permita ou nâo defesa em lei.

Anota também o mestre que a validade 
- . deve ser examinada só com relação aos atos 
í ' e negócios jurídicos, estando excluídos de tal 

plano os fatos jurídicos em sentido estrito, 
para os quais não concorre a vontade humana,

? dependendo de um simples acontecimento da 
, ■ natureza reconhecido pelo ordenamento como 
f< apto à produção de efeitos jurídicos.63

O mesmo raciocínio é esposado por Cal- 
mon de Passoá, para quem a validade, no campo 
da dogmática jurídica, é o reconhecimento da
quilo que como direito foi produzido, segundo o 
processo.para isso politicamente instituciònali- 
zado na organização do grupo social.64

Daí a invalidade v.g.: do casamento do 
ncapaz; da venda do ascendente ao descen
dente sém a anuência dos demais; da escritura 
ie  dòmpra e venda de um imóvel não realizada 
sm forma pública; do contrato escrito pêlo qual 
alguém se comprometa a trabalhar na condição 
ie escravo etc..

Finalmente, um. terceiro momento ou plano 
a ser examinado é o da eficácia.

O pressuposto para o exame dos fatos, 
-atos é negócios jurídicos é a sua existência -  
cabendo também quanto aos dois últimos a 
análise de sua validade -  para então verificar-se

KOMATSU,-Roque,'Da Invalidade.-.., cit., p. 34. 
oALMÒN DE PASSOS, J.J., Esboço..., cit., p. 21. -
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a ocorrência ou não dos efeitos almejados pelo 
evento no mundo jurídico. Este último aspecto 
envolve o que se convencionou denominar de 
eficácia do evento no âmbitò do ordenamento.

Saliente-se que, como anota Junqueira, 
este plano de análise dos fenômenos no mundo 
do direito não trata de toda e qualquer possível 
eficácia prática do negócio, mas tão-só da sua 
eficácia jurídica, e especialmente da sua eficácia 
típica ou própria, vale dizer daquela relativa aos 
efeitos previstos e determinados na lei (no caso 
dos fatos e atos jurídicos) e da relacionada aos 
efeitos pretendidos pelo agente (na hipótese dos 
negócios jurídicos).51 65

Isso, na medida em que não só os eventos 
ocorridos (fatos) ou realizados (atos e negócios) 
validamente podem produzir, efeitos, sendo pos
sível que estes advenham também no caso de 
atos e negócios praticados em desconformidade 
com o modelo previsto em lei, ou seja, eivados 
de vícios aptos a conduzir ao reconhecimento 
de sua invalidade. '

Daí falar-se na eventuál eficácia do invá
lido.66 67 ■

De todo modo, é necessário precisar qué 
o conceito de eficácia não diz respeito apenas 
à aptidão do evento para a produção dos seus 
efeitos típicos e próprios. Trata-se de algo que 
pode sér reconhecic|o como a força jurídica do 
ato, em ação, não só potencialmente, ou seja, 
a realização efetiva dos efeitos relacionados ao 
evento.67 1 .

Nesse prisma, fala a doutrina em fatores 
ou condições de eficácia, pois aquilo que existe 
e é ‘válido deverá ou não produzir efeitos, de

65 AZEVEDO, Antônio Junqueirá de, Negócio..., cit., p. 49.
66 Nesse sentido: Azevedo,. Antônio Junqueira de, Negó
cio..., cit., p.49;'Komatsu, Roque, Da Invalidade..., cit.,p. 37.

67 KOMATSU, Roque, Da invalidade..., cit., p. 36/37.
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cõnformidade com a presença ou não destes 
aspectos determinantes (fatores).68

Esta situação, às vezes não muito clara do 
ponto de vista dogmático, pode ser identificada 
de modo mais nítido pensando em situações 
concretas. Calmon dè Passos observa, assim, 
que normalmente aquilo quê é válido possui na
tural eficácia, mas isso nem sempre ocorre. Em 
certas situações, a eficácia pode estar vinculada 
a algum evento posterior que* embora não inte
gre a estrutura executiva do ato cuja eficácia se 
pretende, integra o seu tipo e é reclamado para 
o pleno atendimento dò modelo legal; Daí que a 
condição seja imprescindível apenas em termos 
de eficácia, ficando clara assim a distinção entre 
esta e a validade do evento considerado.69

Desse raciocínio parte também Salvatore 
Tondo, ao sinalizar que a distinção entre invali
dade e ineficácia decorre de que, na primeira, o 
vício é intrínseco cõm relação ao atõ, e incide so
bre este de forma radical, deixando entrever que 
na segunda o problema é de natureza extrínseca 
com relação ao evento jurídico considerado.70

Interessante também é a concepção de 
Falzea, que procura aproximar a ideia da efi
cácia à de efeito jurídico, como relação entre 
certa causa e suas consequências, em razão de 
preenchimento dos elementos condicionantes 
estabelecidos pela tipologia da norma. Anota 
que uma definição dogmática dê efeito jurídico, 
nessa perspectiva, seria qualquer valor jurídi
co condicionado, ou seja, tomado pelo direito 
positivo com a condição de. que seja produzida 
ou verificada uma precedente situação de fato.

68 Nesse sentido: AZEVEDO, Antônio Junqueira de, 
Negócio ..., cit., p. 49 e ss; KOMATSU, Roque, Da 
Invalidade..., cit., p. 37 e ss.

69 CALMON DE PASSOS, J. J„ Esboço..., cit., p. 36.
70 TONDO, Salvatore, Invalidità...., cit., p. 995.

Vale afirmar que ó efeito da norma não é nem 
o simples valor nem o simples fato, mas o valor 
atribuído ao fato.71 '

Anote-se também com Tommasini que„ a 
clára distinção entre os planos considerados, 
particularmente entre o da validade e o da efi
cácia, fica. evidenciada na acepção de que da 
invalidade pode derivar a ineficácia (ou uma 
eficácia precária, que é também uma ineficácia 
potencial), mas da ineficácia não se deduz obri
gatoriamente a invalidade.

Justa a conclusão de que os momentos 
relacionados à relevância (existência) de um fato 
e da sua idoneidade para produzir seus típicos 
efeitos não são coincidentes. A  relevância, como 
conformidade ao tipo normativo, distingue-se 
da eficácia, com relação à qual tem autonomia 
lógica e dogmática. Enquanto a relevância ou 
existência é a qualificação reservada aos fatos 
que concretizam determinado modelo legal, a 
eficácia acaba relacipnando-se com o problema 
do ponto de vista prático (efeitos).72

Scalisi, a propósito ainda da questão da 
eficácia do àto jurídico, anota contrario sensu 
que a ineficácia nada mais é que falta de pro
dução de efeitos jurídicos, entendendo contudo 
que esta indicação sintética é incomplqta, pois 
acaba por confundir as consequências da irre
levância ou inexistência e da ineficácia. Assim, 
procurando-suprir tal deficiência, acrescenta 
que a ineficácia seria a falta dos efeitos des- 
sumidos do conteúdo do ato, ou seja dos seus 
efeitos típicos. Não haveria porém ineficácia 
quando o ato realizasse seus efeitos próprios,
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71 FALZEA, Ançjelo, Efficacia..., cit., p. 472/473.
72 TOMMASINI, Raffaele, Invalidità. (dirítto privato), En
ciclopédia dei diritto, vol. XXII, Milano, Giuffrè, 1972, p. 
576 e 580.
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ainda se dispostos em via integrativa, ou mesmo 
não queridos. Diversamente, estaria configurada 
a ineficácia mesmo na hipótese da ocorrência 
de efeitos jurídicos preliminares, diversos dos 
típicos, previsto^ na regulamentação legal da 
espécie.73

5 Inexistência, invalidade e ineficácia
DO que foi exposto no item anterior, tomâ- 

se possível concluir que inexistência, invalidade 
e ineficácia nãò são aspectos específicos do 
mesmo problema, ou espécies do mesmo gênero, 
situando-se em planos ou momentos distintos 
no exame dos eventos do mundo jurídico (fatos, 
atos e negócios jurídicos).

Mas nem sempre esta visão panorâmica, 
metodológica e sistematicamente adequada foi 
acolhida pela doutrina.

Anote-se que Caio Mário, por exemplo, 
situa as idéias de nulida.de, anulabilidade e 
inexistência no mesmo plano, qual seja o das 
invalidades. O ilustre civilista afirma que são 
três as categorias de atos inválidos: referindo- 
se à nulidade quando em grau mais sensível o 
ordenamento jurídico é ferido; fazendo menção 
à anulabilidade, na hipótese em que a descon- 
formidade à lei é menos grave; e finalmente 
considerando-a situação da inexistência como 
sendo aquela na qual se verifica a ausência dos 
elementos constitutivos do negócio jurídico.74

Do mesmo modo, Carnelutti demonstra 
não formular distinção entre conceitos ontologi- 
camentedifèrenciados, ao equiparar a inexistên
cia à nulidade absoluta. Aduz nesse sentido que 
a nulidade absoluta era aquela irreparável ou 
insanável, significativa da inidoneidade do ato
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a produzir efeitos ou mesmo para arecuperação 
destes, designada também como inexistência- 
do ponto de vista jurídico, que não. pode ser 
confundida com simples inexistência material.7̂

Ruggiero acaba por promover a assimila
ção entre os conceitos de nulidade absoluta e 
de inexistência, ao afirmar que esta última seria 
um dos motivos daquela. Anota assim que a nu
lidade absoluta tanto pode decorrer da violação 
de alguma disposição de lei ditada no interesse 
público, como da falta, no negócio jurídico, de 
um dos elementos essenciais à sua existência 
perante o direito.76

Orlando Gomes procura examinar dogma
ticamente e diferenciar o negócio nulo do negó
cio inexistente, admitindo a existência teórica 
das duas categorias distintas, mas concluindo 
por afirmar sua inutilidade do ponto de vista 
prático.

Deixa assente que a falta' de objeto pode 
ser considerada causa de nulidade, e a da 
vontade até mesmo de anulabilidade, e não de 
inexistência, como procuram salientar os que 
pugnam pela diferenciação. Critica ainda de for
ma veemente a construção diferencial, alegando 
que do ponto de vista prático pouco importa que 
a invalidade do negócio jurídico seja natural ou 
legal. Ademais, a inexistência jurídica, quando. 
não corresponde à inexistência de fato, significa 
aparência de um ato, que deve ser desfeita me
diante pronunciamento judicial. Daí a conclusão 
de que a inexistência jurídica na prática acaba 
se equíparando à nulidade, ao menos do ponto 
de vista pragmático.77

As asserções acimâ coligidas de forma 
aleatória e meramente exemplificativa, pela res
peitabilidade dos mestres que as professaram,

73 SCALISI, V incenzo, Inefficacia  (d iritto  privato),
Enciclopédia dei diritto, vol. XXI, Milano, Giuffrè, 1971, 75 CARNELUTTI, Francesco, Teoria..., cit., p. 463.

' p. 322. 75 RUGGIÈRO, Roberto de, Instituições..., cit., voLl* p.
74 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições..., cit., p. 390/391.
403/404. 77 GOMES, Orlando, Introdução..., cit., p. 470.



mostram claramente a confusão doutrinária a 
respeito do tema..

A  melhor sistematização do problema, ao 
que se infere do que já foi analisado anteriormen
te, é situar as diferentes questões nos diversos 
planos do ordenamento jurídico, no raciocínio 
que, em sua essência, é simples: é necessário 
que o evento exista; existindo, verificar-se-áse 
é válido; sendo válido, a análise subsequente 
será quanto à produção de seus típicos efeitos.

Como bem se vê, são três planos distintos 
-  existência, validade e eficácia -  dentro dos 
quais cabe a análise dos eventos (fatos, atos e 
negócios) jurídicos, que refletem também mo
mentos diversos para sua verificação.

A  propósito, Tommasini formula pensa
mento consetâneo, com a melhor interpretação 
è visualização do tema exposto: nuíidade e 
anulabilidade situadas no plano da validade ou 
invalidade do evento jurídico, figurando como 
qualificação do sistema ao que existe, e conse
quentemente forma de controle normativo para 

' não admitir a tutela jurídica a interesses postos 
èm contraste com os valores fundamentais do 
ordenamento; a inexistência, diversaménte, sem 
suscitar qualquer problema de qualificação jurí
dica, situada em plano diferenciado da realidade 
com relação à nuíidade.

Assim; o ato inexistente resta fora do 
;direito e do espectro de sensibilidade dos va
lores do sistema jurídico, enquanto o ato nulo 
pressupõe uma fattispecie jurídica, ainda que 
viciada e qualificada negativamente.78 Desse 
modo, a invalidade ou nuíidade pressupõe juízo 
de desvalor em relação àquilo cuja existência já 
foi reconhecida pelo ordenamento, parà desdo-

78 TOMMASINI, Raffaele, Nullità..., cit., p. Ô70/873. .
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bramento posterior no campo da eficácia ou não 
perante o diréito.79

Nessa mesma direção segue o escólio de 
Salvatore Tondo. Diferencia a invalidade da 
ineficácia, apontando na primeira a presença 
de vício com relação a elementos constitutivos 
do ato jurídico considerado, e na segunda a não 
produção de efeitos imediatos, que pode ou não 
derivar da própria invalidade, situando-os assim 
èm momentos distintos de análise do fenômeno 
jurídico.

Já com relação à inexistência, indica cía- 
ramente a diversidade de planos na realização 
do exame.de determinado evento, ao asseverar 
que a existência jurídica -  idoneidade de de
terminado negócio a ser objeto de valoração 
pelo direito -  é pressuposto ou premissa lógica 
indispensável para o tratamento da invalidade, 

•ou nuíidade.80
O memorável Pontes de Miranda identifi

cou também a essência dos fenômenos, visuali
zando-os de forma global e sistemática. Deixou 
claro que os planos da existência, validade e 
eficácia são subsequentes, conseguindo assim 
diferenciar claramente em seus fundamentos e 
consequências a inexistência, a invalidade e a 
ineficácia.

'A  propósito, salientava que o exame da 
validade tinha como pressuposto a existência, 
e que só posteriormente teria lugar a questão 
da eficácia.81

• Esta clara diferenciação dós planos dos 
eventos jurídicos, e consequentem ente da 
inexistência, nuíidade e ineficácia, foi também

79 TOMMASINI, Raffaele, Invalidità..., cit., p. 577/579.
80 TONDO, Salvatore, Invalidità..., cit., p. 995/997.
81 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti, Tratado..., 
cit., t.4 p. 35/39. •
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abordada de forma clara por Komatsu,82 Calmon 
- de Passos83 e Junqueira de Azevedo,84 falando 
este em uma técnica de “eliminação progres
siva” , fazendo menção ao exame sequencial 
da existência, validade e eficácia do negócio 
jurídico.

Isso não pode, contudo, levar-nos a equí
vocos.

. Nem sempre a ineficácia decorre de inva
lidade, nem sempre aquilo que é válido é eficaz, 
e por vezes o inválido é eficaz, provisoriamente 
(enquanto não impugnado), ou mesmo de forma 
definitiva, na hipótese de nâo impugnação ou 
de convalidação.85

E importante aqui ressaltar que os atos 
e negócios jurídicos podem ser examinados do 
ponto de vista dos três planos: existência, va
lidade e eficácia. Já os fatos jurídicos, para os 
quais não concorre a vontade humana, só com
portam exame do ponto de vista da existência 
e da eficácia. Aquilo que ocorre independen
temente da vontade do homem, simplesmente 
ingressa no mundo jurídico de forma relevante, 
produzindo efeitos, ou não o faz.86

Dé outro lado, partindo das premissas aci
ma estabelecidas e'imaginando súa aplicação 
a situações concretamente consideradas,'viável

82 KOMATSU, Roque, Da invalidade..., p. 31/41.
83 CAL.MON DE PASSOS, J.J, Esboço..., cit;, p. 25/33.
84 AZEVEDO, Antônio Junqueira de, Negócio..., cit., p. 62/71, 
especialmente p. 63/64.
.Nesse sentido, além da doutrina nacional anteriormente
mencionada (Calmon de Passos, Junqueira de Azevedo 
e Komatsu): Raffaele Tommasini, Invalidità..., cit., p„ 576; 
Vincenzo Scalisi, Inefficacia..., cit., passim-, Salvatore Ton
do, Invalidità..., cit., p. 995/999. .

86 Nesse sentido: Roque Komatsu, Dá invalidade..., cit., p. 34;
•' Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio..., cit., p. 41 e ss.;_
J.J. Calmon de Passos, Esboço..., cit., p. 25 e ss; Salvatore
Tbndo, Invalidità..., cit., p. 995 e ss; Raffaele Tommasini,. 
Invalidità..., cit., p. 575 e ss.
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imaginar as seguintes hipóteses ou situações 
com relação aos atos e negócios jurídicos: a) 
inexistência; b) existência, invalidade e ine
ficácia; c) existênciá, invalidade e eficácia; d) 
existência, validade e ineficácia; e) existência, 
validade e eficácia.

Já quanto aos fatos jurídicos é possível 
imaginar, desconsiderando-se o plano da vali
dade, a eles inaplicável, o seguinte: a) inexis
tência; b) existência e ineficácia; c) existência 
e eficácia.87 * *

Viável assim, por hipótese, que o ato exista 
(elementos), mas seja inválido (requisitos), e não 
produza efeitos. A  ineficácia do inválido pode 
sér observada v.g. na compra e venda praticada 
por pessoa absolutamente incapaz de dispor de 
seus bens.

. Também por hipótese, vale imaginar a si
tuação da existência do ato, sua validade, mas 
a inaptidão para produzir seus típicos efeitos* 
jurídicos. V.g. o caso do ato sujeito a termo, 
como o testamento, antes da morte do testador, 
que só produzirá efeitos jurídicos quando da 
ocorrência do evento fatal. Imagine-se também 
a compra e venda regularmente entabulada, por 
escritura pública, que só produzirá seus típicos 
efeitos,.inclusive cóm relação a terceiros, após 
o registro do contrato no cartório de imóveis, 
na matrícula respectiva (condição suspensiva 
para a eficácia).

Cabe ainda pensar no caso da eficácia do 
ato inválido. O ato existe (elementos), mas foi 
praticado com vicio.com relação a algum aspecto 
de. sua validade (requisitos). Situam-se nesta 
condição, de existente, eficaz, porém inválido,

87 Nesse sentido: Roque Komatsu, Da invalidade..., cit., p.30; • 
Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio..., cit., p.49 e ss;
J. J. Calmon de Passos, Esboço..., cit., p. 25 e ss.



todos os atos sujeitos a anulação. E o caso v.g. 
do matrimônio contraído com vícios que possam 
levar à sua desconstituição; ou ainda no âmbito 
do processo, as sentenças proferidas com vícios 
que justifiquem a propositura de ação rescisória, 
ou mesmo recurso (apelação) destinado à sua. 
anulação.

Em condição de máxima perfeição ou 
efetividade, encontra-se o ato válido e eficaz. 
Nessa hipótese há á presença e integração de 
todos os planps, pois o ato existe (eíementos), 
é válido (requisitos) e eficaz (fatores).

As idéias gerais acima expostas, com 
amparo na autorizada doutrina invocada, foram 
ressaltadas como premissas para o exame da 
questão desenvolvida a- seguir.

6 Aplicação no âmbito do processo
Partindo, da concepção mais clara, siste

mática e panorâmica, que leva em consideração 
os três planos do ordenamento -  existência, va
lidade e eficácia -  com relação aos fatos, atos e 
negócios jurídicos, e utilizando tais idéias e pre
missas no âmbito do processo, torna-se possível 
compreender de forma mais simples o problema 
das nulidades ou invalidades processuais.

Fica evidente a plena aplicabilidade, nesta 
seara, da premissa geral formada no estudo da 
teoria geral do direito (ou do direito privado), 
pela qual inexistência, invalidades e ineficácia 
são questões que não se configuram como sim-. 
pies espécies do mesmo fenômeno, ou graus 
diferenciados do mesmo problema. Ao contrário, 
figuram como problemas distintos, relacionados 
a planos, ou momentos diferenciados de análise 
da perfeição e efetividade dos fatos, atos e ne
gócios jurídicos.

Embora não se tenha referido expressa
mente aos planos ou momentos dos eventos
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jurídicos, José Roberto dos Santos Bedaque 
examinou de modo preciso o tema, conferindo- 
lhe sistematização útil não só do ponto de vista 
teórico, mas particularmente no aspecto prag
mático.

Em que pese faça menção à sua “classifi
cação das nulidades", e a rigor sua abordagem 
seja mais ampla, tratando não só das invalidades 
mas também da inexistência, indica claramente 
que os problemas relacionados à inefétividade 
dos atos processuais podem situar-se sob três 
categorias: inexistência, nulidade e mera irre
gularidade. Acrescenta ainda que as nulidades 
envolvem três sübespécies: absoluta, relativa e 

anulabilidade.
Assim, anota que os atos processuais ine

xistentes sequer chegam a ingressar no mundo 
jurídico, o que ocorre v.g. com uma sentença 
proferida por quem não esteja investido da 
função jurisdicional, tratando-se de problema 
que jamais convalesce. Já as simples irregu
laridades são vícios dè mínima grandeza, sem 
consequências para a validade e eficácia dos 
atos processuais, como v.g. no caso da falta de 
numeração e rubrica das folhas dos autos pelo 
serventuário da Justiça..

Acrescenta o mestre que, quanto às inva: 
lidades propriamente ditas (nulidade absoluta, 
relativa e anulabilidade), a diferenciação no caso 
concreto está ligada (a) ao caráter da norma que 
estabelece o requisito violado, e (b) ao interesse 
por ela tutelado.

Desse modo, sendo afrontado dispositivo 
voltado para o interesse público, sua violação 
acarreta a nulidade absoluta, vício insanável, re
conhecível de ofício pelo juiz. Todavia, as normas 
processuais podem ter por escopo a proteção 
do interesse privado das partes, sendo altér- 
nativamente cogentes ou então dispositivas.
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Nessa seara, sendo violada norma voltada ao 
interesse privado e de caráter cogente, ter-se-á 
nulidade relativa do ato; já  rio caso de violação 
de norma voltada ao interesse privado, mas de 
caráter dispositivo, será hipótese de simples 
anulabilidade.88

Estas idéias ou premissas gerais no trata
mento do tema também são admitidas por Tere- 
za Alvim, que deixa clara a distinção ontológica 
-  não meramentè qualitativa ou quantitativa -  
verificada entre a inexistência e as nulidades. 
Daí afirmar ser no processo civil facilmente reco
nhecível a categoria jurídica da inexistência, em 
virtude da necessidade do preenchimento dos 
pressupostos processuais de existência. Viável 
assim identificar como hipóteses de sentença 
inexistente aquelas proferidas onde não tenham 
sido configurados mencionados pressupostos,, 
como v.g. a proferida em processo em que não 
houve Jurisdição (órgão judicial regularmente 
investido), representação do autor (capacidade 
postulatória), petição inicial ou citação.89

Calmon de Passos segue na mesma linha 
de raciocínio, separando as invalidades, das 
quais podem advir o reconhecimento de nuli
dades processuais, da hipótese da inexistência. 
E salienta o mestre a importância da distinção 
entre nulidade processual e inexistência, na 
medida ém que v.g. a primeira depende de 
pronunciamento judicial para seu reconheci
mento, enquanto a segunda, a rigor, prescinde 
de decretação judicial para que sua ineficácia 
seja aclarada, por ser ato desde sua origem 
impotente para a produção de efeitos , que lhe 
seriam próprios, fosse o ato perfeito. Acresce 
também que embora os atos inválidos possam

88 BEDAQUE, José Roberto dos Santos, Nulidade processual 
e instrumentalidade do processo, RePro 60, p. 32.

89 ALVIM PINTO, Tereza Arruda, Nulidades da Sentença,
; 2aed., Sãõ Paulo, RT, p.78.

ser convalidados em razão da eficácia sanatória 
geral,da coisa julgada, isto não ocorre com.os 
inexistentes, que jamais passam em julgado.90

Ora, estes singelos apontamentos, aqui 
formulados sem a pretensão de esgotar o exame 

. do.tema, já demonstram a relevância da apli
cação das premissas .anteriormente invocadas, 
quanto à distinção dos planos do ordenamento e 
entre inexistência, nulidade e ineficácia, no âm
bito dó processo. É evidente autilidade teórica 
e prática de tais idéias: melhor compreensão do 
problema, com o fornecimento de bases sólidas 
para enfrentar a questão das nulidades e da 
inexistência processual.

7 A  questão da “querela nullitatis”
É justamente em razão da clara distinção 

entre nulidades,. rio plano da validade, e ine
xistência, situada em plano antecedente, que 
se torna possível invocar a ideia da denomina
da gizerefa nullitatis como meio autônomo de 
impugnação das situações em que é possível 
o reconhecimento da inexistência jurídica do 
processo ou da própria sentença.

Examinando a questão da querela nullita- 
tis do ponto de vista histórico, particularmente 
relacionado ao seu surgimento e desenvol
vimento, Moacyr Lobo da Costa contesta o 
-posicionamento de Calamandrei, para quem; 
segundo informa o Mestre das Arcadas, tal ins
tituto era desconhecido no direito romano e no 
direito germânico, tendo surgido na legislação 
estatutária italiana do sécúlo XII. Correto seria 
sim identificar o nascimento do instituto no juízo 
especial contra a sentença anulável, do direito 
castelhano da legislação das Sete Partidas, 
aproximadamente no século XIII.91 *

90 CALMON DE PASSOS, J. J., Esboço..., cit., p. 99.
91 COSTA, Moacyr Lobo da, Á  Revogação da Sentença na
Peixínsula Ibérica, São Paulo, 1979, p. 9Í.
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Aliás, exatamente na Lei das Sete Parti
das estaria situado o ancestral medieval mais 
remoto da ação rescisória do direito brasileiro, 
tendo influenciado as Ordenações Áfonsinas, nó 
século XV, figurando como fonte subsidiária do 
direito lusitano.92

Desse modo, a revogação dá sentença 
originariamente era promovida pela restitutio 
in integrum, de origem romana. Na Lei das Sete 
Partidas têria sido identificada a diferenciação 
entre o julgamento nulo, revogável a qualquer 
tempo, e o anuMvel revogável no prazo máximo 
de vinte anos. Acolhidas assim as idéias de ori
gem romana, ficavam reconhecidas basicamente 
três formas, originariàmeníe, dè impugnação da 
sentença, ou seja a appellatio, a supplicatio e a 
restitutio,93 ’

Não olvida porém p  doutrinador o reco
nhecimento do instituto autônomo da querela 
nullitatis muito antes, como meio de reclamação 
contra a decisão do juiz proferida, v.g. em razão . 
de suborno ou erro, obtendo-se através dela a 
anulação da sentença, a condenação do ma
gistrado, e ainda a restituição da coisa perdida 
com a decisão. Essas as idéias sintetizadas com 
relação ao instituto no direito visigótico, bem 
como no Fuero de Cuenca.94

De todo modo, como menciona Adroaldo 
Fabrício, é possível afirmar que historicamente, 
guardadas as distâncias cronológicas, no direito 
romano, no intermédio, bem como nó direito 
comum, podem, ser identificadas sinteticamente 
três formas de ataque à sentença: a) appelatio, 
para questionamento' da injustiça substancial 
da decisão; b) restitutio in integrum, como meio 
de impugnação'da iniquidade da sentença; c)

92 COSTA, Moacyr Lobo da,.A Revogação..,, cit.-, p. 82.
93 Idemibidem, p. 86/89..
94 Idem ibidem, p.18/19, 36/37.

querela nullitatis como meio de oposição contra 
o vício formal do julgado. Daí também a impos-  ̂
sibilidade de sistematização, naqueles tempos, 
da distinção hoje existente e empregada entre 
recursos e ações ou meios autônomos de im
pugnação.95

Partindo da singela informação histórica,
. sem a pretensão de esgotamento da análise, o 
que extrapolaria os limites deste estudo, cabe- 
ria perguntar: onde rigorosamente identificar, 
em texto expresso de lei, a previsão da querela 
nullitatis no ordenamento processual brasileiro?. 
Seria a hipótese taxátiva, vedando a contrario 
sensu outras,não identificadas expressamente 
pelo legislador? Qual o objeto da impugnação 
por ela questionado?

A  resposta a estas indagações fornece 
interessantes conclusões do ponto de vista aca
dêmico, mas em especial sob o aspecto prático, 
como será exposto a seguir.

8 Previsão le g a l da “querela nullitatis”
O ordenamento jurídico brasileiro estabe

lece expressamente, ao menos em um disposi
tivo, a possibilidade da impugnação de decisão 
aparentemente “coberta" pela eficácia da coisa 
julgada, que não sé confunde com os recursos 
e  tampouco com a ação rescisória: trata-se da 
hipótese dos embargos à execução fundados 
ná falta ou nulidade da citação no processo de 
conhecimento, se a  ação correu à revelia dò 
executado.96

Para tal afirmação é necessário partir da 
.premissa de que a ação rescisória, como regra,

95 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado, Réu revel não citado, 
'  “querela nullitatis” e ação rescisória, RePro 48, p. 29.
96 Cf. art.741 I do CPC. Nesse sentido: Adroaldo Furtado 
Fabrício, Réu revel..., cit., p.36; Rogério Marrone de Cas
tro Sampaio, “Querela nullitatis” , Cadernos Jurídicos da 
Escola Paulista da Magistratura, v.2, n.4, São Paulo, mar/ 
abr2Ò01,p. 107.
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serve de instrumento para impugnação de ju l-, 
gados cobertos com a eficácia da coisa julgada 
formal, cujo vício, embora justifique tentativa 
de rescisão, poderá tornar-se inquestionável 
pelo decurso do prazo decadencial para sua 
desconstituição (formação da coisa julgada 
material).

Diversamente, a querela afigura-se viável 
para os casos em que sequer há a possibilidade 
de formação da coisa julgada formal ou mesmo 
material, justificando-se a impugnação a qual
quer tempo.97

Seria todavia reduzir 'excessivamente a 
análise do instituto, deixando sem a possibili
dade de proteção jurisdicional inúmeras outras 
situações, afirmar que só por meio dos embargos 
fundados ha ausência ou nulidade da citação no 

.processo de conhecimento seria viável a utiliza
ção da querela.

Há, nesse passo, necessidade de distin
guir o continente dó conteúdo: a melhor inter
pretação para o problema é no sentido dè que o 
conteúdo é a querela nullitatis, meio autônomo 
de impugnação para casos em que sequer se 
forma a coisa julgada; enquanto o continente é 
o “veículo" processual por meio do qual a im
pugnação é-formulada. .

Tal raciocínio permite sistematizar como 
visão panorâmica que a querela torna-se cabível 
sempre quê não se forma a coisa julgada, pelos 
motivos que sejam identificáveis em cada caso 
concreto, bem como que pode ser instrumenta
lizada por qualquer meio processual pelo qual 
seja invocável a tutela jurisdicional.

É importante notar que a propositura dos 
embargos à execução na hipótese da falta ou nu- 
lidadè de citação no processo de conhecimento

97 Nesse sentido Adroaldo Furtado Fabrício, Réu revel..., 
cit., p. 31.
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tem campo extremamente exíguo, pois requer 
a existência de (a) título executivo judicial e (b) 
início do processo de execução. Vale afirmar, só 
tem lugar nos casos de tutela jurisdicional eon- 
denatória, em razão da inexistência de execução 
ex intervalo, e consequentefnente oportunidade 
para oferecimento dos embargos, nos casos de 
sentença declaratória, constitutiva, executiva 
lato sensu, ou mesmo mandamental.98

A í reside a necessidade de admissão de 
outros meios de impugnação: prever remédios 
eficazes para outras hipóteses em que não seja 
viável a utilização dos embargos, na medida 
em que todo e qualquer processo deve ser ade
quado ao reconhecimento de mácula processual 
insanável.99 * *

Não há, assim, taxatividadè no reconheci
mento da hipótese do art. 7411 do CPC como via 
de questionamento do julgado, sendo admissível 
qualquer meio processual que, na pragmática, 
se mostre adequado e útil ao desiderato.

Basta pensar em hipóteses como a senten- 
" ça proferida sem citação em demanda constitu
tiva ou declaratória: não há oportunidade para 
a interposição de embargos, em razão da ine
xistência de execução. Tratando-se de situação 
rigorosamente idêntica à que ocorre no caso do 
mesmo vício quando a sentença é condenatória, 
é necessário ao intérprete e aplicador do direito 
identificaruma via processual apta a fazer a 
função dos embargos do art. 7411 do CPC.

Desse raciocínio advém o asserto de que 
a querela nullitatis pode ser proposta como de-

93 Observação feita também por: Adroaldo Furtado Fabrício,
Réu revel..., cit., p. 36; Rogério Marrone de Castro Sampaio, 
“Querela nullitatis”, cit.,'p. 108/110.

99 DINAMARCO, Cândido Rangel, Litisconsórcio, 3a ed.,
São Paulo, Malheiros, 1994, p. 303, citando julgado do
Pretório Excelso. ■ -
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manda dèclaratória autônoma.100 Aliás, diga-se 
de passagem que a conclusão vem apenas a 
confirmar o pensamento da processualística 
moderna, no sentido da atipicidade do direito 
constitucional de ação.101

Mas a construção acima deve ser levada 
mais longe. Situações podem ocorrer em que 
exigir-se a propositura de demanda dèclaratória 
autônoma seria mero formalismo. Basta pensar 
que a gravidade da situação identificada no caso 
da querela nullitatis é de tal sorte insanável, in- • 
suscetível de convalidação, não sujeita a prazo 
prescricional ou decadencial, reconhecível de 
ofício, para concluir que pode ser veiculada por 
qualquer meio, ou seja aquele que se mostre 
mais apropriado, eficáz, econômico processu
almente, diante da situação concreta.

, Em outras palavras, é correto concluir que 
a querela nullitatis pode ser veiculada por meio 
de embargos à execução ou mesmo de exceção 
de pré-executividade,102 ação dèclaratória autô
noma, simples petição, mandado de segurança, 
e até mesmo na própria ação rescisória na hipó
tese de dúvida objetiva a respeito do cabimento 
ou não desta demanda.

500 Nesse sentido, entre inúmeros, v.g.: Ádroaldo Furtado 
Fabrício, héurevel..., cit., p.37; Rogério Marrone de Castro 
Sampaio, “Querela nullitatis’1, cit.,-p.llO/lll; Cláudio F. 
Penna Fernandez, A  ação dèclaratória de inexistência ou 
de nulidade da sentença e o processo trabalhista -  querela 
de nulidade, RePro 72, p.178; Gelson Amaro de Souza, 
Efeitos da sentença que acolhe embargos à execução de 
sentença por falta ou nulidade de citação na forma do 
art.7411 do‘CPC, RT  785, p . l l l .

101 Sobre a atipicidade do direito constitucional de ação, 
v. por todos Flávio Luiz Yarshell, Thtela jurisdicional, São- 
Paulo, Atlas, 1999, passim, adotando e aprofundando simi
lares idéias desenvolvidas por Cândido Rangel Dinamarco', 
Fundamentos do Processo Civil Moderno, 3a ed,, São Paulo, 
Malheiros; 2000, ao tratar do problema das denominadas- 
“ações típicas” , cf. p. 324/352.

102 Sobre críticas a essa denominação, v. José Carlos Bar
bosa Moreira, Exceção de pré-executividade: uma deno
minação infeliz, Tbmas de Direito Processual Civil (sétima 
série), São Paulo, Saraiva, 2001.

Embora a discussão ainda hoje não tenha 
sido totalmente pacificada, há muito se admite 
o pensamento mais flexível, voltado para o efe
tivo equacionamento do problema sem apego 
a maiores formalismos. Daí v.g. histórico julga
do, admitindo a alegação da inexistência por 
meio de ação remvmdicatória,103 ou então mais 
recentemente, em outro aresto,-por alegação 
do próprio credor, vencedor na demanda de 
conhecimento, alegando o vício já em sede de 
execução.104

Note-se contudo que não é pacífico o ca
bimento da querela nullitatis na ação rescisória, 
sob o argumento de que como v.g. no caso dá 
ausência de citação tem-se hipótese de proces
so e sentença inexistente, não haveria o que 
ser desconstituído.105 Tratando-se de simples

103 Com a seguinte ehienta: “CITAÇÃO. NULIDADE. 
DESNECESSIDADE DA RESCISÓRIA. É  desnecessária a 
ação rescisória contra sentença que julgou procedente ação 
de usucapião em que não foram citados os proprietários em 
nome de quem estava transcrito o registro do imóvel, pois, 
em relação a eles, ela não transita em julgado por ausência 
de pressuposto de existência. Admite-se que os não citados 
ajuizem, diretamente, a açáo reivindicatória". STF, l aT,,. 
RE 96.696-0, rei. Min. Alfredo Buzaid, j. em 22.10.82, m.v.'.

104 Aresto com. a seguinte ementa: "PROCESSUAL CIVIL. 
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. ARGUIÇÃO DE 
NULIDADE DA CITAÇÃO NA  FASE COGNITIVA, PELA  
AUTORA-EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. NULIDADE  
DE PLENO IURE. INTERESSE, RECURSO PROVIDO. I- A  
nulidade pleno iure deve ser apreciada pelo órgão julgador 
mesmo de ofício, não se sujeitando à coisa julgada, como 
é o caso do defeito de citação, salvo eventual suprimento, - 
comunicando-se aos atos subsequentes. II- A  citação, 
como ato essencial do devido processo legal, à garantia e se
gurança do processo como instrumento de jurisdição, deve 
observar os requisitos legais, pena de nulidade quando não 
suprido o vício, o qual deve ser apreciado mesmo no curso 
da execução da sentença". STJ, 4aT, RESP 100.998/SP 
Rei. MinSálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 27.04.99, v.u..

105 ALVIM PINTO, Tereza Arruda, Nulidades..., cit., para 
quem a ação dèclaratória seria o meio adequado para o 
ataque, indicando como hipótese de. reconhecimento de

.carência, por falta de interesse de agir, a propositura de 
ação rescisória para o mister (p.190 e ss, mencionando 

. julgados que apoiam tal posicionamento).
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declaração -  reconhecimento formal, com afas
tamento da dúvida objetiva, da inexistência 
da sentença -  o meio adequado seria só o da 
demanda dèclaratória.

Em que pesem os fortes argumentos uti
lizados para rechaçar a possibilidade de reco
nhecimento da inexistência do processo ou da 
decisão na rescisória, outros há, quiçá de maior 
peso, para admiti-la.

Basta pensar-que.se o.vício insuperável 
da sentença (inexistente) não está sujeito a 
prazo prescricional ou decadencial para sua 
declaração, se pode esta ser inclusive proferida 
de ofício, por todos os caminhos menciona
dos (embargos à execução, exceção de pré- 
exécutividade, a ação dèclaratória autônoma, 
mandado de segurança, simples petição), não 
haveria razão maior -  salvo aquela de ordem 
meramente formal -  para não se admitir o re
conhecimento (declaração) da inexistência na 
própria rescisória.

Daí afirmar autorizada doutrina, com 
ampàró em r. julgados, que embora essa náo 
seja a solução tecnicamente mais adequada é 
louvável, merecendo encômios pelo aspecto do 
atendimento dos escopos do processo,, espe
cialmente pelos efeitos práticos obtidos, como 
a pacificação social, certeza e segurança nas 
relações jurídicas.106

Tem-se aí o que autorizada doutrina deno
minou de “concurso eletivo de ações", valendo- 
se o interessado do modo que se mostre mais 
apropriado, na situação especificamente consi
derada, para instrumentalizar sua reclâmaçãò 
contra vício processual insanável.107

106 DINAMÂRCO, Cândido Rangel, Litisconsórcio, cit., p.304.
107 Nesse sentido: Ádroaldo Furtado Fabrício, Réu revel..., 
cit., p.39; Cândido Rangel Dinamarco, Litisconsórcio, cit., 
p.303 e 308, mencionando também a possibilidade da ação

• reivindicatória para o litisconsorte necessário não citado 
•na ação de usucapião, p.307; Cláudio F. Penna Fernandes, 
A  ação dèclaratória..., cit., p.178.
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Dito de outro modo, todo e qualquer pro
cesso deve ser considerado adequado para 
constatar e declarar que uni julgado meramente 
aparente é na realidade inexistente e de nenhum 
efeito, podendo o vício ser alegado em defesa 
contra quem pretende beneficiar-se da senten
ça, como ainda em demanda autônoma. Não se 
trata de reformar ou desconstituir uma decisão, 
mas dé reconhecer que ela inexiste, e não produz 
seus efeitos jurídicos próprios.108

Em síntese, a querela nullitatis, que em 
essência é reclamação ou impugnação em face 
de vício insuperável do julgado, que implica sua 
inexistência jurídica ou do processo no qual foi 
proferido, pode ser veiculada por qualquer via 
processual. Isso em virtude da atipicidade do 
direito constitucional de ação, da inocorrência 
da prescrição, bem como da possibilidade de 
conhecimento de ofício e emissão judicial de 
simples declaração reconhecendo que determi
nado aparente julgado inexiste juridicamente.'

9 O b jeto  da im pugnação  na “ quere la
nullitatis”

Para compreensão e dem ilitação dos 
limites da impugnação por meio da querela 
nullitatis, é necessário invocar as premissas 
assentadas quanto aos eventos jurídicos e os 
três planos a que se sujeitam no nosso ordena
mento, ou seja, existência, validade e eficácia, 
com especial atenção para os dois primeiros 
(existência e validade).

Como se sabe, a coisa julgada .possui 
eficácia sanatória geral, na medida em que 
após a prolação da sentença, passada ela em 
julgado, as nulidades absolutas e relativas 
transformam-se em simples anulabilidades, que

108LIEBMAN, Enrico Tullio, Nulidade da sentença proferida 
sem citação do réu, Estudos sobre o Processo Civil 
Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1947, p.186.

\
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poderão tornar-se.inexpugnáveis com o decurso 
dò prazo decadencial para o aforamento da ação 
rescisória.109

Trata-se, aliás, de aspecto de equilíbrio 
do próprio sistema jurídico, destinado a impedir 
que sejam perenizadòs'litígios, com a indefinida 
possibilidade de renovação de discussão que 
já tenha sido objeto de deliberação com caráter 
autoritativo e imperativo por parte do Estado- 
juiz. Significa fazer com que o  julgamento da 
pretensão deduzida em juízo, entre as pessoas 
que participaram do processo e pelos fundamen
tos suscitados na demanda, fique perenemente 
imunizado, implantando uma situação de segu
rança quanto a direitos, obrigações e deveres 
dos litigantes.110

Dai a concepção da coisa julgada como 
sendo.uma qualidade, a imutabilidade dos efei
tos da sentença, não se identificando só como 
definitividade do comando contido na decisão, 
mas revestindo, do mesmo modo, seu conteúdo, 
tornando imutáveis os Seus efeitos no mundo 
material.111 A  coisa julgada reveste o conteúdo 
da decisão, projetando seus efeitos para fora 
do processo, na vida das pessoas, preservando 
assim não só o dispositivo da sentença, mas 
seus efeitos na vida de relação.112 .

Todavia, para que seja possível a formação 
da coisa julgada, é necessário que o processo 
caminhe, a decisão seja proferida, e nas várias 
fases sequenciais envolvidas no complexo da 
dinâmica processual, os requisitos mínimos

109 Nesse sentido Enrico Tullio Liébraan, Nulidade da
sentença..., cit., p.182. .

110 É a '‘imunização" decorrente da formação da coisa julga
da a que se refere Cândido Rangel Dinamarco, Instituições 
de Direito Processual Civil, vol. III, São Paulo, Malheiros, 
”2001, p. 296'.

m LIEBMAN, Enrico Tullio, Eficácia e Autoridade da Sen
tença, Rio de Janeiro, Forense, 1945, p. 50.

112 DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições..., vol. III,
\ cit., p. 296.

para o reconhecimento da existência do evento 
jurídico em que se constitui a sentença estejam 
presentes.

Vale dizer, só pode tornar-se imutável 
aquilo que efetivamenta existe, ainda que pre
sentes vícios, pois estes, ensejadores de even
tuais invalidades, de duas uma: a) ou poderão 
motivar impugnações sucessivas, por meio de 
recursos ou da ação rescisória, desconstituin- 
do a decisão; b) ou então, decorrido 0 prazo 
decadencial para o aforamento, da rescisória, 
estarão cobertos pela eficácia sanatória geral, 
da coisa julgada material, de forma a não ser 
mais possível a invalidação da decisão ou do 
processo viciado. . '

Daí a afirmação de que após o trânsito 
em julgado a nulidade se converte em simples 
rescindibilidade. E após o prazo decadencial 
para a rescisória, nada mais poderá ser feito, na 
medida em que embora pêrmaneça presente a 
nulidade, deixa de existir a possibilidade ou di
reito de obter-se judícialmente a desconstituição 
do ato viciado.113

Diversa é a situação se nó caso concreto 
não estão presentes ós. elementos essenciais, 
mínimos, qüe permitam o reconhecimento da 
existência jurídica do processo e da sentença.

Não se pretende neste estudo aprofundar 
o exame da questão dos pressupostos proces
suais, sua correta compreensão, delimitação e 
identificação, pois ainda hoje trata-se de temá
tica não pacificada na doutrina processual, cuja 
análise extrapolaria os limites da pesquisa aqui 
empreendida.

Só por exemplificaçãò: Roque Komatsu 
admite, como pressupostos de existência,' o 
autor, a demanda e o órgão judicial; como pres
supostos de validade subjetiva, para as partes, 
a tríplice capacidade (de ser parte, processual

113 KOMATSU, Roque, Da invalidadá..., cit., p. 271/273

e póstulatória), e para o juiz a competência ab
soluta e a ausência de impedimentos.114 Já para 
Tereza Alvim são pressupostos de existência: a 
jurisdição, representação do autor (capacidade 
póstulatória), petição inicial e citação; sendo, 
pressupostos de validade: do juízo a competên
cia absoluta, do juiz a imparcialidade, das partes 
a capacidade e legitimidade processual, e ainda 
a petição inicial válida e a citação válida. A  au
tora afirma também quê esses são pressupostos 
processuais intrínsecos, .aos quais devem ser 
somados os extrínsecos, quais sejam a ausência 
de litispendência e de coisa julgada.115

Já para Calmon de Passos, são pressupos
tos de existência jurídica da relação processual: 
a existência de órgão com jurisdição, capacida
de de ser parte dos sujeitos e postulação. São 
pressupostos de desenvolvimento válido do 
processo, de ordem subjetiva: a competência 
e compatibilidade (ausência de suspeição ou 
impedimento) do juiz, e a capacidade proces
sual das partes; e de ordem objetiva: positivos, 
a demanda apta (petição inicial não eivada de 
inépcia nem de irregularidades relevantes), bem 
como negativos, a ausência de litispendência e 
de coisa julgada.116

Moniz de Aragão trata do tema apenas do 
ponto de vista do aspecto subjetivo ou objetivo,

. deixando de fazer clara referência quanto ao 
enfoque da existência ou da validade.

Assim, anota que são pressupostos pro
cessuais do ângulo subjetivo o juiz e partes. 
Deve o juiz ser capaz, imparcial, provido de 

-̂ jurisdição e competência, enquanto as partes 
: deverão ser capazes de estar em juízo, e neste fi

gurarem mediante representação por advogado.
; Já do ângulo objetivo, identifica pressupostos 
y intrínsecos à relação processual, quais sejam

u 114 KOMATSU, Roque, Da invaíidade.,., cit., p. 232 e ss.
ALVEM PINTO, Tereza Arruda, Nulidades..., cit.,p. 21ess.
CALMON DE PASSOS, J. J., Esboço..., cit., p. 87/88.
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a regularidade dos atos nela praticados e a 
existência de citação inicial. Ainda nessa seara, 
aponta pressupostos extrínsecos, relacionados 
à inexistência de óbices à relação processual, 
especialmente o compromisso, a coisa julgada 
e a litispendência-117

Posição mais sintética é adotada por Cân
dido Dinamarco. Inserindo o problema numa 
visào mais abrangente e panorâmica, trata de 
forma genérica dos pressupostos de admissi
bilidade do julgam ento do mérito, nos quais 
insere quatro categorias: a) pressupostos de 
constituição é  desenvolvimento válido e regular 
do processo; b) condições da ação; c) requisitos 
de regularidade do processo; d) inexistência 
de ceítas circunstâncias externas, qualificadas 
como pressupostos negativos (perempção, litis
pendência, coisa julgada, convenção de arbitra
gem, morte de uma das partes em litígio sobre 
direitos intransmissíveis -  personalíssimos -, e 
a confusão sobre direitos e obrigações em uma 
só das partes).

O m estre indica, como pressupostos 
processuais de existência, a propositura da 
demanda e a investidura do órgão jurisdicional 
destinatário.. Como pressupostos para que o' 
processo formado seja viável, constituído de 
modo válido e regular, aponta a regularidade da 
propositura da demanda, a tríplice capacidade 
do demandante (capacidades de ser parte, de 
estar em juízo e po’stulatória) e personalidade 
do demandado (capacidade de ser parte e pos- 
tulatória quando vier a responder à demanda).118

Estes posicionamentos aqui trazidos, sem 
preocupação de esgotar o exame do assunto ou 
tomar posição a respeito, servem para demons-

117 MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu, Comentários ao 
Código de Processo Civil, vol. II, 9aed., Rio de Janeiro,

> Forense, 1998, p. 386/387.
118 DINAMARCO, Cândido Rangêl, Instituições..., cit., vol 
III, p. 126/130.
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trar a falta de uniformidade na identificação e 
classificação dos pressupostos processuais.

Mas, no que interessa ao estudo desen
volvido, é imperativo concluir que sempre que o 
vício for de tal gravidade que afete um elemento 
essencial à própria existência jurídica do pro
cesso oú da sentença, ter-se-á mera aparência 
a ser desfeita mediante declaração judicial, im
plementada pela querela. Servirá para tal fim o 
meio mais adequado na hipótese concretamente 
considerada, v.g. os embargos do executado 
na hipótese da falta ou nulidade de citação no 
processo de conhecimento, ação declaratória 
autônoma, simples petição, mandado de segu
rança, defesa em demanda ajuizada por quem 
pretenda tirar proveito do julgado “aparente” , 
ação rescisória119 etc.

Esse raciocínio deixa claro também que 
não é possível pensar em um rol exaustivo de 
hipóteses em que seja cabível o reconhecimento 
do processo ou do julgado inexistente. A  premis
sa é esta: sempre que ausente ou afetado com 
tamanha gravidade um dos elementos essenciais 
do processo ou da sentença, será 0 caso de reco
nhecer sua inexistência jurídica.

Partindo daí a doutrina aponta inúmeros 
exemplos de situações processuais de inexis
tência jurídica a ser declarada judicialmehte. 
São exatamènte essas o objeto da impugnação 
via querela.

Assim, Tereza Alvirn refere-se à inexis
tência da decisão por motivos intrínsecos (falta 
elemento essencial à própria decisão) ou extrín- 
secos (proferidas em processos inexistentes), 
apontando v.g. os seguintes casos: a) sentença 
sem decisório; b) sentença sem condições ma
teriais de produzir efeitos, porque incerta ou im- -

134 Justitia, São Paulo, 65

119 Com as ressalvas formuladas no item 8 quanto ao 
dissídio doutrinário e pretoriano sobre a possibilidade da 
rescisória em face do julgado inexistente.

possível (v.g. sentença que extingue o processo 
sem julgamento do mérito e julga a demanda); 
c) sentença proferida por um "não juiz” (v.g. juiz 
aposentado ou afastado), por estar ausente um 
pressuposto processual de existência, qual seja 
a “jurisdição"; d) sentença pronunciada contra 
pessoa inexistente ou sem legitimidade para a 
causa; e) sentença não assinada (embora seja 
discutível a possibilidade de comprovar sua 
existência, por outros meios); f) sentenças ile
gíveis; g ) sentença não publicada; h) sentença 
não escrita.120

Calmon de Passos, de forma semelhante, 
refere-se às seguintes hipóteses: a) sentença 
proferida a non judice\ b) não subscrita; c) des
provida de conclusão; d) sentença impossível 
(v.g., entre nós, decisão que condenasse alguém 
à morte); e) proferida contra quem não foi parte 
ou não tinha capacidade para ser parte. Sinteti
za, .estabelecendo como premissa que a inexis
tência processual ocorre porque não há agente, 
objeto ou forma processualmente reconhecíveis, 
elementos que são essenciais à juridicidade do 
evento.121

Da análise menos atenta dos argumentos 
acima referidos, fica a primeira impressão de 
que apenas do ponto de vista formal poder-se:ia 
falar em inexistência do processo e da sentença, 
e que, desse modo, só com relação à ausência 
de elementos essenciais e formais seria possí
vel o exercício da querela com a finalidade de 
obter-se a declaração judicial da inexistência 
do julgado.

A  doutrina moderna, todavia, vem procu
rando demonstrar de forma enfática que a aná
lise do problema pode ser realizada do ponto de 
vista da substância, e não só da forma.

(199), jul./dez. 2008

120 ALVIM  PINTO, Tereza Arruda, Nulidades..., cit., 
p. 203/204, reportando-se a o , magistério .de Luís A. 
Rodriguez, Ada Pellegrini Grinover e Coqueijo Costa.

121 CALMON DE PASSOS, J. J., Esboço..., cit., p. 102/103.
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sinteticamente, as seguintes situações básicas10 Expansão: inexistência substancial do
processo ou da sentença

Procurando expandir mais ainda os hori
zontes com relação ao problema da presença 
dos elementos essenciais para a configuração 
de verdadeiro processo e consequentemente de 
verdadeira sentença, transcendendo à análise 
meramente ortodoxa da questão, é possível 
chegar a conclusões importantes no sentido de 
adeqiiação da tutela jurisdicional ao verdadeiro 
sentido de acesso à ordem jurídica justa.

De forma clara e sistemática, Cândido Ran
gel Dinamarco demonstra que a existência dos 
atos jurídicos, de modo a permitir a produção 
dos seus efeitos “programados” , depende da 
presença de seus elementos essenciais. É a con
figuração do que pode ser denominado situação 
típica, composta por: a).fòrma determinada em 
lei; b) sujeito qualificado a realizar o ato; c) von
tade do agente; d) e objeto admissível em direito. 
Assim, a simples observância dos reqüisitos 
formais acaba sendo insuficiente para subsumir 
o ato do tipo legal e dá-lo como juridicamente 
existente e, contráriu sensu-, sem um mínimo 
formal o ato não existe, ainda que o sujeito seja 
adequado e o objeto possível. De outro lado, a 
possibilidade do objeto acaba sendo pouco para 
a existência jurídica, quando ausente o mínimo 
formal ou o sujeito não seja qualificado para a 
prática. Ademais, sem a declaração de vontade 
do agente o ato inex-iste.122 '

Com base em tais premissas, afirma o 
mestre que a falta da observância mínima de 
cada um desses elementos implicará inexistên
cia jurídica, ou seja, incapacidade intrínseca de 
que sejam produzidos, pelo evento, seus efeitos 
programados, consistentes nos escopos ordina
riamente realizados pelos atos adequadamente 
formados. Poderíam assim ser idéntificadas,

122DINAMARCÓ, Cândido Rangel, Instituições..., v. II,'cit., 
7p. 582.' .

de inexistência: a) ato não ligado à vontade de 
seu aparente autor (falta de assinatura); b) fal
ta de condições mínimas do agente, perante o 
direito, dé realizar o ato; c) ato sem conclusão; 
d) resultado materialmente impossível ou que 
afronta normas superiores de proteção ao Esta
do e ao ser humano.123

A  relevância da .tese está no fato de que 
a ausência do m ínim o  quanto ao objeto do 
ato -  sua possibilidade material ou jurídica, ou 
seja, sua substância e essência, não sua forma 
-  .inviabiliza seu reconhecimento como evento ‘ 
apto a produzir os seus típicos e programados 
efeitos jurídicos. Daí a inocorrência da formação 
da coisa julgada, com a eficácia sanatória geral 
que lhe é característica.

Dito de outro modo, mesmo as sentenças 
'de mérito só passarão em julgado, ficando imuni
zadas contra futuros ataques, se forem dotadas 
de “imperatividade possível", o que não ocorrerá 
quandò a decisão contiver dispositivo material
mente impossível ou juridicamente impossível, 
por colidir com valores de elevada relevância 
ética, humana ou política, também amparados 
constitucionalmente, verificando-se aí a “,impos- 
sibilidade jurídico-constitucional. ”124

123 Idem ibidem, p. 584.
124 DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições..., v. III, p. 
306/308. O mestre indica exemplos de impossibilidades 
materiais, como tirar coelhos de uma cartola, caminhar a 
pé sóbre as águas do rio Tietê. Fala ainda em impossibili
dades jurídiço-constitucionais, resultando de “juízo com
parativo entre .a relevância ético-política da coisa julgada 
material como fator de segurança jurídica e a grandeza 
de outros valores humanos, éticos e políticos, alçados à 
dignidade de garantia constitucional tanto quanto ela". 
Aponta a excepciònalidade extrema" do acolhimento da 
tese, e citando julgados do.-STF, STJ e manifestações 
da doutrina pátria e alienígena sobre a “corsa julgada 
inconstitucional", cita como exemplos: decisão que, na 
execução, determina nova avaliação para atualizar o 
valor do imóvel constante de laudo antigo, em razão da
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É importante ressaltar que a ideiada re- ' Estado; c) o imperativo constitucional do justo 
lativizaçáo da coisa julgada material deixa claro valor das indenizações em desapropriação, que, 
que em verdade: a) não se forma coisa julgada pode ser transgredido quando o ente público é
quando esta for evidentemente inconstitucional; 
b) trata-sé de situação extremíssima, ainda em 
estágio de análise embrionário, a ser admitida 
com todos os cuidados para que não seja ba
nalizado todo o conteúdo teórico e prático da 
segurança de todo o sistema jurídico; c) deve 
ser estudada com parcimônia, equilíbrio, e com 
bases lógicas e jurídicas sólidas, a fim de que 
não seja. a ideia utilizada só v.g. em favor da 
Fazenda Pública, mas sim, de modo isonômico, 
em favor de qualquer pessoa que tenha, em si
tuações concretas, sofrido violações de direitos 
constitucionalmente assegürados.

. Na síntese extremamente feliz de Cândido 
Dínamarco, deve-se concluir que "a ordem cons
titucional nâo tolera que se eternizem injustiças 
a pretexto de não eternizar litíg ios"}25

Assim, anota também o mestre que a aná
lise do tema deve ter em consideração aspectos 
relevantes como: a) razoabilidade e proporcio

nalidade como condicionantes dã imunização 
de-julgados pela autoridade da coisa julgada 
material; b) moralidade administrativa como 
valor constitucionalmente protegido, obstando 
a autoridade da coisa julgada material.com 
relação a decisões absurdamente lesivas ao

garantia constitucionalda justa indenização; superação 
da coisa julgada em caso de condenação da Fazenda 
do Estado de São Paulo em desapropriação indireta, 
em razão de fraude na perícia, por ficar posteriormente 
demonstrado que á área pertencia a ela mesma; caso 

' de ação de investigação de paternidade '‘financiada” 
pelo pai .do filho adulterino, que em conluio com o 
advogado da mãe da. criança propõe ação pré-destinada 
à improcedência, hipótese em que a coisa julgada não 
poderia .superar valores protegidos constitucionalmente 

‘ como a dignidade da pessoa humana, em decorrência do 
direito à paternidade.

125 DÍNAMARCO, Cândido Rangel, Relátivizar a coisa jul
gada material, Revista Forense, v. 97, n. 358, ip. 32

condenado a pagar mais, mas também quando 
ele é autorizado a pagar menos que o correto; 
d) cidadania e direitos do homem, protegidos 
como direitos fundamentais na Constituição, 
impedindo a perenização de decisões inacei
táveis contra particulares; e) fraude ou erro 
grosseiro que, contaminando o resultado do 
processo, impedem a'formação da coisa julga
da; f) garantia constitucional do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, que não pode. ser 
desconsiderada, impedindo que â sentença 
passe em julgado; g ) acesso à ordem jurídica 
justa, repelindo a eternização de julgados aber- 
rantemente discrepantes dos ditames da justiça 
e da equidade; h) caráter excepcionalíssimo da 
adoção da.ideia da flexibilização da autoridade 
da coisa julgada, sob pena de perda dé utilidade 
e confiabilidade do sistema jurídico, com conse- 
qüente insegurança, o que seria inaceitável.126

Em síntese: tratando-se de sentença com. 
o enunciado de efeitos-impossíveis (material ou 
juridicamente), ter-se-á decisão desprovida de 
efeitos substanciais, porque os “efeitos impos
síveis não existem na realidade do direito e na 
experiência da vida dos litigantes” . Ou seja, “a 
impossibilidade jurídica dos efeitos substanciais 
programados pela sentença impede a formação 
da coisa julgada material porque essa é uma 

• autoridade incidente sobre os efeitos e não 
pode incidir quando, não houver efeito algum a 
produzir” .127

Embora Cândido Dínamarco coloque o 
problema sob o prisma mais da ineficácia dos 
efeitos programados que da inexistência, é 
possível afirmar que há, na hipótese em exame, 
inexistência jurídica, e não simples ineficácia.

126 Idem, ibidem,'p. 21/22. 
127Idem, ibidem, p. 24/25.
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Assim, a sentença que contém julgado 
inconstitucional e portanto impossível, juridi
camente, embora exista materialmente, como 
coritém objeto juridicamente impossível, é ine: 
xistente juridicamente. '

Tanto asSim que o próprio mestre, com 
amparo em julgados do Pretório Excelso e do 
Col. STJ, admite expressamente a impugnação, 
na espécie, através de meios como nova de
manda autônoma (até mesmo igual à primeira), 
resistência à execução por meio dos embargos 
ou incidentes ao próprio processo executivo, 
alegação incidenter tantum  em outro processo, 
(inclusive em peças defensivas), ação rescisória, 
mandado de segurança, áção deçlaratória etc., 
spm excessivo rigor formal qüanto à escolha da 
via processual.128

Essa construção feita por Cândido Dina- 
marco, lógica e politicamente sólida, com a par
cimônia, coerência e razoabilidade que tornam 
consistentes seus argumentos e resultados, 
demonstra linha de pensamento evolutivo da 
ciência processual, que tem recebido contribui
rão de outros juristas e doutrinadores.

Conhecido é o posicionamento do Ministro • 
do Col. STJ José Augusto Delgado, declinado 
'tanto em sede doutrinária como jurisprudencial.

Nesse sentido o voto do i. Ministro129 ao 
reconhecer a necessidade de afastar a coisa 
julgada material em hipótese evidente de ve
rificação, em “ação deçlaratória de nulidade” , . 
due anterior condenação da Fazenda do Estado 
de São Paulo ao pagamento de desapropriação 
indireta referia-sé a área de terras que pertencia 
a própria vencida na demanda originária.130

Cível

28 Idem,‘ ibidem, p.29/30 e passim.
29.Trata-se de um dos precedentes mencionados por Cân
dido Rangel Dínamarco.
f  RESP n°240.7.12/SR I a T. do STJ, Rei. Min. José Augusto 
iDelgado, m.v,, j. em 15.02.2000.
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Segundo o pensamento de José Delgado, 
embora a coisa julgada seja reconhecida pela 
Constituição. Federal, como visa em última 
análise à proteção do valor “segurança” , não 
ostentando caráter absoluto, merece ser pos
ta em confronto com outros valores também 
assegurados pela Carta. Daí concluir entre 
outras coisas que: a) a segurançájurídica cede 
quando princípios de maior hierarquia, postos 
no ordenamento constitucional, são violados 
pela sentença; b) a sentença não pode expres
sar comando acima das.regras constitucionais, 
nem violar a própria natureza, como ocorre v.g. 
quando a decisão determina que uma pessoa 
seja filha de outra, quando na realidade não é 
(o que é apurado posteriormente, em virtude 
de evolução da própria ciência, com a prova 
v.g. do DNA). Pèlo que se vê, para o i. jurista 
não se forma a coisa julgada quando ela atenta 
contra a moralidade, a legalidade, os princípios 
maiores da Constituição, e a realidade imposta 
pela natureza.131 1

Francisco Barros Dias também argumenta 
no sentido da inexistência de sentença e de coi-.. 
sa julgada, na hipótese de afronta a princípios 
constitucionais, invocando como via processual 
ápta a equacionar o problema a evolução da ju
risprudência, admitindo no caso a utilização da 
ação rescisória, bem como da “ação deçlaratória 
de inexistência da cpisa julgada” .28 29 131 132 *

Humberto Teodoro Junior chega a seme- 
Ihante resultado pelo exame de caso concreto. 
Foi analisada situação em que duas ações 
de indenização foram julgadas procedentes,

131 DELGADO, José Augusto, Pontos polêmicos das ações 
1 de indenização de áreas nàturais protegidas (efeitos da
coisa julgada e os princípios cónstitucionais), RePro 103, 
p. '21, 28.e passim.

132 DIAS, Francisc.o Barros, Breve análise sobre a coisa
julgada inconstitucional, RT 758, ano 87, dez. 1998, p. 41.
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apurando-se posteriormente a ocorrência de 
sobreposição parcial de áreas nas duas deman
das. Assim, fosse inviável questionar a segunda 
decisão, supostamente já transitada em jul
gado, ter-se-ia que a Fazenda Pública estaria 
sendo compelida a pagar duas vezes a mesma 
indenização.

Em síntese, chegou o i. doutrinador à 
conclusão de que como a sentença foi prolatada 
com base em erro material da perícia ela ficou 
contaminada, e não se formou a coisa julgada, 
podendo o erro ser corrigido a qualquer tempo. 
Ademais, não haveria só o simples erro material 
aí, mas sim divórcio entre a vontade do julga
dor e sua declaração formal na sentença., Isso 
porque a volição do julgador era direcionada a 
resolver sobre o verdadeiro objeto da demanda, 
e não sobre aquele viciado pelo laudo, gerando 
a dupla indenização.133

Ada Peliegrini Grinover encaminha seu ra
ciocínio e sua argumentação no mesmo sentido, 
mas comt)utras bases ou premissas.

A  í. professora parte dos conceitos rela
cionados ao objeto litigioso do processo e aos 
elementos de identificação das demandas, para 
concluir em resumo que a improcedência de 
demanda anulatória de negócio jurídico consis
tente em escritura pública de reconhecimento de 
filiação não impede a propositura e procedência 
da ação declaratória da inexistência da relação, 
de paternidade, fundada não na falsidade da 
.declaração (como na primeira demanda), mas 
na ausência do vínculo biológico, demonstrado 
com prova cabal. Julgada procedente a ação 
declaratória, demonstrada assim a inexistência

133 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Embargos à execução 
contra a Fazenda Pública -  extensão da matéria arguível -  
princípios, constitucionais em coriflito -  proporcionalidade 
ou razoabilidade -  coisa julgada e justa indenização -  
princípio de justiça e moralidade -  parecer, Revista de 
direito ambiental, n.12, ano 3, out/dez. 1998, p. 203/209.

do vínculo de filiação, não poderia prevalecer a 
escritura de reconhecimento' do filho.134 ,

Embora não trate a hipótese de inexis
tência jurídica da sentença anterior, em razão 
da diversidade de demandas (os elementos de 
identificação de uma e de outra, especialmente 
a causa de pedir e o pedido, são diferentes), 
na prática o que ocorre com a procedência da 
ação declaratória posteriormente aforada é a 
desconsideração da decisão anterior, ou ainda, 
da eficácia preclusiva da decisão anterior.135

Em suma, vista.a temática aqui analisada 
sob o enfoque dos planos a que se sujeita o or
denamento e os eventos na vida de relação, ou 
seja, existência, validade e eficácia, é possível 
concluir que a inexistência do processo e (ou) 
da sentença pode decorrer tanto da falta de 
elementos essenciais formais como substanciais, 
imprescindíveis para o reconhecimento da fat- 
tispécie tipificada pelo legislador, com aptjidão 
a determinar a produção dos efeitos para ela 
programados;

Verificada assim a inexistência juríd ica,. 
por qualquer dos motivos invocados, tem-se- 
como consequente a viabilidade de, a qualquer 
tempo, ser proposta a querela núllitatis pela via 
processual mais adequada ao caso concreto: 
embargos à execução, exceção de pré-executivi-. 
dade, ação declaratória autônoma, mandado de

134 GRINOVER, Ada Peliegrini. Coisa julgada. Limites 
Objetivos. Objeto do processo. Pedido e causa de pedir.. 
Trânsito em julgado de sentença de improcedência de 
ação de nulidade de escritura pública de reconhecimento 
de filiação. Possibilidade de ajuizamento de ação 
declaratória de inexistência de relação de filiação, fundada 
em ausência de vínculo biológico. Revista Forense, 353, 
ano 1997, jan/fev 2001, p. 241/242.

135 Sobre esse conceito, v. por todos José Carlos Barbosa 
Moreira, A  eficácia preclusiva da coisa julgada material 
no sistema do processo civil brasileiro, Temas de Direito 
Processual (primeira série), 2a ecl., São Paulo*, Saraiva, 
1988, p. 97/109.

segurança, respostas à ação aforada (contesta
ção, reconvenção), simples petição nos próprios 
autos da demanda já julgada etc. -

Conclusões
Da análise feita ao longo do presente estu

do, evidentemente sem a pretensão de.exaurir 
o tema, merecem ser ressaltadas algumas ob
servações conclusivas, a seguir expostas.

1 Os fatos, atos e negócios jurídicos mere
cem estudo como temas a serem desenvolvidos 
na teoria geral do direito, por serem categorias 
jurídicas com utilidade á praticamente todos 
os ramos da ciência jurídica. Sua aplicação em 
cada segmento desta, partindo dos conceitos 
básicos e comuns, deve levar em consideração 
peculiaridades do ramo da ciência considerado 
(v.g. direito público ou direito privado; no direito 
público o administrativo ou o processual etc.). 
Daí ã impossibilidade de simples “importação” 
dè conceitos do direito civil para o direito pro
cessual.

2 Fatos jurídicos sãò eventos relevantes 
para o mundo jurídico, sem que haja qualquer 
participação da vontade humana, ou ainda, 
quando esta seja irrelevante. Atos jurídicos são 
condutas humanas que possuem relevância para 
o ordenamento, criando, modificando ou extin
guindo situações jurídicas. Embora neles seja- 
imprescindível a vontade humana, os efeitos dos 
atos jurídicos produzem-se-independentefnente 
dela, pois decorrem do próprio sistema jurídi
co, e nao propriamente da vontade ao agente. 
Negócios jurídicos são atos da vontade humana 
relevantes para o ordenamento, determinando 
a criação, modificação ou extinção de situações 
júrídicas. Diferentemente do que ocorre nos sim
ples atos jurídicos, nos negócios a vontade e a 
cpnduta humanas são dirigidas a um fim, que é 
o efeito jurídico visado pelo negócio.

________________  Cível

3 É importante estabelecer a distinção, 
com relação áos fatos, atos e negócios jurídi
cos, dos três diferentes momentos ou planos 
no reconhecimento de sua relevância para o 
ordenamento, a fim de que não se incorra na 
confusão, comum na doutrina, entre conceitos 
que em verdade são distintos. Assim, no exame 
dos eventos jurídicos (fatos, atos 'e negócios), 
para concluir com seu efetivo ingresso ou não 
no ordenamento, deve-se analisar separada
mente as questões da existência, da validade 
e da eficácia.

4 Deve-se assim verificar a presença dos 
elementos de existência do evento jurídico. 
Embora a matéria não seja pacífica, podem-se 
apontar tais elementos como sendo o agente, o 
objeto e a forma do evento. Há ainda quem inclua 
nessa categoria o lugar e o tempo do evento.

5 No plano da validade é necessário anali
sar os requisitos do evento, que são qualidades 
dos elementos de existência do evento jurídico. 
Assim, são requisitos de validade a capacidade 
do agente, a licitude, moralidade, legalidade e 
possibilidade do objeto, e a admissibilidade da 
forma. Os fatos jurídicos não comportam verifica
ção quanto à validade: os fatos, que se produzem 
independentemente da vontade humana, ou são 
jurídicos, e produzem efeitos relevantes para o 
ordenamento, ou são naturais e simples, não 
produzindo efeito algum.

6 Num último momento ou plano, a verifi
cação' recai sobre os fatores de eficácia jurídica 
do evento, vale afirmar, efetiva produção de - 
efeitos relevantes nó âmbito do ordenamento.

7 A  existência é o pressuposto básico e 
’ essencial para que seja possível ingressar na
análise dos planos da validade e da eficácia. 
Todavia, nem sempre o válido é'eficaz, e nem 
sempre o inválido é ineficaz. Pode-se assim ter . 
situações diversas com relação aos eventos jurí-
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. dicos, no plano dos atos e negócios: a) existente, 
inválido e ineficaz; b) existente, inválido e eficaz;. 
c) existente, válido e ineficaz; d) existente, pá
lido e eficaz. Já no plano dos fatos jurídicos: a) 
existente e ineficaz; b) existente e eficaz.

8 Estas idéias têm relevante função no 
âmbito do processo, especialmente no estudo 
das nulidades e da querela nullitatis. Sobre o 
tema é possível separar duas situações extre
mas no processo: inexistência e irregularidade. 
A  inexistência significa a atipicidade absoluta do 
evento, do ponto de vista processual, tomando-o 
inapto por consequência à produção de efeitos 
jurídicos. A  simples irregularidade macula o 
ato, não impedindo que ele produza seus típi
cos efeitos, sendo secundária e prâticamente 
irrelevante. Quanto às núlidades, podem ser 
absolutas, relativas ou simples anulabilidades. 
Na nulidade absoluta há violação de norma que 
tutela o interesse público. Na nulidade relativa 
há violação de norma que tutela o interesse pri
vado (das partes), mas tem caráter cogente. Na 
anulabilidade há violação de norma que tutela 
o interesse privado, mas de caráter dispositivo.

9 Necessário recordar que a coisa julgada 
material possui eficácia sanatória geral com re
lação às nulidades do processo e da sentença. 
Dito de outro modo, após o trânsito em julgado 
as nulidades transformam-se em rescindibilida- 
des, e com o decurso do prazo decadencial para 
a ação rescisória, embora subsistam eventuais 
vícios, não estarão mais sujeitos a qualquer 
espécie de impugnação.

10 De outro lado, a ideia da inexistência 
do processo ou da sentença é o pressuposto 
do emprego da querela nullitatis. Parte-se da 
premissa de que tratando-se de casos de inexis
tência (ausência dos elementos essenciais para

. o reconhecimento do evento processual típico -  o 
próprio processo ou a própria sentença apto
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a produzir os efeitos para ele programados pelo 
ordenamento), há simples aparência de proces
so ou sentença. Desse modo, a inexistência jurí
dica pode ser reconhecida (rectius, declarada) a 
qualquer tempo. Não se forma a coisa julgada, 
còm eficácia sanatória geral, sobre efeitos jurí
dicos que em verdade não existem, por serem 
apenas aparentes.

11 A  querela-nullitatis é, em essência, 
impugnação voltada para os casos de inexis
tência jurídica do processo ou da sentença. Tem 
expressa previsão legal noãrt.741 Ido  CPC, que 
trata dos embargos à execução decorrentes da 
ausência ou nulidade de citação no processo de 
conhecimento, mas seu emprego não se limita a 
essa hipótese. A  querela pode ser veiculada por 
qualquer meio hábil e adequado à situação es
pecífica, de conformidade com o casó concreto, 
v.g.: exceção de pré-executividade, defesa em 
demanda promovida por terceiro que se valha da 
sentença “aparente” ; mandado de segurança; 
ação declaratória autônoma; na própria ação 
rescisória (há dissenso na doutrina e ná jurispru
dência a respeito); simples petição no processo 
de conhecimento, mesmo após a sentença já 
transitada em julgado (v.g. no caso de sentença 
declaratória, constitutiva, executiva lato sensu 
ou mandamental, em que não há espaço para a 
execução ex intervalo).

12 A  inexistência pode decorrer da ausên
cia dos elementos formais ou substanciais do 
processo õu da sentença.

13 A  observação acima dá margem para a 
admissibilidade do questionamento do julgado 
inexistente por razões de ordem formal, que são 
tradicionalmente indicadas pela doutrina e na 
jurisprudência, como: ausência de citação no 
processo de conhecimento; decisão proferidapor 
quem não é juiz; sentença ilegível; sentença sem 
dispositivo; sentença com contradição lógica
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insuperável (que extingue sem julgamento do 
mérito e julga o mérito), entre outras.

14 Contudo,, a inexistência por ausência 
de elemento essencial ou substancial do proces
so ou da sentença é questão' cuja discussão é 
relativamente recente, ainda não pacificada. O 
tema vem sendo abordado sob o enfoque da rela- 
tivização da coisa julgada material. Em verdade 
não se trata propriamente de “relativizar” , mas 
sim admitir que èm certos casos não se formou a 
coisa julgada material. Nesses casos, a inviabi
lidade do reconhecimento do elemento essencial 
ou substancial do processo oú da sentença de
corre do fato de que o objeto da demanda ou da 
decisão é impossível do ponto de vista material 
ou jurídico. São as impossibilidades materiais ou 
jurídico-constitucioriais do objeto.

15 Para admitir sem maior resistência tal 
raciocínio, basta pensar em situações extremas: 
sentença que reconhecesse o direito de seces
são de algum Estado brasileiro; sentença que 
condenasse uma pessoa a dar a outrem, erri 
cumprimento de cláusula contratual, determi
nado peso de sua própria carne; sentença que 
condenasse uma mulher a prestar serviços como 
prostituta.136 Nessas hipóteses, tratando-se de 
objeto juridicamente impossível, não seria viável 
afirmar a formação da coisa julgada material, 
pois a própria garantia constitucional com re
lação à res iudicata seria superada por valores 
superiormente protegidos pela Cãrta Magna, 
como a indissolubilidade do vínculo federativo 
(art.l°‘da CF/88), a integridade física e a digni
dade da pessoa (art.l° III e 5o vários incisos dá 
CF/88), entre outros.

16 Não se pode deixar de reconhecer o 
avanço nessas idéias, que buscam resolver
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Dinamarco, Relativizar a coisa julgada materiál, cit., p. 20.

/ Civil

problemas aparentemente insolúveis se exa
minados á partir de conceitos tradicionais e de 
princípios acolhidos, de forma sólida, pela dou
trina e pela jurisprudência. Todavia, o caráter 
excepcionalíssimo da solução alvitrada deve ser 
poãto sempre em evidência. O remédio cientifi
camente adequado para situações extraordiná
rias não pode ser desvirtuado, nem invocado e 
utilizado como regra geral, sob pena de colocar- 
se por terra uma das pilastras indispensáveis ao 
convívio soGial, qual seja a segurança jurídica, 
que decorre entre outras coisas da perenização 
das decisões judiciais em razão da coisa julgada 
material.

i '

LEONEL, R. de B.-Process and Procedural Act 
Flaws, Lègal System Plans, Validity, Efficiency 
and Querela Nullitatis. Rev. Justitia (São Paulo),

- v,199, p. 107-143, jul./dez. 2008.

•' ABSTRACT: A  study related to the íhèory of 
the legal system plans (existence, validity and 
efficiency), their devélopments and corise- 
quences, and the application of theses ideas 
in the scope of civil procedural law, especially 
in mátters concerning process and procedural 
act flaws. . • '

8 KEY-WORDS: La\v. Process. Éxistence. Vali
dity. Efficiency, Inexistence. Invalidity. Ineffi- 
ciency. Procedural acts.
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Gravidez na Adolescência e o Direito à Educação:
A  Licença-Gestante para Estudante. .

Luiz Antôn io M iguel FERREIRA1 
Daniel Gustavo de O liveira Colnago RODRIGUES2

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Princípio da proteção 
integral e direito à educação. 2 A  gravidez na 
adolescência. 3 O benefício da licença-gestan- 
te às estudantes. 4 Da interpretação norma
tiva. Conclusão. Referências bibliográficas.

• RESUMO: O presente trabalho analisa üma 
das grandes causas de evasão escolar atual
mente, qual seja, a gravidez na adolescência,

■ sugerindo a extensão do benefício da licença- 
gestante às estudantes como efetiva forma de 
garantir o direito à educação das crianças e 
adolescentes em processo de aprendizagem.

• PALAVRAS-CHAVE: Direito à Educação. 
Estudante. Licençá-gestante. Evasão escolar. 
Interpretação normativa.

0 Estatuto dà Criança e do Adolescente co
loca os trabalhadores/educadores, os movi
mentos sociais e todos os que sè empenham 
na busca de uma proposta político-peda- 
gógica inovadora para a infância brasileira 
num cenário mais amplo e desafiador, que 
estimulará uma atuação mais efetiva e um 

. sabor mais crítico e consciente.

Introdução
O direito à educação é um direito social 

fundamental que deve ser garantido a toda 
criança e adolescente, com absoluta prioridade. 
Sabe-se, por outro lado, que a gravidez ná ado
lescência é um fenômeno marcante na sociedade 
atual e que tem sido uma das grandes causas de 
evasão escolar, contribuindo significativamente

para que tal direito público subjetivo não se 
concretize.

Muito embora se vislumbre farta gama 
de dispositivos prevendo o direito fundamental 
à educação, mister se faz que este direito seja 
efetivamente garantido. Não basta apenas de
clarar o direito, é necessário assegurá-lo, mais 
especificamente no que diz respeito, àquelas 
estudantes adolescentes que ficam privadas 
do regular ensino em decorrência da gravidez 
precoce, não planejada.

Diante deste cenário, constata-se que a 
garantia do direito à educação passa pela forma 
de como se interpreta e aplica a legislação às 
adolescentes grávidas, em especial no que diz 
respeito à questão da licença-maternidade. Tais 
adolescentes têm direito à licença-gestante? 
Qual o prazo desta licença? Como conciliar a 
gravidez precoce com a educação regular?

A  resposta à tais indagações é o objetivo 
deste trabalho, visando proporcionar subsídios 
para a correta interpretação da legislação e a 
efetiva garantia do direito à educação, apresen
tando instrumentos5 para o combate à evasão 
escolar oriunda da gravidez precoce de adoles
centes.

1 Promotor de Justiça da Infância e da Juventude do 
Ministério Público do Estado de São Paulo Comarca 
de Presidente Prudente. Especialista em direito difuso 
e coletivo pela ESME Mestre em Educação pela Unesp. 
Home page: www.pipp.so.aov.br.

2 Discente do 4o ano do Curso de Direito das Faculdades 
Integradas “Antônio Eufrásio de Toledo" de Presidente 
Prudente. -  SE Estagiário do Ministério .Público -  mar- 
ço/2008.

http://www.pipp.so.aov.br
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1 Princípio da proteção integral e o direito
à educação '

Nos artigos 227 da Constituição Federal 
e 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente 
estão assentadas as bases do Princípio da Pro
teção Integral que coloca a criança e o adoles
cente como sujeitos de direitos, destinatários 
de absoluta prioridade, respeitando a condição 
peculiar de pessoas em desenvolvimento.

Em outros termos, citada doutrina reco
nhece a criança e o adolescente como seres hu
manos (e não objetos) que para o seu adequado 
desenvolvimento necessitam, com absoluta prio
ridade, a efetivação dos direitos fundamentais, 
como o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária, Também, 
por força do citado princípio, devem-se colocar 
a criança e o adolescente a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, vio
lência, crueldade e opressão.

Vale registrar o disposto no artigo 227 da 
Constituição Federal, que resume toda essa 
questão:

Art. 221. É  dever dá família, da sociedade e 
do Estado assegurar à criança e ao adoles
cente, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além 
de Colocá-los a salvo de toda forma de. 
negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. 
Destaca-se deste dispositivo a obrigação 

do Estado em assegurar à criança e ao adoles
cente, com absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação e à educação.

Quanto à educação, a legislação procurou 
.apresentar meios para que a mesma se concreti

zasse, sendo que, em relação ao tema gravidez 
na adolescência, merecem destaque os seguin
tes dispositivos: •

Constituição Federal 
Art. 206 -  O ensino será ministrado com 
base nos seguintes princípios:
1 -  igualdade de condições para o acesso 
e permanência na escola;

Estatuto da Criança e do Adolescente 
. Art. 53 -  A  criança e o adolescente têm ' 

direito à educação, visando ao pleno desen
volvimento de sua pessoa, preparo para o' 
exercício da cidadania e qualificação para
0 trabalho, assegurando-se-lhes:
1 -  igualdade de condições para o acesso 
e permanência ria escola;.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional

Art. 3o O ensino será ministrado com base 
nos seguintes princípios:
I -  igualdade de condições para o acesso 
e permanência na escola.'

Destaca-se da legislação citada que um 
dos princípios garantidores do direito à edu
cação é a igualdade de condições para toda 
criança e adolescente de permanência na es
cola. Trata-se de uiria questão relevante uma 
vez que o direito à permanência é hoje o grande 
ponto do fracasso escolar no país. As crianças 
chegam, mas não ficam, isto é, são vítimas dos 
fatores intraescolares de segregaçãopedagógica- 
dos mais pobres e dos menos dotados. A  luta. 
pela igualdade nas condições de permanência 
na escola é hoje o grandà desafio do sistema 
educacional brasileiro3.

3 CURY, Munir e outros. E sta tu to da Criança e do
Adolescente comentado. São Paulo: Malheiros,4992. p. 167.
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Neste contexto, resta demonstrado que 
não só o acesso, mas também a permanência 
na escola deve ser tida como um direito público 
subjetivo do educando, possibilitando, assim, 
que se acione o Poder Público para exigi-lo, tudo 
a fim de que se perfaça o comando constitucional 
educativo.

Como afirma Paulo A fonso Garrido de 
Paula:

A  le i não se lim ita a garantir o acesso ao 
. ' ensino público e a estabelecer mecanis

mo visando com pelir o poder público ao 
cumprim ento de suas obrigações. Prevê 
também uma forma de controle externo 
da manutenção do educando no ensino 
fundamental, de modo a contribuir para 
que a própria escola nãõ m otive a exclu
são.4 *

Posto isto, não se pode pretender uma 
educação meramente formal, mas sim. uma 
educação material, completa, consubstancia
da na efetiva continuidade e regularidade do 
ensino prestado, garantindo aos eduçandos o 
substancial processo de aprendizagem, com 
a sua consequente evolução, como pessoa em 
desenvolvimento. . Isto implica a permanência 
do aluno na escola.

Pois, o direito à educação da criança e do 
adolescente impõe ao sistema educacional, con
siderado no seu todo ou em relação a qualquer 
uma de suas instituições de ensino em particular, 
a eliminação de todas as formas de discrimina
ção para a matrícula ou para a permanência na 
èscola.5

* PAULA, Paulo Afonso Garrido de. Encontros pela Justiça 
na Educação. Brasília: MEC - Fundescola, 2000., p. 657.

IONSEN, Afonso Armando. Encontros pela Justiça ná 
r ducação. Brasília: MEC - Fundescola, 2000. p. 662.

2 A  gravidez na adolescência
Demonstrada a importância de se efeti

var os direitos fundamentais menoristas, em 
especial o direito à educação, forçoso é tecer 
alguns comentários a respeito da gravidez na 
adolescência e as suas consequências na esfera 
educacional como fator determinante para os 
altos índices de evasão escolar, e que contribui, 
de forma veemente, para o atual çstágio em que 
se encontra a educação nacional, mais precisa
mente no que concerne à ausência de políticas 
públicas de incentivo à permanência na escola 
para este segmento populacional.

A  gravidez na adolescência tem tomado a 
forma de epidemia, devido ao início da atividade 
sexual precoce. É um fenômeno multicausal, 
envolvendo fatores: a) biológicos: como a pre: 
cocidade da menarca (primeira menstruação) e 
aumento do número de adolescentes na popula
ção; b) familiares: o contexto familiar tem relação 
direta com a época em que se inicia a atividade 
sexual; c) sociais: as atividades dos indivíduos 
são condicionadas tanto pela família quanto pela 
sociedade. A  sociedade, assim como a família, 
está mudando, admitindo a sexualidade de for
ma mais aberta, com sexo antes do casamento 
e a gravidez na adolescência. Surgem novas 
maneiras de relacionamento ( “ficar” ); e d) fa
tores psicológicos e contracepção: a utilização 
de métodos contraceptivos não ocorre de modo 
eficaz na adolescêntíia, e isso está vinculado aos 
fatores psicológicos inerentes ao período, pois a 
adolescente nega a possibilidade de engravidar 
e essa negação é tanto maior quanto menor a 
faixa etária.

A  decorrência da gravidez na adolescência 
acarreta repercussão sobre a mãe adolescente: 
complicações obstétricas como anemia, ganho 
de peso insuficiente, hipertensão, infecção 
urinária; morte da mãe decorrente de complica
ções da gravidez, parto e puerpério; bem como 
na questão da educação com a interrupção,
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temporária ou.definitiva dos estudos. Também 
proporciona complicações psicológicas para 
adaptar-se à nova condição de mãe adoles
cente (as taxas de suicídios nas adolescentes 
grávidas são mais elevadas em relação às não 
grávidas).

Esta gravidez proporciona, por outro lado, 
consequências diretas sobre o concepto (a crian
ça) com a sujeição de riscos maior -  tanto físico 
como psicossociais; abandono do filho -  com 
colocação em adoção e sujeição aos maus-tratos.

Derivam desta situação inúmeras dificul
dades para a adolescente estudante grávida, 
pois, além de aprender as matérias de âmbito 
educacional, também se vê obrigada a aprender 
a ser mãe. Disto resulta a opção para a segunda 
alternativa, com o abandono escolar. Sem contar 
que a jovem gestante é, inúmeras vezes, vítima 
de discriminação e preconceito dentro de sua 
instituição de ensino, contribuindo para esta 
escolha.

Recente estudo, promovido pelo Unicef 
(United Nations Children’s Fund - Fundo dás 
Nações Unidas para a Infância), comprovou que 
“ ...o Brasil tem cerca de 40 milhões de crianças 
e adolescentes em idade escolar (de 6 a 18 anos) 
e 800 mil ainda estão fora da escola. Outras 
centenas de milhares abandonam ou evadem a 
escola. De cada 100 estudantes que entram no 
ensino fundamental, 82 concluem a 5a série, 59 
terminam a 8a série e apenas 4Õ, o ensino médio. 
A  evasão escolar e a falta às aulas ocorrem por 
diferentes razões, incluindo o trabalho infantil, 
a violência e gravidez precoce” .6

Uma pesquisa do Departamento de Pe
diatria do Hospital Universitário de Brasília, 
datada do ano de 2003, o qual acompanhou, 
num período de quatro anos, 425 grávidas de

6 Site oficial do Únicef. Disponível em htto://www.unicef. 
ora.br/.
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13 a 19 anos do Distrito Federal e dó entorno, 
mostra que.apenas 37,5% continuaram na escola 
durante a gravidez. Os motivos que levam 62,5% 
a deixarem de estudar são mal-estar, vergonha 
ou desestimulo.7 '

Vislumbra-se que há uma difícil concilia
ção entre gravidez na adolescência e perma
nência na escola, sendo que uma dás principais 
causas de tal incompatibilidade é a ausência de 
políticas públicas que estimulem a permanência 
das jovens mães nas salas de aula. Em face des
ta situação, quais as alternativas que se podem 
lançar para a garantia do direito àl educação? 
O item seguinte analisa uma das altèrnativas 
possíveis, relacionadas àlicença-gestante para 
a adolescente grávida.

3 O ben e fíc io  da  licen ça -gestan te  às
estudantes

A  doutrina sempre preconizou ser a licen
ça-gestante (ou licença-maternidade) o período 
de 120 (cento e vinte) dias em que a mulher 
empregada, em razão do parto, fica afastada 
de suas atividades laborais. Porém, atualmente, 
ta l conceito tem-se alargado, sendo tal licença 
entendida como um benefício concedido a em
pregadas seguradas, empregadas domésticas, 
contribuinte individual e facultativa, por ocasião 
do parto, da adoção ou da guarda judicial para 
fins de adoção8. Tal direito vem expresso na 
Constituição Federal que estabelece:

Art. 7° São direitos dos trabalhadores ur
banos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social:

7 Site oficial do Hospital Universitário de Brasília - HUB. 
Disponível em http://wwW.hub.unb.br

8 A  Lei n. 10.421, de 15 de abril de 2002, acrescentou à CLT o
art. 392-A, estendendo o benefício da licença-maternidade 
às mães adotivas e àquelas que obtiverem guarda judicial
para fins de adoção.
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X V III -licença à gestante, sem prejuízo do 
emprego e do salário, com a duração de 
çento e vinte dias".9

Logo, as gestantes acima referidas pos
suem o referido direito à licença-gestante. O 
mesmo direito terá a adolescente que exercer 
atividade laborativa. Caso venha a ter uma 
criança, ficará afastada de seu trabalho pelo 
referido prazo de 120 dias. O problema é se a 
adolescente não trabalha e apenas estudà. Tem 
ela o direito ao citado benefício, sem prejuízo de 
seus estudos?

A  legislação que ampara a questão edu
cacional e a estudante gestante, regulando seu 
período de afastamento em face da gestação, 
é a Lei Federal 6.202, de 17 de abril de 1975, a 
qual regulamentou o regime de exercícios do
miciliares. instituído pelo Decretò-Lei 1.044, de 
21 de outubro 1969.

• Tal decreto-lei instituiu o chamado "regi
me de exceção” , destinado àqueles alunos me
recedores de tratamento excepcional, atribuindo 
a estes estudantes, como compensação da 
ausência às aulas, exercícios domiciliares com 
acompanhamento da respectiva escola10. Por 
Sua vez, a Lei 6.202/75 estendeu este regime às 
estudantes em fase de gestação, estabelecendo':

® A  luz do direito comparado, o Brasil ocupa boa posição 
com a licença-maternidade de 120 dias (16 semanas), visto 
que os EUA e'Portugal concedem apenas 12 semanas, a 
Aleinanha concede 14 semanas, e a França e a Holanda 

vconcedem 16 semanas. O Chile e a Noruega concedem 
: 18- semanas.enquanto o Canadá concede 17 semanas, os 
/três últimos, acima do padrão brasileiro.'
°A rt. I o- São considerados merecedores de tratamento 
excepcional os alunos de qualquer nível de ensino, por

tadores de afecções congênitas oü adquiridas, infecções, 
traumatismo ou outras condições mórbidas, determinando 
distúrbios agudos ou agudizados, caracterizados por:" 
à) incapacidade física relativa, incompatível com a fre
quência aos trabalhos escolares, desde que se verifique. 

:a conservação das condições intelectuais e emocionais
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Art, I o A  partir do oitavo mês de gestação e 
durante três meses a estudanté em estado 
de gravidez ficará assistida pelo regime 
de exercícios domiciliares instituído pelo 
Decreto-lei número 1.044, 21 de outubro 
de 1969.

Pois bem. Constata-se das mencionadas 
leis uma incongruência nos lapsos temporais 
previstos. Enquanto a Constituição Federàl 
• assegurou às trabalhadoras gestantes (inclusi
ve a adolescente trabalhadora) um período de 
afastamento consistente em 120 (cento e vinte) 
dias, a legislação educacional garantiu apenas 
90 dias (tres meses) às estudantes gestantes, o 
que, conforme veremos, não possui justificativa 
plausível. Diante deste conflito normativo, como 
interpretar a questão em relação à adolescente 
gestante em face da nova legislação constitu
cional e menorista?

A  licença à gestante cpnstitui um dos. 
meios de proteção à mulher trabalhadora que, 
por motivos biológicos, necessita de descanso, 
a fim de recuperar o desgaste físico-mental 
proveniente da gravidez e dò parto. Trata-se de 
um direito da gestante. Por outro lado, referido 
prazo possibilita uma efetiva assistência que o 
recém-nascido necessita receber da mãe. Em

necessárias para o prosseguimento da atividade escolar 
em novos moldes;
b) ocorrência isolada ou esporádica; ’
c) duração que não ultrapasse o máximo ainda admissível,
em cada caso, para a continuidade do processopedagógi- 
co de aprendizado, atendendo a que tais características 
se verificam, entre outros, em caso de síndromes hemor
rágicas (tais como a hemofilia), asma, cardite, pericárdi- 
tes, afecções osteoarticulares submetidas a correções 
ortopédicas,' nefropatias agudas ou sudagudas, afecções 
reumáticas etc. ''
Art. 2o- Atribuir a esses estudantes, como compensação da 
ausêncjà às aulas, exercícios domiciliares com acompanha
mento da escola, sempre que compatíveis com o seu estado 
de saúde e as possibilidades do estabelecimento:

http://www.unicef
http://wwW.hub.unb.br
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outros termos, também se trata de um direito 
da criança ter a companhia da mãe, logo nos 
primeiros dias de vida. Não é por outra razão 
que o Estatuto da Criança e do Adolescente obri
gou os hospitais a manter alojamento conjunto, 
possibilitando aò neonato a permanência junto 
à mãe (art. 10, V).

No que se refere às finalidades da licença- 
gestante, pertinente o escólio de Amauri Mas
caro Nascimento:

A  licença tem dois objetivos: possibilita à 
mulher a recuperação física do parto e a 
possibilidade da presença da mãe com a 
criança em tão importante período.11

A  proteção à maternidade e à infância 
constitui direito social (art. 6° da CF). Como 
célula mater da sociedade, a familia tem de ser 
preservada e, para tanto, necessário que a mãe 
esteja integralmente disponível para os cuida
dos indispensáveis ao filho, nos primeiros meses 
de vida, sobretudo para o aleitamento materno. 
Principalmente se esta mãe é umá adolescente 
que em virtude de uma gravidez não planejada 
venha a dar a luz a uma. criança. Trata-se de 
um período de aprendizagem tanto para a mãe 
comopara o filho.

Assim, se levarmos em consideração que 
uma das finalidades da licença-maternidade é 
a de proteger a saúde da mãe do recém-nascido, 
nas semanas que precedem o parto e nas que 
sucedem ao mesmo12jb e m  como a de propiciar 
condições para que a genitora possa cuidar e 
amamentar seu filho no aflorescer materno, e 
que a companhia da mãe é um direito da crian
ça, não há como negar que o prazo da licença-

11 NASCIMENTO,- Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do 
Trabalho. 30a ed. -  São Paulo: LTV, 2004. p. 227.

12 RE 197807, Rei. Min. Octavio Gallotti, Supremo Tribunal
Federal. Acórdão publicado no D J de 18 de agosto de 2000.

gestante para a estudante deve ser o previsto 
na Constituição Federal (120 dias) e não o da 
legislação especial (90 dias). ,

Trata-se de questão de interpretação da 
legislação em face das alterações ocorridas e 
dos princípios menòristas.

4 Da interpretação normativa
Restou-se demonstrada a importância 

da extensão do bénefício em apreço às jovens 
estudantes, uma vez que sua restrição importa 
em flagrante violação ao Direito à Educação das 
crianças e adolescentes, tendo em vista o alto 
índice de evasão escolar decorrente de tal fator. 
Inobstante tal fundamento, pode-se chegar à 
mesma conclusão (da necessidade de estender 
a licença-gestante às estudantes) com a mera 
utilização de regras da hermenêutica jurídica, 
mais precisamente pela exegese da Lei 6.202/75, 
regularmente aplicada pelas escolas com o fito 
de estabelecer regras e condições às estudantes 
em fase de gestação.

A  interpretação da lei deve ser objeto de 
apreciação em consonância com o ordenamento 
jurídico vigente. O fato de-a Lei 6.202/75 (art. 
I o) determinar um período de 03 meses de li
cença à estudante gestante não quer dizer que 
este prazo seja o correto atualmente. A  clareza 
daquele dispositivo é só aparente e relativa em 
face da legislação superveniente. Ele não pode, 
‘a priori', constituir regra indeclinável. E não 
pode porque conflita com outras que a ele devem 
ser ajustadas, máxime quarido se confronta com 
a supremacia constitucional. Isso porque todas 
as normas que integram o ordenamento jurídico 
nacional só serão válidas se se conformarem com  
as normas da Constituição Federal.13

Aliás* vale lembrar que o período de afas
tamento por 03 meses (aproximadamente 90

13 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional 
Positivo. São Pauio: Malheiros, 1999. p. 48:
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dias) previsto às estudantes gestantes pela re
ferida Lei é inferior ao patamar mínimo previsto 
pela Convenção n.° 103, revisada no ano de 2000 
pela Convenção n.° 183, da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), a qual estipula um 
período de licença-maternidade mínimo de 14 
semanas, equivalente a 98 dias.

Ademais, o § I o do art. 2o da Lei de Intro
dução ao Código Civil informa: “A  lei posterior 
revoga a anterior quando expressamente o decla
re, quando seja com ela incompatível...” .

Vislumbra-se, que a Lei 6.202/75 não foi 
totalmente recepcionada pela Constituição Fe
deral de 1988. Isso porque há incompatibilidade 
entre o artigo I o de tal Lei e o artigo 7o, inciso 
XVIII da Carta Magna. Sendo esta posterior 
e superior hierarquicamente, pelas regras da 
hermenêutica jurídica, deve prevalecer a norma 
constitucional, que estabelece o benéficio da 
licença-gestante pelo prazo de 120 dias. Nesta 
conjectura, estar-se-ia velando pela inaplicabili- 
dade das normas de hierarquia inferior contrárias 
a normas de hierarquização superior.14

Assim é que, por força da supremacia cons
titucional, nenhum ato jurídico, nenhuma mani
festação de vontade pode subsistir validamente
se for incompatível com a Lei Fundamental. Na

\

prática brasileira, já se demonstrou em outra 
parte, no momento da entrada em vigor de uma 
nova Carta, todas as normas anteriores com ela 
contrastantes ficam revogadas.15 
i Ainda, numa interpretação teleológiGa 
(finalística), resta admitir evolutiva tendência 
do legislador pátrio na proteção da maternidade 
e da criança e do adolescente. Tal afirmativa

14 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional è Tboria 
da'Constituição. 3a ed., Coimbra -  Portugal: Livraria 
■Âlmedina, 1999. p. 650.
BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a . 

Efetividade de suas Normas. 4a ed., Rio de Janeiro: Reno
var, 2000. p. 156.'

se verifica pelo contido no Estatuto da Criança 
e do Adolescente e do recente Projeto de Lei 
281/2005 em trâmite pelo Congresso Nacional, o 
qual faculta às empresas aumentarem o período 
de licença-gestante para 6 meses em troca de 
isenções fiscais.16 Conclui-se que a pretensão 
d.e dilação do período de licença à estudante 
gestante se coaduna com os atuais ditames 
legislativos e sociais. ■

Por fim, xo fato de o benefício da licença- 
gestante .integrar o rol do art. 7o da Carta Polí
tica, no qual estão inseridos os direitos sociais 
fundamentais, é suficiente para afirmarmos que 
esta norma, como toda e qualquer que reze sobre 
direitõ e garantia fundamental, deva ser inter
pretada extensivamente, ampliando o alcance 
do vocábulo "trabalhadores” para todos aqueles 
que possuam um ofício, independente de vínculo 
empregatício* como é o caso da estudante ges
tante, cujo ofício é estudar, até porque existem 
impedimentos legais para trabalho.

Conclusão
Diante do exposto, constata-se que o di

reito à educação abrange não só o acesso, mas 
também a permanência do educando na escola. 
Assim, pela exegese dos dispositivos citados, 
verifica-se que o Estado, gestor da educação, 
deixa de velar por tal direito fundamental quan
do da restrição do período de licença-gestante 
às estudantes. Tal5conduta, além de afrontar 
diretamente a Constituição Federal, implica, 
indiretamente, em relevante contribuição à 
evasão escolar.

Restaram claramente demonstradas as fi
nalidades da licença-maternidade, quais sejam:

56 Projeto de Lei de iniciativa da senadora Patrícia Saboya 
Gomes. Sobre o referido, afirmou que “papel importante 
do projeto é o de estimular o aleitamento materno 
exclusivo nos seis primeiros meses, exatamente como 

; preconiza a Organização Mundial da Saúde (OMS)1’.
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possibilitar a recuperação da genitora com o 
desgaste do parto; incentivar o convívio materno 
nos primeiros dias de vida do bebê; estimular o 
aleitamento materno, dentre outras. Ora, não há 
razão para dizer que uma gestante prescinda de 
tais cuidados simplesmente porque é estudante. 
Também deve ser ressaltada a finalidade' da 
licença-maternidade como um direito da criança, 
que necessita da companhia da genitora.

É neste contexto de aclamações por po
líticas públicas que incentivem á permanência 
do educando na escola, em especial no que diz 
respeito ao abandono por gravidez precoCe,. 
que embrionou o presente estudo, sugerindo 
a extensão do benefício da licença-gestante às 
jovens mães estudantes, a.fim de que gozem do 
período constitucionalmente previsto, ou seja, 
de 120 (cento e vinte) dias.

Tal proposta legislativa é perfeitamente 
viável, uma vez que a observância dos direitos 
fundamentais, máxime òs referentes às crianças 
e adolescentes, deve se dar nos três Poderes 
da República, abarcando o Legislativo. Aliás, 
"...como direito de segunda dimensão, a. educa
ção institucional incumbe ao Estado, que deve 
garanti-la segundo determinados parâmetros 
tanto nesse Pacto como na Convenção sobre os 
Direitos da Criança (arts. 28 e 29). Ademais, co
rolário desse direito, deve o Estado estabelecer. 
ainda programas tendentes a evitar a evasão 
escolar, as repetências sucessivas e ano e o não 
comparecimento às aulas, por meio de progra
mas que intentem a conscientização dos pais ou 
responsáveis”17.

17 COSTA, Thaís Nogueira. O Direito Fundamental à 
.Educação. Revista do Ministério Público do Estado da 
Bahia-série acadêmica, Salvador, v. 2,p. 29-31,2000, p.30. 
in MONACO, Gustavo Ferraz de Campos. A  Proteção da 
Criança no Cenário Internacional, vol. 3 -  Belo Horizonte: 
Del Rey, 2005, p. 232. '

Aliás, insta ponderar que, enquanto a 
licença-maternidade às estudantes não for am
parada legalmente por üma norma infraconstitu- 
cional válida, entenda-se, uma norma que vá ao 
encontro com os ditames da Carta Maior, cabe 
ao intérprete velar pelo direito à educação das 
jovens estudantes, estendendo-lhes a incidência 
do art. 7o, inc. XVIII, da Constituição Federal, 
bem como afastando-lhes a aplicação da hão 
recepcionada Lei 6.202/75.
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# ABSTRACT: This essay analyses one of the 
main causes of school dropout nowadays: 
teenage pregnancy; it suggests the grànting 
of maternity leave to students as an effective 
way to warrant the right to education to chil- 
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process.
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O Princípio Constitucional do Promotor Natural

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Evolução Cons
titucional do Ministério Público no Brasil 2 
Princípios Institucionais do Ministério Públi
co na Constituição de 1988. 3 O Princípio do

; Promotor Natural. 3.1 Conceitos e Requisitos. 
3.2 Fundamento Constitucional. 3.3 Natureza 
Jurídica. 3.4 O Art. 24 dá Lei 8.625/93. 3.5  ̂A  
questão das equipesespecializadas. 4 A  visão 
da jurisprudência. Conclusões. Referências 
bibliográficas.

• RESUMO: Este artigo versa sobre o Princípio 
do Promotor Natural, buscando os seus funda
mentos constitucionais e demonstrando sua 
natureza de garantia individual. Para demons
trar o surgimento do princípio no ordenamento 
jurídico, é feita a análise da evolução do Mi
nistério Público nas Constituições brasileiras e 
são analisados os princípios institucionais do 
parquet. São também analisadas questões prá
ticas, como a criação de grupos especializados 
e, finalmente, é a visão atual da jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal acérca do tema.

° PALAVRAS-CH AVE: M inistério Público. 
Princípio do Promotor Natural. Princípios Ins
titucionais do Ministério Público. Garantias 
Individuais. Grupos Especiais de Atuação.

Introdução
Desde a promulgação da Constituição de 

1988, um dos aspectos que tem recebido maior 
destaque de seus comentaristas é a questão das 
garantias individuais, por sua evidente relevância 
em um país em que os direitos e garantias dos 
cidadãos eram sistematicamente ignorados pelos 
governos da ditadura militar. Não obstante, pelo

Silvio de Cillo Le ite  LQUBEH*

menos uma garantia individual consagrada na 
Constituição não tem recebido a devida impor
tância: o princípio do promotor natural.

Não abordaremos no trabalho a causa 
deste aparente descaso. Talvez decorra da sua 
novidade, já que suas primeiras, linhas foram 
traçadas apenas em 1976, pelo então Promotor 
de Justiça do Ministério Público paulista Hugo 
Nigro Mazzilli. Pode decorrer, também, da posi
ção subalterna que o Ministério Público vinha 
ocupando até o advento da atual Constituição. 
Outra hipótese a considerar pode ser o fato de 
a Constituição nâo se referir ao princípio de 
forma expressa. Qualquer que seja a causa, me 
parece, deve ser enfrentada com estudos acerca 
do conteúdo do princípio, a fim de traçar seus 
precisos limites e permitir sua aplicação segura 
na prática forense.

Não fosse o fato de consistir numa garantia 
individual, que de resto já lhe emprestaria uma 
grande importância, o princípio do promotor, 
natural representa também uma garantia fun
cional do Promotor de Justiça (expressão que 
usaremos ao longo do trabalho num sentido lato, 
a fim de abranger todas as funções de execução 
do Ministério Públiço) e, portanto, essencial ao 
próprio funcionamento adequado da instituição 
ministerial para que se desincumba dos elevados 
misteres que a Constituição lhe reservou.

Podemos afirmar, destarte, que a própria 
garantia do Estado de Direito e do regime de
mocrático dependem, embora não unicamente, 
do regular funcionamento dò Ministério Público 
e, por via de consequência, do efetivo respeito ao 
princípio do promotor natural.

Promotor de Justiça em Cubatão - SP



Embora já se tenham passado vinte anos des
de a promulgação da Constituição não há, ainda, 
um entendimento pacífico sobrè as possibilidades 
e os limites do princípio do promotor natural. De 
um lado, a jurisprudência embora reconheça sua 
existência o aplica de forma restrita, não se dando 
conta de toda sua abrangência. De outro, na dou
trina, o que temos são alguns autores que estudam 
o princípio e demonstram um entendimento até 
súrpreendentemente uniforme acerca de seu con
teúdo; todavia, a maioria dos autores ainda não 
reserva ao seu estudo a importância que merece.

O princípio do promotor natural é uma 
garantia individual na medida em que impede a 
designação de promotores especialmente para 
processar ou investigar determinada pessoa, 
evitando perseguições políticas e garantindo o 
princípio fundamental da isonomia. Sem dúvida, 
o princípio do devido processo legal não estaria 
garantido em toda Sua extensão se fosse admi
tido, ainda hoje, a designação de acusadores de 
exceção. Por outro lado, o princípio também evita 
favorecimentoS indevidos com a designação de 
Promotores com a finalidade única de arquivar 
determinada investigação, garantindo a socie
dade contra a impunidade. <

O outro aspecto do princípio é a garantia 
que oferece ao próprio membro do Ministério 
Público de poder exercer com independência 
suas funções, sem temer desagradar eventuais 
interessados no desfecho do caso. O princípio 
é a maior certeza da preservação do princípio 
democrático dentro da própria instituição.

Para atingir todas estas finalidades, entre
tanto, algumas exigências devem ser atendidas, 
sem o que não poderemos falar em promotor 
natural. Estas exigências foram sistematizadas 
pelo membro, hoje aposentado, do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro Paulo Cezar 
Pinheiro Carneiro. Para este autor, só se pode 
falar em promotor natural se este tiver sido 
investido regularmente no cargo (por meio de -
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concurso público), que este cargo tenha sido 
criado por lei e que tal lei defina as atribuições 
deste cargo (ou indique os critérios para a fixa
ção das atribuições); finalmente, sua lotação no 
cargo deve ser sob a forma de titularidade e lhe 
deve ser garantida a inamovibilidade no cargo 
e nas funções. Acrescentaríamos, embora em 
outros momentos de sua obra o próprio autor lhe 
reserve a devida relevância, que este promotor 
deve manifestar-se limitado apenas pela sua 
consciência, pela lei e pela Constituição, ou seja, 
com absoluta independência funcional. •

A  observância destas exigências permite 
. ao Ministério Público, por meio de seus órgãos, 
cumprir livre de influências indevidas suas eleva
das missões constitucionais de defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e de defesa dos 
direitos indisponíveis. Qual gârantia teriam os 
indivíduos e a própria sociedade, se a atuação do 
Ministério Público ficasse a depender da vontade 
de um único indivíduo, com poderes para afastar 
um Promotor de determinado caso de forma arbi
trária (e isso, naturalmente, aconteceria apenas 
quando estivessem em discussão questões de 
relevante poder econômico ou político), sem que 
houvesse previsão legal e comprovação dos fatos 
que ensejaram a medida?

Na sequência deste trabalho, portanto, 
procuraremos demonstrar que a Constituição de 
1988 consagrou o princípio do promotor natural 
e qual o conteúdo que deu a ele.

1 Evolução Constitucional do Ministério
Público no Brasil

Como fica assentado no próprio título 
desta parte do trabalho, o Ministério Público foi 
ganhando atribuições e, consequentemente, 
importância ao longo da história constitucional 
brasileira. Foi verdadeiramente üma evolução 
que, ao menos por ora, resultou nó destacado 
papel que lhe foi reservado na Constituição de 
1988.
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A  Constituição do Império não tratava o 
Ministério Público de fornia institucionalizada. 
Na verdade, referia-se apenas ao agente público 
denominado “procurador da Coroa e Soberania 
Nacional” .

Trata-se do art. 48, localizado no capítulo 
“Do Senado” , cuja redação é a seguinte: “No 
juízo dos crimes, cuja acusação não pèrtence à , 
Câmara dos Deputados, acusará o procurador 
da Coroa e Soberania Nacional” . Não há outras 
referências ao Ministério Público no texto da 
nossa primeira Constituição. .

Conforme se observa do texto transcrito,
. a Constituição atribuía ao Ministério Público 
apenas a iniciativa das ações criminais, ressal
vando as hipóteses de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. Posteriormente, o Código de Processo 
Criminal do Império, de 1832, tratou dos) requi
sitos para a nomeação dòs Promotores e previu 
novas atribuições.1 Em 1-841 a Lei n° 261 fêfor- 

. mou o Código, determinando que a nomeação 
dos Promotores seria feita por livre escolha do 
Imperador, no município da Corte, e nas provín
cias pelos respectivos Presidentes, por prazo 
indeterminado, de acordo com a conveniência 
das autoridades nomeantes.

Vê-se, portanto, que ao tempo do império
0 Ministério Público brasileiro era esvaziado de 
atribuições, seus promotores não contavam cóm 
a necessária independência para o exercício de. 
suas funções; enfim, o Ministério Público não 
existia enquanto instituição.

Conforme observa Hugo Nigro Mazzilli, 
“a primeira Constituição da República (1891), 
ainda não aludiu ao Ministério Público enquanto 
instituição: apenas fez referência à escolha do 
procurador-geral e à sua iniciativa na revisão 
criminalpro reo” .2 Acerca da escolha do Procura-

1 Cf. MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério 
}úblico. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 56.
' dem. ibidem, p. 56.

dor-Geral da República tratava o § 2o do art. 58: 
"O Presidente da República designará, dentre 
os membros do Supremo Tribunal Federal, o Pro
curador-Geral da República, cujas atribuições 
se definirão em lei” . Os membros do Supremo 
Tribunal Fédèral, por sua vez, eram nomeados 
pela livre escolha do Presidente da República, 
escolha esta, todavia, sujeita à aprovação do 
Senado Federal (art. 48, n. 12).

A  Constituição volta a se referir áo Pro
curador-Geral da República no parágrafo I o do 
art. 81: “Os processos findos, em  matéria crime, 
poderão ser revistos a qualquer tempo, em be
neficio dos condenados, pelo Supremo Tribunal 
Federal, para reformar ou confirmar a sentença. 
§ I o - A  lei marcará os casos e a forma da revisão* 
que poderá ser requerida pelo sentenciado, por 
qualquer do povo, ou ex officio pelo Procurador- 
Geral da República [...]” .

A  revisão criminal pro reo é a única atri
buição explicitada pela Constituição para o 
Procurador-Geral da República. Não há outras- 
referências ao Ministério Público.

As poucas referências feitas ao Ministério 
Público nestas Constituições (1824 e 1891) esta
vam localizadas, respectivamente, nos capítulos 
que tratavam do Senado e do Poder Judiciário.

A  primeira grande inovação da Constitui
ção promulgada em 16 de julho de 1934 foi tratar 
o Ministério Público em uma seção própria, no 
capítulo “Dos órgãôs de cooperação nas ativi
dades governamentais” . Além  disso, logo no 
primeiro artigo da referida seção, a Constituição 
institucionalizou o Ministério Público, determi
nando sua organização na União, no Distrito 
Federal, nos territórios e nos Estados, neste caso 
mediante leis locais (art. 95).

Não. hoüve grande avanço no que toca 
à escolha e nomeação do Procurador-Geral da 
República, que permaneceu sendo de livre esco
lha do Presidente da República, com aprovação 
do Senado e demissível ad nutum  (art. 95, §
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I o). Todavia, a Constituição de 1934 avançou 
ao determinar que os membros do Ministério 
Público seriam nomeados mediante concurso 
e só perderiam o cargo por decisão judicial ou 
processo administrativo, no qual fosse garantida 
a ampla defesa.

O art. 96 conferia importante atribuição 
ao Procurador-Geral da República: “Quando a 
Corte Suprema declarar inconstitucional qual
quer dispositivo de lei ou ato governamental, 
o Procurador-Geral da República comunicará a 
decisão ao Senado Federal para os fins do art. 
91, n° IV, e bem assim à autoridade legislativa 
ou executiva, de que tenha emanado a lei ou o 
ato” . O referido art. 91, n° IV, conferia ao Senado 
a atribuição exclusiva de suspender a execução 
do ato declarado inconstitucional, produzindo 
assim efeitos erga omnes.

Conforme observa Ronaldo Poletti, também 
foi a Constituição de 1934 que criou a Ação Di
reta de Inconstitucionalidade, embora de objeto 
limitado, e cuja iniciativa competia exclusiva
mente ao Procurador-Geral da República: “Outra 
importante inovação foi a obrigatoriedade de os 
Estados-Membros se constitucionalizarem com 
a observância de determinados princípios, sob 
pena de intervenção federal. Esta dependèria 
de o Procurador-Geral da República provocar o 
exame do Supremo sobre a constitucionalidade 
da lei violadóra do pressuposto. Criàva-se, as
sim, a ação direta de inconstitucionalidade” .3 A  
Constituição de 1934 previu, ainda, os primei
ros impedimentos para os chefes do Ministério 
Público, Dispunha o seu art. 97 que “os Chefès 
do Ministério Público na União e nos Estados 
não podem, exercer qualquer outra função pú
blica, salvo o magistério e os casos previstos na

3 POLETTI,- Ronaldo. Constituições Brasileiras: 1934. 
Brasília:. Senado Federal e Ministério da Ciência e 
Tecnologia, Centro de Estudos Estratégicos, 1999, p. 51.

Constituição. A  violação deste preceito importa 
a perda do cargo".

Não teve, porém, vida longa a Constitui
ção de 1934. Getúlio Vargas, quando assume O 
poder, dissolve a Câmara e o Senado, revoga a 
Constituição de 1934, e outorga a Carta Consti
tucional de 10.11.37.

Hugo Nigro Mazzilli observa, durante o 
período republicano, uni nítido desenvolvimento' 
institucional do Ministério Público, ressalvado 
o retrocesso que, segundo o autor, foi operado 
pela Carta Constitucional de 1937. Segundo 
Mazzilli, a Carta outorgada na ditadura de 
Getúlio Vargas: "... impôs severo retrocesso à 
instituição ministerial, pois apenas artigos es
parsos mencionaram a livre escolha e demissão 
do Procurador-Geral da República, dentre pes-' 
soas que reunissem os requisitos exigidos para 
ministro do Supremo Tribunal Federal (art. 99, 
inserido dentre as disposições atinentes a esse 
Tribunal); ou dispuseram sobre a competência 
do Supremo Tribunal Federal para processar e 
julgar originariamente o Procurador-Geral da 
República, nos crimes comuns e de responsabi
lidade (art. Í01,1, b)\ ou cuidaram de instituir a 
participação do Ministério Público nos tribunais 
por meió do chamado ‘quinto constitucional’ 
(art. Í05)” .4

Todavia, ainda sob a vigência da Carta 
de 1937, adveio o Código de Processo Penal, de 
1941, que. conferiu ao Ministério Público o poder 
de requisição de inquérito policial (art.5o, inc.II) 
e de diligências (art.13, iric. II e art. 47). Confe
riu também, independência funcional aos seus 
membros para o exercício de suas funções (art. 
28) e a iniciativa exclusiva da ação penal pública 
(art. 24). Finalmente, no art. 257, o Código de 
Processo Penal atribuiu ao Ministério Público a 
tarefa de promover e fiscalizar a execução da lei.

4 MAZZILLI, Hugo Nigro. Op. cit., p. 61.
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A  Constituição democrática de 1946, como o 
constituinte de 1934jáhaviafeito, dedicou um título 
próprio ao Ministério Público e voltou a tratá-lo de 
forma institucionalizada. No art. 125, primeiro do 
título que trata do Ministério Público, dispõe que “a 
lei organizará o Ministério Público da União junto à 
justiça Comum, aMilitar, aEleitorale a do Trabalho”.

A  forma de escolha e nomeação do Procura
dor-Geral da República é essencialmente amesma. 
prevista nas Constituições anteriores, ainda com 
a possibilidade de demissão ad nutüm. Tbdavia, 
rio art. 127, a Constituição volta a falar no ingres
so na carreira por concurso e na. estabilidade dos 
niernbros da instituição, que só poderiam perder 
o cargo por sentença judicial ou após processo 
administrativo. Além da estabilidade no cargo, a 
Constituição de 1946 trouxe também o princípio 
dainamovibilidadè, ainda que de forma incipiente, 
ao dispor que os membros do Ministério Público 
hão poderiam ser removidos, salvo mediante re
presentação motivada do chefe da instituição, com 
fundamento na conveniência do serviço (art. 127). 
No art. 128 a Constituição estabeleceu o princípio 
da promoção de entrância a entrância.

Damesmáforma que a Constituição de 1934, 
documento no qual inspirou-se, a Constituição de 
1946 defere ao Procurador-Geral da República a ini
ciativa da Ação Direta de Inconstitucionalidade com 
fins de intervenção federal nos Estados-membros. 
Como anotou Meirelles Teixeira: “O autor, na ação 
direta, é sempre o Procurador-Geral da República, 
pois toda vez que tiver conhecimento da existência 
de ato que infrinja algum dos preceitos assegura
dos no art. 7o, inciso Vil, da Constituição Federal, 
Submeterá o mesmo ao exame do Supremo Tribunal 
(art. 8o, parágrafo único da Constituição, combinado 
com o art. I o da Lei 2.271), podendo o Procurador 
agir, portanto, éx offício, ou provocado por ‘qualquer 
interessado’ (Le i2.271, art. I o)” .5

5TEIXEIRA, J. H. Meirelles. Curso de Direito Constitucional. 
. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991, p. 437.

Merece destaque, também, o parágrafo 
único do art. 126, segundo o. qual “a União será 
representada em juízo pelos Procuradores da 
República, podendo a lei cometer esse encargo, 
nas comarcas do interior, ao Ministério Público 
local” . Como veremos adiante, o exercício da 
função de advogado da União conflita com a 
própria ideia de Ministério Público e foi um dos 
fatores que impediram um desenvolvimento 
mais célere da instituição ministerial.

A  Carta de 1967 não atribuiu um capítulo 
ou título próprio para o Ministério Público. Tratou 
dele em uma das seções do capítulo do Poder 
Judiciário. Posteriormente, com o advento dá 
Emenda 1/69, o Ministério Público passou a ser 
tratado numa das seções do capítulo do Poder 
Executivo. Ambas as soluções demonstram 
um desprestígio à instituição, que havia sido 
tratada em títulos próprios nas Constituições 
democráticas de .1934 e de 1946 e voltou a sê-lo 
na Constituição de 1988. Em relação às dispo
sições constitucionais relativas ao Ministério 
Público, tanto a Carta de 1967 como a EC 1/69 
não diferiam sensivelmente das disposições da 
Constituição de 1946.

Entre as novidades, a Carta de 1967 esta
beleceu para os membros do Ministério Público 
o mesmo sistema remUneratório previsto para a 
magistratura e previu também a aposentadoria 
compulsória aos setenta anos, com.vencimentos 
integrais. »• .

Já a ÈC 1/69 referia-se, no parágrafo único 
do seu art. 96 (acrescentado pelaEC 7/77), a uma 
lei complementar de iniciativa do Presidente 
da República para estabelecer normas gerais a 

. serem adotadas na organização dos Ministérios 
Públicos Estaduais. Esta lei complementar ad
veio em 1981 (Lei Complementar Federal 40) e 
representou importante passo na afirmação do 
Ministério Público como instituição autônoma e 
independente. Como afirma Mazzilli: “Extraordi
nário crescimento adveio quando a Lei Comple-
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mentar federal n. 40/81 -  a primeira Lei Orgânica 
Nacional dò Ministério Público (prevista pela EC 
7/77): foi ela o primeiro diploma legal a definir 
um estatuto básico e uniforme para o Ministério 
Público nacional, com suas principais atribuições, 
garantias e vedações. Asseguraram-se poderes 
diretos de requisição e notificação para o Minis
tério Público -  e esse foi o ponto de partida para 
as investigações ministeriais independentes” .6 
Outro importante diploma legislativo editado 
sob a égide da Carta de 1969 foi a Lei 7.347, de 
24 de julho de 1985, denominada Lèi da Ação 
Civil Pública. Esta lei criou o Inquérito Civil, cuja 
presidência atribuiu exclusivamente aos Promo
tores de Justiça e a iniciativa concorrente para 
as ações civis públicas em defesa de interesses 
difusos e coletivos.

Alguns autores já vislumbravam o princí
pio do promotor natural implícito qa 1 Carta de 
1969. Nesse sentido, afirma Nelson Nery Jr. que 
‘‘a garantia já estava implícita no art. 153, §§ .l°e  
15, da CF de 1969”7, cujo teor é o seguinte: “Art. 
153. A  Constituição assegura aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabi
lidade dos direitos concernenteh à vida, à liber
dade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: § I o Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo reli
gioso e convicções políticas. Será punido pela lei 
o preconceito de raça. [...]§ 15. A  lei assegurará 
aos acusados ampla defesa, com os recursos a 
ela inerentes. Não haverá fórò privilegiado nem 
tribunais de exceção” .

Também Jaques de Camargo Penteado e 
Clovis Almir Vital de Uzeda vislumbraram a con
sagração do princípio do promotor natural nos 
dispositivos da Carta de 1969 supratranscritos.

6 MAZZILLI, Hugo Nigro. Op. cit., p. 57.
7 NERY JR., Nelson. Princípios do Processo Civil na Constitui
ção Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 88!

. S
Nas palavras dos autores, “nos §§ I o e 15, do ar
tigo 153, da Constituição Federal [de 1969] está o 
princípio do promotor natural, garantia maior de 
valimento da pretensão punitiva justa e certeza 
incontestável da proteção do indivíduo ” .8

A  nós, entretanto, parece que a Carta de 
1969 nâo previa o princípio do promotor natural, 
embora também não o vedasse. Sob a vigên
cia daquela Constituição, como das anteriores 
que tinham normas semelhantes, o princípio 
do promotor natural sõ podería ter fundamento 
infraconstitucional. Mesmo com a promulgação 
da primeira Lei Orgânica do Ministério Público 
(Lei Complementar 40/81) não se podería falar 
em princípio do promotor natural, pois no inc. 
V  do art. 7o a lei deferia ao Procurador-Geral de 
Justiça a atribuição de designar membros do 
Ministério Público para o desempenho de fun
ções processuais. Sem uma garantia eficiente de. 
inamovibilidade do membro do Ministério Público 
no cargo e nas atribuições não se pode falar em 
promotor natural.

É a Constituição de 1988, sem. dúvida, o, 
documento mais importante na evolução históri
ca do Ministério Público no Brasil. Nas palavras 
de Mazzilli, com a Constituição de 1988 “o Minis
tério Público brasileiro alcançou seu crescimento 
maior, sequer comparável ao dos outros países, 
ainda que de semelhante tradição cultural” .9

Na Constituição de 1988 õ Ministério 
Público foi tratado numa seção autônoma, no 
capítulo “Das funções essenciais à Justiça”-. Parq 
Sérgio Demoro Hamilton:"... a simples análise do 
substantivo (essência) e do adjetivo (essencial),

8 PENTEADO, Jaques de Camargo; UZEDA, Clovis Almir; 
Vital de. O Princípio do Promotor Natural. As "equipes 
especializadas" à luz do princípio do promotor natural. 
Justitia, São Paulo, v. 47, n. 131, p.,146-154, set. 1985, p. 
151.

9 MAZZILLI, Hugo Nigro. Op. cit., p. 58.
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à luz do significado dos vocábulos,'tal como di
tam os dicionários e preléciona o léxico, está a 
demonstrar que aquilo que é essencial não pode 
sér posto de lado. Por integrar a natureza das 
coisas, essencial é tudo aquilo que não pode ser 
dispensado, contrapondò-se, assim, àquilo que 
é acidental. É por tal razão que o Ministério Pú
blico integra o Título IV da Constituição Federal 
que se ocupa da Organização dos Poderes, eles 
também essenciais à existência da União, .vista 
cqmo entidade de Direito Público interno, dotada 
de órgãos próprios, entre os quais se incluem 
seus Poderes Públicos (art. 2o, da Constituição 
Federal). Sem constituir um Poder, o Ministério 
Público recebeu da Lex Legum  tratamento as
semelhado ao deferido aos Poderes. Daí a sua 
essencialidade” . E mais a frente conclui que
pára a Lei Suprema a presença do Ministério 

Público é indispensável por tratar-se de função 
essencial à Justiça” .10
/ O art. 127 da CF, que inaugura a seção do 

Ministério Público, o define como “instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídi
ca, do regime democrático e dos interesses sociais 
eindividuais indisponíveis” . Para o desempenho 
destas, tarefas com independência a Constituição 
assegura à instituição e aós seus membros auto: 
nomia funcional e administrativa.

fr À  independência do Ministério Público 
ainda vem resguardada pela Constituição no 
art. 85, que enumera entre as hipóteses de 
crime de responsabilidade do Presidente da 
República qualquer conduta que atente contra 
o jivre exercício do Ministério Público. Ainda 
representando avanço na garantia de atuação

HAMILTON, Sérgio Demòro. A  questão do Promotor ad 
íoc. Buscalegis, Disponível em: < http://buscalegis.cq.ufsc. 
>r/arquivos/artigos/al3-questãoDPAH.html>. Acessado 

10.12.2001.

Civil

independente do Ministério Público está a forma 
de escolha do Procurador-Geral da República, 
que, embora ainda seja de livre escolha do Presi
dente da República, deve recair sobre integrante 
da carreira e não mais se admite a demissão ad 
nutum< Nos Estados o avanço foi ainda maior, 
pois o Procurador-Geral de Justiça é escolhido 
pelo Governador dentre os nomes que constam 
de uma lista tríplice apresentada pelo próprio 
Ministério Público.

A  Constituição erigiu a condição de garan
tia dos membros da instituição a vitaliciedade, a 
inamovibilidade e âirredutibilidadè de subsídios. 
Na lição de José Afonso da Silva:- “Como agen
tes políticos, os membros do Ministério Público 
precisam de ampla liberdade funcional e maior 
resguardo para o desempenho de suas funções, 
não sendo privilégios pessoais as prerrogativas 
da vitaliciedade, a irredutibilidade de subsí
dio, na forma do art. 39, § 4o (EC -  19/98) e a 
inamovibilidade (art. 128, § 5o, II), que se lhes 
reconhecem, a todos, mas garantias necessárias 
ao pleno exercício de suas elevadas funções 
que incluem até mesmo o poder-de.ver de ação 
penal contra membros dos órgãos governa
mentais” .11- Thmbém previu vedações, entre as 
quais o exercício da advocacia e de atividades 
político-partidárias.

No art. 129 a Constituição enumerou as 
funções institucionais do Ministério Público, 
destacando-se: a promoção exclusiva da ação 
penal pública; o zelò pelo efetivo respeito dos 
Poderes Públicos aos direitos constitucionais 
dos cidadãos; a promoção do inquérito civil e da 
ação civil pública; a promoção da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade; o controle externo da 
atividade policial. A  atual Constituição também 
vedou a nomeação de promotores ad hoc ao

11 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito, Constitucional 
Positivo. São Paulo: Malheiros.1999, p. 586.

http://buscalegis.cq.ufsc.


determinar que as funções de Ministério. Públi
co só possam ser exercidas por integrantes da 
carreira.

Outra inovação importante da Constituição 
de 1988 foi a vedação da atuação do Ministério 
Público como representante judicial de entidades 
públicas, pois “essa função destoava inteiramen
te dos objetivos da Instituição e contribuía para 
o enfraquecimento da independência dos rriem- 
bros desta".12 Também é esta a lição de Mazzilli, 
segundo o qual “há-total incompatibilidade do 
exercício da advocacia por parte dos membros 
do Ministério Público, ainda qúe tal advocacia se - 
exerça em proí de interesses da própria Fazenda 
Pública. Afinal, como ficaria o Procurador-Geral 
da República, para opinar ou recorrer, quando dé 
um conflito entre os interesses público primário 
e secundário, na clássica distinção de Renato 
Alessi?” .13

Foi a Constituição de 1988 que, ao garantir 
a independência funcional e a inamovibilidade 
dos membros do Ministério Público, efetivamente 
consagrou o princípio do promotor natural. Os 
princípios constitucionais do Ministério Público, 
dada sua relevância para o objeto deste estudo, 
serão estudados em capítulo à parte.

2  Princípios institucionais do Ministério 
Público na Constituição de 1988

A  Constituição de 1988 eleva, no § 1° do 
art.127, a princípios institucionais do Ministério 
Público a unidade, a indivisibilidade e a inde
pendência funcional.

Nas palavras de Mazzilli, “unidade significa 
que os membros do Ministério Público integram 
um só órgão sob a direção de um só chefe; indi-
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12 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; Grinover, Ada 
Pellegrini; Dinamarco, Cândido R. Teoria Geral do Processo.

■ São Paulo:, Malheiros, 1997, p. 211.
13 MAZZILLI, Hugo Nigro. Op. cit., p. 458.

visibilidade significa que esses membros podem 
ser substituídos uns pelos outros, não arbitraria
mente, porém, mas segundo a forma estabelecida 
na lei” . É de se notar que a própria Constituição 
reconhece a existência de vários Ministérios 
Públicos. O Ministério Público da União e o de 
cada Estado-membro. A  unidade existe dentro 
de cada um deles. “Unidade alguma existe entre 
o Ministério Público Federal e os dos Estados, 
nem entre o de um Estado e o de outro. Nem há 
unidade entre os diversos ramos do Ministério 
Público da União",14

Segundo Cintra,'Grinover e-Dinamarco: 
“Ser una e indivisível a Instituição significa que 
todos os seus membros fazem parte de uma 
só corporação e podem ser indiferentemente 
substituídos um por outro em suas funções, sem 
que com isso haja alguma alteração subjetiva 
nos processos em que oficiam (quem está na 
relação processual é o Ministério Público, não a 
pessoa física de um promotor ou curador)” . E, 
mais adiante, prosseguem os autores: "Manifes
tação do primeiro destes princípios é a possibi
lidade que tem o chefe da instituição de avocar 
inquéritos, bem como a de substituir membros 
do Ministério Público em suas funções, ou a de 
delegar funções".15

Do ponto de vista estritamente da legi
timidade da parte no processo a afirmativa é 
correta, pois quem efetivamente integra a lide 
é o Ministério Público e não a pessoa do Promo
tor. Todavia, o ordenamento jurídico apresenta 
outras normas que nos obrigam a discordar 
das conclusões dos eminentes autores. O fato 
é que o Promotor, não obstante a unidade do 
Ministério Público, só atuará legitimamente

(199), jul./dez. 2008 _  _  -

14 MAZZILLI, Hugo Nigro. Op. cit., p. 155-156.
15 CINTRA, Antôniò Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada 
' Pellegrini; DINAMARCO, Cândido R. Teoria Geral do.Pro-

cesso. São Paulo:, Malheiros, 1997, p. 213.
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se titularizar um cargo entre cujas atribuições 
esteja determinado caso. Não é outra a lição de 
paulo Cèzar Pinheiro Carneiro: “A  unidade do 
Ministério Público não significa que qualquer 
;dè seus membros poderá praticar qualquer ato 
èm nome da instituição, mas sim, sendo um só 
organismo, os seus membros ‘presentam’ (não 
representam) a instituição sempre que atuarem, 
mas a legalidade de seus atos encontra limites 
rio âmbito da divisão de atribuições e demais 
princípios e garantias impostas pela le i” . É o 
mesmo autor que afirma que “as hipóteses de 
Substituição não se dão arbitrariamente e só 
podem ser ditadas na forma e pela autoridade 
prevista em lei, observando-se, por outro lado, 
os limites de atribuição conferidos ao membro 
substituído".16

É importante a análise destes princípios, 
pois é deles que alguns procuram, incorreta- 
ínente, extrair uma suposta hierarquia funcional 
dentro do Ministério Público. Como já vimos, os 
poderes de avocação e delègação do Procurador- 
Geral encontram limites na Constituição e nas 
leis' e a ascendência do chefe da instituição 
ábrânge apenas questões administrativas.

v Já o princípio da independência funcional 
é  o que garante aos membros do Ministério Pú
blico a total liberdade de, no exercício de suas 
funções, decidirem.orientados apenas pelas 
súas consciências, pela lei e pela Constituição. 
Não estão sujeitos a ordens ou normas baixadas 
pelos órgãos superiores da instituição, cüja as
cendência sobre os demais integrantes da car
reira; como dito, não abrange as atividades-fins 
dó cargo de Promotor de Justiça. É o "princípio 
maior da instituição, que se traduz no direito de 
o Promotor ou Procúrador de Justiça oficiar livre
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e fundamentadamehte de acordo com sua cons
ciência e a lei, não estando adstrito, em qualquer 
hipótese, à orientação de quem quer que seja” .17

Os membros do Ministério Público são 
agentes políticos, depositários de parcela do 
poder do Estado, que agem com ampla liberda
de, embora respondam.pelas ilegalidades que 
cometerem no exercício dò cargo. Na lição de 
Hely Lopes Meirelles, “esses agentes atuam com 
plena liberdade funcional [...]. São as autoridades 
públicas supremas do Governo e da Adminis
tração na sua área de atuação, pois não estão 
hierarquizadas, sujeitando-se apenas aos graus 
e limites constitucionais e legais da jurisdição” .18

O mesmo Hely, em parecer sobre o Minis
tério Público, talhou a diferença entre a indepen
dência funcional e a autonomia funcional: “In
dependência é de caráter absoluto; a autonomia 
é relativa a outro órgão, agente ou Poder. Ora, 
no que concerne ao desempenho da função mi
nisterial, pelo órgão (Ministério Público) e seus 
agentes (Promotores,- Procuradores), há inde
pendência da atuãção e não apenas autonomia 
funcional (...). p s  membros do Ministério Público 
só se sujeitam ao controle de órgãos superiores 
e diretivos da Instituição (Procuradoria-Geral 
da Justiça, Colégio de Procuradores, Conselho 
Superior do Ministério Público e Çorregedoria- 
Geral do Ministério Público), na sua conduta 
administrativa ao longo da carreira, ou nos 
seus atos pessoais que afrontem a probidade 
e o decoro que se exigem de, todo agente pú
blico, principalmente dos que desfrutam de 
alguma parcela da autoridade estatal. No mais, 
os membros do Ministério Público atuam com 
absoluta liberdade funcional, só submissos à 
sua consciência e aoô seus deveres profissio-

16 CARNEIRO, Paulo Cezar-Pinheiro. Ministério Público no 
Processo Civil e Penal: Promotor Natural, Atribuição e 
Conflito. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 42-43,

17 Idem, ibidem.
13 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasi
leiro. São Paulo: Malheiros,. 1995, p. 72-73.
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regedoras da Instituição” .19
O princípio hierárquico que parte da dou

trina procura extrair dos princípios da unidade e 
da indivisibilidade não se coaduna, em absoluto, 
com o princípio da independência funcional. Ao 
consagrar este princípio o constituinte de 1988 
afastou definitivamente qualquer possibilidade 
de controle hierárquico no exercício das funções 
institucionais dos membros do Ministério Públi
co. Isso porque, “o princípio da independência 
funcional opõe-se, pois, e precisamente, ao 
princípio da hierarquia".20

Sobre a abrangência do princípio da in
dependência funcional anotou Mazzilli: “Os 
membros do Ministério Público (promotores e 
procuradores de Justiça, ou procuradores da 
República) e os órgãos do Ministério Público 
(tanto os órgãos individuais-quanto os colegia- 
dos, como o Conselho Superior ou o Colégio de 
Procuradores), no exercício da atividade-fim, só 
estão adstritos ao cumprimento da Constitui
ção e das leis; não estão obrigados a observar 
portarias, instruções, ordens de serviço ou' 
quaisquer comandos nem mesmo dos órgãos 
superiores da. administração, no que diga res
peito ao que devam ou não fazer. Estamos a 
referir-nos aqui à plena liberdade no exercício 
da atividade-fim (se, p. ex., é caso de dar òu 
não denúncia, se é caso de pedir condenação ou 
absolvição, ou de recorrer ou não): nesse ponto, 
é irrestrita a liberdade funcional. Entretanto, 
na atividade-meio, devem os membros do Mi
nistério Público seguir os avisos, instruções e 
regulamentos das autoridades administrativas 
competentes da própria instituição (se, p. ex., é 
casó de comunicarem o ajuizamentò de alguns N 
tipos de ações ou se devem fazer relatórios do

19 ApudHugo Nigro Mazzilli. Op. cit., p: 190.
20 MAZZILLI, Hugo Nigro. Op. cit., p. 277.

movimento de processos ou do atendimento ao 
público na Promotoria)".21

Tàm bem  se faz necessário, antes de 
adentrar propriamente no princípio do promotor 
natural, estudar o alcance da garantia de inamo- 
vibilidade que a Constituição de 1988 conferiu 
aos membros do Ministério Público.

No art. 128; § 5o, I, b, a Constituição garan
tiu a inamovibilidade dos membros do Ministério 
Público, “salvo por motivo.de interesse público, 
mediante decisão do órgão colegiado corripeten- 
te do Ministério Público, por voto de dois terços 
de seus membros, assegurada ampla defesa” . A  
Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que 
dispõe sobre normas gerais para a organização 
do Ministério Público nos Estados, no seu art.

. 10, IX, g, regulamenta a garantia da inamovibi
lidade dispondo que cabe ao Procurador-Geral 

. de Justiça, por ato excepcional e fundamentado, 
designar membros do Ministério Público para 
exercer as funções processuais afetas a outro 
membro da instituição, submetendo sua deci
são previamente ao Conselho Superior. Normas 
semelhantes podem ser encontradas na Lei 
Orgânica do Ministério Público da União e na 
Lei Orgânica do Ministério Público do Estado 
de São Paulo, dando garantia suficiente, nesse 
aspecto, aos Promotores de Justiça e Procura
dores da República. ,

Esta exceção não ofende o princípio do 
promotor nâtural, pois motivada pelo interesse 
público. A  exigência de atuação do promotor 
natural ainda que em conflito Com o interesse 
público tornaria o princípio não um instrumento 
para a realização da Justiça, mas, ao contrário, 
um empecilho para tal desiderato. Por isso afir
ma Paulo Cezár Pinheiro Carneiro que a quebra 
do princípio “.... poderia ocorrer na medida em 
que houvesse comprovação de que o interesse

21 Idem, ibidem, p. 275-276.

riais, pautados pela Constituição e pelas leis
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público, naquela hipótese específica, seria de 
tal ordem que ã permanência do membro do 
parquet, no seu órgão de atuação, trariaprejuízo 
maior à sociedade, como um todo, que a própria 
quebra do princípio” .22 .

A  Lei Orgânica Nacional do Ministério Pú
blico, no seu art. 24, ainda prevê que o Procura-. 
donGeral de Justiça poderá, com a concordância 
do Promotor de Justiça titular, designar outro 
Promotor para funcionar em feito determinado, 
de atribuição daquele. Esse dispositivo suscita, 
a nosso ver, algumas questões controversas, que 
todavia serão por nós abordadas mais adiante, 
após o estudo da natureza jurídica do princípio 
do promotor natural.

Quanto aò alcance da. garantia da ina- 
movibilidade, deve ser entendido, embora a 
Constituição a isso não se refira explicitámen- 
te, que não diz respeito apenas ao cargo, mas 
abrange também as funções do carga. De fato, 
garantir apenas a inamovibilidade do Promotor 
rio cargo ou garantir sua presença na comarca 
seria a consagração de umá mera formalidade 
sem nenhuma consequência concreta, pois 
suas atribuições seriam facilmente esvaziadas 
quando fosse da conveniência do Procurador- 
íGeral. Não se estaria, na verdade, garantindo 
coisa alguma. Paulo Cezár Pinheiro Carneiro 
assevera que a “ ...'inamovibilidade não deve 
ser encarada do ponto de vista geográfico -  re
moção do Promotor de um lugar para o outro -, 
mas sim a inamovibilidade ná função, ou seja, 
das respectivas atribuições” .23

Não é outra a lição de Mazzilli ao afirmar 
que “ ... a verdadeira inamovibilidade dos mem
bros do Ministério Público não teria sentido s e . 
dissesse respeito apenas à impossibilidade de 
_se remover o promotor dé Justiça de seu cargo:

22 CARNEIRO, Paulo Cezár Pinheiro. Op. cit., p. 69. 
:23 Idem, ibidem, p. 56-57.

era mister assegurar ao titular do cargo o direito 
ao exercício das respectivas funções” . E mais 
adiante prossegue: “ ... deixando-se o promotor 
ria comarca ou na Promotoria, mas suprimindo- 
lhe, senão todas, mas suas principais funções, 
estar-se-ia facilmente contornando a garantia 
constitucional da inamovibilidade, que se refere 
ao cargo, mas visa substancialmente a proteger 
a própria função” .2̂

Na-verdade, para que a garantia fosse le
tra morta nem seria necessária a supreSsãó das 
“principais funções” . A  supressão de um único’ 
processo ou de um único inquérito que caberia 
ao Promotor analisar já é o bastante para burlar 
a garantia constitucional.

3 O Princípio do Promotor Natural 
3.1 Conceito e Requisitos

Para Mazzilli, Promotor natural é o “órgão 
do Ministério Público previamente investido, 
nas atribuições legais, o qual não poderá ser 
afastado do cargo e das funções a ele agregadas ” 
e o princípio do Promotor natural consiste "em 
não se poder afastar arbitrariamente o promotor 
do caso em-que, por critérios prévios da lei, ele 
deveria oficiar".25 Para Nery, Promotor natural é 
o Promotor de Justiça ocupante de cargo espe
cífico, com atribuição própria, cuja intervenção 
se justifique “a partir de critérios abstratos e 
pré-determinados” .26 Na conceituação de Vla- 
dimir Stasiak, “Promotor natural é aquele com 
atribuições legais para. atuar em determinada 
causa, que tenha ingressado na carreira" por 
meio de concurso público, e que não tenha sido 
designado para um caso específico” .27

24 MAZZILLI, Hugo Nigro. Op. cit., p. 158 e 167.
25 MAZZILLI, Hugo Nigro. Op. cit., p. 277 e 281.
26 NERY JR., Nelson. Op. cit., p. 88-91 passim.
27 STASIAK, Vládimir. O princípio do promotor natural e sua 
. relevância na administração da Justiça. Revista dos Tribu
nais, São Paulo, vol. 89, n. 771, p. 484-496, jan. 2000, p. 491.
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Como convergência destas lições, po
demos conceituar o Promotor natural como o 
membro da instituição, investido por concurso 
público, titular do cargo entre cujas atribuições 
está, de acordo com critérios pré-estabelecidos, 
a análise de um determinado caso.

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro antevê a 
necessidade de estarem presentes quatro requi
sitos para que se possa falar em promotor natu
ral.28 Tais requisitos foram assim sistematizados 
por Nery: “a) a investidura no cargo de Promotor 
de Justiça; b) a existência de órgão de execução; 
c) a lotação por titularidade e inamovibilidade 
do Promotor de Justiça no órgão de execução, 
exceto nas hipóteses legais de substituição e 
remoção; d) a definição em lei das atribuições 

do órgão’’ .29
Quanto áo terceiro requisito, Carneiro 

afirma que “qualquer lei orgânica que contenha 
dispositivo que retire do órgão de execução 
a possibilidade de lotação por titularidade é 
inconstitucional neste aspecto, porque viola o 
princípio do promotor natural".30

A  análisé dos requisitos exigidos para que 
seja observado o princípio dó promotor natural já 
afasta a possibilidade de que sejám nomeados 
os denominados promotores ad hoc. Se a Consti
tuição consagra o princípio do promotor natural, 
como será demonstrado, e se para sua obser
vância exige-se investidura regular no cargo 
de Promotor de Justiça, seria até despicienda a 
norma do % 2° do art. 129 da Constituição Fede
ral,31 pelo menos na sua primeira parte. ■

28 CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro.- Op. cit., p. 95.
29 NERY JR., Nelson. Op. cit., p. 92.
,30 CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Op. cit., p. 54.

. 31 Art. 129, § 2o. As funções de Ministério Público só podem
ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão 
residir na comarca da respectiva lotação.

3.2 Fundamento Constitucional
• O próximo passo na análise do princípio 
do Promotor natural é determinar de quai 
dispositivos ele pode ser inferido, uma vez 
que a Constituição a ele não se referiu exprej, 
samente.

Alguns autores vislumbraram o princípio 
do Promotor natural como uma decorrência do 
princípio da ampla defesa, pois, ao mesmo tempo 
que consagrava a possibilidade de os acusados 
em geral se defenderem em face de acusações,, 
o princípio também consagrava a “ acusação 
constitucionalmente adequada” . Segundo esi ;i 
tese, “quando a Constituição Federal assegura 
ampla defesa e cria o Ministério Público, há que 
se extrair do sistema integral a conclusão de 
que o parquet deva ser o primeiro interessado, 
na realização concreta e antecipada daquele 
princípio e, portanto, direta e substancialmente; 
voltado para acusação advinda da naturalidade; 
de seu organismo e da normalidade decorrentes 
da distribuição legal dos serviços” .32 Não nosf 
parece que o princípio da ampla defesa tenha 

tamanho alcance. I
A  maioria dos autores entende o princípio'; 

do Promotor natural como um dos aspectos uo| 
princípio fundamental do devido processo legalj 
"O devido processo legal só existirá se garantir-f 
mos, com a livre distribuição, o surgimento deuml 
órgão ministerial e de um julgador naturais..." .33 Noj 
mesmo sentido: “o devido processo legal (art. 5°| 
LIV, CF) exige, como participação imprescindíj

32 PENTEADO, Jaques de Camargo; Uzeda, Clovis Almir, 
Vital de. Op. cit., p. 151. O artigo, como se vê, fói esci"“ 
ainda sob a vigência da Constituição anterior.

33 SILVA,’ João Estevam da. Do promotor de justiça natui ■" 
Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 82, n. 690, p. 402-4-", 
abr. 1993, p. 404.

vel, a figura do Promotor natural” .34 Não há como 
negar tais conclusões, pois, como ensina Nelson 
Nery Jr., “bastaria a norma constitucional haver 
adotado o princípio do due process o f law- para 
que daí decorressem todas as consequências 
processuais que garantiriam aos litigantes o 
direito a um processo e a uma sentença justa” , 
para o autor, o princípio do devido processo legal 
seria uma espécie de gênero, do qual todos os 
demais princípios são espécies.35

Todavia o princípio do Promotor natural 
decorre apenas mediatamente do princípio do 
devido processo legal. Seus fundamentos cons
titucionais mais concretos, dos quais decorre 
diretamente, são as normas do § I o do art. 127 
e da alínea b do inc. I do § 5o do art. 128. Estas 
normas consagram, respectivamente, ò princípio 
da independência funcional e a. garantia da ina
movibilidade dos membros do Ministério Público.

Essa é a lição de Sérgio Demoro Hamilton, 
para quem o princípio do Promotor natural de
corre de três dispositivos encontrados no texto 
constitucional, sendo que “o primeiro deles con
siste na garantida da inamovibilidade dos seus 
membros (art. 128, parágrafo 5o, I, b); o outro 
assegura a independência funcional dos inte
grantes do parquet (art. 127, parágrafo I o); por 
fim, um terceiro, de caráter genérico, que versa 
a respeito da garantia do devido processo legal 

No mesmo sentido, afirma Nelson Nery 
Jr. que "a matriz constitucional desse princípio 
assenta-se nas cláusulas da independência 
funcional e da inamovibilidade dos membros
da Instituição” .37 A

/

?1 SIQUEIRA, Geraldo Batista de; Moisés, Jorge Gabriel; 
tfques, Myrthes de Almeida Guerra. Promotor ad hóc 
princípio do promotor natural. Revista dos Tribunais,’ 
Paulo, v. 82, n. 690, p. 406-410, abr. 1993, p. 406.

• ERY JR., Nelson. Op. cit., p. 31.
4MILTON, Sérgio Demoro. Op, cit.

■ ERY JR., Nelson. Op. cit., p. 91.
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De fato, a garantia do Promotor natural 
não estaria completa sem a conjugação destes 
dois dispositivos. De nada adiantaria^garantir 
ao membro do Ministério Público sua' indepen
dência funcional, com toda aquela abrangência 
que já estudamos, se ele pudesse ser afastado 
de seu cargo e de suas funções por simples ato. 
de vontade do Procurador-Geral de Justiça. Por 
outro lado, não teria nenhum sentido garantir a 
inamovibilidade do Promotor de Justiça se ele 
não pudesse manifestar-se livremente. De que 
valeria a garantia da inamovibilidade se o mem
bro cio Ministério Público estivesse sujeito a obe
decer a determinações dos órgãos superiores?

Más um outro dispositivo constitucional 
ainda pode ser lembrado. TVata-se do disposto 
no inc. LIII do art. 5o, cujo teor é o seguinte: 
“Ninguém será processado nem sentenciado 
senão pela autoridade competente". Nalição de 
Mazzilli: "... normalmente, quando a Constitui
ção menciona ‘processar e julgar’, está queren
do referir-se à tarefa jurisdicional. Entretanto, 
partindo-se da privatividade da promoção dá 
ação penal, agora conferida ao Ministério Públi
co, e considerando-se ainda a inamovibilidade 
de que gozam juizes e promotores, bem eomo o 
predicamento da independência funcional dos 
agentes políticos, o qual não é uma garantia só 
para estes últimos, e sim e especialmente para 
a sociedade, final destinatária de sua atuação, 
vemos que o princípio do Promotor natural hoje 
faz parte do devido processo legal. Sob esse 
prisma, a norma do art. 5o, LIII, da Constituição 
da República, a nosso ver, deve também ser 
considerada, a um só tempo, o princípio do juiz 
e do promotor com competência ou atribuição 
legal para oficiarem no caso” .38

Nelson Nery Jr. é da mesma opinião. Para 
ele, "extrai-se da locução ‘processar’, que vem 
no art. 5o, n. LIII, da CF, o sentido de que é a
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38 MAZZILLI, Hugo Nigro. Op. cit., p. 278-279.



atribuição que se confere ao Ministério Público 
para mover ação judicial, pois somente ele pode 
‘processar’ alguém 39

Essa constatação apresenta grande re
levância, pois nos tèrmos do § 4o do art. 60 da 
Constituição os direitos e garantias individuais 
são cláusulas pétreas, não podendo ser objeto de 
emendas tendentes ,à sua abolição. A  garantia 
do promotor natural, portanto, enquanto garan
tia individual, pertence ao núcleo imodificável 
da Constituição Federal de 1988.

Ainda que o princípio do Promotor natural 
não estivesse no art. 5o da CF, sua natureza de 
garantia individual (como demonstraremos em 
seguida), por si só, já garantiría sua petrificação. . 
Não obstante, o constituinte deu uma prova ine- 
quívoca de prestígio ao princípio ao consagrá-lo 
no art. 5o e rechaçou qualquer oposição que se 
pudesse fazer à suá natureza.

3.3 Natureza Jurídica
O princípio do Promotor natural tem na

tureza de dupla garantia. De um lado protege 
o promotor, que não poderá se ver privado do 
exercicio .de suas atribuições. Dé outro, e prin
cipalmente, protege o cidadão, que não se verá 
processado por um “promotor de encomenda” .-

Como ensina Vladimir Stasiak, o princípio 
do Promotor natural, “ao lado do Juiz natural, 
assegura ao cidadão que somente órgãos com 
com petência e atribuições lega is  podèrão 
-julgá-lo e processá-lo, impedindo que interes
ses políticos sobrepujem os ideais de Justiça". 
Mais adiante afirma que “o jurisdicionado tem 
assegurada a garantia constitucional de> sendo 
o caso, ser processado pela autoridade com atri
buição legal para tanto” . O mesmo autor ainda 
assevera que o princípio dò Promotor natural 
também se manifesta “no âmbito interno do
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39 NERY JR., Nelson. Op. cit., p. 90.

Ministério Público, uma vez que coíbe manipu
lações e designações visando casos específicos, 
de maneira a que nele postule o Promotor mais 
‘adequado’ ao processo” .40

E quando se fala em Proniotor mais “ade-' 
quado” deve-se ter em vista que sua designação 
tanto pode ter por fito a condenação de uma de
terminada pessoa a qualquer custo, afrontando 
assim uma garantia individual, como pode “fun
cionar inversamente, nãò com o propósito dé 
nomear-se um ‘acusador público de encomenda’, 
mas um Promotor de Justiça com a finalidade 
precípUa de arquivar um inquérito policial para 
assegurar a impunidade de alguém, a mando 
do Procurador-Geral de Justiça” ,41 o .que se 
mostra ainda mais grave, pois nesse caso toda 
a sociedade é lesada. Em ambas as hipóteses, 
entretanto, é violado o princípio fundamental 
da isonómia.

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro ensina 
que a garantia do Promotor natural representa, 
de um lado: “ ... a garantia de toda e qualquer 
pessoa física, jurídica ou formal que figure em 
determinado processo que reclame a interven
ção do Ministério Público, em ter um órgão 
específico do parquet atuando livremente com 
atribuição predeterminada em lei [...]. Por outro 
lado, ela se constitui também como garantia 
constitucional do princípio da independência 
funcional, compreendendo o direito do Promotor 
de oficiar nos processos afetos ao âmbito de suas 
atribuições” .42

A  natureza de dupla garantia é admitida 
pela quase unanimidade da doutrina, mas dois 
posicionamentos merecem uma análise desta
cada. Para Luiz Renato Topan o princípio do 
promotor natural é,.na realidade, uma “garantia
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40 STASIAK, Vladimir. Op. cit., p. 484-489 passim.
41 NERY JR., Nelson. Op. cit., p. 92.
42 CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Op. cit., p. 47.
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tiâ  socíedade^e não do membro da instituição, 
que só reflexamente se beneficia” .43 A  questão 
nos parece meramente retórica, pois sé de um 
jádo o próprio autor admite que “reflexamente" 
o princípio também protege os membros do 
Ministério Público, de outro é certo que aque- 
Jes que o entendem como dupla garantia não 
olvidam que para os Promotores não Se trata de 
qmá garantia fundamental, mas de uma garantia 
funcional e, portanto, meramente instrumental. 
Sua finalidade última é, fora de questionamen
tos, garantir o próprio cidadão (não é para outra 
finalidade, aliás, que existe o próprio Ministério 
Público). .
Ç O outro posicionamento que merece refe
rência é o de Mazzilli. Este autor foi o precursor 
do princípio dd promotor natural ao defender, em 
1976, haver limites ao pòder de designação do 
Procurador-Geral de Justiça44; todavia, àquela 
altura o autor entendia esses limites ao poder 
íiierárquico do chefe do Ministério Público ape
nas como uma garantia funcional do Promotor, 
em nenhum momento refere-se a uma garantia 
do cidadão45. Em obra posterior, porém, o autor 
reconheceu ,o princípio como uma “garantia 
fundamental do indivíduo", ao afirmar que não 
ae trata de uma “garantia só para estes últimos 
[Promotores de Justiça], e sim. e especialmente 
para a sociedade, final destinatária de sua atu- 
íação ...” .46

43 Apu.d Benon Linhares Neto. Algumas considerações 
' sobre o princípio constitucional do Promotor Natural. 
i  Jusnavegandi. Disponível em: < http://wwwl.jus.com.br/

doutrina/texto.asp?id-282>. Acessado em: 10.12.2001.
44 MAZZILLI, Hugo Nigro. O Ministério Público e a defesa 
do regime democrático. Revista dos Tribunais, São Paulo,

wol. 87, n. 751, p. 69-79,-maio 1998.
45 MAZZILLI, Hugò Nigro. O Ministério Público no processo' 
'.'penal. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 494, p. 269-272,
: dez. 1976.
46 MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério
-Público. São Paulo: Saraiva; 2001,_p. 278.
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3.4 O Art. 24 da Lei 8.625/93
Faz-se oportuno, agora, voltar à análise 

do art. 24 da Lei Orgânica Nacional do Minis
tério Público,.conforme havíamos anunciado ao 
tratar da garantia da inamovibilidade, no-capí
tulo precedente. Ó dispositivo citado confere 
ao Procurador-Geral de Justiça a prerrogativa 
de, com a concordância do Promotor de Justiça 
titular, designar outro Promotor para funcionar 
em feito determinado, de atribuição daquele.

A  norma parte da premissa de que o Pro
motor de Justiça é o único titular da garantia 
consubstanciada no princípio dó Promotor 
natural e que, destarte, pode dela abrir mão: 
Mas, conforme já foi demonstrado, a garantia é, 
antes de tudo, um direito fundamental e como 
uma das implicações desta assertiva esta a sua 
indisponibilidade.

Mazzilli afirma que “as prerrogativas do 
Ministério Público não são apenas da institui
ção, mas, de forma reflexa, atingem os seus 
membros, e sempre visam ao interesse público 
primário, sendo, portanto, indeclináveis".47

O Promotor de Justiça de Fortaleza, Benon 
Linhares Neto, tem entendimento radical acerca 
do citado artigo 24, que adjetiva de "temerário 
e inconstitucional” . Para o autor, como o prin
cípio do Promotor natural se consubstancia 
como garantia constitucional do cidadão e da 
sociedade, deve-se concluir pela "absoluta in- 
conátitucionalidade do questionado dispositivo 
da Lei 8.625/93 (art. 24)” .4a

Para nós, o problema merece solução di
versa. É o caso de se interpretar o art. 24 da Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público confor
me a Constituição, "... técnica a que deve obe
diência o intérprete da lei infraconstituciónal, 
sempre que isso for possível". De acordo com 
esta técnica de interpretação, “uma lei não devé

47 I^era, ibidem, p. 158.
48 LINHARES NETO, Benon. Op. cit.
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ser declarada nula quando seja passível de üma 
interpretação que a coloque em plena sintonia 
com o conjunto normativo-constitucional” ,49 é 
dizer, a norma é válida desde que observada 
determinada interpretação possível, pois as de
mais interpretações que a norma eventualmente 
admita são conflitantes com a Constituição.

É exatàmente o que se passa com o citado 
art. 24. A  entender -que o Prpmotor de Justiça' 
titular, ao concordar com a designação do Pro
curador-Geral de Justiça, estaria renunciando à 
suá atribuição para o caso, somos obrigados a 
concordar com a tese de Benon Linhares Neto 
pela inconstitucionalidade do dispositivo. Este 
também é o entendimento de Carneiro, para 
quem, "caso a interpretação deste dispositivo 
seja no sentido de efetivo afastamento e não 
de atribuição concorrente, estaremos diante 
de novo instituto administrativo, tão inédito 
como inusitado, o da renúncia de atribuição. A  
primeira pergunta que surge: seria possível o 
Promotor renunciar à atribuição fixada em' Lei 
Complementar à Constituição? Cremos que ela 
é irrenunciável, pelo simples fato dè não ser 
um direito unicamente do Promotor e ainda que 
fosse seria certamente indisponível. O princípio 
do Promotor natural ao lado de consagrar o 
direito do membro do parquet de exercer suas 
próprias atribuições -  ex vi legis -  se consti
tui em verdadeira garantia constitucional dos 
membros da sociedade, portanto, indisponível 
e irrenunciável” .50

No entanto a norma admite outra interpre
tação, no sentido de que ò Promotor de Justiça 
titular, embora concorde com á designação do 
Procurador-Geral de Justiça, não abre mão de 
sua atribuição. O Promotor designado atuará
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49 BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e Interpretação 
Constitucional. São Paulo: Celso Bastos editor, 1999, p. 
169-170.,

50 CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Op. cit., p. 78.
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concorrentemente com o Promotor titular, auxi- 
liando-o. Desde que interpretada desta forma, 
a norma do art. 24 da Lei Orgânica Nacional do 
Ministério Público não ofende o princípio cons
titucional do Promotor natural.

Para Carneiro, “pela redação do art. 24, c/c 
art. 10, IX, letra f, fine, mantendo-se o princípio 
do Promotor natural, só será possível ao Pro
curador-Geral designar membro do Ministério 
Público para exercer atribuições concorrentes 
com o titular, com a concordância e sem o afas
tamento deste” .51

Mazzilli vai ainda mais longe, ao afirmar 
que "a designação deve ser feita com critérios 
abstratos, com o só escopo de auxílio ao promo
tor, e não para, ainda que com a concordância 
do designado, furtar-se ele próprio da atuação 
concreta que a lei lhe incumbia” .52 Embora seja 
réalmente o ideal que tais designações sejam 
feitas com base em critérios abstratos e, ainda, 
pré-determinados, o fato é que a lei nãó exige 
e, a nosso ver, não configura ofensa ao princípio 
do Promotor natural a designação discricionária, 
pois o Promotor natural estará atuando no feito. 
Só haverá ilegalidade se o ato de designação 
do Procurador-Geral de Justiça estiver eivado 
pelo desvio de finalidade (visando favorecer ou 
prejudicar pessoa determinada), vício dos atos 
administrativos em geral.

3.5 A  questão das equipes especializadas
Tecerem os agora breves comentários' 

acerca desta questão prática no âmbito interno 
do Ministério Público e que já suscitou sérias 
controvérsias..

A s equipes ou grupos são Promotores 
destacados para atuar em casos que erivolyam 
matérias específicas, permitindo assim uma 
maior especialização e uma atuação mais efi-

51 Idem, ibidem, p. 79.
52 MAZZILLI, Hugo Nigro. Op. cit., p. 168.
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ciente. Tais equipes são um caminho para a 
maior eficiência do Ministério Público; todavia, 
só serão um instrumento efetivo de Justiça se 
funcionarem sob os auspícios do princípio do 
Promotor natural. Para tanto, tais equipes devem 
ser formadas por Promotores de Justiça, como 

. regra, com cargos fixos cujas atribuições vêm 
fixadas em lei. Devem, ainda, ter preservada 
sua inamovibilidade nestes cargos.*

Em 1984, por meio de resolução (Res. 
1/84), o Procurador-Geral de Justiça do Estado 
de São Paulo criou equipes especializadas em 
diversas áreas para a repressão às mais varia
das espécies de delitos, cabendo aos Promo
tores destas equipes oficiarem até a denúncia 
ou o arquivamento do inquérito policial. Esses 
Promotores,, ademais, eram designados pelo 
Procurador-Geral de Justiça.53

Sem dúvida, há evidente impropriedade 
em se dividir a atuação dos Promotores dentro 
de um mesmo caso, fracionando ã responsabi
lidade e obrigando um Promotor a atuar num 
processo no qual, eventualmente, se dependes
se de sua convicção, a denúncia não seria nem 
mesmo oferecida.

Mas o que queremos efetivamente abor
dar na mencionada resolução é a forma como 
as'equipes especializadas eram formadas: por 
designação do Procurador-Geral de Justiça. Não 

ão criados cargos nem são dadas garantias aos 
Promotores especializados, que, portanto, estão 
permanentemente sujeitos aos desmandos do 
Procurador-Geral de Justiça.

Comentando a citada Resolução 1/84, 
Jaques de Camargo Penteado e Clovis Uzeda 

firmaram que “a evidência, a resolução igno
rou (como se inexistente fosse) o princípio do 
Promotor natural” . Os autores advertiram para 
a “inconstitucionalidade de tal resolução, não

Cf. PENTEADO, Jaques de Camargo; Uzeda, Clovis Almir 
fitai de. Op. cit., p. 152.

obstante as possíveis intenções do ilustre chefe 
doparquet paulista. Foram criadas funções, sem 
os cargos correspondentes ...” .54

Embora sem se referir especificamente 
à Res. 1/84, Carneiro tam bém  entende in
constitucional tal forma de criação de equú 
pes especializadas. Segundo o autor, “ tais 
equipes deverão ter seus respectivos órgãos 
de execução, que serão preenchidos através 
de lotação por titularidade. Não se admite, 
como ocorria com bastante frequência em de
terminados Estados, que o Procurador-Geral 
pudesse criar equipes especializadas através 
de resolução e designar seus membros. É evi
dente a inconstitucionalidade da resolução, 
bem como de eventual artigo de Lei Orgânica 
que conceda ao Procurador-Geral tal poder. E sta 
situação [...} implica na criação de uma função 
para o exercício da atividade processual sem a 
existência do cargo correspondente, ou melhor, 
dos órgãos correspondentes de atuação, e, ao 
mesmo tempo, subtrai dos órgãos de execu
ção, devidamente criados por lei, parte de suas 
atribuições, ofendendo, via de consequência, o 
princípio de promotor natural” .55

Também Mazzilli é da opinião de que a 
criação de equipes especializadas sem a criação 
dos respectivos cargos, em vez de ser um instru
mento dq aprimoramento do Ministério Público, 
é, bem ao revés, uma possibilidade de manipu- 
laçãõ da instituiçãò pelo ProcUrador-Geral de 
Justiça.56 Para o autor, "a criação de équipés, 
quando ocupadas por promotores sem cargos 
com Correspondentes atribuições a eles agre
gadas, preenchidas ou esvaziadas ao alvedrio 
do Procurador-Geral, consubstancia violação 
ao princípio do chamado Promotor natural. Tal 
sistema impede substancialmente a efetivação

54 Idem, ibidem.
55 CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Op. cit., p. 62-63,
56 Cf. MAZZILLI, Hugo Nigro.' Óp, cit., p. 160.



do princípio constitucional, da independência 
funcional e da inamovibilidade” .57

No mesmo sentido é a lição de Nery, para 
quem.“as equipes especializadas de Promotores , 
dè Justiça, criadas com o objetivo de melhor 
distribuir, a promoção da justiça pelo parquet, 
são salutares e devem ser mantidas. Entretanto, 
seus componentes deverão ser Promotores de 
Justiça com cargo fixo e com atribuição desig
nada na lei, de sorte a respeitar-se o princípio do 
Promotor natural e a garantia da inamovibilida- 
de de que goza o membro do Ministério Público. 
Entender-se o  contrário, retirando do órgão do 
parquet atribuição para funcionar na equipe 
especializada, seria o mesmo que negar-lhe a 
inamovibilidade, garantida pela Constituição 
Federal. Os promotores de justiça das equipes 
especializadas não podem ser designados e 
removidos ao alvitre do Procurador-Geral de. 
Justiça".58

A  Lei Orgânica do M inistério iPúblico 
do.Estado.de São Paulo, no seu art. 295, criou 
alguns cargos especializados de Promotor de 
Justiça {acidentes do _trabalho; júri; falência; 
infância e juventude; meio ambiente etc.) e es
pecificou suas respectivas atribuições. Assim 
formadas, com a observância das exigências 
legais e constitucionais, as promotorias e equi
pes especializadas nãoofendem o princípio do 
Promotor natural.

Questão que merece, a nosso ver, trata
mento específico diz respeito âòs grupos cria
dos para investigação e repressão ̂ aos crimes 
praticados por organizações criminosas. Isto 
porque, dadas algumas das características des
tas organizações (violência, poder econômico e 
político, simbiose com o Estado e seus órgãos 
de persecução criminal), a repressão criminal
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57 Idera, ibidem, p. 725.
58 NERY JR.; Nelson. Op. cit., r . 92-93̂

pressupõe a flexibilização de regras e princípios 
que não se coaduna com a regra geral.

De fato, entre os diversos instrumentos 
e  metodologias próprios para investigação do 
crime organizado, a criação de grupos e forças- 
tarefas, muitas vezes para enfrentamento de 
problemas pontuais e localizados, se mostra 
essencial para a  eficácia e obtenção dé resul
tados. Esta forma de trabalho, por óbvio, não 
se coaduna com a criação de um cargo com 
atribuições específicas e permanentes.

De outro lado, a designação de Promotores 
de Justiça para integrar estes grupos permite a 
alternância de pessoas, sempre quenecessário, 
de forma a evitar a exposição excessiva e res
guardar a segurança dos agentes, em razão dos 
métodos violentos e intimidatórios usualmente 
empregados pelas organizações criminosas.

Não é outro o raciocínio do compromisso 
assumido.pelos Chefes de Poderes, no II Pacto 
Republicano de Estado, que no item 2.15 prevê 
a “criação de colegiado para julgamento em pri
meiro grau nos casos de crimes de organizações 
criminosas, visando a trazer garantias adicionais' 
aos magistrados, em razão da periculosidade 
das organizações e de seus membros”59,-tudo 
como forma de despersonalizâr a atuação dos 
órgãos do Estado.

> De qualquer forma, mesmo nestes casos, 
deve-se respeito ao Princípio do Promotor Natu
ral, de forma que a designação de um Promotor, 
ou de um grupo de Promotores, para atuar em 
um caso específico, envolvendo organização 
criminosa, pressupõe a concordância e á atuação 
conjunta do Promotor com. atribuição origina- 
riamente para o caso, em atuação concorrente.

. Além  disso, a designação de Promotores 
de Justiça para integrar os referidos grupos

(199), jul/dez. 2008. • -

59 http://www.stf.jus.br/arqiiivo/cms/noticiaNoticiaStf/ 
anexo/PactoRepublicano.pdf
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deve respeito aos princípios constitucionais 
ída impessoalidade, da eficiência e, na medida 
do interesse público, da inamovibilidade. “O 
que não se pode admitir é qUe os componentes 
destas equipes sirvam de instrumento para 
manipulações e mudanças, de acordo com a 
vontade do Procurador-Geral de Justiça, maS 
que contribuam elas para o aperfeiçoamento 
da justiça".60:

4 A  visão da jurisprudência
7 O princípio do Promotor natural foi ex- 
'pressamente admitido pelo plenário do Supre
mo Tribunal Federal no julgamento do Habeas 
Corpus 67.759-2, do Rio de Janeiro, aresto que 
se transformou em verdadeiro leading case na 
matéria, em julgamento por maioria de votos. A  
seguir analisaremos o teor desta decisão com o 
conteúdo dos- votos dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal e alguns outros aspectos do 
princípio que foram versados em outras decisões 
do próprio Supremo Tribunal Federal e também 
do Superior Tribunal-de Justiça. ’

A  ementa do HC 67.75.9, relatado pelo 
Ministro Celso de Mello, traz as seguintes con
siderações: “O postulado do Promotor Natural, 
ípie se revela imanente ao sistema constitu
cional brasileiro, repele, a partir da vedação de 
designações casuísticas efetuadas pela Chefia 
da Instituição, a figura do acusador de exceção. 
Esse princípio consagra uma garantia de ordem 
jurídica, destinada tanto a proteger o membro 
do Ministério Público, na medida em que lhe as
segura o exercício pleno e independente do seu 
ofício, quanto a tutelar a própria coletividade, a 
quem se reconhece o direito de ver atuando, em 
quaisquer causas, apenas o Promotor cuja inter
venção se justifique a partir de critérios- abstratos 
e pré-determinados, estabelecidos em lei” .

80 STASIAK, Vladimij. Op. cit. p. 494.
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Nesse trecho se vê que o Supremo Tri
bunal Federal reconheceu a natureza de dupla 
garantia do princípio do promotor natural. 
A inda na ementa são apontados os funda
mentos constitucionais do princípio: “A  matriz 
constitucional desse princípio assenta-se nas 

: cláusulas da independência funcional e da 
inamovibilidade dos membros da Instituição. 
O postulado do Promotor Natural, limita, por 
isso mesmo, o poder do Procurador-Geral que, 
embora expressão visível da unidade institu
cional, não dève exercer a Chefia do Ministério 
Público de modo hegemônico e incontrastável".

O reconhecimento do princípio do Promo
tor natural no ordenamento jurídico brasileiro 
deu-se, no HC 67.759, por maioria e, mesmo en
tre os Ministros que reconheceram a existência 
do princípio, nem todos entenderam que.ele era 
uma decorrência direta da Constituição. Dè fato, 
manifestaram-se quanto à imediata aplicabilida
de do princípio os Ministros Sepúlveda Pertence, 
Marco Aurélio e Carlos Velloso; entendendo que 
o princípio tinha matriz constitucional, mas sua 
aplicabilidade dependia da interpositio legis- 
latoris, manifestou-se o Min. Celso de Mello; 
reconhecendo a possibilidade de instituição do 

. princípio mediante lei, Min. Sydney Sanches; 
fínalmente, posição de expressa rejeição; áo 
princípio foi manifestada pelos Ministros Paulo 
Brossard, Octavio Gallotti, Néri da Silveira e 
Moreira Alves. 5 -

Em seu voto, o Min. Celso de Mello, após 
referir que a Lei Orgânica paulista consagra
va o princípio do Promotor natural, afirma: “O 
reconhecimento desse princípio, que se revela 
imanente à disciplina constitucional do Minis
tério Público, objetiva conferir efetividade a dois 
postulados fundamentais: um, o da indepen
dência.funcional, e outro, o da inamovibilidade 
dos membros da Instituição [... j e, enquanto não 
sobrevier a disciplina legislativa pertinente, não 
há como aplicar -  ou mesmo invocar -  o princí-

http://www.stf.jus.br/arqiiivo/cms/noticiaNoticiaStf/


174 Justitia, São Paulo, 65

pio do Prqmotor Natural, que, inobstante a sua 
formulação no plano doutrinário, ainda constitui 
tema de lege ferenda".

Õ Min. Sepúlveda Pertence, em seu voto,, 
manifestou-se no sentido de que o princípio do 
Promotor natural está previsto na Constituição, 
émbora toda sua potencialidade só advenha de 
posterior legislação integradora. Entretanto, 
no entendimento manifestado em seu voto, 
destacou que antes mesmo do advento de 
tal legislação o princípio já produziría alguns 
efeitos, entre os quais o de vedar designações 
arbitrárias do Procurador-Geral. Suas palavras 
são as seguintes: “não contestando, assim, qiie 
a eficácia plena e a concretização positiva de tais 
normas demandem imprescindível complemen- 
tação legislativa, o que, não obstante, ponho em 
discussão é a sobrevivência, incólume, até a edi
ção das normas infraconstitucionais requeridas,. 
da disciplina legal pré-constitucional, ainda no 
ponto em que se mostra incomportável no es
quadro da nova ordem constitucional vigente1'.

O Min. Marco Aurélio, referindo-se ao inc. 
L1II do art. 5o da CF, afirmou que, “inegavelmen
te, a existência deste último dispositivo legal 
revela alcance que excede a simples previsão do 
juiz natural A  alusão à impossibilidade de al
guém vir a ser processado senão pela autoridade 
competente diz respeito às normas processuais e 

■ estas, iniludivelmente, abarcam os pressupostos 
de desenvolvimento válido do processo, e dentre 
estes, exsurge a legitimidade ad processum e 
que, no caso, quanto ao Estado, é revelada pela' 
atribuição conferida ao Promotor Público. [...] 
Se de um lado compete ao Procurador-Geral a 
designação; de outro há que se assentar ã vin- 
culação à lei. Sem fato contemplado por esta, o 
afastamento compulsório daquele legitimado ad 
processum para, em nome do Estado, promover 

. a acusação e a substituição, em único processo, 
por outrem e, mais ainda, após promoção favo
rável aos acusados, vulnera, a um só tempo, os

preceitos pertinentes à proibição de juízo ou 
tribunal de exceção de processar-se ao arrepio 
das normas previamente conhecidas e, também, 
o que assegura ampla defesa,, pois afastou-se 
o equilíbrio verificado pela atuação, ao que se 
presume equidistante, do Promotor originário” ,

O Min. Carlos Velloso, em seu voto, adotou 
o entendimento externado pelo Min. Sepúlveda 
Pertence, no sentido de que as normas do § 5o do 
art. 128 da CF são normas de eficácia limitada, 
mas entre os efeitos que produzem desde logo 
(pois não há norma constitucional dèstituída 
de aplicabilidade) está o de revogar as normas 
infraconstitucionais anteriores que autorizavam 
o Procurador-Geral a afastar, em detrimento da 
garantia da inamovibilidade, o Promotor natural 
para determinado caso. Nas palavras do Minis
tro Carlos Velloso, “a partir da promulgação da 
norma constitucional de que cuidamos, o § 5o, 
I, ‘b ’, do art. 128: somente mediante decisão do 
órgão colegiado do Ministério Público, por voto de 
dois terços de seus membros, assegurada ampla 
defesa, e por motivo de interesse público, poderá 
o membro do Ministério Público ser afastado de 
suas funções ou das funções para as quais esta
va designado ...” . Para o Min. Carlos Velloso, "... 
o princípio da inamovibilidade do membro do 
Ministério Público [...] completa o princípio do 
dueprocess oflaw  que a Constituição consagra 
e que compreende o do juiz natural (CF, art; 5o, 
XXXV LIII, LV)” .

Para o Min. Paulo Brossard,,“Promotor na
tural é o integrante do parquet, com as garantias 
funcionais (pessoais é institucionais) constitu
cionalmente previstas, a quem as leis de integra
ção normativa tenham deferido competências 
privativas ou especiais. Não vejo ofensa a esse 
princípio, na instituição de órgãos especiais com 
funções específicas no Ministério Público, como 
também não vejo na designação de Promotores 
especiais, desde que estas objetivem o interesse 
público e estejam previamente previstas nas
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suas leis organizacionais” . O mesmo entendi
mento foi-adotado pelo Min. Octavio Gallotti.

O voto do Min. Moreira Alves foi. vazado, 
singelamente, nos seguintes termos: “Sr. Presi
dente, também indefiro o pedido, por entender 
-qué inexiste a figura do denominado promotor 
natural” .

Finalmente, o Min. Sydney Sanches manifes-. 
tou o seguinte entendimento: “Ameuver, a Cons
tituição Federal de 1988 não contém explícito, nem 
implícito, o princípio do ‘Promotor natural’, não 
resultando ele, necessariamente, dos princípios da 
independência funcional e da inamovibilidade dos 
membros do Ministério Público. Nada impede, 
porém, que a Lei Orgânica do Ministério Público 
venha a adotar o princípio (do ‘Promotor natural’ ), 
o que, aliás, me parece salutar para a instituição 
e para os jurisdicionados” . * -

Portanto, nessa decisão, o Supremo Tribu
nal Federal reconheceu a existência do princípio 
(por maioria); entretanto apenas três ministros 
entenderam pela sua aplicabilidade imediata, 
Para outros dois haveria a necessidade de le
gislação integradora.

Em decisões posteriores, o Supremo Tribu
nal Federal entendeu que a Lei 8.625/93 supria 
esta necessidade e assim,, após seu advento, 
passou a viger no Brasil o princípio do Promotor 
natural. De fato, o plenário do Supremo Tribunal 
Federal afirmou no julgamento do HC 69.599 que, 
“sendo a denúncia anterior à Lei 8.625/93 -  se
gundo a maioria do STF, firmada no HC 67.759 
(vencido, nó ponto o relator) -  não se poderia 
opor-lhe à validade o chamado princípio do 
Promotor Natural, pois, à falta de legislação que 
se reputou necessária à sua eficácia, estaria em 
pleno vigor o art. 7o, V, LC 40/81, que conferia ao 
Procurador-Geral amplo poder de substituição 
pára, mesmo no curso do processo, designar 
outro membro do Ministério Público para pros
seguir na ação penal, dando-lhe orientação que 
for cabível no caso concreto” . O mesmo enten

dimento voltou a ser manifestado pelo Supremo 
Tribunal Federal no AGRAG 169.169-8 e no HC 
70.290.

Em julgamento mais recente, embora fazen
do expressa referência ao julgado anterior, o Supre
mo Tribunal Federal negou existência do princípio. 
Consta da ementa do HC 90.277, julgado pela Se
gunda Turma em 17/06/2008, tendo como relatora 
a Min. Ellen Gracie, as seguintes passagens: "... 
tese de nulidade do procedimento que tramitou 
perante o TRF da 3a Região sob o fundamento da 
violação do princípio do Promotor natural, o que 
representaria. 3.0  STF não reconhece o postulado 
do Promotor natural.oomo inerente ao direito bra
sileiro (HC 67.759, Pleno, DJ 01.07.1993) (...) 4. Thl 
orientação foi mais recentemente confirmada no 
HC n° 84.468/ES (rei. Min. Cezar Peluso, I a Turma, 
DJ 20.02.2006). Não há que se cogitar da existência 
dò princípio do Promotor natural no ordenamento 
jurídico brasileiro. (...). 9. Habeas corpus denegado.

Analisaremos, em seguida, algumas bre
ves passagens de votos dos ministros dos Tri
bunais Superiores acercã de questões pontuais 
que tratamos no trabalho e que guardam relação 
com o princípio do Promotor natural.

Em relação ao alcance da garantia da ina
movibilidade dos membros do Ministério Públi
co, o Min. Celso de Mello, no mesmo HC 67.759, 
teceu as seguintes considerações: "... É amplo 
o alcance desse princípio, pois não só garante 
o Promotor ou Proqúrador no cargo de que é ti
tular, mas assegura-lhe, também, a integridade 
das funções inerentes ao ofício que titulariza e 
desempenha, que não poderão ser atribuídas, 
seletivamente, a outros membros da Instituição, 
em razão de situações concretas e especiais. 
(...1 A  inamovibilidade, pois, enquanto garantia 
subjetiva da independência, concerne não só 
ao cargo, mas, especialmente, às respectivas 
funções, que não poderão dele ser destacadas 
pelo Procurador-Geral e, por atò deste, deferidas 
a outro Promotor/Procurador” .
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Quanto à questão das equipes espécia- 
lizadás, manifestou-se assim o eminente Min. 
Sepúlveda Pertence, no HC 67.759: "Nem me 
parece que o sistema constitucional constitua 
óbice à continuidade e ao aprofundamento daN 
experiência de grupos especiais de promotores, 
dedicados a matérias específicas: na medida 
em que constituídos na forma da lei, o plexo de 
atribuições de tais equipes, ipso facto, estará’ 
subtraído da esfera protegida das atribuições 
legais ordinárias do agente que tenha a sua 
demarcação na competência do juízo o qual 
s i r v a . '■

No HC 17.106, o Superior Tribunal de 
Justiça abordou da questão relacionada ao art. 
24 da Lei 8.625/93. Embora sem tratar explici- 
tamente do dispositivo, adotou a posição que 
defendemos neste trabalho: “A  atuação de um . 
outro Promotor de Justiça, em auxílio àquele, 
oficiante junto ao Tribunal do Júri, é causa de 
nulidade relativa, somente acòlhível se houver 
prejuízo para a defesa e, ainda assim, se sus
citada no momento próprio [...]. O princípio do 
Promotor Natural nem de longe resta violado, o 
que somente acontece quando há lesão ao exer
cício pleno e independente das atribuições do 
parquet, a deixar entrever a figura do acusador 
de exceção

Ém seu voto, o Min. Fernando Gonçalves 
afirmou que haveria violação do princípio dò pro
motor natural_“se o representante do Ministério 
Público, titular da Vara dó Júri e competente 
para atuar no julgamento, sem razão plausível 
fosse afastado, com designação de outro para 
o mister” .

Conclusões
1 0  Ministério Público evolui ao longo da 

história constitucional brasileira, ganhando 
independência e novas atribuições a cada nova 
Constituição, sendo a Carta de.1937 a única a 
representar um retrocesso nesta trajetória.

2 A  Constituição de 1988 foi à primeira a 
consagrar o princípio do Promotor natural, em
bora sob a vigência da Carta de 1969 o princípio 
tenha surgido em nível legal.

3 Da unidade e da indivisibilidade não se 
pode deduzir uma suposta hierarquia funcional 
no Ministério Público. O Chefe do Ministério 
Público só tem ascendência sobre o restante da 
instituição acerca de questões administrativas.

4 O princípio da independência funcional 
afasta, no desempenho das atividades-fins, qual
quer ascendência hierárquica sobre os membros 
do Ministério Público, que se manifestam limita
dos apenas pelas suas consciências, pelas leis é 
pela Constituição. --

5 A  inamovibilidade do membro do M i
nistério Público abrange não apenas seu cargo, 
mas as atribuições afetas a ele..

6 O Promotor natural de determinado caso 
é o membro do Ministério Público titular do car
go entre Cujas atribuições está, de acordo com 
critérios legais pré-estabelecidos, a análise do 
caso em questão.

7 Um dos aspectos da garantia do devido 
processo legal é o princípio do Promotor natural.

8 O princípio dò Promotor natural decorre 
diretamente dos dispositivos constitucionais 
que consagram o princípio da independência 
funcional e a garantia da inamovibilidade do 
membro do Ministério Público.

9 A  natureza jurídica do princípio do Pro
motor natural é de dupla garantia. É garantia 
individual do cidadão de não se ver processado 
ou investigado por um acusador de exceção e é 
garantia do próprio Promotor, que poderá mani
festar-se livremente nos casos de sua atribuição.

10 O art. 24 da Lei 8.625/93 deve ser in
terpretado conforme a Constituição. Qualquer 
interpretação que afaste de suas funções o Pro
motor natural é inconstitucional.

11 As equipes especializadas são saluta
res, pois permitem uma maior especialização e
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uma atuação mais eficiente. No entanto, para 
q u e  não afrontem o princípio do promotor natu
ral, devem ser formadas por Promotores de Jus
tiça com cargos fixos e suas atribuições devem 
ser fixadas em lei. Devem, ainda, ter preservada 
Sua inamovibilidade nestes cargos.

12 Os grupos especializados na investiga
ção e combate ao crime organizado, em razão 
das peculiaridades destas investigações e vi
rando resguardar a segurança dos Promotores 
de Justiça, devem ser formados por designação, 
porém com observância dos princípios constitu
cionais do Promotor natural, da inamovibilidade, 
da impessoalidade e da eficiência.

13 Na jurisprudência dos tribunais supe
riores o princípio do Promotor natural é ainda 
reconhecido de forma tímida, sem todas as 
implicações que dèlé efetivamente decorrem.

LOUBÈH, S. de C. L. The Constitutional Princi
pie of the Natural Proseeutor. Rev. Justitia (São 
Paulo) v. 199, p. .155-178, jul./dez. 2008. -

• ABSTRACT: This essay discusses the Prin
cipie of the Natural Proseeutor, searching for 
its constitutional fundamentais and demons- 
trating its nature as an individual guarantee. 
In order to demonstrate the emergence of 
this principie in the legal System, it analyzes 
the evolution of thé Public Prosecutoris Office 
throughout the Brazilian Constitutions and 
the Public Proseeutor's Office institutional 
principies. It further presents ari analysis of 
practiçal issues, such as the creation of specia- 
lized groups and, finally, the Supreme Federal 
Court’s current v iew  on former còurt decisions 
concerning the matter.
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Direito da Comunicação Social, Publicidade 
no Sistema de Crédito e Cultura do Consumidor *

• SUMÁRIO: Introdução., 1 A  comunicação de 
- massa na sociedade midiatizada, a publi

cidade e o sistema de cyédito, 2 Direito da 
Comunicação Social e culturá-consciência do 
consumidor:»princípios constitucionais.; Con
clusão. Referências bibliográficas.

• RESUMO: O propósito deste artigo é estabele- 
. cer uma reflexão sobre o Direito da Comunica
ção Social: Discute o papel da comunicação de 
massa e, principalmente, da publicidade sob 
a égide do sistema de crédito e sua influência 
sobre o cotidiano das pessoas, ao estatuir um 
prestígio social no consumidor. O processo 
hermenêutico dos princípios constitucionais 
reclama uma perspectiva embasada na impli- 
cação dialética entre a Ordem Econômica e a 
Ofdem Social.

PALAVRAS-CHAVE: Direito da comunicação 
. social. Princípios constitucionais. Publicidade 

e crédito. Cultura e consumidor. ,

Introdução
A  sensação de que os meios de comuni

cação de massa mudam cada pessoa ou de que . 
a existência está por eles pautada merece uma 
reflexão teórico-crítica acerca de como aqueles 
concorrem não só para o conforto e o entrete
nimento, mas também para a banalização da 
vida, em razão de uma irrefletida e saturada 
aquisição de bens de consümo com vistas á 
um padronizado modo de se apresentar para o 
mundo, muitas vezes sem compreensão de sua 
dimensão sociòcultural.

Emerson Ik eC O A N **

Ao atrelar os domínios daS respectivas 
ciências sociais aplicadas, o Direito e a Comuni
cação Social, inseridos que estão na. sociedade. 
midiatizada e em especial quanto à publicidade - 
no sistefna de crédito, percebe-se no Direito 
da Comunicação Social o intuito de conjugar a 
liberdade de expressão e a livre iniciativa com
0 incentivo à cultura e a defesa do consumidor, 
princípios consagrados na Constituição da Re
pública Federativa do Brasil.

1 À  comunicação de massa na sociedade 
midiatizada, a publicidade e o sistema 
de crédito

Sob o império de uma ideologia do con
sumo desenfreado de bens, serviços e marcas 
e por força de uma correspóndente publicidade 
ostensiva, o ser humano tem a ilusão da liber
dade ou consciência plena de escolha. É iludido 
também quanto ao viver num mundo em que 
os acontecimentos sejam de fato em “tempo

* Versão revista da publicada na "Rêvista dos Tribunais” , 
volume 860, ano 96, junho de 2007, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, pp, 48-61.

**Mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Facul-
• dade de Direito da Universidade de São Paulo. Assistente 
Jurídico de Desembargador no Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. Mediador e Conciliador Judicial 
peía Escola Paulista da Magistratura. Mestrando em Co
municação na Contemporaneidade na Faculdade Cásper

. Libero, pela qual é Especialista em Teoria e Técnicas 
da Comunicação. Foi professor dé Linguagem Jurídica 
na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. >
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real" e os “padrões de comportamento” sejam 
conquistas,, e como tais reconhecidos, a des
peito da proclamada individualidade egoística 
na. apresentação e uso do corpo e de bens, no 
componente mais marcado e até despudorado 
da sexualidade.

A  comunicação de massa global, porém, 
não deve ser uma tentativa de massificação 
global de comportamentos esteréotipados, 
desrespeitando ou anulando a cultura local e a 
consciência individual refletida sobre os bens 
socioculturais consumidos.

. Atualmente, configura-se a cultura no con
sumo, depende o reconhecimento pessoal daqui
lo que se possui ou daquilo que se pode chegar 
a possuir. As transformaçõés constantes nas 
tecnologias de produção, no desenho de objetos 
e na comunicação de massa geram ampliação 
de desejos' e expectativas, tomando instáveis 
as identidades fixadas em repertórios de bens 
exclusivos de umá comunidade étnica ou nacio
nal.1 O modo de ser do indivíduo na integração 
discursiva “pessoa, espaço e tempo” no campo 
da “modernidade-mundo” possui uma dimen
são existencial diluída e, em contrapartida, “os 
espaços da cidade encontram-se condensados 
e simulados nos ‘shopping centers’ (com suas 
ruas, praças, fontes, letreiros luminosos das lojas 

' e de suas marcas), como no espaço urbano, onde 
se pode encontrar todo tipo de mercadoria. "2 Daí 
que acertadaménte Milton Santos denomina d e . 
globalitarismo esse uso indiscriminado, por par
te das empresas midiáticas, de uma publicidade 
incentivadora de uma competitividade perversa 
para consumo de ilusões, e coloca que “a confu
são dos espíritos impede o nosso entendimento

1 CANCLINI, 3ST. G. Consumidores e Cidadãos, p. 15.
2 TRINDADE, Eneus. A  Publicidade e a Modernidade- 
mundo: As Representações de Pessoa, Espaço e Tempo " In: 
"Os sentidos da publicidade: estudos interdisciplinares” 
(BARBOSA, Ivan Santo -  org.), p. 85.

do mundo, do país, do lugar, da sociedade e de 
cada um de nós mesmos" .3

Poder-se-ia falar exclusivamente de um 
meio de comunicação de massa. Poder-se-ia- 
identificar ainda a televisão apenas, pofquanto 
perpetuada a época da ‘videosfera’, em que a 
tela “é o panteão audiovisual para seduzir, em 
forma dè manipulação, o telespectador por uma 
comunicação de massa controlada por empre
sas” .4 *

Some-se a isso a contemporaneidade da 
Era Digital, relacionada com a dependência 
tida inevitável ao mundo virtual ou à sociedade 
digital, na qual muitas tarefas cotidianas são 
transportadas para a rede mundial (Internet) 
pelas telas agora de computadores ou de apare
lhos de telefone celular ou de outra ferramenta 

. inventada da noite para o dia e imediatamente 
divulgada exaustivamente como “última moda” , 
com uma quase impossibilidade de a ela se fur
tar, sobremaneira os adolescentes ou aqueles 
com “espírito de adolescente” , não importando a 
faixa etária a menos ou a mais que a reconhecida 
culturalmente como tal, pois o importante para 
essa gente é estar “ligado” ou “conectado” ao 

. "bem de consumo mais moderno” , quase que 
instantaneamente substituído por outro “ainda 
mais moderno” , e desse modo “instalar” a re
lação existencial “homem-máquina-meios” em 
estranha e instintiva simbiose, muitas vezes 
para suprimir carências afetivas de toda ordem, 
“mascarado" o problema psicossomático da es
tima própria, não permitida a busca da plenitude 
do ser pela reflexão.

É o lugar da chamada civilização ciberné
tica ou da sociedade informática, cujo receio é o- 
de um totalitarismo tecnológico (à guisa daquele 
vislumbrado por George Orwell), no qual “donos

3 "Por uma outra Globalização” , p. 46.
4 DEBRAY, Régis. O Estado Sedutor: As Revoluções Midio-
lógicas do Poder, p. 71,

do1 poder informacional" comandem as ações 
humanas em suas esferas pública e privada.5

Não bastasse tudo isso, ou em função 
mesmo desse paradoxo próprio da "pós-moderni- 
dade"6 ou da sociedade "pós-industrial"7, está-se 
diante de uma,mídia “espetacular” , que, em vez 
de se prestar à informação esclarecedora e racio
nal do mundó contemporâneo, prefere valer-se 
do entretenimento descompromissado na mais 
adequada expressão da “ indústria cultural"', 
porquanto “questões embaraçosas sobre sua 
qualidade, sobre sua verdade Ou não verdade, 
questões sobre o nível estético de sua mensa
gem são reprimidas, ou pelo menos eliminadas, 
da dita sociologia da comunicação.”8

Sob o aspecto da “sociedade do espe-^ 
táculo” , a mídia, com o instrumento do apelo 
publicitário desmedido, faz com que em grande 
parte das relações de consumo domine o des- , 
cartável, obsolescência programada, dos bens 
de consumo propriamente ditos, passando pelos 
compromissos de ordem intersubjetiva de mais 
variados foros -  sociais, profissionais, familiares, 
afetivos, amizade, coleguismo, até, e o que é
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5COAN, EmersonIke. “©Interneteo-direitoà privacidade 
na sociedade do imaginário" In: "Revista Ciências 
Humanas” , ano X, v. 10, n. 2, julho-dezembro de 2004, 
São Paulo: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-gráduação 
da Universidade de Taubaté, pp. 91-97- e “Proteção 
constitucional da privacidade e a Internet" In: “Revista 
Brasileira de Direito Constitucional, n° 5: Princípios,- 
constitucionais de Direito Privado", janeiro-junho de 2005,- 
São Paulo: Escola Superior de Direito Constitucional, pp.. 
10-17.

6 E, embora se caracterize por ura complexo de fenômenos 
desprovidos de profundidade, substância e significado, 
perdidos na intensidade e na vacuidade do momento, 
portanto sem nexo com o passado, é possível vasculhar 
neles ideologia e significados polissêmicos, como sustenta 
Douglas KELLNER, A  Cultura da Mídia, p. 302. •

7 CANEVACCI, Massimo. Antropologia da Comunicação
' Visual, p. 8.
8 ADORNO, T. W. A  Indústria Cultural, p. 95-96.

pior, a pessoa como se fosse coisa; enfim, tudo 
se torna valor de troca, bastante o "ter” algo ou 
“parecer-se" com algo, insignificante o “ser" 
alguém, acentuando um problema de caráter 
existenciaL9

Esse “algo” acima apontado pode ser qual
quer um dos bens ou ícones de cultura contemporâ
nea presentes emcapas de revista, em cartazes, na 
publicidade, na moda etc., onde cada um encontra 
um fio que promete conduzir a “algo mais” pro
fundamente pessoal, numa lúdica e onírica trama 
tecida com desejos pressupostos absolutamente 
comuns. Daí que a "instabilidade da sociedade 
moderna se compensa no lar dos sonhos, onde com 
retalhos de todos os lados conseguimos operar a 
‘linguagem da nossa identidade social.” ’10

Em programas como “Big Brother Brasil” é 
bastante “ser famoso meramente por ser famo
so” , sem que seja preciso reunir qualificações 
ou atributos pessoais (intelectuais, científicos, 
artísticos, lúdicos ou desportivos). O importante 
é aparecer e permanecer, de preferência ‘em 
tempo real’, exposto na mídia.

É difícil nesse “cenário", porquanto difuso, 
dar-se por integrado nessa" sociedade do espe
táculo” , designação atual ainda, e perceber que 
existe uma concorrente forma de banalização da 
vida, ao entender o ser humano'em "condição de 
vedete (...) do vivido aparente, o objeto de iden
tificação com a vidãsaparente sem profundidade 
(...) Aparecendo no espetáculo como modelo de 
identificação, ele renunciou a toda qualidade 
autônoma para identificar-se com a lei geral de 
obediência ao desenrolar das coisas.”11
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9 COAN, Emerson Ike. “A  comunicação de massa global e 
a crise existençial.do homem contemporâneo" In: Revista 
Jurídica Consulex; Ano IX, n° 212 - 15 de novembro de 
2005, Brasília: Editora Consulex, pp. 56-60.

10 SARLO, Beatriz. Cenas da Vida Pós-moderna, p. 25 - o 
destaque pertence ao original.

11 DEBORD, Guy. A  Sociedade do Espetáculo, pp. 40-41. .



A  "midiatização”, portanto, como expõe 
Muniz Sodré,' é uma ordem de mediações so
cialmente realizadas, num "tipo particular de 
interação”, a qual‘se poderia denominar “tec- ' 
nomediações”, caracterizadas por uma espécie 

‘ de "prótese tecnológica e mercadológica da reali
dade sensível’’, denominada "médium”, daí que:

"Aplicado a ‘médium’, o termo ‘prótese’ 
(do grego ■prosthenos’, extensão), entretanto, 
não designa algo separado dó sujeito, à ma
neira de um instrumento manipulável, e sim a 
forma resultante de uma extensão especular ou 
espectral qué se habita, com um novo mundo, 
com nova ambiência, código próprio e sugestões 
de condutas.”12

Ora, o consumo, "é uma atividade de ma
nipulação sistemática de signos”13, na qual se 
‘consome’ uma “relação simbólica” para se estar 
ou não estar integrado numa moda, que estatui 
um prestígio social, ( “standing”). Desse modo, 
toda "publicidade” se refere explicitamente ao 
objeto sob um critério imperativo: ‘Você será jul
gado por’...'Reconhece-se uma mulher elegante 
com...’ etc.”14

Tem o termo etimologia latina, de “publi- 
cus”, que significa 'tornar público, podendo ser 
definida como "arte dè despertar no público o 
desejo de compra, levando-o, à ação” ou “con
junto de técnicas de ação coletiva utilizadas no 
sentido de promover o lucro de uma atividade 
comercial, conquistando, aumentando ou man
tendo clientes”15 *. É o principal elemento do 
composto promocional do “marketing" que, do 
inglês “market” (mercado), “pode ser definido

12 “Eticidade, campo comunicacional e midiatização” In: 
"Sociedade midiatizada” (MORAES, Dênis de. -  org.), .•
pp; 20-21. '•

13 BAUDRILLARD, Jeán. O Sistema dos Objetos, p. 206.
14 Idem, ibidem, p. 202. '
1EMALANGA, Eugênio. Publicidade:uma Introdução,p. 11.
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como o conjunto de atividades humanas que 
tem por objetivo facilitar e consumar relações 
de troca, as quais, por sua vez, visam satisfa
zer necessidades humânas situadas dentro dè 
determinado momento histórico, pois, pomo já 
dito, tais necessidades variam desde as mais 
básicas de subsistência até aquelas ligadas ao 
lucrõ ou a meras atividades de lazer.”18

Com isso, nota-se que o discurso da pu
blicidade se, de um lado, faz “saber” , isto é, 
informa, através de dados coniprováveis, de 
outro, faz "crer” , mediante um processo de se
dução, e a estratégia retórica dessa modalidade 
.de discurso social, como uma forma da prática 
da Comunicação Social, tem por fundamento 
esse “saber" e esse "crer", que são incutidos 
no público com o objetivo de fazê-lo “querer” o 
produto/objeto/mercadoria ou serviço oferecido, 
sempre relacionado a uma determinada marca.17

Nessa ordem de idéias,"a publicidade só é 
efetiva quando gera no consumidor a necessida
de, a ânsia, a compulsão, o descontentamento 
que só poderá ser abrandado com a posse do 
bém ou a utilização do serviço anunciado. E tal 
sensação de desconforto, de vazio, não é gerada 
em conformidade apenas com o valor de uso 
do produto, mas sim tendo em vista seu “valor 
cultural”. Em outras palavras, o consumidor é 
induzido a querer não o produto ou serviço, ou 
mesmo a facilidade de vida que ele lhe pode pro
porcionar, mas principalmente o "status” social 
(o "algo mais” ) de ter o poder de adqüiri-lo, a 
satisfação de fazer parte de uma comunidade de 
péssoas que adotam tal valor cultural. Por outras

• palavras, adotam a forma midiatizada, num es- 
pelhamento, pelo qual a qualidade da imagem 
é medida á partir de um modelo sugerido pela

16 SANTOS, Fernando Gherardini. Direito do Marketing:
• uma abordagem jurídica do marketing empresarial, p. 20.

17 BIZZOCCHI, Aldo. Anatomia da Cultura, p. 296.
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mídia numa projeção sociocultural ou extensão 
simbólica como uma “prótese” .

Outra advertência, cunhada na psicologia 
social e não desconhecida pela arte ou técnica 
publicitária, pelo contrário, uma vez que estra
tégia para se saber previamente como e para 
atingir o público-alvo de uma campanha, é a 
notoriedade de que a sensibilidade é mais susce
tível e permanentemente instigada por mínimas 
reiterações de impressões do que pelo súbito e . 
transitório impulso. Significa dizer qué a inscrição 
psicocultural da personalidade perfaz-se num 
processo, como a alfabetização e como toda sorté 
de aprendizado, e a divulgação de um serviço ou 
mercadoria com a correspondente aceitação de- 
uma marca atende a esse comando de reiterações 
e redundâncias de informações verbais e não 
verbais para atingir seu fim, sedutor-persuasivo 
e substancialmente retórico, de promover a uti
lização de um serviço, e  não outro, a compra de 
uma determinada mercadoria, e não outra, suces- 

ivamente, por envolver componentes racionais 
e eminentemente emocionais.

O desejo de consumir nasce, pois, do em
prego de argumentos tanto raeionais quanto 
emocionais, significa dizer também, tanto cons- 

ientes quanto inconscientes,18 incluindo as 
denominadas mensagens subliminares.19
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Roland BARTHES estabelece que todo processo 
comunicacional, como produção cultural e de sentido,. 
:ompreende transmissão de idéias, sendo determinadas • 

mensagens de dimensão inconsciente e o problema é 
o de que, nesse-processo dé circulação é consumo de 
sentidos vividos pelos usuários da sociedade, estes sejam 
afetados pelos estímulos e, em consequência, passem 

■ a aceitar a sucessão de mudanças (impelidas para o 
consumo) de uma forma natural, inocente ou inconsciente 
(“Mitologias” ; p. 183).

19 Sobre esse tema, Flávio CALAZANS expõe que a  
psicologia define subliminar como qualquer estímulo ’ 
abaixo do limiar da consciência, estímulo que -  não 
obstante -  produz efeitos.na atividade psíquica, e, no 

. âmbito .da informáção publicitária, aplica-se a fórmula

Tome-se o exemplo da aquisição e uso do 
cartão de crédito.

O sistema de crédito deve ser visto tam
bém pelos sentidós.da diferenciação e da esco
lha (o "algo mais” ), na medida em,que as faci
lidades do pagamento por aquele “ofertadas" 
nada mais são que uma instância psicológica 
de "proteção e gratificação”20 ao consumidor, 
subentendido (ideologicamente) como se fosse 
um direito seu è no fundo como se fosse um 
direito econômico do cidadão.

Na realidade, ao nível da publicidade, o 
crédito constitui argumento decisivo na “estra
tégia do desejo": “está em pé de igúaldade na 
motivação de compra com a escolha, a ‘persona
lização’ e a fabulação publicitária da qual vem a 
ser o complemento tático’’ .21

Ora, o contexto psicológico é o mesmo na 
antecipação do gozo dos objetos no tempo e per
tence à mesma lógica do “standing” (prestígio 
social), porquanto nos dias que correm não fere 

' o pudor da compra somente com pagamento à 
vista, sendo substituída pelo "a perder de vis
ta” ..Enfim, ter alto limite em cheque especial e 
possuir diversos cartões de crédito são sinôni
mos de “status", como uma “ética nova” , uma 
vez que não faltará oportunidade de adquirir, 
por antecipação, mais objetos de desejo. E o 
usüário ‘a crédito’ “aprende pouco a pouco a 
usar em completa liberdade o objeto como se 
este fo sse ‘seu’ ".22

geral dossubliminares, qual seja, uma grande quantidade
de informação transmitida em pouco tempó, por um
mecanismo de defesa psíquico, o excedente ficará
subliminar (ver seu "Propaganda subliminar multimídia”).
Èntre os jurjstas, ver Guilherme FERNANDES NETO,
Direito daComunicaçáo Social, pp. -184-192.

20 BAUDRILLARD, Jean. O Sistema dos Objetos, p. 184!
21 Idem, ibidem, p. 166 - destaqüe no original.
22 Idem, ibidem, p. 166 - destaque no original.
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Com isso, preserva-se o princípio da prote- 
ção/gratificação combinado com o da frustração 
permanente, já que “aChamo-nos continuamen
te em atraso com relação a nossos objetos".23

E um dispositivo encontrado pelo siste
ma capitalista de, a despeito das dificuldades 
econômico-financeiras crescentes dos cida- 
dãos/consumidores, ‘‘promover" a integração 
(consenso) social pela compra, intermediada 
pela publicidade, constante e muitas vezes 
ostensiva. '

Cuida-se de um “ilusionismo” cóm a pre
tensão de satisfazer temporariamente a alma 
do consumidor, pois “o comprador a crédito 
também tropeçará sobre os vencimentos e há 
fortes probabilidades de que procure consolo 
psicológico com a compra de outro objeto a 
crédito".24 -

E mais: ■
“O sistema de crédito coloca aqui um má

ximo à irresponsabilidade do homem frente a si 
mesmo: aqüele que compra aliena aquele que 
paga, trãta-se do mesmo homem mas o sistema, 
pelo seu desnível no tempo, faz com que náò se 
tenha consciência disso ” ,25

Em suma, está-se sempre na instância 
do desejo reprimido, pois “os objetos não exis
tem absolutamente com a finalidade de serem 
possuídos e usados mas sim unicamente com a 
de serem produzidos e comprados. Em outros 
termos, eles não se estruturam em função das 
necessidades nem de uma organização mais 
racional do mundo, mas se sistematizam em 
função exclusiva de uma ordem de produção e 
de integração ideológica".26
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23 Idem, ibidem, p. 167.
24 Idem, ibidem, p. 171.
25 Idem, ibidem, p. 171.
26 Idem, ibidem, p. 172.

Támbém digno de nota, em complemento 
a essas lúcidas e ainda atuais considerações, 
ser a instigação ao consumo hoje angariada 
por empresas em bancos, ou por empréstimos 
por eles oferecidos, pois, como diz Márcio Mello 
Casado, houve: “alteração ha publicidade veicu
lada pelos bancos. Até então muito tempo atrás 
os anúncios dos bancos tinham caráter Somente 
institucional, procurando mostrar a solidez e a 
segurança destas instituições.

O aprofundamento da crise econômica no 
país fez com que á publicidade dos bancos mu
dasse. E fato incontroverso que, cada vez mais, 
as pessoas consomem. A  par desta tendência, a 
necessidade de crédito é elementar. -

Os bancos deram-se conta deste paradoxo 
e começaram a anunciar crédito, notadamente 
nos intervalos de programas populares e mesmo 
através de praticas como o ‘merchandising’. Se o 
consumidor assiste ao anúncio de um produto e 
não tem como comprá-lo, fica feliz em saber que 
poderá adquiri-lo com as facilidades com qüe os 
anúncios dos bancos expõem o crédito.”27

O texto citado mostra o contexto em que 
são veiculadas as mensagens publicitárias na 
sociedade de consumo de crédito.

De fato, dentre outras modalidades de 
crédito bancário, o cartão de crédito é exemplo, 
enfático, como, por força de lei, entendimento 
doutrinário e jurisprudencial, negócio jurídico: 
de natureza bancária composto por vários con
tratos unificados pela finalidade primordial de 
permitir ao consumidor facilidade na imediata 
aquisição de bens e serviços mediante fornece
dores credenciados pela administradora, com 
oferta ainda, ao Usuário de mútuo bancário ou 
crédito rotativo, ao possibilitar saque em moeda
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27 “Proteção do consumidor de credito bancário e 
. financeiro” , p. 93 -  destaque no original.
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corrente e o parcelamento dos débitos. Notória 
a sua emissão, em regra, por uma instituição 
financeira, quer por um único banco, quer por 
úm grupo de bancos, com constituição de uma 
sociedade ou associação para administração de 
seu uso. Diante de tal realidade, são equipara
das as administradoras de cartões de crédito às 
•instituições financeiras e não por acaso a edição 
de Lei Complementar n.° 105, de 10/01/2001, ao 
nesse sentido estabelecer em seu artigo I o, § I o. 
Equiparação essa constante também na Súmula 
283 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se desconhece, ademais, que sobre as 
prestações incidem juros altos, e a inadimplência, 
na maior parte das vezes, se toma a situação fática. 
; e jurídica de seu usuário, com o pagamento do va
lor mínimo da fatura no mês seguinte e seguinte e 
seguinte etc. É denominado por “dinheiro de plás
tico". Com ele a relação é de aparente segurança 
e conforto, como um “amigo” para todas as horas, 
em razão da qual o desejo de consumir é maior 
do que o de contenção de gastos, sintomática a 

-situação de “sobrâr mês no fim do salário” .
A  inadimplência e o superendividamento 

^passam a ser a regra na sociedade de consumo de 
crédito, e a proteção do consumidor quanto aos 
limites na inscrição nos Bancos de Dados de Pro
teção ao Crédito, como SPC, Serasá entre outros, 
assume relevância na esfera jurídica, casüistica- 
mente verificada, á fim de se constatar eventual 
.abuso, ora pela desídia manifesta do usuário de 
■ oferecer resistência infundada ao cumprimento 
: da obrigação, conhecida ou presumida sua con
dição de ter entendimento das regras ordinárias 
do mercado, ora pelo desvio de finalidade pela 
averbação do nome do usuário no rol de maus 
pagadores em referidos bancos de dados, por 
parte de quem o faz indiscriminadamente com 
intuito de compelir ao pagamento compulsório 
:do que entende devido, sem que sejam adotadas 
todas as medidas acautelatórias para depois se 
valer desse recurso extremo. Nesta hipótese,

comprovado desmerecimento público da imagem 
da pessoa, cabível indenização por danos morais.

Salutar a ressalva de se cuidar, quando 
caso, de discussão da dívida “sub judice” , para 
inibir ato unilateral e de efeito contínuo, com 
óbice ou restrição à pessoa à prática de negócios 
na sociedade, temerário, diga-se de passagem, 
não só a ela, mas também à própria -ordem 
econômica, ao não se propiciara circulação de 
bens e mercadorias, a prestação de serviços, 
enfim, o giro de capital, uma vez que desaten- 
didos estariam os princípios da função social 
do contrato e o da boa-fé objetiva, diretivos das 
relações obrigaciopais e contratuais hodiernas, 
com vistas a operabilidade dessas relações na 
harmonização de interesses, enfim, o interesse 
econômico combinado com o interesse ético.

Providências essas com o intuito de satis
fazer, os princípios constitucionais, dentre elés 
os a seguir expostos, bem como com o de aten
der àqueles orientadores do Código de Defesa 
do Consumidor e do novo Código Civil e suas 
disposições.28 

/

28 Ver estudos de Antônio Carlos EFING. “Banco de dados 
•e cadastro de consumidores” . São Paulo: .Revista dos 
Tribunais, 2002; Geraldo de Faria Martins da COSTA.- 
“Superendividamento: a proteção de crédito em direito 
comparado brasileiro e francês1’. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002; Leonardo RoscoeBESSA. “O consumidor 
e os limites dos banco§ de dados de proteção ao crédito”. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. Emerson Ike 
COAFL"Ensino jurídico, interdisciplinaridade e o espírito 
da nova lei civil” In: “Revista de Direito Privado” n° 14, 
abril-junho de 2003, São Paülo: Revista dos Tribunais, pp. 
07-37. Roberto Augusto Castellanos PFEIFFER e Adal
berto PASQUALOTTO. “Código de Defesa do Consumidor 

~e o Código Civil de 2002: çonvergências e assimetrias”. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. Sobre o Código 
Brasileiro de Defesa do Consumidor, os comentários dos 
elaboradores de seu anteprojeto, Ada Pellegrini GRUSfO- 
VER, Antônio Herman de Vasconcellos e BENJAMIN, 
Daniel Roberto FINK, José Geraldo Brito FILOMENO, Ka-. 
zuo WATANABE, Nelson NERY JÚNIOR e Zelmo DENARI 
(“Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado 
pelos autores do anteprojeto”, 8a ed., 2005).
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2 Direito da Comunicação Social e cultura- 
-consciência do consumidor: princípios 
constitucionais

Para manutenção desse “cenário", e para 
esse efeito, “o ‘show’ deve continuar".

Isso nâo quer dizer què se quer condenar ' 
nem se pretende dar motivos insinceros e impos
síveis cie realização para inibir a criatividade dé 
profissionais òu as atividades empresariais com 
tal finalidade, tampouco atribuir à técnica da 
publicidade uma feição de vilã da história, sob 
o risco de não ser atendidos princípios basilares 
da ordem econômica e social, consagrados na* 
Constituição da República Federativa do Brasil, 
quais sejam, o da liberdade de expressão e o da 
livre iniciativa.

O que se pretende é advertir que, correlatos 
a esses princípios, outros também são igualmèn- 
te basilares da ordem econômica e social, para
lelamente assegurados na Carta Magna pátria, 
a saber, o do incentivo à cultura e o dá defesa 
do consumidor. ■ '

O “Direito da Comunicação Social", trata
do neste trabalho sob o enfoque dos princípios 
constitucionais,, não tem  condão exaustivo, 
mas aberto, porque intérdisciplinar, conjugado 
que é com temas e princípios atinentes aos 
planos aqui traçados e também não exaustivos 
e abertos, "Direito Econômico” , “Direito do En
tretenimento” , "Direito da Cultura" e “Direito 
Ambiental", para os quais a literatura jurídica 
vem se formando.

O que pode ser afirmado é que, no dizer de 
Marcos Alberto Sant’Anna Bitelli, "um ‘direito 
da comunicação e da comunicação social’ seria 
tributário das garantias constitucionais ineren
tes à dignidade da pessoa humana e aos direitos 
sociais no que toca à formação e preservação 
de seu bem maior, que é a consciência, de que 
emana o conhecimento da própria dignidade. 
Por isso, o interesse tão grande da sociedade

e do Estado por ela organizado diante desses 
direitos (de informar e ser informado), pois so
mente uma pessoa humana ‘consciente’ poderá 
ter satisfeito o atendimento desse princípio 
fundamental.

Assim é qu ea  Constituição Federal cura 
tahto do zelo sobre a mensagem para a formação 
da consciência, do conhecimento e da cultura do 
povo brasileiro, como, também, do acesso aos 
meios de divulgação da informação, através da 
comunicação, preconizando a redução da exclu
são social e tecnológica".29

Não pode ser dado à questão "Da Comu
nicação Social” 30, inserida que está no Títulò 
"Da Ordem Social", arts. 220 até 224, tratamen
to apartado dos correlatos “Direitos Sociais", 
arts, 6o e 7o, e “Direitos e Deveres Individuais 
e Coletivos” , art. 5o, em especial a liberdade 
de expressão e de criação, a intimidade, a 
privacidade, a honra e a imagem, a liberdade 
de trabalho, profissão e ofício, o acesso à infor
mação.e o sigilo da fonte quando necessário 
ao exercício de profissão, cabíveis o direito de 
resposta proporcional ao agravo, a coibição ao , 
anonimato, o àcessó à justiça, além de indeni
zação por dano material, moral ou à imagem, 
da defesa do consumidor, a saúde, merecendo 
particular relevância o do incentivo e valorização 
da cultura brasileira ( “Da Cultura”), numa leitura 
conjunta do art. 215 com o art. 221, para que não 
seja desconhecida de seu próprio povo, como 
que se a pessoa (o brasileiro) ignorasse as suas 
próprias circunstâncias histórico-sociais, tal
vez com maior grau de ignorância nos grandes

29 “O Direitç da Comunicação e da Comunicação Social” , 
pp. 168-169.

30 Gênero no qual inserido a espécie “publicidade”, ativida
de submetida também aos princípios e regras do Código
Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, elabo
rado pelo Conselho Nacional de Auto-Regulamentaçãò 
Publicitária -  Conar e do Código de Defesa do Consumidor.

céhtros Urbanos, a ponto de “viver” o sonho, o 
Imaginário de outras culturas, não que estas não 
devessem t er'implicação com a brasileira, mas 
que fossem absorvidas de forma complementar 
e refletidamente.31

É evidente que a cultura brasileira não é 
original, no sentido de que tenha se formado 
.por si mesma, sem receber influência de fatores 
externos, e é improvável que alguma cultura o 
seja. Quer em sentido mais comum, como aper
feiçoamento do homem em particular, partícipe 
do mundo em que está inserido, quer em sentido 
inais especial, como o de civilização, na acepção 
de um conjunto de bens materiais e espirituais 
que as gerações acumulam ao longo'do. tem
po, transformando a natureza, com limitações 
á  evidência, para que ela possa ser utilizada 
em função doS interesses e valores humanos, 
á acepção "cultura brasileira" somente pode 
ser concebida numa visão global ou mundial 
è sob a direção de uma sociedade plural, com 
condicionantes específicas de cerne luso-afro- 
ámeríndio, da língua portuguesa, ida recepção 
também dos hábitos dos imigrantes de origem 
europeia ou asiática, das diversidades regionais, 
a resultar numa “unidade plural” , pela soma de 
uma multiplicidade de. influências, não só ante- 
vistas, com também sob aspectos novos, cada 
vez que o Brasil é pensado com atenção.32 E desse
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3X A  despeito de nossas considerações iniciais sobre 
essa questão, confira, .de Fábio Henrique PODESTÁ, . 
“Interesses Difusos, Qualidade-da Comunicação e 
Controle Judicial”, pp. 84-108.

32 RE ALE, Miguel. Perspectivas da Cultüra Brasileira In: ■ 
“Brasil, Sociedade Plural” , pp. 11-26 e “Perfil da sociedade 
brasileira” In: "De olhos no Brasil e no mundo” , pp. 03-47.

, Sobre a perspectiva do “Culturalismo” de Miguel Reale, 
ver, de Emerson Ike COAN, “Direito natural e invarian- 

, tes axiológicas na acepção estrutural de Miguel Reale:
. atualidade do tema” In; “Revista Brasileira de Filosofia” , 
■úrol. LIII, fase. 216, outubro-novembro-dezembro de 2004,

pensar com atenção busca-se uma compreensão 
refletida como "autoconsciênciadeumpoVó"33.

Não por acaso, a Carta Magna brasileira 
estabelece que é livre a expressão da. atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença (art. 
5o, IX), autorizador, à evidência, de que a pessoa 
atue conforme suas inclinações e interesses cul
turais, declarando, de tal sorte, que “o Estado 
garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e 
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das' 
manifestações culturais” (art. 215). Por acesso 
às fontes da cultura nacional, leia-se a todas as 
manifestações culturais do povo brasileiro em ge
ral com as manifestações culturais particulares: 
populares, indígenas, afro-brasileiras e de outros 
grupos participantes do processo civilizatório 
nacional (art. 225, § I o), próprio de uma sociedade 
pluralista ( “Preâmbulo").

O tema da cultura na Constituição de 1988 
é tratado-sob enfoques que se integram recipro
camente ao dispor: "bens de valor histórico, ar
tístico e cultural, os monumentos, as paisagens 
naturais notáveis e os sítios arqueológicos", 
"acesso à cultura, à educação e à ciência" (art.

\23, III,.IV e V), “as criações científicas, ártísticas 
e tecnológicas no patrimônio cultural brasilei-' 
ro” (art. 216, III), “educação, cultura, ensino e 
desporto” (art. 24, IX). Ademais, há referência 
também rios arts. 5o, IX, XXVII, XXVIII e LXXIII,. 
e 220, §§ 2o e 3o, como manifestação de direito 
individual e de liberdade e direitos autorais; nos 
arts. 23, 24 e 30, como regras de distribuição 
de competência legislativa da União, Estados,
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pp. 505-532. Entre os çonsumeristas, Fernando Gherardini 
SANTOS, “Direito do Marketing: uma abordagem do 
‘marketing’ empresarial", pp. 40-116.

33 REALE, Miguel. A  Filosofia como Autoconsciência de um 
Povo In: “Pluralismo e Liberdade” , pp.,63-78.
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Distrito Federal e Municípios, e como objeto de 
proteção pela ação popular; nos arts. 215 e 216, 
como objeto do Direito e patrimônio brasileiro; 
no art. 219, como incentivo ao mercado interno, 
de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural; 
no art. 221, como princípios a serem atendidos 
na produção e programação das emissoras de 
rádio e televisão e no respeito aos valores éticos 
e sociais da pessoa e da família; no art. 227, 
como um direito da criança e do adolescente; 
e no art. 231, quando reconhece aos índiossua 
organização social, costumes, língua, crenças 
e tradições e quando fala em terras tradicional
mente ocupadas por eles necessárias à reprodu
ção física e cultural, segundo estes últimos itens, 
assim como tombados todos os documentos e 
os sítios detentores de reminiscências históricas . 
dos antigos quilombos (art. 216, § 5o).34

. Constituído como “Estado Democrático 
de Direito” no art. I o da Carta Magna, isso tem 
reflexo na sua "Ordem Econômica” , tanto que 
conjugados seus dois princípios basilares no art. 
170, IV e V, “a livre concorrência e a defesa do 
consumidor” , respectivamente, e

"É essa díade que nos dá ó efetivo sentido 
ideológico de nossa Constituição, a qual situa 
b valor da livre iniciativa em harmonia com os 
interesses coletivos. Se ela é conceituada, -no 
parágrafo único do mesmo Art. 170, como liber
dade econômica ou liberdade de empresa, esta 
não representa, todavia, um valor absoluto, pois 
deve respeitar os direitos do consumidor.

. Não se confunda, no entanto, a defesa dò 
cbnsumidpr.com a preservação de uma igualda
de maciça e indiferençada, pois consumidores 
somos todos nós, nas mais diferentes categorias 
sociais, desde os mais ricos aos mais pobres, dos

34 Sobre o tema, ver José Afonso da SILVA, "Ordenação 
Constitucional da Cultura” . São Paulo: Mâlheiros, 2001.

velhos às crianças. Respeitar-lhes os direitos, 
dando a cada um o que é seu, ó, por conseguinte, 
um imperativo de justiça, que leva em conta uma 
pluralidade de situações distintas".35

Estes arts. I o e 170 devem ser lidos envol
vendo o árt. 3o, ao fixar os "objetivos fundamen
tais” da República Federativa do Brasil de (I) 
construir uma sociedade livre, justa e solidária, 
(II) garantir o desenvolvimento nacional, (III) er
radicar a pobreza e a marginalidade e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais, (IV) promover 
o bem de todos, sem preconceitos de qualquer 
forma,, não como conjugação apenas de ideo
logias, mas como política a ser concretamente 
implementada, e revisada continuamente num 
contexto de uma comunicação de massa global,: 
para que haja operabilidade de tal paradigma,; 
pelos instrumentos normativos orientados pelos 
objetivos aqui reproduzidos com natureza de 
•princípios, somados abs expostos nos parágra
fos anteriores, entre outros, numa' apreciação 
sistêmica, a fim de que sejam plenamehte 
eficazes, isto é, adequados aos fins que visam; 
não apenas uma ordem econômica formal, mas 
também material. Essa é a feição dirigente da 
Constituição de 1988, na qual um princípio como 
qualquer um dos apontados é norma-objetivo,, 
paráque seja "um modelo econômico de bem- 
estar” , preservado o sistema capitalista, mas 
“progressista” , com abertura pelo desempenho 
do novo papel do Estado, do ponto de vista so
cial, a fim de se evitar abuso do poder econômico. 
e assegurar a todos existência digna.36

35 REALE, Miguel. “O Estado Democrático de Direito e o- 
Conflito das Ideologias” , pp. 44-45.

36 Sobre essa feição “progressista” ede “modelo econômico 
do bem-estar” , de “Constituição dirigente" e “norma- 
objetivo", e de que o princípio da livre iniciativa contém 
o da livre concorrência, ver Ero-s Roberto GRAU, A  Ordem

'Econômicana Constituição de 1988, pp. 28-41/241-272, pp. 
199-225 e pp. 225-241, respectivamente.
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Existência digna de todos numa conjuga
ção dos arts. I o, III (dignidade do ser humano), 
e 3o, ÍV (supra) com o art. 170, III e VI, a função 
social da propriedade e a preservação do meio 
ambiente ( “Do Meio Ambiente"), na utilização 
adequada dos recursos naturais disponíveis 
(art. 186, II), a fim de que todos tenham direito 
ao meio .ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, na imposição ao Poder Pú
blico e à coletividade do dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gera
ções (art. 225), todos também da Constituição 
Federal. Enfim, para que o desenvolvimento 
sócio-econômico e cultural se dê sob os ditames 
da ética e responsabilidade também socioam- 
biental, componentes dos valores ecológicos 
contemporâneos, com vistas à utilização sus
tentável dos recursos naturais.37

E preciso, assim, educar a pessoa para 
o consumo conspiente, pois:"Sem a educação 
integràl do homem, preparando-o. convenien
temente para o gozo e o emprego superior dos 
bens postos à sua disposição, nos limites das 
necessidades superiores da coexistência, po
deremos assistir a uma nova forma de barbárie, 
convertidos os instrumentos de vida em ameaça 
crescente aos valores fundamentais que se iden
tificam com o próprio ser do homem" .3a

Conclusão
Vive-se num "cenário” espetacular em que 

há avanços tecnológicos num crescente jamais 
percebido na história que, se de um lado enal
tece com conforto e entretenimento, por outro,

Interesses Difusos e Coletivos

Ver de Píauto Faraco de AZEVEDO/ Ecocivilização:
nbiente e direito no limiar da vida.. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2005.
IEALE, Miguel. Do Problema da Produção na Ideologia 

Contemporânea In: "Pluralismo e Liberdade” , p. 218.

desconsidera a pessoa, com a banalização da 
vida, a perda de valorês intimamente associados 
à formação do caráter, do sentimento e da men
te, sobretudo quando se torna o maior inimigo 
de sua consagração em termos éticos.

O consumismo e o uso desmedido do cré
dito são expressões correntes nos dias atuais,

\

necessária a reflexão sobre considerável carac
terística nas relações sociais, não se furtando os 
estudiosos do Direito desse intento, sobretudo 
pelo crescimento dos estudos consumeristas, 
sobre os quais não se dève aprioristicamente 
atender apenas aos anseios defensivos do 
presumível hipossuficiente consumidor, mâs 
localizá-lo integrado numa dada sociedade, 
que sobrevive desses mecanismos por força do 
capital, em concorrência, pois, de pr-opósitos, 
com acertos e erros, sob o prisma dos princípios 
constitucionais da liberdade de expressão, livre 
iniciativa, incentivo à cultura e defesa, que signi
fica também consciência, do consumidor, numa 
implicação dialética entre a ordem econômica e 
a ordem social. -

Ora, se se proclama por uma espécie de 
cidadania, plena, sua plenitude somente se dará 
com a oportunidáde de efetiva participação de 
todos, primeiro que tudo, nos bens e benefícios 
sociais básicos (educação, emprego, moradia, 
comida etc), como corolário dos valores da soli
dariedade e cooperação, enquanto.todos, sem ex
ceção alguma, vinculados a um destino comum, 
cujo sucesso Ou malogro a todos atinge e envolve, 
nacional e  internacionalmente.

Reitera-se o já colocado alhures, que isso 
se insere no contexto atual de uma globalidade 
em que a universalização em todos os âmbitos 
das atividades humanas (econômica, financei
ra, científica, tecnológica, política, cultural etc.) 
pode trazer, por um lado, grandes benefícios ao 
progresso dos Estados, fixando-se, entre eles, 
intercâmbios valiosos -  aqui uma acepção de 
fim do mundo, como daquele caracterizado pelo
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ostracismo è, portanto, falta de comunicação 
entre os povos e, de outro, pode acarretar, de 
maneira irreversível, supressão de diferenças, 
uniformizando todas as formas de vida e de 
cultura, exclusão social, desemprego, novos 
nacionalismos agressivos, enfim, uma crise éti
ca em face do imediatismo do útil e do prático, 
aí a outra acepção de fim dò mundo, pelo não 
entendimento entre os povos, ou seja, o reverso 
da medalha.

E essa dimensão difusa é coletiva pode ter 
suporte nós meios de comunicação de massa e 
a publicidade pode ser á técnica dé divulgação, 
sobremaneira com campanhas denominadas 
institucionais, respeitadas as. divers_idades 
regionais, em que o “colocar em comum” e o 
"tornar público” assumem esse condão de bem 
comum e, interesse público, os qüais consagram 
as ciências sociais aplicadas, Comunicação So
cial e Direito, legítima a denominação “Direito 
da Comunicação Social” .

.COAN, E. I. The Social Communication Law, Ad- 
vertising in the Gredit System and Consumer' s *• 
Culture. Rev.Justitia (SãoPaulo), v. 199, p. 181_- 
194, jul./dez. 2008.

• ABSTRACT: The purpose of the article is to 
initiate a reflection about the Social Commu
nication Law. This article discusses the role 
of mass communication, éspecially,. the-role 
of advertisement under the credit system 
and its influence on people’s everyday lives, 
by establishing sòcial prestige status for 
the consumer. The constitutional principies’ 
hermeneutic process demands a perspective 
based on the dialectic approach between the 
Econòmic Order and the Social Order.

• KEY-WORDS: Social Communication Law. 
Constitutional Principies. Advertising and 
Credit. Culture and Consumer.
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Ensino Superior Público e Gratuito

• SUMÁRIO: Introdução. 1A  Súmula Vinculante 
. 12.2 A  dimensão expandida da gratuidade do 
' ensino público superior. Conclusão.

• RESUMO: Ò ensino publico superior orienta- 
se pela gratuidade. A  Súmula Vinculante 12 
do Supremo Tribunal Federal enuncia o des- 
cabimento de taxa de matrícula no ingresso

. nas universidades públicas. Corolário desse 
entendimento é a gratuidade, do curso e do 
exame vestibular de ingresso.

8 PÀLAVRAS-CHAVE: Ensino público superior. 
Gratuidade . Taxas indébitas de matrícula. 
.Súmula Vinculante 12 do STF, Extensão da 
gratuidade ao exame vestibular de ingresso e 
ao curso nas universidades públicas.

Introdução
O propósito deste ensaio é aquilatar a 

extensão da expressão “gratuidade do ensino 
público em estabelecimentos oficiais” constante 
do art. 206, IV, da Constituição Federal, e erigido 
ao status de princípio constitucional especial, 
mormente à luz da Súmula Vinculante 12 do 
Supremo Tribunal Federal. Embora restrito o teor 
do verbete (cuja eficácia jurídica é denotada pelo 
art. 103-A da Constituição de 1988 acrescido 
pela Emenda n. 45/04) à cobrança de taxas de 
matrícula nas universidades públicas, uma in
terpretação sistêmica qualificada pela coerência 
e pela unidade do ordenamento jurídico decerto 
conduzirá a outros aspectos relativos à gratui
dade do ensino público superior -  concebíveis 
como alicerce de uma política pública indusiva 
-  apontando para uma evolução sensível da 
jurisprudência e assegurando à população a efe-

W allace Paiva M ARTINS JUNIOR1

tividade dos direitos fundamentais assegurados 
na Carta Magna.

1 A  Súmula Vinculante 12
O Supremo Tribunal Federal editou a Sú

mula Vinculante 12, in ver bis:

“A  cobrança de taxa de matrícula nas 
Universidades Públicas viola o disposto 
no artigo 206, inciso IV. da Constituição' 
Federal".

A  decisão que obriga todos os órgãos e en
tidades da Administração Pública da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
inclusive suas universidades constituídas sob a 
forma de autarquias, é assaz louvável.

Apesar de o art. 206 da Constituição Fe
deral declarar como princípio "a gratuidade do 
ensino público em estabelecimentos oficiais” em 
seu inciso IV, algumas faculdades ou universida
des públicas resolveram cobrar mensalidádes de 
seus estudantes, partindo de uma interpretação 
literal da Constituição.

Argumentava-se que a gratuidade era res
trita ao ensino público nos níveis fundamental e 
médio porque assim eraéxpressamente previsto 
nos incisos I e II do art. 208 da Constituição.

Essa exegese não resistia a uma inter
pretação sistemática da Constituição. O art. 
206, IV  contém norma geral que não comporta 
distinções; ele se rêfere à gratuidade do ensino

14o Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social de 
São Paulo,- doutor em Direito dò Estado (USP) e prófessor, 
de Direito Administrativo (Unisantos). .
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público em “estabelecimentos oficiais", o que 
abrangia faculdades ou universidades institu
ídas pelo poder público.

2 A  dimensão ekpandida da gratuidade do
ensino público superior

Embora a Súmula Vinculante 12 se refira à 
cobrança de taxa de matrícula, a interpretação 
dispensada pela Suprema Corte estende-se, por 
identidade de razões, à cobrança de mensalida
des, taxas de emissão de diplomas etc.

Também será um ingrediente poderoso 
para á vitória em outra batalha no ensino pu
blico: o acesso ao ensino superior. É preciso ' 
assegurar a autêntica democratização do con
curso (vestibular) de ingresso nas universidades 
públicas como corolário da gratuidade do art. 
206, IV da Constituição.

A  Constituição de 1988 cunha a gratui
dade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais (art. 206, IV), ou seja, nas instituições 
públicas de ensino sem qualquer distinção de 
grau (fundamental, médio ou superior). Ora, 
se há a garantia de gratuidade do ensino em 
qualquer instituição pública, é elementar que a 
diretriz constitucional de eficácia plena abrange 
o seu acesso, que se faz pelo exume vestibular, 
sob pena de completa subversão do direito sub
jetivo público assegurado.

Em favor desta tesè, contabiliza-se pre
cedente do próprio Supremo Tribunal Federal 
reconhecendo a constitucionalidade de lei esta
dual isentando a todos do pagamento de taxa de 
inscrição. Eis a ementa do venerando acórdão: -

“CONSTITUCIONAL.' UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO RIO GRANDE,DO NOR
TE: VESTIBULAR: TAXA DE INSCRIÇÃO: 
ISENÇÃO. LEI n° 7,983/2001, DO ESTADO 
DO RIO GfLANDE DO NORTE. I. -  Lei n° 
7.983/2001, que isenta do pagamento de 
taxa de inscrição os candidatos ao exame

vestibular da Universidade Estadual do 
Rio Grande do Norte: constitucionalidade. 
II. - ADI julgada improcedente" (STF, ADI 
2.643-RN, Tribunal Pleno, Rei. Min. Carlos 
Velloso, 13-08-2003, m.v., DJ 26-09-2003, 
p. 05, RTJ 191/469). .

Debateu-se nesse precedente exatamente 
a compatibilidade da isenção com o art. 206, IV, 
da Constituição, à luz de princípios como a dig
nidade da pessoa humana e da igualdade (arts. 
I o, III, e 5°, caput, da Constituição).

Trata-se de assegurar a democratização no 
acesso à univérsidade pública como asseverou: 
o Ministro Carlos Áyres Britto no julgamento 
acima invocado:

“Entendo que o voto do eminente Carlos 
Velloso homenageia, a meu sentir, melhor 
os princípios regentes da ministração do. 
ensino no Brasil (art. 206). Não só aquele 
que.fala da gratuidade do ensino público 
em estabelecimentos oficiais (inciso IV), 
mas me preocupo também com a democra
tização do acesso ao ensino público e essa 
democratização claro que estará facilitada 
pela dispensa de taxa para prestação do 
concurso vestibular. Entendo também, 
Ministro Carlos Velloso, que, quando a 
Constituição fala de autonomia didático- 
científica, administrativa e de gestão finan
ceira e patrimonial das universidades, no 
caso que nos interessa, é preciso distinguir 
entre autonomia para gerir seus próprios 
recursos, autonomia de gestão e autonomia 
para defini-los. Quem define os. recursos 

1 de uma universidade, seja sob a forma de 
autarquia, seja de fundação, é -a própria 
lei. No caso de autarquia, a Constituição 
exige lei específica para criação, ou seja, lei 
monotemática, lei monofinalística, lei que 
não se permite promiscuidade temática, a
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fim de que haja, por parte do legislador, o 
máximo de concentração material.
“No caso da dispensa dessa taxa, o Es
tado não. pode alegar renúncia de receita 
propriamente, seja porque, a Constituição 
já estabeleça a gratuidade do ensino e a 
democratização do acesso, seja porque a 
Constituição, no árt. 12, já proclamou que 
os Estados manterão seus sistemas de 
ensino com receita específica, destinando 
nada menos que 25% das receitas decor
rentes de impostos, exatamente para isto: 
manutenção e desenvolvimento do ensi
no. Então, não há, pelo art. 212, a menor 
necessidade de reforço de caixa por meio 
de cobrança de inscrição em vestibular, 
porque a própria Constituição já disse que 
pelo menos 25% das receitas derivadas de 
impostos serão canalizadas para a manu- 

. tenção e desenvolvimento do ensino." 
Convém obtemperar que no caso julgado 

a lei era de iniciativa parlamentar, e o Supremo . 
Tribunal Federal negou a existência de reserva 
de iniciativa do Chefe do Poder Executivo., No - 
Estado de São Paulo, o deputado Fernando 
Capez apresentou projeto de lei nesse sentido, 
acolhendo proposta da Comissão de Estudos 
Institucionais e Acompanhamento Legislativo 
da Associação Paulista do Ministério Público 
(Projeto dé Lei n. 1,362/07), espelhando a atua
ção de membros do Ministério Público do Estado 
de São Paulo. O projeto tem o seguinte teor:

-‘Artigo I o O candidato para ingresso nas 
Instituições de Ensino Superior Públicas 
Estaduais será isento do pagamento da 
inscrição do vestibular ou processo seletivo, 
independentemente de comprovação de sua 
renda oú de seu representante legal. 
Parágrafo único. A  isenção será concedida 
mediante a comprovação da conclusão do 
ensino médio ou de que o candidato está 
cursando o último ano deste.
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> Artigo 2o As despesas decorrentes da 
execução desta lei correrão a conta das 
dotações orçamentárias próprias suple
mentadas, se necessário.
Artigo 3o Esta Lei entra em vigor'na data 
de sua publicação” . -

Nas instâncias inferiores, também é asse-, 
gurada a gratuidade, verbi gratia:

“CONSTITUCIONAL -  REMESSA KX OFFI- 
CIO EM MANDADO DE SEGURANÇA -  

' AUSÊNCIA DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM 
VESTIBULAR -  POSSIBILIDADE.
1 -  À  Constituição da república, em seu 
artigo 206, inciso IV assegura a gratuidade 
do ensino público'nos estabelecimentos 
oficiais.
2 -  As Universidades Públicas foram cria
das e são mantidas pelo poder público 
com a finalidade de democratizar o ensino 
superior, garantindo-se às classes menos 
favorecidas a possibilidade dé ascensão 
social. Não adianta existirem Universida
des gratuitas, uma vez que, para a inscrição 
em seus vestibulares, exige-se das pessoas 
humildes o pagarriento de uma taxa.
3 -  Remessa Oficial não provida (TRF -  2a 
Região, REO 42302-RJ, 3a Turma, 22-10- 
2002, DJ 18-09-2003, p. 160)” .

Além deste aspecto, e não obstante o art. 
246 da Constituição Paulista proíba a cessão de 
próprios estaduais para o funcionamento de esta
belecimentos de ensino privados de qualquer natu
reza, há universidades públicas instituindo cursos 
de pós-graduação com previsão de pagamento de 
mensalidades. Esse procedimento também é ilegal 
e não se amolda ao enunciado sumuLar.

MARTINS JÚNIOR, W. E Public and Gratuitous 
Higher Education. Rev. Justitia (Sáo Paulo), v. 
199, p. 195-198, jul./dez. 2008.
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• ABSTKÂCT: Public higher education lies 
upon the concept that it is gratuitous. The 
Supreme Federal Court Binding Precedent 
no. 1 2  enunciates the absurdity of charging 
enrollment fees for entrance in public univer- 
sities. A  consequence of this understanding 
is the coursè and entrance exam are free and 
without charge.

» KEY-WORDS: Public Higher Education. Free 
of Charge. Grátuitous. Undue. Registration 
Fee Charge. Supreme Federal Court Binding 
Precedent no. 12. Gratuitous Public University 
Course and Entrance Exam.

Conclusão
1 A  decisão do Supremo Tribunal Federal 

é um importante marco para consolidação da

gratuidade e da democratização do acesso ao 
ensino público superior, especialmente no Brasil 
onde as universidades públicas.são.centros, dè 
excelência.

2 A  luta pela garantia da; gratuidade, em 
todos os aspectos, é tarefa dos homens que 
projetam o progresso e o desenvolvimento, a 
dignidade da pessoa humana e ã igualdade.

.3 O ensino público superior orienta-se pela 
gratuidade à luz do art. 206, IV, da Constituição 
de 1988, tanto que a Súmula Vinculante 12 do Su
premo Tribunal Federal enuncia o descabimento 
de taxa de matrícula no ingresso nas universida
des públicas. , . '

4 Corolário elementar desse entendimento 
é a gratuidade do curso, (impedindo a cobrança de 
mensalidades), do exame vestibular de ingresso e 
das emissões de certidões, atestados ediplomas.
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• SUMÁRIO: 1 Efeito estufa. 2 Mudança climáti
ca. 3 Alguns impactos da mudança climática.
3.1 Doenças. 3.2 Antártida. 3.3 Ártico. 3.4 Cor
rentes marinhas. 3.5 Glaciares. 3.6 Geleiras.

- 3.7 Diminuição da capacidade de sequestro de 
carbono pelo mar. 3.8 Diminuição de oxigênio 
marinho. 3.9 Floresta (efeito albedo). 3.10 Va
riação de temperatura e índice pluviométrico. 
3.11 Destruição de pântanos. 3.12 Segurança 
alimentar. 4 Relatório do IPCC sobre mudança 
climática, 5 Mitigação da mudança climática. 6 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). 
7 Plano Nacional sobre mudanças do Clima do 
Brasil. Conclusão. Referências bibliográficas.

• RESUMO: Este trabalho não se restringe à 
questão jurídico-ambierital. Ele aborda, com 
profundidade, as consequências do aqueci
mento global sob o ponto de vista cientifico. O 
assunto preocupa toda a comunidade humana. 
Não basta termos somente o conhecimento 
jurídico; o operador de direito deve buscar o 
fundamento técnico e  cientifico dos problemas 
relacionados ao aumento da temperatura da 
Terra para melhor atuar no seu dia a dia. São 
muitas as variáveis que hão podemos deixar 
de lado. Este estudo não esgota o assunto, pois 
vemos diariamente novos estudos, pesquisas e 
trabalhos elaborados por entidades científicas, 
academias internacionais e grupos de estudo 
ligados à ONU e publicados nas principais 
revistas científicas do planeta (Nature, PNAS, 
Science, ÈOS, Journal o f Geophysical Research, 
Geophysical Research Lettres.e em seus sites) 
e divulgados no Brasil pelos periódicos Veja, 
a Folha de S. Paulo, em seu caderno, de Ciên-

do Aquecimento Global

Luís Paulo SIRVINSKAS*

cia, e o Estado de S. Paulo. Sua leitura tem o 
condão de alertar e, ao mesmo tempo, cons
cientizar a população dos grandes problemas 
que estamos enfrentando e que enfrentaremos 
proximamente.

• PALAVRAS-CHAVE: Direito ambiental. Çons- 
ciência ecológica. Aquecimento global. Estudo

. científico.

1 Efeito estufa
• O efeito estufa caracteriza-se pelo isdla- 
mento-térmico do planeta em decorrência das 
concentrações de gases (C0 2 -  dióxido de car- • 
bono, CH4 -  metano è NaO -  óxido nitroso) na 
camada atmosférica, impedindo que os raios 
solares, uma vez refletidos, voltem ao espaço. 
O efeito estufa natural capta e retém parte do 
calor do Sol, fazendo com que os seres humanos 
e outras formas de vida possam sobreviver. Caso 
não houvesse o efeito estufa hatural, a tempe
ratura média do planeta seria de -18°C em vez 
de 15°C. A  intensificação do efeito estufa está 
provocando aumento de temperatura e muitas 
outras consequências associadas ao clima. Thl 
fenômeno (aquecimento-térmico do planeta) 
ocasionará'o degelo dos polos e a expansão

Hffuse and Collective Interests

* Promotor de Justiça em São Paulo. Doutor em Direito 
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das moléculas da água, aumentando, dessa 
forma, o nível do mar1, além de causar acidez 
das águas marinhas, secas e chuvas intensas 
na Europa, inundações na Ásia, secas na África2 

e proliferação de furacões, tornados e ciclones

/
---------------- :------- . f
1 ‘‘.Onze dos últimos 12 anos (1995-2006) ocuparam os 
primeiros lugares na lista dos anos mais quentes desde 
que se começou a medir com precisão a temperatura do 
planeta, em 1850. Nos últimos 100 anos, a temperatura 
média subiu de 13,78°C pâra cerca de 14,’50°C, e os 
cientistas acreditam que um aquecimento de 0,2°C por 
década nos próximos 20 anos é inevitável se não houver 
redução das emissões de gases estufa. Em decorrência 
desse aumento, o nível do mar. aumentou, no último 
século 20, cerca de 17 centímetros. O fenômeno se 
intensificou ano a ano. Entre 1961.e 2003, o aumento 
médio foi de 1,8 milímetro por ano. Já no período entre 
1993 e 2003 a elevação se acelerou e ficou em 3,1 
milímetros por ano" (O planeta ferve -  Dez coisas que 
você precisa saber sobre o "aquecimento global e as 
mudanças climáticas que atingem a Terra, in Os grandes 
momentos da História da Ciência, Ed. Globo). Estudo 
australiano publicado na revista científica Nature corrige 
cálculos anteriores e eátima que os oceanos do planeta 
estão esquentando 50% mais do que se imaginava 
até agora. Referida pesquisa afirma que os qientistas 
estavam subestimando a chamada expansãotérmica -  o 
aumento do volume do m_af em razão do aquecimento 
da água. A  nova estim ativa coloca o m odelo em 
concordância com as observações, mas a questão é que 
o mar está esquentando mais rápido do que se pensava 
e a elevação'final em 2100 tende a ser maior. O cenário 
do IPCC indica uma elevação de 18 cm a 59 cm nó fim do 
século. Cátia Domingues, pesquisadora-chefe da equipe,
. informa que a elevação tende ao limite superior (Cláudio 
Ângelo, Mar esquentou 50% mais do que o previsto, Folha 
de S.Paulo, 19 jun. 2008,-p. A-20). ‘‘As Maldivas, paraíso • 
tropical de ilhas e atóis de coral localizado no Oceano 
Indico, á 600 quilômetros da costa da índia, estão, com 
seus dias contados.” A  ONU prevê que o nível do mar 
deverá subir 59 cm até 2100. As Maldivas são o país 
mais baixo do planeta e serão o primeiro a ser varrido 
do mapa pelo aquecimento global (Thomaz Favaro, Um 
país a caminho do naufrágio, Revista Veja. n. 46, ano 41,
19 nov. 2008, p. 94). ’ . 1

2 Estudo publicado no American Journal ofHuman Genetics 
analisou o DNA de populações do sul e leste da África e • 
revelou parte da história da humanidade. Paleontólogos'
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cada vez mais intensos3. Isso, por sua vez, 
causará inundações das cidades litorâneas e 
ilhas. Além  disso, as precipitações se tornarão 
mais intensas, basta ver, no Brasil, as chuvas 
torrenciais ocorridas no final de novembro de 
2008, especialmente nas cidades de Ilhota, 
Itajaí e Blumenau. A  defesa civil contabilizou 
122 mortes, 29 desaparecidos, 27,2 mil pessoas 
desalojadas e 5,7 mil desabrigadas4. Cerca de 1,5 
milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas 
qué atingiram 49 municípios pelo pior dilúvio 
registrado somente em Santa Catarina. Além

(199), jul./dez. 2008____ _______________________.

revelam que a humanidade esteve à beira da extinção há 
cerca de 70 mil anos em virtude das condições cliínáticas 
extremas, reduzindo á população para dois mil indivíduos. 
Os autores do estudo -  Meave Leakey, professor de

' paleontologia da Universidade Stony Brook, de Nova 
York, Doron Behar, do Centro Médico Rambam, em Haifa, 
Israel, e Saharon Rosset, do Centro de Pesquisas da IBM, 
em Yorktown Heights, Nova York -  relatam que pesquisas 
anteriores játinham revelado que a população humana 
havia sido reduzida a um número ínfimo por causa de uma 
série de secas severas ocorridas no leste da África entre 
135 mil e 90 mil anos atrás e que teria contribuído para 
a dispersão da população humana em pequenos grupos 
que se desenvolveram isoladamente. Somente há 40 mil 
anos é que todos os grupos humanos se tornaram parte 
integral de uma só população pan-africana, reunidos 
em 100 mil anos de separação. “Este estudo ilustra o 
extraordinário poder da genética para revelar certos 
eventos fundamentais da história da espécie humana” , 
assinaíoü Spencer Wells, da National Geographic Society. 
Trata-se, ressalta o estudo, “ certamente da epopeia 
humana escrita no nosso DNA, que nos mostra pequenos 
grupos formados pelos primeiros humanos, separados

, por condições climáticas muito severas, antes de se 
reagruparem, após seu quase desaparecimento da Tbrra, 
para povoar o mundo” . Após este período nebuloso, a raça 
humana se expandiu e ocupou todos os cantos da região 
do planeta por volta de 60 mil anos.
(www.uol.com.br, acesso em 25-4-2008)

3 Nos últimos cem anos, média de tormentas no Atlântico 
Norte duplicou (Aquecimento global causa proliferação 
de furacões, Folha de S.Paulo, 30 jul. 2007, p. Á-U ).

4 Dimitri do Valle, Defesa civil busca mais voluntários em 
SC, Fblha de S. Paulo, de 8 dez. 2008, p. C-6.
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deste Estádo, o Riò de Janeiro e o Espírito Santo 
tàmbém foram atingidos pelas chuvas torren
ciais. O aquecimento global da temperatura da 
'Suparfícié.da Terra pode ter contribuído para es
tas catástrofes. Os físicos, no entanto, explicam 
o fenômeno de maneira isolada. Eles dizem que 
as chuvas intensas ocorreram na região porque 
ã  temperatura dos oceanos está 1 °C acima do 
normaL Isso faz com que a água evapore mais 
rapidamente e em grande quantidade. Na alta 
atmosfera aconteGe o inverso. O ar está mais frio. 
do que o esperado (quase 15°C de diferença), 
permitindo que a umidade precipite com mais 
velocidade. As chuvas intensas vão continuar 
e, talvez, com mais frequência. Ademais, não se 
deve imputar somente às chuvas a responsabili
dade pelo acidente, mas também aos governos 
federal, estadual a municipal. Eles não inves
tiram na prevenção e permitiram a ocupação 
desordenada das encostas sem qualquer con
trole, contribuindo para o evento. Os governos 
deveriam ter realizado uma fiscalização rígida 
das áreas de preservação permanente -  APPs, 
que incluem topos de morro, encostas e mata 
ciliares. Talvez não tivessem ocorrido a erosão 
e o assoreamento nessa escala se a fiscalização 
houvesse ocorrido. Há informações ainda de que 
o solo, mesmo em áreas com vegetação, não éra 
propício à ocupação por ser muito frágil. Júlio 
César Wasserman, professor da UFF, diz què 
parte do solo de Santa Catarina está se desman
chando pelo processo conhecido de solifluxão. 
Ele explicou que a espessura do solo das encos
tas é reduzida. Nos períodos de chuvas, as águas 
penetram até a rocha sã (tipo de rocha que não 
virou solo). Por tal razão, a terra ultrapassa sua 
capacidade de absorver essa água. "A formação 
é como se fosse uma manteiga derretendo em 
um bloco de gelo." Seja como for, são muitas 
as variáveis que podem ser levantadas para 
explicar o evento.'A principal responsável pelo 
efeito estufa é a presença do gás carbônico (C02)

emitido pelas indústrias, veículos automotores 
e, principalmente, pela queima de combustível' 
fóssil. A  aviação mundial também tem contri
buído para o aquecimento global em face dos 
milhares de linhas aéreas que cruzam o plane
ta, lançando toneladas de poluentes químicos 
na troposfera5. A  marinha mercante responde 
por 4% das emissões mundiais. A  aviação e a 

* marinha haviam sido excluídas do Protocolo 
de Kioto. O transporte (viagens de automóvel 
e caminhão e o tráfego aéreo e marítimo), em 
todo o mundo, emitiu 36% mais gases de efeito 
estufa em 2000 do que em 1990. Estudo recen
te, liderado por Daniel Lack, cientista da Noaa 
(Agência Nacional de Atmosfera e Oceanos dos 
EUA), revelou que os navios comerciais emitem 
quantidade de poeira e fumaça equivalente à 
metade daquela gerada pelo tráfego rodoviário 
no mundo. A  frota mundial está estimada em 
90 mil navios e consome cerca de 289 milhões 
de toneladas de combustível sujo ao ano (óleo 
pesado derivado do petróleo). Referidos navios 
lançam no ar atmosférico 900 mil toneladas de 
material particuládo por ano e o tráfego rodo
viário global emite 2 , 1  milhões de toneladas. 
James Corbett, da Universidade de Delaware, 
realizou outro estudo e constatou que a poluição 
provocada pelos navios resulta em cerca de 60 
mil mortes prematuras ao ano6 *.

5 Estudo revelou qué as empresas aéreas lançam 20% mais 
C02 ná atmosfera do que as estimativas sugerem. Referido, 
estudo foi elaborado por quatro órgãos governamentais 
de pesquisa que combinaram dados produzidos por 
laboratórios dos EUA, do Reino Unidoeda França. Calcula- 
se que as emissões devem variar de 1,2 a 1,5 bilhão de 
toneladas por ano até 2025. Jeff Gazzard, da Federação 
Am biental da Aviação, sustenta que es governos 
deveriam limitar o crescimento da frota aérea (Aviação 
emite mais carbono que o estimado, Folha dê S.Paulo, 6 
maio 2008, p. A-16).

6 Afra Balazina, Poluição de barcos é.metade da dos carros,
Folha de S. Paulo, Ciência, de 28 fev. 2009, p. A-19.

http://www.uol.com.br


A  Agência Internacional de Energia esti
ma, em seu relatório sobre as tendências mun
diais de produção e consumo, que as emissões 
de dióxido de carbono derivado da queima 
de petróleo crescerão 52% até o ano 2030 se 
mantidas as tendências atuais de consumo de 
petróleo. Diz ainda o relatório que a energia 
crescerá cerca de 5,5 bilhões de toneladas de 
petróleo -  50% a mais do que hoje -  até 2030. 
Além  disso, mais de 80% do crescimento da 
demanda será atendido por combustíveis fós
seis7. Diferentemente do metano, o dióxido de 
carbono permanece bem mais tempo no ar e 
tem uma remoção cõmplexa. Cerca de metade 
do dióxido de. carbono que "já adicionamos ao 
ar permanecerá ali por muito tempo8. Há dados 
científicos que demonstram que o gás metano' 
(CH4) é vinte e uma vezes mais prejudicial do 
que o gás carbônico (C02) apesar de permanecer 
menos tempo na atmosfera.

O aquecimento global não significa que 
não haverá mais invernos frios. Eles serão, de 
fato, menos frequentes. Haverá sim uma eleva
ção contínua da temperatura média. José Maren- 
go, do Centro de Previsão do Tempo e Estudos 
Climáticos do Inpe, informa que o aquecimento 
global é composto por dois tipos de influência ou 
sinal. Uma é a antropogênica e a outra a natural. 
Isso .explica o porquê do inverno anormal (su- 
pernevasca) no Reino Unido e nos Estados Uni
dos e o calor intenso na Austrália. Nos últimos 
anos, disse Marengo, “tivemos temperaturas 
mais baixas do que no final do sécülo 20! Pode 
ser que a variabilidade normal do clima esteja 
mais forte que o sinal antropogênico agora, mas 
no longo prazo o sinal dos gases-estufa será
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7 Nota da redação publicada na Folha Ciência, Folha de S. 
Paulo, 8 nov. 2005, p. A-15;

8 James Lovelock, A  Vingança de Gaia, cit.,p. 79.

mais forte". Diante do frio anormal ocorrido nos 
EUA, um americano perguntou: se o mundo está 
esquentando, por que o inverno setentrional de 
2009 chegou dessa forma? A  resposta é simples, 
segundo esclarece Pedro Leite da Silva Dias, 
diretor do Laboratório Nacional de Computação 
Científica. Ele ensina que os extremos do final 
de 2008 e do começo deste ano podem ser ex
plicados por duas causas imediatas. A  primeira 
causa é o fenômeno “La Nina", nome dado ao 
resfriamento anormal das águas do oceano 
Pacífico. Seu irmão é conhecido por “El Nino ” -  
que é o aquecimento anormal do Pacífico. O “La 
Nina" é sazonal e, quando se instala, é uma das 
forças dominantes nas condições climáticas do 
planeta. Há um “La Nina” instalado desde 2008, 
e ele não deve sumir antes de abril9.

Bo Kjellén, ex-embaixador da Suécia e ne- 
gociàdor-chefe da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), disse 
que o mundo muda com tanta rapidez que nos 
deixa atordoados. Os humanos se tomaram uma 
força da natureza capaz de provocar mudanças 
em ecossistemas inteiros -  com repercussões 
ameaçadoras na nossa própria vida e na das 
futuras gerações -, uma das quais é a mudança 
climática10. 0  ritmo das mudanças climáticas não 
tem precedentes na história recente e chegará a 
níveis preocupantes para o controle ambiental e 
para os mecanismos de governo internacionais. 
Já não há dúvidas de que a atividade humana 
alterou e vem alterando a composição química 
da atmosfera. A  fase do ceticismo já passou e 
deu lugar a debates sobre impactos específicos:
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9 Cláudio Ângelo, Caos climático tende a piorar no futuro, 
Folha de S. Paulo, de 8 fev. 2009, p. A-24.

10 Prefácio fèito em O Atlas da Mudança Climática -  O 
mapeamento completo do maior desafio do planeta, de 
ICirstin Dow e Thomas E. Downing, São Paulo, Publifolha,
2006, p..8. . .

até onde chegarão as mudanças, quando o nível 
dos mares subirá, se o manto de gelo no beste 
dâ  Antártica entrará em colapso e como isso 
influenciará a intensidade e a frequência dos 
furacões. A  globalização e seus impactos sobre 
a atividade industrial, o crescimento econômico 
e a necessidade de transportes mais eficientes e 
menos poluentes estão influenciando os futuros 
padrões de qualidade do ar. Vê-se, além disso, 
que os países industrializados foram os respon
sáveis pela maior parte das emissões históricas 
e pelo volume desproporcional das atuais. A  
maioria dos países do mundo se comprometeu 
em prevenir a perigosa mudança climática 
antrópica. Mas não basta reduzir as emissões 
para barrar as consequências potencialménte 
perigosas das alterações climáticas. Agora é 
preciso fazer adaptações, pois o estrago causado 
é irreversível11.

Por outro lado, há ainda aqueles que 
sustentam que o planeta vai bem. E o caso do 
climatologista americano Patrick J. MiCháels12 e 
do estatístico dinamarquês Bjom Lomborg. Este 
último publicou, em 2001, o livro O Ambientalista 
Cético, no qual argumenta que o planeta nunca 
esteve tão bem e que é besteira investir em pro
teção ambiental -  o dinheiro seria mais bem em
pregado se fosse destinado a progfamas sociais13.
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11 Kirstin Dow.et al., O Atlas da Mudança Climática, cit., , 
p. 10.

12 Tentando minimizar suas declarações em palestra 
proferida em São Paulo, Michaels publicou artigo sobre 
“Uma visão consistente do aquecimento global", na Fo
lha de S.Paulo, 9 abr. 2008, p. A-3, explicitando melhor os 
pontos discutidos. Esclarece que o investimento é muito 
grande para diminuir somente 0,07°C a cada meio século, 
se fosse cumprido o Protocolo de Kioto. Assim, gastar 
“dinheiro .em tentativas fúteis de conter o aquecimento 
é desperdiçar recursos que pòderiam ser investidos em 
tecnologias futuras e avanços tecnológicos que pòderiam 
funcionar de fato” .

13 Cláudio Ângelo, Cético admite aquecimento, mas nega
que seja problema, Folha de S.Paulo, l °  ,abr. 2008, p. A-16,

Vejamos, então, o que .está acontecendo 
com o nosso clima no planeta.

2 M udança climática
A  mudança climática tem sido estudada 

e pesquisada por muitos cientistas do mundo 
todo. Quarenta e nove ganhadores do Prêmio 
Nobel e setecentos membros da Academ ia 
Nacional de Ciências, em 1990, afirmaram 
que a “ampliação do.efeito estufa natural do 
planeta, pelo acúmulo dos gases introduzidos 
pela atividade humana, tem potencial para 
provocar sérias mudanças no clima. Temos de 
tomar medidas agora para que as futuras gera
ções nãO sejam postas em risco”14. A  American 
Geophysical Union, em 2003, chegou à mesma 
conclusão, sustentando que a atividade huma
na “está alterando cada vez mais o clima do 
planeta. Esses efeitos somam-se às influências 
naturais que sempre estiveram presentes na 
sua história. A s evidências científicas mos- 

. tram que as influências naturais por si só não 
explicam a elevação das temperaturas globais 
na superfície, observadas na segunda metade 
do século 2 0 " 15.

Havia ainda dúvidas sobre o desapareci
mento de muitas espécies ocorrido na época do 
Cretáceo; período que se estendeu entre 145 e 
65 milhões de anos atrás. No entanto, estudos 
apontam que foram as erupções de vulcões que 
teriam causado a extinção das espécies naque
le período. Tais erupções, contudo, ocorreram 
há 93 milhões de anos. Os geólogos Steven 
Turgeon e Robert Crèaser, da Universidade de 
Álberta (Canadá), publicaram estudo na revis
ta Nature, demonstrando que as erupções de
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114 Kirstin Dow et al., O Atlas da Mudança climática, cit., 
p.,19. '

15 Kirstin Dow et al., O Atlas da Mudança climática, cit., 
p. 29. •
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vulcões submarinos, foram os responsáveis pelo 
aniquilamento de parte da vida oceânica. Tais 
vulcões estavam localizados no Caribe e, com 
as erupções, deram origem às belas ilhas cari- 
benhas, porém causando a extinção em massa 
da vida marinha. Grande parte dos seres vivos 
que dominavam o leito marinho na época desa
pareceu desde organismos uniceluláres até os 
grandes moluscos. O que de fato causou a ex
tinção desses animais foi o aquecimento global, 
pois os vulcões submarinos expelem gases de 
efeito estufa que acabam entrando na atmos
fera. Diferentemente dos vulcões terrestres, o 
submarino não causa o esfriamento da Terra, 
mas, ao contrário, aquece o oceano. O aque
cimento da atmosfera esquentou a superfície 
dos oceanos. Tal fato impedia que as correntes 
marinhas levassem oxigênio ao fundo do mar, 
sufocando-o pela falta desse mesmo oxigênio. 
Além  disso, as erupções dos vulcões marinhos 
lançavam nutrientes metálicos que serviam de 
alimento para o plâncton na superfície. Com a 
sua morte, o plâncton se decompunha e roubava, 
oxigênio da água à medida que afundava, so
brando pouco oxigênio para os animais do fundo. 
Havia uma camada fria e outra quente, tornando 
a circulação oceânica lenta. Essa megaextinção 
deixou um grande legado para a humanidade, 
que é o petróleo, formado a partir da decompo
sição dos animais mortos que se depositaram 
no leito oceânico16. ' .

Além da erupção de vulcões submarinos, 
há também a erupção de vulcões terrestres. Ou
tro dádo interessante é o efeito que pode causar 
a erupção desses vulcões17. Estudo científico 
demonstra que grandes erupções vulcânicas

16 Rafael Garcia, Erupções submarinas causaram megaex
tinção, Folha de S Paulo, de 21 jul 2008, p. A-16.

17 Vulcão chileno voltou a entrar em erupção no dia .6
de maio de 2008 e provocou o deslocamento de 5 mil

possuem o efeito de resfriar a Terra ao encher a 
atmosfera de partículas com enxofre. Realizado 
por geólogos da Universidade da Califórnia, em 
Davis, e publicado na revista EOS, da União 
Geofísica dos EUA, esse estudo teve como fun
damento a análise dos eventos que se seguiram 
à erupção do vulcão Huaynaputina, no sul do 
Peru, em 1600. Calcula-se que a erupção do vul
cão tenha sidó a causa de üm inverno recorde 
em um período de seis séculos. Passados três 
anos de estudos, os cientistas descobriram uma 
série de eventos datados de 1601 nos EUA, na 
Europa e na Ásia que estão ligados ao resfria
mento global causado pelo vulcão peruano. O 
intenso inverno se fez sentir na Rússia, Fiança, 
Suécia, Japão, Filipinas, Suíça, China, Estônia 
e Lituânia. Não se imaginava que os geólogos- 
historiadores conseguissem tantos dados sobre 
a época estudada para chegar a esta cqnclusão. 
Tais estudos servem para demonstrar quanto 
um vulcão pode causar anomalias climáticas. 
Trata-se de uma Pequena Era do Gelo com 
tendência longa de resfriamento registrada na 
idade Média causada pela erupção do vulcão 
peruano. Mais difícil, segundo os cientistas, é 
demonstrar a mudança climática a longo prazo, 
ou seja, a mudança climática antropogênica 
(causada pelo homem).

O efeito estufa é um dos principais res
ponsáveis pela mudança climática. E os maio
res poluidores são os países desenvolvidos,

moradores do povoado de Chaitén, que foi declarado em 
estado de alerta máximo. As nuvens de fumaça e cinzas 
chegaram até a Província argentina de Chubut, avançaram 
até o oceano e se dirigiram até a Província de Buenos 
Aires. O Chile tem cerca de 2 mil vulcões,.500 deles com 
potencial de atividade. Cerca de 60 entraram em erupção 
' nos últimos 450 anos (Adriana Küchler, Cinco mil chilenos 
fogem depois de erupção de vulcão, Folha de S.Paulo, 7 
maio 2008, p. A-15). Trazemos. a título de curiosidade, o 
termo técnico dos sintomas de quem aspira as cinzas do 
vulcão: pneumoultrâmicroscopicossilicovulcanoconiótico.

especialmente os EUA e agora a China, país em 
desenvolvimento18. Outros estudos preveem que 
o aquecimento global poderá aumentar 5,8°C 
ém 2 1 0 0 , caso as recomendações contidas no 
protocolo de Kioto e outras medidas mais drás
ticas não sejam implementadas imediatamente. 
Esse protocolo pretendia obrigar os países in
dustrializados a reduzir 5% dos poluentes até o 
ano 2012. Como tal documento não foi subscrito 
pelos principais países, a situação climática 
mundial se tornará drástica no próximo século.

. O relatório elaborado pela ONU prevê o aumento 
da poluição causada pelos EUA, Europa e Japão 
em 17% até 2010 comparado com 2000. Ainda 
a título ilustrativo citamos estudo americano 
publicado recentemente na revista PATAS da 
Academia Nacional de Ciências dos EUA, que 
diz que o aquecimento global nos últimos trinta 
anos foi maior do que em todo o resto do século 

_ 20. Alerta o cientista James Hansen que, nos 
últimos trinta anos, o planeta esquentou 0,6°C, 

v o que eleva para 0,8°C o total de aquecimento 
anormal observado no século 20. Isso faz com 
quê a temperatura média atual seja a maior dos 
últimos 12 mil anos. Um aquecimento de mais 
de 1°C seria ò maior do último milhão de anos. A  
última vez que o planeta esteve tão quente foi no 
Plioceno, há 3 milhões de anos, quando o nível 
do mar era de 25 metros mais alto que hoje19.

Interesses Difusos e Coletivos

1? China passa os EUA e. se torna o maior poluidor. 
Trata-se de dados divulgados pela Agência Holandesa 
de Avaliação Ambiental, com base em estatísticas da 
empresa Brítish Petroleum. A  China lançou na atmosfera 
em 2006 6,2 bilhões de toneladas de C 02, contra 5,8 
bilhões dos EUA (Folha de S.Paulo, 21 jun. 2007, p.,A-17):' 

19 Terra aquece 0,2°C por década, diz Nasa, Folha de S:Paulo, 
Caderno Ciência, 26 set. 2006, p. A-16. James Lovelock, 
ensina que o “nível do mar era 120 metros abaixo d o . 
atual, e terras com área equivalente à dó continente afri
cano, agora submersas, estavam acima do nível do mar. 
Grande parte dessa terra extra situava-se no sudeste da 
Ásia, o que pode explicar como a Austrália foi alcançada

Como podemos ver, a vida é tão sensível 
à temperatura que esta não poderia ter mudado 
muito durante a sua presença na Terra. Basta 
verificar, a título ilustrativo, o verão europeu de 
2003, que levou à morte cerca de 35 mil pessoas, 
idosos em sua maior parte, especialmente na 
França. A  ONU calcula em 70 mil o total das mor
tes, ocorridas naquele verão. Não esqueçamos 
ainda os danos causados pelo furacão Katrina no 
sul dos EUA, em 2005, que pcasionou a morte de 
mais de 1.800 pessoas e um prejuízo de cerca de 
ÜS$ 81 bilhões. Temos, além disso, um bom grau 
de certeza de que o Sol, como todas as estrelas 
semelhantes, esquénta à medida que envelhece 
e está agora 25% mais quente do, que quando a 
vida começou20.

Há inúmeros outros dados, estudos e pes
quisas que demonstram as consequências desse 
aquecimento. Tãl fato compromete os recursos 
ambientais, estimula a migração da população 
mais pobre e ocasiona conflitos. Tanto é verdade 
que um grupo de pesquisadores, liderados pelo 
climatologist-a Andrew Weaver, da Universidade 
de Victoria-(Canadá), demonstrou o alto preço 
que a humanidade terá de pagar para frear o 
aquecimento global. Aludidos pesquisadores 
realizaram uma projeção, utilizando-se de mo
derno programa de computador para simular o 
aquecimento global, incluídos dados não pre- 
vistos em estudos anteriores. Referido estudo 
foi publicado na revista Geophysical Research
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pelo homèm durante a era glacial: a distância era bem 
curta para ser-transposta em balsas ou barcos simples. 
Imagine-se que existiu uma civilização com cidades, 12 
mil anos atrás, na costa sul daquele continente asiático 
prolongado. Quem dentre eles teria acreditado num 
pioneiro, da previsão do clima que insistisse qúe logo 
estariam 120 metros sob O oceano?” (A Vingança de Gaia,

, cit., p.-60). '
20 James Lovelock, A  Vingança de Gaia, cit., p. 69.



206 Justitia, São Paulo., 65 (199),'jul./dez. 2008

Letters  (www.agu.org/journals/gl). Esclarece 
ainda tal pesquisa que todo gás carbônico (CÒ2) 
emitido pela humanidade permanecerá no ar at
mosférico por muito tempo (cerca de 1.800anos). 
Pensava-se até então que esse gás ficaria no ar 
durante cem a quatrocentos anos. O cálculo não 
levava em conta dados levantados a respeito 
dos oceanos. Esse novo estudo apresentou três 
cenários sobre o aquecimento global: a) casò não 
haja redução de C02 até 2050, a temperatura au
mentará. até 2100, 2,6°C e, até 2500, em 7,7°C; b) > 
havendo redução dè 60% até 2050, atempératura 
aumentará2°C até 2100; e c) havendo a redução 
total das emissões até 2050, a temperatura se 
manteria estável e aumentaria 1,5°C até 2500. 
Já é certo que o aquecimento global médio ul
trapasse 1°C por volta de 2050 e chegue a 6°C 
até o fim dõ século. O aquecimento nas latitudes 
mais altas e nas regiões polares provavelmente 
será superior às médias globais21.

Assim, mesmo que cessássemos a emissão 
total de C02, o planeta continuaria esquentando. 
Mencionado estudo levou em consideração as 
correntes marinhas onde está armazenada gran
de quantidade de gás carbônico. Com o aqueci
mento global, o gás que estava armazenado no 
fundo do mar retornaria à superfície, saturando 
os oceanos, que não conseguiríam captar mais 
C02. Tal fato aumentaria ainda mais o aqueci
mento global. Ou seja, seria necessário afundar 
a primeira camada do oceano pará permitir que 
o mar continuasse a absorver o gás carbônico. 
No entanto, os nutrientes de. seres vivos que 
estariam na parte mais funda do mar poderíam 
trazer mais C 0 2 à superfície.

Esse novo programa de computador, diz 
o oceanógrafo brasileiro Álvaro Montenegro,

21 ICirstin Dow et al., O Atlas da Mudança Climática, cit., 
p. 36.

também integrante da equipe de Weaver, calcula 
exatamente a temperatura que teremos. Basta 
apenas inserir a quantidade de C02 que será 
jogado ao ar22.

Já é consenso entre os cientistas o rótulo 
“perigoso” dado ao limite ,de 2°C de aumento da 
temperatura da Terra. Se a temperatura passar 
de 2°C, o risco de perder a calota de gelo d 
Groenlândia é iminente, ocasionando o aumento 
dò nível do mar.

Devemos a partir de então eliminar as emis
sões de gases de efeito estufa se, enquanto inte
grantes da humanidade, quisermos permanecer 
mais tempo no planeta. Ó Protocolo de Kioto, nesse 
contexto, passou a ser inócuo se considerado ò li
mite estabelecido de redução de 5% dos.poluentes 
até 2012 em relação a 1990.

Não há tempo-a perder; a venda de car
bono também já é página virada. É necessário 
eliminar as emissões de gaSes de efeito estufa Se 
quisermos permanecer mais tempo no planeta. 
Este é o custo da paralisia da humanidade do 
descaso dos governantes dos países desen
volvidos. Não foi à toa que os ambientalistas 
Rajendra Pacauri, presidente do IPCC, e A l 
Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, 
receberam o Prêmio Nobel da Paz em 2007.

3 A lguns impactos da m udança climática
Não vamos esgotar todas as variáveis da 

mudança climática, mas apenas aquelas mais 
importantes em razão de sua complexidade.

3.1 Doenças
A  Organização Mundial da Saúde (OMS) 

comemorou sessenta anos em 2008 e elegeu, no 
Dia Mundial da Sãúdè, um tema relevante pará 
debate durante o ano: O impacto do aquecimento

22 Rafael Garcia, Só corte total de CÓ2 cura clima pòs-2100, 
Fblha de S.Paulo, Ciência, 15 out. 2007, p. A-15.

global na saúde. Estima-se que o aumento de 
1 °C na temperatura do planeta representa mais 
de 20 mil mortes por ano. As mudanças climáti
cas vão piorar a saúde da humanidade -  alerta 
á ONU -  e um dos efeitos será o aumento da 
incidência de doenças, tais como a dengue e a 
malária. A  OMS calcula que em 2080 o número de 
casos de dengue em todo o mundo pode chegar 
a 2 bilhões -  hoje é de 50 milhões23.

i

3.2 Antártida
1 . Não só na saúde da humanidade se fazem 

Sentir esses impactos, mas também no meio 
ambiente. Vejamos. O grupo de Son Nghiem, do 
Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da Nasa 
(Agência Espacial dos EUA), usou o satélite 
QuickScat para medir o acúmulo de neve no con
tinente Antártico de 1999 a 2005 e verificou que 
grande quantidade dela se derreteu no verão de 
2005 e depois se solidificou em forma de gelo. 
O receio é qúe haja rachaduras nas geleiras, e o 
escoamento da água poderá sérvir como lubri
ficante e aumentar a vèlocidade do degelo. Se 
isso ocorrer, o nível global dos oceanos poderá 
aümentar em vários metros24;

Registre-se, ademais, que o Serviço An
tártico Britânico usou imagens de radar para 
monitorar a Península Antártica entre 1993 e 
2003 e constatou a rapidez com que as mas
sas continentais de gelo estão escorregando 
em direção aos oceanos, aumentando 1 2 % no 
período. O glaciologista Dávid Vaughan publi
cou estudo na revista Journal o f Geophysical 
Research sustentando que o aumento do nível 
do mar causado pelo aquecimento global deverá 
ocorrer mais rapidamente do que se imaginava.
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Aquecimento global agrava epidemias, afirma OMS, 
blha de S.Paulo, 8 abr. 2008, p. A-10.
Derretimento de neve no continente equivale a um Estado 

de SP em 2005, Folha de S.Paulo, 17 maio 2005, p. A-12.

Tal estudo se baseou na análise de 300 geleifas 
durante dez anos25. Pesquisador brasileiro tam-, 
bém analisou 30 geleiras da Península Antártica 
entre 2001 e 2005 e constatou a perda de 4 mil 
metros quadrados de áreas com gelo por anò. 
Glaciólogos esperavam o derretimento, mas 
não tão intenso. A  temperatura média da região 
subiu cerca de 5°C no último meio século26. Em 
2008, a Perito Moreno -  geleira da Patagônia 
-, que tem quase o tamanho de Buenos Aires, 
rompeu-se pela primeira vez naquele inverno. 
Os glaciares da região tiveram redução de 10% 
a 20% da área nos últimos anos. Cerca de cem 
geleiras encolheram na Argentina, Chile, Itália, 
Espanha é Suíça27.

Um iceberg com área equivalente a um ter
ço da cidade do Rio de Janeiro se desprendeu em 
tempo recorde na Península Antártica. Trata-se 
da plataforma de gelo Wilkins, com 16 mil quilô
metros quadrados (mais de dez vezes a área do 
município de São Paulo). E stá ligada à península 
por uma fina faixa de gelo e vai desintegrar- 
se totalmente, após sua separação completa. 
Pesquisadores do Serviço Antártico Britânico * 
(BAS) e do Centro Nacional de Dados de Gelo 
e Neve dos EUA começaram a ver a plataforma 
rachar entre a última sèmana de fevereiro e a 
primeira de março de 2008, com base em ima
gens dos satélites Aqua e Terra dá Nasa. Já no 
final daquele mês, um iceberg de 41 quilômetros 
de comprimento por 2,5 quilômetros de largura 
se soltou, dando início à desintegração rápida, 
Wilkins é a maior plataforma da Península Antár
tica e foi a região que mais esquentou no último

25 Degelo acelera 12% em terras da Antártica, Folha de
S.Paulo, 6 jun. 2007, p. A-16. _

26 Península Antártica sofre degelo rápido, Folha de S.Paulo, . 
Ciência, 1 out. 2007, p. A-14.

27 Thiago Guimarães, Lei que protege geleiras na Argentina • 
pode cair depois de veto presidéncial, Folha de S. Paulo, 
Ciência, de 2 dez 2008, p. A-16.
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século (entre 2°C e 3°C). Essa plataforma esteve 
estável durante 1.500 anos. Várias plataformas 
de gelo naquela região sofreram retração nos 
últimos 30 anos. Seis delas se desintegraram: 
o Canal do Príncipe, a Worse, a Müller, a Jones, 
a Larsen A  e a Larsen B. Esta última levou 35 
dias para se esfacelar completamente, após o 

■ seu desprendimento da península. Cientistas 
imaginavam que a Larsen B ficaria estável por 
um século. Como a plataforma está flutuando, 
ela não elevará o nível do mar. A  questão é que 
ela servê de barragem para conter o escoamento 
de geleiras continentais que nela desembocam. 
Estas sim têm o potencial de elevar o nível do 
oceano. Tal fato acontece em razão do aqueci
mento global28.

3-3 Ártico
O grupo de Son Nghiem, do Laboratório de 

Propulsão a Jato (JPL) da Nasa, também realizou 
pesquisa entre 1998 e 2008 no Ártico e constatou 
uma redução da superfície de gelo, durante o 
verão, 26% superior ao normal. A  média nas duas 

& últimas décadas anteriores, embora já indicasse 
uma diminuição anormal, havia sido de 4%. Diz 
ele que o processo observado rio Ártico revela 
que, devido ao aquecimento global, a região pode 
estar próxima do chamado “pònto de virada” -  
movimento em que o processo não pode mais 
ser revertido29.

Alertam os cientistas do Centro Nacional 
de Dados sobre Gelo e Neve dos EUA que o gelo 
marinho do Ártico atingiu no dia 17 de agosto 
de 2007 sua menor extensão já registrada. É o 
valor mais baixo desde que a medição teve início 
em 1970, cóm a ajuda de satélites. O mínimo

29 Plataforma de gelo está “por.um fio” , diz cientista, Folha 
de S.Paulo, 26 mar. 2008, p. A-17.

29 Gustavo Faleiros, Calor absorvido quadruplica no Ártico, 
Folha de S. Paulo, Ciência,, de 11 mar de 2009, p. A-13.

registrado era de 5,32 milhões de quilômetros c 
quadrados, em 2005; em agosto de 2007 estava : 
em 5,26 milhões de quilômetros qüadrados. Em 
setembro dé 2007,' havia 4,28 milhões de quilô
metros quadrados de gelo. Ao aplicar as taxas 
médias para as condições atuais (2Ó08), no final ' 
deste verão haverá 3,59 milhões de quilômetros 
quadrados. Se as taxas forem como as de 2007, 
restarão apenas 2 ,2 2  milhões de quilômetros 
quadrados30. O Centro Nacional de Dados sobre 
o Gelo e Neve dos EUA -  sigla em inglês; NSICD.
-  encerrou o monitoramento do gelo marinho no 
Ártico, no verão de 2008, e registrou 4,52 milhões 
de quilômetros quadrados. A  previsão não se 
confirmou, mas sêrve como um. alerta para as 
próximas décadas31. 0  gelo Ártico é fator.de ma
nutenção do clima global. A  diferença do ar frio 

, dos polos e o ar quenté do Equador coloca em 
marcha as correntes marinhas e os ventos. Este 
gelo ajuda a manter o frio no polo Norte, pois 
reflete a radiação solar de volta ao espaço. Este 
gelo, como se vê, ajuda a manter o equilíbrio 
térmico do Ártico, pois reflete 80% da luz do sol.
A  diminuição do gelo faz com que as radiações 
sejam absorvidas pelo oceano, elevando ainda 
mais a temperatura da região. Segundo o rela
tório do IPCC, o Ártico poderá ficar sem gelo em 
2070 a 2100. Mark Serreze, cientista do centro de 
pesquisas americanas, disse que, se for mantida 
essa taxa anual, o Ártico poderá ficar sem gelo 
em 203032. Tanto é verdade que. o nível do mar 
está subindo duas vezes mais rápido do que há 
150 anos e ás emissões de gases poluentes são 
as principais responsáveis. Tal fato pode ser

30 Afra Balazina, Pólo Norte pode ficar sem gelo em 2008, 
diz cientista, Folha de S.Paulo, 13 maio 2008, p. A-17.

31 Gelo marinho Ártico, é o 2o menor da história, Folha de S. 
Paulo, de 17 set 2008, p; A-18.

32 Gelo níarinho ártico chega à menor extensão já vista, 
Folha de S.Paulo, 20 ago. 2007, p. A-15.

constatado pelo aumento do nível nas costas 
ao redor do mundo em torno de dois milímetros 
ao ano, comparado com dados de 1850, cujo au
mento estava em torno de um milímetro. Esses 
estudos foram publicados na revista científica . 
americana Science. As airiostras foram extraídas 
de escavações a 500 metros de profundidade na 
costa de Nova Jersey.

Um imenso bloco de gelo se desprende do 
norte do Canadá. Este bloco tinha aproximada
mente 18 quilômetros quadràdos e se rompeu 
próximo da ilha de Ellesmere, que fazia parte da 
plataforma Ward Hunt. O cientista da Universida
de de Trent (Canadá), Derek Mueller, é cauteloso 
ao se referir ao aquecimento global, mas d isse. 
que não há como separar o evento registrado 
no norte do Canadá do aumento da temperatura 
global. O clima no Ártico está diferente. Disse 
ele que ‘‘o evento é consistente com a teoria 
de que as plataformas de gelo não estão sendo 
reconstituídas” . O Canadá possui seis grandes 
plataformas de gelo no Ártico33.

Especialistas em ecossistemas árticos 
encontraram fósseis de mamutes e de outros 
animais pré-históricos após o degelo da Sibé
ria. Á  mudança climática está derretendo o 
permafrost e trazendo à tona restos mortais 
desses animais. Permafrost é a camada do solo 
permanentemente congelada do Ártico. Zimov, 
o cientista-chefe da estação científica do nor
deste da Academia Russa de Ciências, estuda 
as mudanças climáticas do Ártico há mais de 
trinta anos e constatou que, à medida que os 
restos mortais são expostos ao ar, pode ocorrer 
aceleração do aquecimento global. Além  disso, 
o aparecimento da matéria ôrgânica desses 
animais, que estava congelada, começa a èntrar- 
em decomposição, e as bactérias voltam a proli

33 Clima -  Bloco de gelo' gigante se solta no Canadá, Folha
de S. Paulo, de 31 jul 2008, p. A-15.
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ferar. Tal fenômeno ocasiona a liberação de gás 
carbono (C02), além de emitir gás metano (CHJ, 
contribuindo ainda mais para o aquecimento 
global. Na região nordeste da Sibéria‘há uma 
área de permafrost onde viveram os mamutes, 
a qual cobre umáárea equivalente às da França 
e Alemanha somadas. Há ainda outras áreas de 
permafrost na região da Sibéria. Diz Zimov que 
õs depósitos de matéria orgânica nesses solos 
são tão gigantescos que eles apequenam as 
reservas mundiais de petróleo.

Dados apresentados pelo IPCC informaram 
que a humanidade emite 7 bilhões de toneladas 
de carbono por ano e as áreas de permafrost 
contêm 500 bilhões de toneladas de carbono, 
que podem rapidamente se converter em gases 
estufa.

Relatório publicado em junho de 2007 pe
las Nações Unidas esclarece não haver sinais 
de derretimento disseminado do permafrost que 
possa antecipar rapidamente o aquecimento 
global, mas o aponta como ameaça potencial 
que pode representar no futuro. Sustenta que 
a camada superior do permafrost possui mais 
carbono orgânico do que a atmosfera34 * 23.

3.4 Correntes marinhas
Outra questão constatada em estudo 

oceanográfico publicado ria revista inglesa Na- 
ture é a perda de 30% da força das correntes do 
Atlântico responsáveis pela harmonia climática 
planetária. Tais correntes têm por condão evitar, 
o esfriamento das águas do mar em decorrência 
do degelo das calotas polares. Pesquisadores 
afirmam que essas correntes estão mais fracas 
do que em 1957 e não se trata de mera variação, 
mas de uma,tendência. Caso esta se concretize, 
a temperatura média poderá reduzir-se em 4°C

34 Dimity Solovyov, A  vingança do mamute, Folha de S.Paulo,
23 set. 2007, Caderno Mais, p. 9. '
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no horoeste da Europa. De acordo com o aludidò 
estudo, se esse movimento se acentuar, a cidade 
de Londres, por exemplo, poderá entrar na era 
glacial, pois os movimentos das correntes do 
Golfo do México são os principais responsáveis 
pela manutenção dessa harmonia. Registre-se 
ainda que estudos da agência ambiental da 
União Européia esclareceram que a Terra es
quentou em média 0,7°C no período de vinte 
anos, enquanto em trinta e duas nações euro
péias a temperatura média aumentou 0,95°C.

/ ■
3.5 Glaciares

Pesquisas confirmaram ainda que o aque
cimento global chegou às partes mais altas do 
planeta, tais como nos glaciares do Alasca, dos 
Andes e de outras regiões, além das geleiras 
da Cordilheira do Himalaia, onde se localiza 
o Monte Everest. Ela possui uma extensão de 
2.500 quilômetros e atravessa cinco países asi
áticos (China, índia, Nepal, Butão e Paquistão).
É conhecida por suas montanhas cobertas de 
neve. A  cordilheira é responsável pelo abas
tecimento de água para uma população de 1,3 
bilhão de pessoas. No verão, parte do gelo (15 
mil glaciares) se derrete e corre pelos principais 
rios da região e, no inverno, as nevàscas repõem 
o gelo derretido. Esse ciclo, contudo, vem se al
terando, conforme se comprova com o relatório 
apresentado pelo ÍCIMOD -  centro de pesquisas 
dos países da região em parceria com a ONU. 
Esclarece citado relatório que os glaciares vêm 
encolhendo em velocidade acelerada entre 10  e 
60 metros por ano. Na China, 5,5% deles já de
sapareceram no transcorrer das últimas quatro 
décadas. Esses dados foram colhidos ao.longo 
dos quarenta anos, e grande parte dos glaciares 
do Himalaia poderá desaparecer até 2035. A  
neve que cai não é suficiente para repor o gelo 
que se derrete, diz o geólogo Richard Alley, da 
Universidade do Estado da Pensilvânia, nos
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EUA, especialistáem glaciares. Caso se confirme 
o derretimento acelerado dos glaciares, dois tipos 
de catástrofe poderão ocorrer: a) inundações de 
cidades que margeiam os rios, provocando pe
quenos tsunamis; e b) diminuição do voiume de 
água nos rios, deixando 500 milhões de pessoas 
seih água. Interessa ressaltar que a temperatura 
sobe mais nos pontos mais altos do planeta, seja 
no Himalaia, seja nos Andes, seja-na África, diz o 
glaciologista Lonnie Thompson, da Universidade 
do Estado de Ohio. Tal fato se dá pelo calor ema
nado dos oceanos que alcançaria a troposfera, 
justamente onde se encontram os picos gelados 
(nas altas montanhas do Tibete e do Himalaia, 
por exemplo). Essas pesquisas mostram que a 
temperatura sobe mais nas partes mais altas da 
montanha do que em sua base. Outro exemplo é 
a diminuição da neve no topo do célebre Monte 
Kilimanjaro, na Tanzânia35. Dado mais alarmante 
é o desprendimento de uma superfície de 29 km2 

do glaciar Petermann, na Groenlândia, ocorrido 
em julho de 2008. A  perda da geleira equivale à 
metade da ilha de Manhattan36.

3.6 Geleiras
O cientista Andrés Rivera, do Centro de 

Estudos Científicos da cidade de Valdivia, no 
Chile, constatou que a geleira San Rafael, na 
Patagônia chilena, remanescente da última era 
glacial, perdeu 12 quilômetros nos últimos 136 
anos. O principal responsável por esse retroces
so foi o aquecimento global, que também vem 
atingindo outros ambientes com neve no Chile. 
Referida geleira nasce nos Campos de Gelo 
Norte com cerca de 4.200 quilômetros quadrados 
e termina num paredão de gelo banhado pelas 
águas da Lagoa San Rafael. Ela está localizada

(1-99), jul./dez. 2008

35 Leoleli Camargo, Aquecimento nas alturas, Revista Veja, 
edição 2019, ano 40, n. 30, p. 116-8, 1 ago. 2007, p. 116-8. 

3B.Folha de S. Paulo, de 23 ago 2008, p. A-27.

a 1.600 quilômetros ao sul de Santiago e foi des
coberta em 1575. Essa lagoa depende do fluxo 
das marés do Oceano Pacífico, e está ligada ao 
mar por vários canais, contribuindo para a di
minuição da geleira. Tal fato foi constatado por 
meio de comparação com uma litografia feita 
em 1871 por uma expedição' militar, servindo 
como referência para a medição. Percebe-se, 
na comparação, que a frente da geleira perdeu 
12 km lineares. Encontram-se na Cordilheira 
dos Andes 76% das geleiras da América do Sul, 
cobrindo uma superfície de 20  mil quilômetros 
quadrados. Nos períodos de estiagem, o gelo 
serve como reserva de- água para o consumo 
humano. Especialistas convocados pela ONU 
apresentaram relatório sobre os motivos do 
aumento da temperatura e comprovaram que 
a atividade humana é o principal responsável 
pelo aquecimento global com 90% de certeza, 
Este documento ainda aponta um aumento de 
temperatura na ordem de 1,1 e 6,4 graus Celsius 
até 2 1 0 0 37,

Estudo divulgado pelo Programa de Am 
biente das Nações Unidas (Pnuma) constatou 
que as principais geleiras da Europa estão 
derretendo bem mais rápido do que o esperado. 
Coletaram-se dados de 30 geleiras em nove 
montanhas diferentes, e ós números mostraram 
que a taxa de derretimento, comparando com 
2005 e 2006, mais do que dobrou. No primeiro 
período, constatou-se que a diminuição média 
foi de meio metro; no período mais recente 
chegou a 1,5 metro. Nos Alpes e nos Pireneus, 
na região da Escandinávia, as coletas são preo
cupantes. A  geleira de Breidalblikkbrea, na No
ruega, regrediu 3,1 metros em 2006 em relação a 
2005 -  30 centímetros. A  geleira de Ossoue, por

37 Disponível em: < www.uol.com.br>, acesso em: 6 nov. 
2007.
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exemplo, que havia perdido 2,7 metros em 2005, 
teve unia queda agora de 3 metros38.

3.7 Diminuição da capacidade de sequestro de 
carbono pelo mar

Outro fenômeno que também deve ser 
levado, em conta é a capacidade de sequestro 
de carbono pelos mares. Medições' realizadas 
em onze estações meteorológicas entre 1981 e 
2004 apontaram que os mares austrais absorvem 
80,milhões de toneladas de carbono anuais, 
menos do que deveríam. Isso é mais do que o 
Brasil emite em um ano, se for excluído o des- 
matamento. A  oceanógrafa Corinne Le Quéré, 
da Universidade de Est Anglia (Reino Unido), 
realizou pesquisa cujo estudo foi publicado na 
revista Science, a qual sustenta que o oceano 
Austral, que circunda a Antártica, perdeu a 
capacidade de seqüestrar o gás carbônico emi
tido por atividades humanas. Essa capacidade 
está enfraquecendo 1 0 % por década. O oceano 
absorve 15% de C02 e o mantém armazenado 
no fundo do mar. Ocorre que o aumento da 
temperatura decorrente do aquecimento global 
somado ao buraco na camada de ozônio fez com 
que os ventos da Antártica se tornassem cada 
vez mais fortes e perversos. Isso transformou o 
oceano Austral numa espécie de liquidificador* 
levando tudo o que está no fundo -  no caso o 
carbono -  para cimá e saturando a superfície. 
Este fenômeno também afetará a temperatura 
da Terra no futuro.39 *

3.8 Diminuição de oxigênio marinho
O aquecimento global, além disso, tem 

diminuído a quantidade de oxigênio marinho.
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38-Diminuição de geleiras bate recorde, diz Nações Unidas, 
Folha de S.Paulo, 17 mar. 2008, p. A-18.

39 Cláudio Ângelo., Aquecimento satura ralo de carbono
oceânico,. Folha de S.Paulo, 18 maio 2007, p. A-18.
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Ò oxigênio, como se sabe, é sinônimo de vida 
até mésmo embaixo d ’água. Pesquisadores 
constataram cinco zonas oceânicas com pouca 
quantidade desse gás, especialmente na faixa 
tropical. Esse estudo foi publicado na revista 
Science e demonstrou que tais áreas pobres 
situam-se numa faixa de 300 a 700 metros de 
profundidade e sofreram uma expressiva ex
pansão nos últimos cinquenta anos. Trata-se de 
um verdadeiro deserto marinho e já atingem 1  

milhão de quilômetros quadrados -  um quinto 
da Amazônia. O pesquisador Lothar Stramma, 
da Universidade de Kiel, na Alemanha, diz que 
o caso mais grave situa-se no Atlântico tropical. 
Afirma ele que de 1960 a 2006, nessa região, a 
camada de água com pouco oxigênio aumentou ■ 
85%. Em 1960 a faixa era de 370 metros de espes
sura; há dois anos ela cresceu para 690 metros. 
Todas as alterações foram identificadas nas 
camadas mais profundas e não na superfície. Há 
fortes indícios de que essas alterações decorrem 
no aquecimento global do planeta. Assim, com o 
aumento da t emperatura, a absorção de oxigênio 
pelos oceanos a partir da atmosfera fica prejudi
cada. Foram constatadas outras expansões ver
ticais importantes das áreas com pouco oxigênio 
na zona equatorial do oceano Pacífico. Verifica-se, 
por outro lado, que o aquecimento global tem 
contribuído para a diminuição dos ventos, dei
xando os organismos marinhos sem nutrientes. 
Tal fato foi constatado na Costa Oeste dos Esta
dos Unidos. Um simples atraso na chegada dos 
ventos da primavera, de quarenta dias, alterou 
totalmente a disponibilidade de nutrientes, por 
exemplo, para alguns grupos de invertebrados. 
A  quantidade de moluscos capturãdos em áreas 
do litoral da Califórnia, por exemplo, durante um 
evento desses, registrado em 2005, caiu 83%40.

40 Eduardo Géraquç, Calor faz aumentar “deserto marinho’1, 
Folha de S.Paulo, 2 maio 2008, p. A-12.

3.9 Floresta (efeito albedo)
A  floresta, como sabemos, exerce várias 

funções de autorregulador da temperatura ter
restre. Absorve o gás carbônico (C02), principal 
responsável pelo efeito estufa, e expele 0 2, puri
ficando o ar (fotossíntese). Esse processo envol
ve a água, os sais minerais, a terra e a energia 
solàr. As copas das árvores mais altas, por outro 
lado, impedem a penetração dos° raios solares 
no solo, protegendo a floresta, que permanece 
sempre úmida. Sua destruição colocará em risco 
esse processo, pois os raios solares atingirão o 
solo, ressecando-o, fazendo com que o lençol 
freático rebaixe. Tal fato poderá transformar a 
floresta em savana (tipo de cerrado, cujas raízes 
são mais.profundas em virtude da faltà de água). 
É importante ressaltar que toneladas de gás 
carbônico ficam armazenadas no solo e outra 
parte nas próprias árvores. Com a queimada, 
esse gás é liberado no ar, contribuindo ainda 
mais para o aquecimento'global. Como se vê, 
a floresta ajuda a proteger as bacias hidrográ
ficas e os lençóis freáticos, e nos períodos de 
estiagem estes abastecem aquelas. A  floresta 
também transpira, formando grande quantidade 

• de nuvens, que retornam por meio das chuvas, 
ajudando no resfriamento da terra. No entanto, 
a floresta nem sempre esfria o planeta.

Há outra variável, alémdessàs, que deve ser 
levada em conta para poder analisar o clima e o 
aquecimento global. O pesquisador Ken Caldeira, 
do Instituto Camegie, da Califórnia, publicou arti
go na revista científica PNAS, sustentando que a 
presença de florestas na região norte do planeta 
pode até ajudar no esfriamento global por causa 
do efeito albedo. Esse fenômeno corresponde à 
quantidade de luz solar refletida no espaço pela 
neve e gelo dos polos. Nesse caso, a floresta 
não consegue absorver a luz solar, ajudando no 
esfriamento terrestre. Caso ã floresta restante da 
região norte venha a ser derrubada, no mesmo 
ritmo atual, o planeta poderá ficar mais frio em
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torno de seis graus centígrados até 2100. Vê- 
se, pois, que parte do aumento da temperatura 
acaba s,endo anulada pelo efeito albedo, autor- 
fegulando a temperatura terrestre. Por outro 
lado, se fosse plantada mais floresta no norte, o 
efeito poderia ser inverso, ou seja, a temperatura 
aümentaria em torno de seis graus centígrados. 
Esse estudo demonstra que é a floresta locali
zada no norte que exerce o controle autorregu
lador da temperatura (faixa de amortecimento). 
e não a floresta equatorial. E plantar floresta, 
dependendo do local, poderá não trazer ne
nhum benefício ao planeta41. Conclui-se, assim, 
que a ciência vem descobrindo novas funções 
da floresta. Portanto, qualquer estudo sobre a 
flora deverá levar em conta essas variáveis na 
análise do aquecimento global, especialmente 
o efeito albedo.

3.10 Variação de tem peratura e índice 
1 pluviométrico

Richard Allan, da Universidade de Rea- 
ding (Inglaterra), e Brian Soden, da Universida
de de Miami (EUA), realizaram estudo que foi 
publicado no site da revista Science sobre as 
variações de temperatura e o índice pluviomé
trico no clima tropical desde a década-de 1980, 
utilizando-se de dados de satélite. Por meio des
sas pesquisas, eles encontraram a ligação entre 
períodos quentes e um aumento na frequência 
de chuvas de alta intensidade. Apurou-se que o 
número de chuvas fortes foi duas vezes maior do 
que o projetado em simulações de computador 
usadas para avaliar como 9 aquecimento global 
antrópico (causado pelos humanos) pode alterar 
o regime de chuvas. Outros estudos já tinham 
comprovado esse fenômeno, pois uma atmosfera 
carregada de gases de efeito estufa favorece

41 Eduardo Geraque, Floresta, nem sempre, esfria o planeta, 
Folha de S.Paulo, 10 abr. 2007, p. A-12.
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o surgimento de tempestades. Anthony Broc- 
coli, climatologista da Universidade Rutgers, 
de Nova Jérsei (EUA), disse ser importante o 
estudo desenvolvido por esses pesquisadores, 
pois mostra que o regime de chuvas Intensas 
é importante porque inundações súbitas são 
produzidas por esse tipo de evento. Nos Estados 
Unidos, as enchentes matam mais do que os 
raios ou tornados.42

3.11 Destruição de pântanos
s No Brasil, também não é diferente. Cien

tistas reuniram-se em Cuiabá, na 8a Intecol 
-  Conferência Internacional de Áreas Úmidas, 
promovida pela ONU -  Organização das Nações 
Unidas, em parceria com a Universidade Federal 
de Mato Grosso, e alertaram que a destruição 
de pântanos pode acelerar o aquecimento 
global. Tal fato pode ocorrer pela proliferação, 
de hidrelétricas e atividade agrícola que estão 
destruindo cada vez mais as áreas úmidas da 
Terra, proporcionando a criação de uma “bomba 
de carbono” . Estas áreas (pântanos e mangues) 
ocupam 6% do planeta e guardam 771 milhões 
de toneladas de gases de efeito estufa. Se esse 
material entrar na atmosfera, a concentração de 
carbono no ar passará a ser o dobro da atual43 *.

- 3.12 Segurança alimentar
Estudo elaborado por pesquisadores da 

Embrapa e da Universidade Estadual de Cam
pinas — Unicamp constataram que o aqueci
mento global pode colocar em risco a segurança 
alimentar da população brasileira. Em relação 
à política de biocombustíveis, o governo terá

42 Aquecimento tropical promove mais enchentes, aponta 
estudo com satélite, Folha de S. Paulo, de 11 ago 2008, 
p. A -16.

43 Clima -  Pântano está virando bomba de carbono, Fblha
de S. Paulo, de 26 jul 2008; p. A-17.



sucesso, pois as áreas potenciais para o cultivo 
da cafia-de-açúcar vão crescer 139% até 2050, 
caso a temperatura aumente em média 3°C. Esse 
crescimento significará R$ 23,5 bilhões a mais no 
PIB {Produto Interno Bruto) do agronegócio na
cional. No entanto, haverá problemas com a falta 
de água para a irrigação. Já em relação a nove 
vegetais cultivados no Brasil, haverá profundo 
prejuízo. O maior prejuízo ocorrerá com a soja, 
que deverá sumir, por exemplo, do Rio Grande 
do Sul. Pelos cálculos feitos a preços de hoje, em 
42 anos o clima vai causar, em todo o Brasil, um 
prejuízo de R$ 10,7 bilhões, referente às culturas 
que perderão territórios adequados. Tal estudo 
constatou que o aquecimento global prejudicará 
os municípios do semi-árido. Estes são os que 
mais sofrerão os efeitos do aquecimento. A  pro
jeção é que tais municípios se tornarão desertos, ~ 
o que coloca o Nordeste em situação crítica. No 
entanto, esse fenômeno pode ser barrado; para 
isso, é necessário exercer um controle efetivo do 
desmatamento amazônico4!.

Como podemos perceber, a atividade hu
mana está influindo cada vez mais no agrava
mento do aquecimento global. Cientistas desco
brem novos focos dos impactos dessa atividade 
no meio ambiente que estão sendo desvendadon 
s gradualmente a cada dia que passa,

4 Relatório do IPCC sobre m udança cli
mática -

Com a publicação, no dia 6 de abril de 
2007, em Bruxelas (Bélgica), do quarto relatório 
do Painel Intergovérnamental sobre Mudança 
Climática (IPCC), ficou demonstrado que até 
o final do século ocorrerão alterações drásti
cas, tais como: extinção de espéGies da fauna
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44 Eduardo Geraque, Mudança climática ajuda álcool e 
prejudica alimento, Folha de S. Paulo, de 11 ago 2008, p. 
A-16.

e da flora, falta de água, inundações, furacões 
e tempestades cada vez mais fortes, aumento 
do nível do mar etc. Essas consequências po
derão acontecer caso não se tomem medidas 
governamentais eficientes para tentar reverter a 
tendência do aumento da temperatura terrestre.

Tais previsões foram fundamentadas em 
dados científicos cada vez mais minuciosos 
elaborados por dezoito cientistas de onze países 
e analisados por mais de dois mil especialistas 
durante dois anos. Eles se respaldaram em 29 
mil séries de dados de observações dentre 75 
estudos científicos. Trata-se, no entanto, de uma 
realidade inafastável e unânime entre eles. A  
Floresta Amazônica, no Brasil, poderá transfor
mar-se em uma savana por causa do aumento 
da temperatura, agravando-se ainda'mais com 
o desmatamento e pelas queimadas. Destacou- 
sé ainda que no Nordeste brasileiro poderá ser 
reduzida em até 70% a recarga dos aquíferos até 
2050.0  Centro Hadley, instituto de meteorologia 
do Reino Unido, apresentou no Congresso Cien
tífico Internacional sobre Mudanças Climáticas, 
em Copenhague, estudo sobre a resistência de 
ecossistemas a um nivel perigoso de mudança 
climática, o qual usou cerca de 700 simulações 
em computadores para projetar o destino de 
florestas e geleiras. Os resultados são pessimis
tas. Os dados demonstram que, até 2100, uma 
elevação entre 1°C e 2°C causaria a retração da 
floresta de 20% a 40%, e os efeitos serão bem 
mais severos, se as temperaturas romperem 
esse patamar. Se, na pior das hipóteses testa
das, a temperatura for superior a 4°C, a Amazô
nia reduziría em 15% do que é hoje45.

Apurou-se nesse relatório que são os 
pobres que mais sofrerão com o aumento da
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45 Gustavo Faleiros, Clima pode comprometer 85% da mata 
amazônica, .Folha de S. Paulo, Ciência, de 12 mar 2009, 
p. A-16.

temperatura, pois eles terão dificuldades em 
adaptar-se às novas condições, tomando-se o 
mundo cada vez mais desigual.

O relatório é preocupante e medidas foram 
apresentadas com o objetivo de minimizar suas 
consequências, buscando fazer com que o ho
mem possa adaptar-se às mudanças climáticas. 
O aumento da temperatura é irreversível, pois 
quaisquer medidas adotadas hoje poderão levar 
muito tempo para surtir os efeitos desejados.

Cálculos mais precisos sobre o aumento 
dos mares foram realizados e contrariam aqueles 
apresentados pelo relatório do IPCC. Esse relatório 
foi um pouco otimista sobre o aumento do nível do 
mar. O relatório estima que os mares se elevarão 
entre 18 e 59 centímetros até 2100. Referido rela
tório foi realizado com base em diversos estudos. 
No entanto, segundo Svetlana Jevrejera, pesqui
sadora do Laboratório Oceanográfico Proudman, 
de Liverpool (Inglaterra) o estudo não levou em 
consideração a interação entre plataformas de 
gelo e a água derretida remanescenté delas, que 
acelera o fenômeno. O derretimento das geleiras, 
o desaparecimento de plataformas de gelo e a ex
pansão da água aquecida poderão deixar o nível 
médio dos oceanos de 80 centímetros a 1,5 metro 
mais alto até o final do século. Tal conclusão foi di
vulgada em estudo apresentado num encontro da 
União Européia de Geociência, em Viena. O estudo 
prevê uma elevação três vezes maior do que as 
previsões adotadas pelo IPCC. Essa nova estima
tiva implicará, a inundação de áreas onde vivem 
dezenas de milhares de pessoas. Tàl pesquisa foi 
feita com base em novo* modelo matemático que 
conta com a reconstrução precisa dos níveis dos 
mares por dois milênios. Durante 17 séculos o nível 
do oceano permaneceu relativamente estável, mas 
passou a se acelerar depois. Uma elevação de dois 
centímetros foi registrada durante o século 18, uma 
de seis centímetros foi registrada no século 19, 
uma de 19 centímetros ocorreu no século passado. 
Estima-se que a elevação rápida no século 20 se
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deve ao derretimento de plataformas de gelo, cujos 
dados não teriam sido levados em consideração 
nos cálculos adotados pelo IPCC46.

Estudo mais recente realizado .por Anny 
Cazenave, pesquisadora francesa do Centro Na
cional de Estudos Espaciais de Tbulouse (França), 
demonstrou que o nível do mar subirá cerca de 
1,80 m até 2 1 0 0 , mais que o dobro previsto pelo 
painel do clima da ONU. O nível do mar, verificado 
hoje, subiu mais que o dobro daquele constatado 
no século 20. Apurou-se que, entre 1993 e 2008, 
a taxa média global registrada foi de 3,4 mm por 
ano. Estas medições foram coletadas por satélite 
e geraram uma série histórica inédita quando 
comparada com o período compreendido entre 
1950 a 2000, cuja elevação média era de 1,8 mm 
por ano. Essa elevação ocorreu por causa do der
retimento das geleiras e dos mantos de gelo (Gro
enlândia e Antártida) que contribuiu com 80% da 
elevação, e a expansão térmica ajudou com cerca 
de 20%. Diante disso, os pesquisadores deverão 
ter suas atenções voltadas para as regiões do 
Ártico, da Antártica e das. geleiras continentais47. 
Relatório divulgado no dia 25 de fevereiro de 2008 
diz haver sinais de que o aquecimento global está 
afetando á Antártida de maneira “insuspeitada". 
Dados obtidos por navios òceanográficos na An
tártida, boias equipadas com termômetros e até 
mesmo elefantes-marinhos com instrumentos 
amarrados na -cabeça mostram que o oceano 
Austral está esquentando mais depressa que o 
restante dos oceanos do planeta. Ian Allison, um 
dos coordenadores do Ano Polar Internacional, 
afirmou que a primeira região a sentir o efeito das 
mudanças na Antártida será a América do Sul48 *.
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46 Nível dos oceanos deve subir 1,5 metro até 2100, diz 
estudo,.Folha de S.Paulo, 16 abr. 2008, p. A-21.

47 Eduardo Geraque, Mar.subirá 1,80 m até 2100, diz estudo, 
Folhà de S. Paulo, de 22 de fev. 2009, p. A-14.

48 Ano Polar confirma degelo no Ártico e na Antártida, Folha
de S. Paulo, de 26 fev. 2009, p. A-14.



Não podemos fechar os olhos para essas 
pesquisas científicas, cujas.informações são de 
extrema valia para aquele que pretende traba
lhar na área ambiental. Alguns dados lançados 
estão em contradição com outros, mas o que 
importa é o consenso. Novas informações são 
acrescidas às pesquisas anteriores, tornando 
mais e mais precisos os dados apresentados. Dá 
para notar a evolução das informações através 
das novas descobertas que ocorrem diariamen
te. O debate está só começando, mas uma coisa 
é consenso: o nível do mar aumentará. Resta 
saber quanto.

5 Mitigação da m udança climática
No dia 4 de maio de 2007 foi divulgado o 

sumário executivo da terceira parte do Quarto 
Relatório de Avaliação da conclusão do IPCC, 
realizado em Bãncoc (Tailândia). Trata-se do 
documento denominado Mitigação da Mudan
ça Climática, que lista as principais soluções 
para reduzir as emissões globais de gases de 
efeito estufa, ressaltando que as tecnologias 
disponíveis, como o biocombustível ou a energia 
nuclear, poderão ajudar no corte do carbono em 
até 63%, a baixos custos. Há a necessidade de 
estabilizar as concentrações de C 0 2 na atmos
fera em cerca de 450 ppm (parte por milhão) -  o 
dobro dos níveis pré-industriais49 -. esclarece 
o IPCC. Para que isso seja possível, é preciso
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49 Estudos demonstraram que a emissão de C02 nos últimos 
dez anos passou de 280 ppm (partes por milhão) em 1750, 
período pré-industrial, para 379 ppm em 2005, o pico de 
emissões nos últimos 650 mil anos. No mesmo período, o 
nível de metano subiu de 715 ppb (parte por bilhão) para 
1.774 ppb, e o óxido nítrico variou.de 270 ppb para 319 
ppb (O planeta ferve -  Dez coisas que você precisa saber 

. sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas que 
atingem a Terra, in Os grandes momentos da História da 
Ciência, Ed. Globo).

que o mundo inteiro reduza suas emissões 
em 50% a 85% até 2050. Isso só será viável s e ,. 
após os níveis de emissões atingirem o pico até 
2015, começarem a declinar a partir daí. Caso 
contrário, os custos poderão ser muito maiores 
se deixarmos de tomar as medidas contidas 
no relatório do IPCC, agora50. Foi apresentada 
como sugestão por cientistas brasileiros nova 
tecnologia para a captura de carbono no solo, 
que permitiria armazenar a mais de 700 metros 
de profundidade o gás carbônico produzido em 
algumas atividades, tais como: usina de álcool, 
termelétricas a carvão etc. Seria ingênuo, no 
entanto, acreditar que-toda essa tecnologia 
seria suficiente para controlar o efeito estufa. A  
humanidade, com base nesses dados, precisará 
olhar para o seu estilo de vida e seus padrões 
de consumo se quiser minimizar esse impacto 
ambiental de repercussão planetária. Devemos, 
a título de'exemplo, deixar de comer carne, 
pois um quilo de carne na casa do consumidor 
corresponde a 3,7 quilos de carbono emitido, 
além da água consumida para a sua produção, 
diz o indiano Rajendra PachaUri, presidente do 
IPCC51. O hábito do Consumo de carne bovina, 
além disso, representa a derrubada de árvores. 
O impacto causado ao meio ambiente é imenso. 
Calcula-se que cada 2 milhões de hectares des-' 
matados ou queimados -  área média derrubada 
anualmente na Amazônia -  emitem o equiva
lente a 20 0  milhões de toneladas de carbono, 
mais do que todos os carros brasileiros juntos. 
Ressalte-se, ademais, que, segundo o relatório 
do IPCC, um bovino emite cerca de 57,5 quilos 
de gás metano por ano. Multiplicando 57,5 qui-
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50 Cláudio Ângelo, IPCC mostra caminho para curar o clima, 
Folha de S.Paulo, 5 maio 2007, p. A-29.

S1'Cláudio Ângelo, Crise do clima precede guinada cultural, 
Folha de S.Paulo, 6 maio 2007, p. A-31.
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los por 1 ,2  bilhão de bovinos do planeta, tem-se 
cerca de 69 milhões de toneladas de gás metano 
lançados anualmente no ar, e os arrotos desses 
animais (por serem ruminantes) emitem gases, 
contribuindo, dessa forma, para o aquecimen
to global. A  diminuição do consumo de carne 
podería trazer uma contribuição substancial ao 
planeta52. Não será nada fácil implementar tais 
medidas diante das divergências e resistência 
dos países desenvolvidos e em desenvolvi
mento, mas temos de tentar. Será muito difícil 
também mudar a  hábito do consumo de carne 
por parte da população, por exemplo.

Especialistas, por causa disso, defendem a 
redução do desmatamento como importante fer
ramenta de combate ao aquecimento global em 
artigo publicado, via internet, pela Revista Scien
ce americana. Como se sabe, o desmatamento 
e as queimadas liberam grande quantidade de 
C02 na atmosfera, contribuindo para o agrava
mento do efeito estufa. A  meta é não ultrapas
sar 2°C, mas, para isso, é preciso estabilizar a 
concentração de C 0 2 ém 450 ppm (parte por 
milhão) até 2100. Esclareça-se que Organização 
Meteorológica Mundial -  OMM divulgou novos 
dados sobre as concentrações dè gases-estufa 
na atmosfera. O nível de gás carbônico (COJ no 
ar atingiu 383,1 ppm (parte por milhão), 0,5% a 
mais do que em 2007. O nível é 37% mais alto 
do que na era pré-industrial. Já as emissões de 
metano (CH4) cresceram de 1.783 para 1.789 ppb . 
(parte por bilhão), o maior aumento anual desde 
199853. Os estudos restringiram-se ao Brasil e 
à Indonésia, onde se. concentram ás maiores 
florestas tropicais. Esses países poderiam con-

52 Romildo Campello, Aquecimento global: "apocalipse 
now” não, Mogi News Revista, ano II, n. 16, p. 82, jun. 2007.

53 O céu é o limite -  Nível de C02 tem nova alta, diz agência 
da ONU, Fblha de S. Paulo, Ciência, de 26 nov 2008, p. A-12.

tribuir com a redução em 12% até 2050, regula
rizando as chuvas e rios. O Brasil, por possuir a 
maior floresta tropical, poderia beneficiar-se do 
mercado global de carbono. Há, contudo, certa 
resistência por parte do governo em adotar 
tal medida, pois isso levaria à necessidade de 
estabelecer metas e monitoramento de compro
missos com os quais ele não .quer arcar54,

Com o espírito de querer dar sua contri
buição é que prçfeitos de trinta e duas cidades 
mais importantes do mundo, dentre elas São 
Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, representando 
cerca de 250 milhões depessoas, reuniram-se na 
cidade de Nova Yorkno dia 15 de maio de 2007, a 
fim de discutir propostas para reduzir em,30% as 
emissões de gases-estufa até 2030, antecipando 
eventuais medidas dos governos federais no 
que tange ao combate do aquecimento global. 
Relatório do WWF apontou vinte e cinco tecno
logias conhecidas que podem ser adotadas até 
2050 para estabilizar o clima. Se tais medidas 
foróm implementadas em cinco anos, haverá 
90% de probabilidade de as emissões globais 
de carbono sofrerem redução entre 60% e 80%55.

A  forte dependência econômica do carbo
no e a relação entre consumo de supérfluos e as 
necessidades básicas fazem parte dos desafios 
a ser enfrentados para reduzir as emissões. A9
mudança climática não é só uma questão am
biental; tem implicações no crescimento econô
mico, na segurança humana e em metas sociais 
mais abrangentes56. .

54 A  utilidade das florestas, Editorial, Folha de S.Paulo, 13 
maio 2007, p. A-2.

55 Denyse Godoy, Metrópoles querem agir antes no clima, 
Folha de S.Paulo, 16 maio 2007, p. A-12.

56 ICirstin Dow et al., O Atlas da Mudança Climática, cit.,-
p. 53. -
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6 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(M DL)

O Brasil foi o primeiro pais a assinar a Con- 
venção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima (UNFCCC), em junho, de 1992. Thl docu
mento entrou em vigorem 21 de março de 1994, ou 
seja, noventa dias depois da aprovação pelo parla
mento de 50 países. Além disso, o Brasil passou a 
colaborar para a implantação do Protocolo de Kioto, 
apresentando planos para a mitigação das emis
sões por mèio do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL) e de adaptação e vulnerabilidade.

O MDL está previsto no art. 12 do Protocolo 
de Kioto. Trata-se de um instrumento que tem 
por objetivo incentivar a redução de emissões de 
gases de efeito estufa nos países em desenvolvi
mento. Custa menos diminuir as emissões nesses 
países do que nos países desenvolvidos. Com base 
no aludido instrumento, os países emissores de 
gases de efeito estufa deverão apresentar proje
tos de redução em relação ao passado, podendo 
emitir bônus e vendê-los no mercado financeiro. 
Devidamente certificados e autorizados, os bônus 
podem ser comprados por países com dificuldades 
em cumprir suas metas estabelecidas no Protocolo 
de Kioto. Os países desenvolvidos e as empresas 
procuram neutralizar suas emissões com os crédi
tos de carbono adquiridos dos países mais pobres.

Somente os países que se compromete
ram a reduzir suas emissões estão autorizados 
a comprar créditos de carbono de países em 
desenvolvimento, oú de países industrializados 
cujas emissões estejam abaixo do nível exigi
do. Os créditos cobrem as èmissões de todos 
os gases de efeito estufa.expressos como C02 
equivalentes (C02e), O comércio dos créditos 
de carbono visa a incentivar investimentos em 
eficiência energética, energia renovável e outras 
formas de reduzir emissões57.

57 Kirstin Dow et al., O Atlas da Mudança Climática, cit., p. 74.

O MDL, como se vê, cria a possibilidade 
de buscar o desenvolvimento com redução de 
gases que contribuem para o agravamento do 
efeito estufa. Para os países desenvolvidos e 
listados no anexo I do Protocolo de Kioto, o 
mecanismo os auxilia a cumprir suas metas 
de limitação ou redução de emissão. Por outro 
lado, para que os países não. incluídos no anexo 
I -  entre eles o Brasil -  possam se beneficiar 
com as Reduções Certificadas de Emissão 
(RCEs), devem se sujeitar às regras das auto
ridades dos países aderentes ao Protocolo de 
Kioto. Além de contribuir na redução de impacto 
ambiental negativo, o MDL, através das RCEs, 
pode ajudar na busca de financiamento para 
atividades de projeto certificadas. As reduções 
certificadas são documentos que ligam um 
projeto, certificado como válido no âmbito do 
MDL, com o montante de reduções de emissão, 
externado nas RCEs58.

Isso não significa que as empresas compra- 
doras de créditos de carbono poderão continuar 
a poluir. Como elas não conseguiranricumprir 
suas metas naquele ano, poderão comprar os 
créditos de carbono de países pobres, ou seja.de 
quem conseguiu reduzir suas emissões. Contudo, 
deverão assumir, por outro lado, o compromisso 
de diminuir gradativamente suas emissões nos 
anos vindouros.

Os países que poSsüem créditos de car
bono são: a) índia -  34,69%; b) China -  24,3%; 
c) Coréia do Sul -  18,25%; d) Brasil -  14,8%; e) 
Chile -  2,47%; f) outros -  5,7%. Tais países po
derão emitir o bônus e comercializar nas bolsas 
de valores.

No dia 26 de setembro de 2007, a Prefeitura 
de São Paulo comercializou 808.450 toneladas de 
C02 no valor de R$ 34 milhões, adquiridas pelo 
Banco Belgo-Holandês Fortis. Esses créditos

58 .Gustavo Contrucci, A  natureza jurídica dos créditos de 
carbono, Jornal Valor Econômico, 19 maio 2008, p. E-2.
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deverão ser revendidos pela instituição finan
ceira às empresas holandesas que precisam 
cumprir as metas estabelecidas pelo Protocolo 
de Kioto. Cuida-se do primeiro leilão realizado 
na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Os 
créditos provêm do Projeto UTE Bandeirantes 
(aterro sanitário que deixou de emitir gases 

. de efeito estufa na atmosfera em quantidade 
correspondente à comercializada na bolsa). Seu 
adquirente poderá abater essa quantidade de 
C02 em suas atividades.

A  queima dos gases emitidos pelo aterro 
gera energia e abastece parte da rede do Uni- 
banco em São Paulo. A  usina tem capacidade de 
gerar 170 mil MWh, podendo abastecer uma ci
dade de 400 mil habitantes. Tal técnica consiste 
em transformar o gás metano em gás carbôni
co,-com a queima controlada do CH4 (metano). 
Essa-queima, no entanto, gera emissão de gás 
carbônico, mas o gás metano é 2 1  vezes mais 
poluente do que o gás carbônico. A  conversão 
de uma substância em outra gerá créditos de 
carbono comercializáveis nas bolsas.

A  crítica que se faz é que não se pode 
transformar em créditos de carbono o desmata- 
mento realizado no Brasil. O MDL não permite a 
emissão de bônus nesses casos, mas somente 
em relação às metas de redução de poluentes 
devidamente certificadas pelos organismos 
internacionais.

Mais uma vez, o Brasil saiu na frente dos 
outros países ao comercializar os créditos de car
bono e, apesar de ser o quarto país mais poluidor 
do mundo, fica limitado na emissão de créditos 
por ter-matriz energética mais limpa. Resta sa
ber como será aplicado o valor comercializado. 
A  empresa responsável pelo aterro está reivin
dicando participação no valor coiriercializado na 
bolsa. Entendemos que o montante arrecadado 
na venda dos créditos deverá ser empregado na 
melhoria do meio ambiente em torno do aterro 
e em benefício dos seus moradores.

Independentem ente dos créditos de 
carbono, o Brasil deve dar sua contribuição ao 
mundo para evitar ou minimizar o aquecimento 
global.

7 Plano Nacional sobre Mudanças do Clima 
do Brasil

O Brasil lançou, no dia I o de dezembro de 
2008, o seu Plano Nacional sobre Mudanças do 
Clima tendo por finalidade a redução de 72% do 
índice de desmatamento da Amazônia até 2017. 
Referido plano será cumprido em etapas: na 
primeira etapa, o governo pretende reduzir em 
40% o desmatamento no primeiro quadriênio; na 
segunda, pretende reduzir ein 30%; e na terceira 
etapa, 30%. Esta proposta de redução equivale 
a 4,8 bilhões de toneladas de C02 a menos na 
atmosfera. Além  da redução do desmatamento, 
o governo apresentou outras medidas nas áreas 
de energia elétrica, álcool, biodiesel e carvão.

O plano teve a participação de dezessete 
ministérios do governo e baseou-se na média 
de desmatamento entre 1996 e 2005, que foi de 
19 mil km2.

O plano pautou-se ainda em oito objetivos 
centrais: 1 ) identificar, planejar e coordenar as 
ações para mitigar as emissões de gases de 
efeito estufa geradas rio Brasil, bem como aque
las necessárias à adaptação da sociedade aos 
impactos qué ocorram devido à mudança do 
clima; 2 ) fomentar5 aumentos de eficiência no 
desempenho dos setores da economia na busca 
constante do alcance dás melhores práticas; 3) 
buscar manter elevada a participação de energia 
renovável na matriz elétrica, preservando posi
ção de destaque que o Brasil sempre ocupou 
no cenário internacional; 4) fomentar o aumento 
sustentável da participação de biocombustíveis 
na matriz de transportes nacional e, ainda, 
atuar com vistas à estruturação de um mercado 
internacional de biocombustíveis sustentáveis; 
5) buscar a redução sustentada das taxas de
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desmatamento, em sua média quadrienal, em 
todos os biomas brasileiros, até que se atinja o 
desmatamento ilegal zero; 6 ) eliminar a perda 
líquida da área de cobertura florestal no Brasil, 
até 2015; 7) fortalecer ações intersetoriais vol
tadas para redução das vulnerabilidades das 
populações; 8 ) procurar identificar os impactos 
ambientais decorrentes da mudança do clima 
e fomentar ò desenvolvimento de pesquisas 
científicas para que se possa traçar uma estra
tégia que minimize os custos socioeconômicos 
de adaptação do país.

Esses objetivos estão estruturados em 
quatro eixos: a) mitigação; b) vulnerabilidade, 
impacto e adaptação; c) pesquisa e desenvolvi
mento; e d) capacitação e divulgação.

Para que seja possível o cumprimento 
desse plano, é necessária a participação efetiva 
de todos os órgãos públicos, das entidades não 
governamentais e da população. .

Esse plano recebeu críticas da sociedade 
civil* põis ele não abrange outros ecossistemas 
igualmente importantes, tais como os cerrados.

Conclusão
Os cientistas William Bottke (americano), 

David Vokorouhlicky e David Nesvorny (tchecos) 
publicaram na revista científica Nature estudos 
sobre a possível causa da extinção dos dinossau
ros. Essa causa teria sido a colisão de dois aste- 
roides há 160 milhões de anos em algum lugar 
entre as órbitas de Marte e Júpiter. A  colisão se 
deu entre dois asteróides: um deles com cerca de 
60 quilômetros de diâmetro; o outro três vezes 
esse tamanho. O impacto esfacelou as rochas e 
lançou milhares de fragmentos pelo espaço. Um 
dos fragmentos, com cerca de 1 0  quilômetros, 
transitou pelo espaço durante 95 milhões de 
anos até ser atraído pela órbita gravitacional da 
Terra e despencar sobre a península de Yucàtán, 
no México. Tal asteroide abriu uma cratèra de 
20 0  quilômetros e ocasionou um tsunami de um

quilômetro de altura, incêndios em continentes 
inteiros, um inverno nuclear e depois um efeito 
estufa colossal. Tal hecatombe exterminou me
tade das espécies do planeta.59

Gomo podemos perceber, a situação pla
netária não é nada boa. Essas informações são 
divulgadas diariamente. Percebe-se ainda, por 
intermédio dos dados acima coletados, que em 
diversos pontos do planeta a situação é coinci
dente. Não sejamos indiferentes a isso. Nossa 
obrigação é divulgar estes dados para, a partir 
daí, podermos tomar as medidas necessárias 
dentro do nosso campo de atuação. O futuro do 
planeta está em nossas mãosrTudo depende de 
nós, inclusive o destino do planeta. Não sejamos 
egoístas com as futuras gerações.

Como dizia José Eli Lopes da Veiga, pro
fessor titular do Departamento de Economia 
da Faculdade de Economia e Administração da 
USB a espécie humana não é eterna. Isso é ver
dade científica, O Sol vai ácabar e “se nós não 
tivermos mudado da Tsrra e colonizado outros 
planetas vamos desaparecer. E antes, bem antes 
de acabar o Sol, qualquer noção qüe se tenha 
da teoria da evolução da raça humana não será 
suficiente para nos mantermos vivos, pois não 
deixaremos de ser uma espécie como as outras. 
Não há nenhuma espécie eterna. Estou falando 
em um prazo de bilhões de anos. Seja a morte 
térmica, seja uma extinção anterior, temos um 
prazo de bilhões de anos. O que estamos discu
tindo é que, dependendo do que fizermos com 
o planeta, nós vamos abreviar esse tempo”60.

Como dizia ainda o argentino Osvaldo 
Canziani, copresidente do grupo de trabalho 
do IPCC, “algum dia aprenderemos, as pessoas

59 Folha de S.Paulo, Ciência, 6 set. 2007, p. 18-A.
60 Entrevista dada a Carolina Stanisci da Revista MPD Dialó- 
gico (ano 4, n. 12, p. 12, mar. 2007) sobre "Desenvolvimento 
sustentável: nós não somos eternos” .
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aprendem quando apanham". A  surra climáti
ca já começou, resta apenas acudir quem está 
sentindo. Como se vê, estamos passando por 
situações cada vez mais difíceis, mas não pode
mos esmorecer- Devemos continuar lutando para 
minimizar as consequências do aquecimento 
global.

SIRVINSKAS, L. E Global Warming Nègative 
Éxternalities. Rev. Justitia (São. Paulo), v. 199, p. 
199-222, jul./dez. 2008.

* ABSTRACT: This essay is not restricted to 
the legal-environmental issue. It^discusses, in 
depth, the consequences of global warming 
from a scientific point of view. It is a matter 
of concern for the entire human cpmmunity. 
The mere legal knowledgé w orít suffice; the 
law  operator must seek the technical and 
scientific foundation of problems related .to 
the increase in EartlTs temperature in order to 
performthe day-to-day duties better. There is 
many a variable that should not be overlooked. 
This study, however, does not exhaust the to- 
pic, since new studies, research and papers, 
prepared by scientific entities, international 
academies, and by study groups connected to 
the UNO are brought forth on a daily basis and 
published in the world’s most important scien
tific magazines (Nature, PNAS, Science, EOS, 
Journal of Geophysical Research, Geophysical 
Research Lettres as.well as their respective 
websites) and divulged in Brazil in Veja, Folha 
de Sâo Paulo in its Science section, and in O 
Estado de Sâo Paulo. Not only do these articles 
have the power to alert but they also raise the 
population's awareness about the immense 
problems w e have been facing and shall be 
faciríg in the near future

9 KEY-WORDS: Environmental Law. Ecological 
Awareness. Global Warming. Scientific Studies.
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O Foro Privilegiado nas Ações 
de Improbidade Administrativa

João Francisco M oreira V IEG AS*
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• RESUMO: Tramita na Câmara Federal propos
ta de emenda constitucional que estabelece, 
•entre outras coisas, foro privilegiado para 
ações de improbidade administrativa. A  ado-

' ção desse foro para beneficiar ocupantes e 
ex-ocupantes de cargos públicos constitui um 
grande equívoco, que nâvega no contrafluxo 
da maré democrática. Mais que um privilégio, 

v o foro privilegiado representa o agravamento 
da já caótica situação de morosidade dos julga- 

'mentos e crescimento da impunidade. Diante 
- das ondas de escândalos que assolam o país, 

é necessário maior rigor no tratamento de atos 
que lesionam o patrimônio público.

• PALAVRAS-CHAVE: Emenda Constitucional. 
Foro privilegiado. Autoridades e ex-autorida
des. Improbidade administrativa. Impunidade.

Tramita na Câmara dos Deputados P ro  
posta de Emenda Constitucional (PEC) 358/05, 
estabelecendo “ foro privilegiado" para as ações 
de improbidade administrativa. A  regra está no 
art. 97-A e parágrafo,único da PEC.

Os problemas decorrentes da adoção des
se privilégio já foram apontados pelo Ministro 
Joaquim Barbosa, em entrevista concedida à re
vista Veja: “(...) o Ministro preferiu não comentar 
em quanto tempo os processos serão concluídos, 
mas salientou que um dos principais obstáculos 
é o foro privilegiado. Segundo ele, se os casos fos
sem julgados na primeira instância judicial certa
mente haveria mais agilidade nas investigações. 
Na Justiça comum apenas um ju iz é responsável

pelas'denúncias, enquanto no STF é preciso que 
os 11 ministros analisem individualmente caso a 
caso. ‘O inquérito tem caráter tortuoso e compli
cado. Tortuoso por ser um processo que envolve 
foro privilegiado', disse. ‘O foro privilegiado é uma 
excrescência tipicamente brasileira, tinha que 
acabar. É  uma racionalização da. impunidade' 
(26.04.06, p. 38)” .

É verdade que no Supremo Tribunal Fede
ral há Ministros que não comungam da mesma 
opinião. Refiro-me ao atual Presidente, Ministro 
GILMAR MENDES, e à sua antecessora, Ministra 
ELLEN GRACIE, ambos já ouvidos em audiência 
pública promovida pela Comissão de Constitui
ção e Justiça da Câmara Federal.

Todavia, parece-nos que o Ministro JOA
QUIM BARBOSA resumiu com precisão o signifi
cado do foro privilegiado: despido de praticidade, 
e dissociado da realidade estrutural dos tribu
nais , contribui para a morosidade e a impunidade.

Sobre a questão, relembro o que disse o 
Mihistro Sidney Sanches, quando do julgamen
to que levou ao cancelamento da Súmula 394: 
“(...) A  prerrogativa Ue foro perante a Corte Su
prema, como expressa na Constituição brasileira,

* João Francisco Moreira Viegas, Procurador de Justiça, é 
membro do Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado de São Paulo. Foi Presidente.do Grupo Nacional 
de Combate à Corrupção e Defesa dp Patrimônio 
Público, Coordenador do Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça da Cidadania do Estado de 
São Paulo, integrante do Órgão Especial do Colégio de. 
Procuradores de Justiça e membro do Conselho Editorial 
da Revista Justitia.



•mesmo para os que se encontram no exercício 
do cargo ou mandato, não é encontradiça no Di
reito Constitucional Comparado (...) Além disso, 
quando a súmula foi aprovada,-eram raros ôs 
casos de exercício de prerrogativa de foro perante 
esta Corte. Mas os tempos são outros. Já não são 
tão raras as hipóteses de Inquéritos, Queixas ou 
Denúncias contra ex-Parlamentares, ex-Ministros 
de Estado e até ex-Presidente da República. E  
a Corte, como vem acentuando seu Presidente, 
M inistro  Sepúlveda Pertence, em reiterados 
pronunciamentos, já está praticamente se in 
viabilizando com o exercício das competências 
que realmente tem, expressasna Constituição, 
enquanto se aguardam as decantadas reformas, 
constitucionais do Poder Judiciário, que ou en
contram fortíssimas resistências dos segmentos 
interessados, ou não contam com o interesse 
maior dos responsáveis por elas (...) E  de se per
guntar, então: deve o Supremo Tribunal Federal 
continuar dando interpretação ampliativaa suas 
competências, quando nem pela interpretação 
restrita tem conseguido exercitá-las a tempo e a 
hora? Não se trata, é verdade, de uma cogitação 
estritamente jurídica, mas de conteúdo político, 
relevante, porque concernente à própria subsis
tência da Corte, em seu papel de guarda maior 
da Constituição Federal e de cúpula do Poder 
Judiciário Nacional (...)".

No Brasil e em quase todos os países dò 
chamado mundo civilizado, a prerrogativa de 
foro tem sido deferida com comedimento e ex
clusivamente em processos criminais.

Ações por improbidade administrativa, 
conforme maciça jurisprudência, inclusive dos 
Iftbunais Superiores, são de natureza civil. E são 
inúmeras as que tramitam em face de agentes 
beneficiários, no processo penal, da referida 
prerrogativa. Estendê-la para o processo civil 
significa inviabilizar o trabalho dos tribunais. 
Mais: é optar pela não responsabilização dos 
que praticam atos lesivos ao patrimônio público.
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A  inovação pretendida é ruim, sob todos 
os aspectos, inclusive frente às ondas de escân
dalos que assolam o país.

Isentar, na prática, os agentes políticos 
da ação de improbidade administrativa seria 
um verdadeiro desastre para .a administração 
pública. Infelizmente, o Brasil é um país em que 
há corrupção, apropriação de dinheiros públicos 
por administradores ímprobos. E isso vem de 
longe. No excelente livro de Patrick Wilcken 
Império à Deriva -  A  Corte Portuguesa no Rio de 
Janeiro, 1808-1821, Objetiva, tradução de Vera 
Ribeiro, pág. 121, está consignado: “A  corrup
ção sempre fora uma característica da vida ao 
redor do império, mas assumiu uma forma con
centrada no Rio. (...) Enquanto a vida era uma 
luta para muitos dos cortesãos mais periféricos, 
os ministros do governo logo passaram a ter um 
padrão de vida muito acima dos recursos que 
poderíam ter ganho legitimamente. (...) Por trás 
dás bengalas, mantos e perucas, e por trás das 
cerimônias formais e dos éditos proferidos em 
linguagem refinada, o roubo em nome da Coroa 
disseminou-se à.larga’'.

- No "ranking" internacional dos países em 
que há corrupção, estamos muito mal colocados. 
O “ranking” é organizado, de regra, por organi
zações não governamentais que combatem esse 
mal- Prê,cisamos, portanto, nos esforçar, cada vez 
mais, para eliminar a corrupção na administração 
pública. Ora, o meio que me parece mais eficiente 
é justamente o de dar a máxima eficácia à Lei de 
Improbidade.

Não sem motivo é que a anterior tenta
tiva de estender a prerrogativa de foro para o 
processo civil (Lei 10.628/02) foi declarada in
constitucional pela Suprema Corte, em sessão 
de 15 de setembro de 2005 (ADI 2797/DF). Na 
oportunidade, o Ministro Sepúlveda Pertence fez 
constar de seu voto que na ação de improbidade 
não se cuida de demanda de competência pe-
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nal, © consequentemente não pode ser somada 
à competência originária do Suprémo, que é 
exclusivamente constitucional:
- O congestionamento dós tribunais é fa

cilmente antevisto: somente a Corte paulista 
/ ostenta um acervo de feitos não julgados supe
rior a 500.000 processos. Embora o Colegiado 

/possua algumas competências originárias, sua 
estrutura volta-se à solução de recursos, ou 
jiilgamento de ações originárias em que não 
haja instrução probatória. Tanto que, quando 
necessária, a oitiva de testemunhas é realizada 
por carta rogatória ou de ordem, nos juízos de 
inferior instância.

Transferir para os tribunais a instrução e 
julgamento de ações por improbidade significa, 
na prática, agravar situação já caótica: maior 
atraso nós julgamentos e aumento da impuni
dade.

A  proximidade entre, o juiz e o fato, que só 
existe em inferior instância, favorece a busca 
da verdade e a justiça dá decisão. Vingando a 
tese contida na PEC 358/05, os demandados 
na ação de improbidade estarão sujeitos a uma. 
única instância de julgamento.

A  condenação ou absolvição caberá, em 
termos definitivos, ao Tribunal de origem. Pelas 
graves consequências que a condenação por 
improbidade traz ao agente, a amplitude da 
defesa é maior quando se permite o exame dos 
fatos por duas instâncias distintas.

A  manutenção da sistemática atual1 atende 
melhor ao interesse público. Viabiliza a efetiva 
aplicação da lei. Assegura aos acusados ao me
nos duas oportunidades de ampla defesa-, e uma 
solução mais justa. .

Recordo ao leitor, que o Brasil subscreveu 
tratados internacionais que preconizam a adoção 
de esforçoâ para combater a corrupção. Exemplo 
disso é a Convenção Interamericana Contra a

Inceresses Difusos, e Coletivos,

Corrupção, assinada em Caracas em 29 de março 
de 1996, e aprovada pelo Decreto Legislativo 
152, de 25 de junho de 2002. Entre os motivos 
que levaram à sua elaboração, vale destacar do 
respectivo texto ao menos dois:

“ (...) Tendo presente que, para combatera 
corrupção, é responsabilidade dos Estados erra
dicar a impunidade e que a cooperação entre eles 
é necessária para que sua ação neste campo seja 
efetiva; e decididos a envidar todos os esforços 
para prevenir, detectar, punir e erradicar a cor
rupção no exercício das funções públicas e nos 
atos.de corrupção especificamente vinculados a 
seu exercício, (...)". "

E no art. II, quanto aos propósitos da Con
venção, temos:

" 1 . prom over e fqrtalecer o desenvolvi
mento, por cada um dos Estados Partes, dos 
mecanismos necessários para prevenir, detectar, 
punir e erradicar a corrupção; e 2. promover, 
facilitar e regular a cooperação entre os Estados 
Partes a fim de assegurar a eficácia, das medidás 
e ações adotadàs.para prevenir, detectar, punir 
e erradicar a corrupção no exercício das funções 
públicas, bem como os atos de corrupção espe
cificamente vinculados a seu exercício’'.

Cabe então indagar: Ao adotar solução 
que claramente contribuirá para a impunidade 
de atos tipificados como improbidade adminis
trativa, não estará o legislador contribuindo para 
o descumprimento da Convenção Interamerica- 
na Contra a Corrupção?

Também a Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção prevê: "Artigo 30. Processo, 
sentença e sanções 1. Cada Estado Participan
te punirá a prática dos delitos qualificados de 
acordo com a presente Convenção com sanções
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que tenham em conta a gravidade desses delitos.
2. Cada Estado Participante adotará as medi
das que sejam necessárias para estabelecer ou 
manter, em conformidade com seu ordenamento 
juríd ico e seus princípios constitucionais, um 
equilíbrio apropriado entre quaisquer imunida- 
des ou prerrogativas jurisdicionais outorgadas a 
seus funcionários públicos para o cumprimento 
de suas funções e a possibilidade, se necessário, 
de. proceder efetivamente à investigação, ao in- 
diciamento e à sentença dos delitos qualificados 
de acordo com a presente Convenção."

A  prerrogativa de foro não servirá, consi
derando a provável impunidade que daí decor
rerá, para também violar referido Tratado?

O Ministério Público tem-se empenhado 
de forma austera e responsável no papel de 
fiscal da ordem jurídica e da moralidade públi
ca. É penosa a função de acusar sem paixão e, 
cada vez mais, os membros da instituição estão 
cientes e conscientes dessa responsabilidade. 
Afirmar, como já o fizeram alguns, que a “his
tória da ação de improbidade é uma história 
de improbidades” constitui injusta, indevida 
e lamentável generalização que, infelizmente, 
desmerece a atuação do órgão.

O balanço entre acertos e eventuais desa
certos é favorável ao Ministério Público, o que 
não autoriza descuido com o salutar exercício da 
autocrítica. Se houver excessos, seja de procura
dores ou promotores, seja de juizes -  as institui
ções são compostas .por homens, não por deuses 
-, os Conselhos Nacionais, instalados em 2005, 
aí estão para fiscalizar a gestão administrativa e 
financeira e, também, para promover responsa
bilidades. Não há o que temer.

Não temos, e nem pretendemos ter, o dom 
da infalibilidade, mas é certo que o Ministério 
Público tem seguido na boa trilha da imparcial 
defesa da probidade, do patrimônio público e de
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outros valores sociais, bem como do combate à 
corrupção e ao crime organizado. Nisso consiste 
o interesse público, também o fim perseguido 
pelo Judiciário.

A  adoção do foro privilegiado, para be-, 
neficiar ocupantes e ex-ocupantes de cargos 
públicos de maior relevo constitui equívoco 
manifesto que navega no contrafluxo da maré 
democrática. Mais que um privilégio a cargos, 
tem-se uma prerrogativa destinada às pessoas 
que os exercerem, o que significa, na prática, a 
cristalização de uma tradição aristocrática em 
pleno Estado republicano!

O que nosso povo certamente espera, e 
confia em obter, por parte dos seus ilustres re
presentantes nõ Congresso Nacional, é a edição 
de normas que fortaleçam o combate aos atos 
que, dia após dia; vêm minando as riquezas do 
país. Espera e confia, também, na obtenção de 
rigoroso tratamento judicial contra atos ilícitos, 
como apoio para aqueles que mais necessitam 
da presença do Estado.

Vale a propósito lembrar que cada centavo 
que é desviado ilicitamente dos cofres públicos 
significa menos escolas, serviços de saúde, 
infraestrutura viária, infraestrútura elétrica, 
cultura etc. Significa também a diminuição da 
autoestima do povo brasileiro, impedindo-o de 
crescer e se aprimorar, para que o Brasil ocupe, 
no contexto internacional, o lugar que lhe vem 
sendo prometido há muitas décadas: uma das 
potências do século 2 1 . . .

VIEGAS, J.EM. The Privileged Jurisdiction in 
Administrative Improbity Actions. Bev. Justitia 
(São Paulo); v. Í99, p. 223-227, jul./dez. 2008.

• ABSTRACT: A  Constitutional Amendment 
proposition which establishes, among others, 
the privileged jurisdiction for actions on ad-

(199), jui./dez. 2008______________ ;__________ ______ Interesses Difusos e Coletivos / D iffu se  a n d  C ollective Interests

ministrativé improbity, is being processed in 
the Federal House of Representatives. -The 
adoption of this privilege ín benefit of the 
current and former public servers is a great 
misstep, going against democracy. More than 
a mere privilege, the privileged jurisdiction 
represents an intensification of the already 
chaotic situation of Slow trials and an incre-
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ase in impunity. In face of the numberless 
surges of scandals in this country, a more 
rigorous approach to matters that damãge 
public property is in order.

9 KEY-WORDS: Constitutional Amendment. Pri
vileged Jurisdiction. Current and Former Public 
Officials. Administrative Improbity. Impunity.
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clusão. Referências bibliográficas.

' • RESUMO: O trabalho trata da condição de 
-  : parte impessoal do Ministério Público na ação 

penal, diferentemente do juiz, que é imparcial 
na condução e decisão, da demanda.

: • PALAVRAS - CHAVE: Ação penal. Ministério 
Público. Parte. Impessoal. Impessoalidade. 
Imparcial. Imparcialidade.

Introdução
O vínculo processual penal é formado 

tradicionalmente por juiz, autor e réü, em que o 
juiz decide a controvérsia imparcialmente, em 
face das atividades probatórias e processuais e 
alegações das partes.

A  condição do Ministério Público, autor 
da ação penal pública, é peculiar, porque pro
move a acusação e pode pleitear a absolvição 
do acusado. A  indefinição da posição jurídica do 
Ministério Público é motivo de insatisfação, com 
a pretensão nesta oportunidade de despertar as 
atenções e a rediscussão do tema. O Ministério 

. Público na ação penal seria parte imparcial ou 
parte impessoal?

1 Justificativa
O processo é caracterizado por uma relação 

jurídico-processual, que para a sua constituição 
e desenvolvimento formata-se numa relação 
triangular, actum trium personarum, exigindo a 
presença e participação de sujeitos processuais 
principais ou essenciais, o juiz, o autor e o réu

Valter Foleto SA N TIN *

(Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal, 18a ed., 
Atlas, p. 324-326; Fernando da Costa Tourinho 
Filho, Manual de Processo Penal, 8a ed., Saraiva, 
p. 359-364; Guilherme de Souza Nucci, Manual 
de Processo Penal e Execução Penal, 2a ed., RT„ . 
p. 503).

O processo acusatório é delineado pela 
separação das funções de acusar, defender e 
julgar, atribuídas a órgãos diferentes, marcantes 
no nosso sistema constitucional por privatividade 
da ação penal pública pelo Ministério Público (art. 
129,1, da Constituição Federal), obrigatoriedade 
da defesa penal (art. 5°, LXIII, CF), inerência do 
direito de defesa aos princípios do devido proces
so legal, ampla defesa e contraditório (art. 5o, LIV 
e LV, CF), atividade essencial da advocacia e da 
defensoria (arts. 133 e 134, CF) e função jurisdi- 
cional na lesão ou ameaça a direito (art. 5o, XXXV, 
CF), em julgamento público e fundamentado (art. 
93, IX, CF). _

A  imparcialidade constitui capacidade 
especial do juiz para o exercício jurisdicional 
(Mirabete, op. çit., p. 326), essencial para o 
cumprimento da missão (Tourinho Filho, op. cit., 
p. 18). O juiz deve se colocar entre e acima das 
partes, pressuposto-para validade da relação 
processual, devendo o órgão ser subjetivamente 
capaz, çomo garantia de justiça para as partes 
(Cintra, Grinòver e Dinamarco, Teoria Geral do 
Processo, p. 52-53).

Â  imparcialidade é característica da fun
ção judicante, pressuposto do juiz para presta-

*Promotor de'Justiça em São Paulo, doutor em Processo e 
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ção jurisdicional e regularidade processual (arts. 
251 e seguintes, do Código de Processo Penal), 
inerente ao devido processo legal, pois a sua 
ausência caracteriza intervenção no resultado 
do processo é nulidade processual (art. 564, I,

' CPP). A  quebra da isonomia processual (art. 5o, 
caput, da Constituição Federal), em razão da 
atuação do juiz em favor de uma parte, contra
ria a exigência de imparcialidade do julgador. 
A  atividade judicial deve ter ligação com a 
obrigação de julgamento público e por decisão 
fundamentada (art. 93, IX, CF), que pressupõe 
evidentemente a instauração de processo e lítí-. 
gio (art. 5o, LV CF), conduzido pélà autoridade 
competente (art. 5o, LIII, ÇF), em consonância 
com o devido processo legal (art. 5o, LIV CF) e 
os princípios do contraditório e dá ampla defesa 
(mt. 5o, LV, CF).

O processo de partes pressupõe igualdade 
de condições, direitos, ônus e obrigações proces
suais, na participação dos litigantes das fases 
processuais, desde o acesso à justiça, exercício 
do direito de ação e de defesa, produção de 
provas, alegações e recursos até o dileito de 
motivação e apreciação dos argumentos das 
partes na decisão judicial.

O próprio processo de partes traz inatò 
que seus participantes principais sejam consi
derados “partes", com contraposição do acu
sador e da defesa entre si, mediados pelo juiz, 
sujeito imparcial, super partes, este encarregado' 
de solucionar o conflito decorrente da dialética 
processual (Giandomenico Pisapia, Relazione 
introduttiva, in II pubblico ministero oggi, XVIII 
Convegno di studio “Enrico de Nicola” : Proble- 
mi attuali di diritto e procedura penale, passim; 
Francesco Saverio Borrelli, II ruolo dei pubblico 
ministero nel nuovo processo penale, op. cít., 
passim; Delfino Siracusano,11 ruolo dei pubblico 
ministero nel nuovo processo penale, op. cit., 
passim). Sobre o processo acusatório vide Cintra, 
Grinover e Dinamarco, op. cit., p. 58; Tourinho
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Filho, op. cit., p. 18; Mirabete, op. cit., p. 21-22 
Nucci, op. cit., p. 103-106; Fernando Oapez, Cur
so de Processo Penal, p. 40-41; Edilson Mougenot 
Bonfim, Curso de Processo Penal, p, 28-32 -

O autor e  o réu são partes, pela parcialida
de da sua atuação, um em favor da acusação é o 
outro, da defesa. O juiz, mediador, nãoé parte; 
é imparcial, um sujeito processual considerado 
não-parte. Há dicotomia entre imparcialidade e 
parcialidade, porque a imparcialidade decorre 
da condição de não-parte do juiz e a parcialida
de tem* relação direta com a posição de. partes 
dos sujeitos processuais ativo e passivo da 
relação processual penal. A  parte não pode ser 
imparcial; a atuação imparcial não condiz com 
a condição de parte.

É, conhecida a indefinição da verdadeira 
posição processual do Ministério Público, em 
virtude da sua condição peculiar na relação 
processual penal, a merecer melhor verificação e 
qualificação jurídica. A  doutrina considera o 
Ministério Público como parte instrumental 
ou parte original (Fernando da Costa Tourinho 
Filho, op. cit*, p. 348; Fernando Capez, op. cit., 
p. 160) ou parte imparcial (Magalhães Noronha, 
Curso de Direito Processual Penal, p. 140; Touri
nho Filho, op. cit., p. 348; Mirabete, op. cit., p. 
333; Guilherme de Souza Nucci, op. cit., p. 513; 
Edilson Mougenot Bonfim, op. cit., p. 346-348)..

Porém, as palavras dé Piero Calamandrei são 
marcantes sobre as dificuldades de exercício do 
cargo de Ministério Público, porque “como susten- 
táculo da acusação, devia ser tão parcial como um 
advogado; como guarda inflexível da lei, devia ser 
tão imparcial como um juiz” , num absurdo psicoló
gico possível decorrente da postura de “advogado 
sem paixão, juiz sém imparcialidade", pelo risco 
de "perder, por amor da sinceridade, a generosa 
combatividade do defensor ou, por amor da polê
mica, a objetividade sem paixão do magistrado" 
(Eles, os juizes, vistos por nós, osr advogados, 7a 

. ed., Livraria Clássica, Lisboa, p. 59).

(199), jul./dez. 2008

A  condição de parte do Ministério Público indisponíveis (art. 127, Constituição Federal),.
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no processo penal é a mais aceita, mesmo que 
flincione como órgão acusatório representante 
do Estado na persecução penal, observando que 
o próprio juiz também representa o Estado no 
exercício da função jurisdicional, e até mesmo 
a defesa pode ser exercitada por órgão estatal, 
a Defensoria Pública. O maior questionamento 
em relação ao Ministério Público consiste na 
adjetivação da condição de parte, pela conside
ração de parte "imparcial" ou necessidade de 
“imparcialidade" na sua atuação. Parece-me que 
a melhor adjetivação para o Ministério Público 
na ação penal pública é de parte “impessoal” .

Segundo aponta a professora Odete Me- 
dauar os princípios da impessoalidade, morali- 
dade e publicidade apresentam-se intrincados 
de maneira profunda, em instrumentalização re
cíproca. A  impessoalidade configura-se,meio para . 
.atuações dentro da moralidade. A  publicidade 
dificulta medidas contrárias à moralidade e impes
soalidade. A  moralidáde implica observância da 
impessoalidade e publicidade (A processualidade 
no Direito Administrativo, p. 88-89).

Neste contexto, impessoalidade, impar
cialidade e objetividade envolvem a ideia de 
atuação de funcionários em nome do órgão, com 
igualdade de tratamento dos administrados e 
com objetivo de atender ao interesse público. 
Impede-se o atendimento a objetivos pessoais 
(antipatias, simpatias, objetivos de vingança, 
represálias, "trocos” , nepotismo e favorecimen- 
tos diversos). Vide Medauar, op. cit., p. 90; Valter 
Folèto Santin, A  indenização dos danos morais 
por ferimento ao princípio constitucional da m o
ralidade administrativa, p. 887. -

No seu trabalho processual, o membro do 
Ministério Público deve pleitear a produção de 
provas favoráveis e desfavoráveis ao acusado, 
dentro do cumprimento da finalidade institu
cional de defender a ordem jurídica, o regime 
democrático e os interesses sociais e individuais

mesmo porque no exercício da ação penal (art. 
129, I, CF) o órgão acusador não é obrigado 
a buscar sempre a condenação do acusado, 
devendo pleitear a absolvição de inocentes, * 
tudo no intuito de promover a Justiça. A  visão 
mais correta da atividade do Ministério Público 
referé-se à atuação impessoal, de acordo com o 
princípio da impessoalidade (art. 37, caput, CF),. 
devendo o seu membro agir com objetividade, 
sem a intenção de beneficiar ou prejudicar o 
indiciado ou acusado ou a vítima por razões pes
soais ou subjetivas, até porque a sua atividade, 
processual consiste na promoção e execução 
da lei (art. 257, do Código de Processo Penal), 
exatamente a busca da finalidade do princípio 
da legalidade (art. 37, caput, CF). Sobre a impes
soalidade na investigação criminal vide Valter 
Foleto Santin, O Ministério Público na investiga
ção criminal, passim.

Portanto, o Ministério Público deve ser 
qualificado como parte impessoal, de acordo 
com o princípio constitucional da impessoalida
de, porque a imparcialidade é. apenas inerente 
à função judiciária no processo, em que ò júiz 
imparcial deve ser considerado, como não-parte.

Conclusão
Assim, conclui-se:

a) o Ministério Público é parte impessoal no pro
cesso penal, sendo incorreta a sua qualificação 
jurídica como parte imparcial;

b) a imparcialidade é característica especial do 
exercício da jurisdição, atividade exclusiva do 
juiz, para a validade e regularidade da relação 
processual.

SANTIN, V. F. The Public Prosecutor’s Office 
Impersonality and Impartiality in the Criminal 
Àction. Rev. Justitia {São Paulo), v. 199, p. 231- 
234, jul./dez. 2008.



• ABSTRACT: This essay discusses the Public 
Prosecutor'5 Office in its condition o f ímperso- 
nal party during the criminal action as opposed 
to the Judge, who is impartial while conduc- 
ting and deciding the çase,
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• RESUMO: Q estudo analisa a corrupção eomó 
processo e como cultura, destacando que seu 
enraizamento na máquina pública é causa 
impeditiva das atividades prestacionais do Es
tado. Mostra, ainda, que, havendo um direito 
fundamental à boa administração pública, o 
Ministério Público, por destinação constitu
cional, é seu garàntidor. Propõe, finalmente, 
que, para maior eficácia de sua ação institu
cional, não só nò combate à corrupção, mas 
como força transformadora da realidade social, 
o Ministério Público deve ter uma atuação 
mais preventiva e menos circunscrita à arena 
judicial, podendo e devendo influir na própria 
formulação das políticas públicas. Para a exe
cução dessa estratégia, o sistema normativo >

• disponibiliza um acervo de poderes instrumen
tais ainda subutilizados, como, por exemplo, 
as audiências públicas e'as recomendações.

• PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público. Cor
rupção. Políticas públicas. Atuação preventiva.

W alter Paulo SABELLA* * *

1 Questão preliminar: o vocábulo “corrup
ção"

Impõe-se, antes de tudo, ainda que de 
modo superficial, ligeiro exame do vocábulo 
“corrupção", com vistas a verificar, num primeiro 
olhar e sem qualquer rigor técnico-científico, 
sua extensão semântica1 e, num passo seguinte, 
estabelecer, aí sim, com observância dos limites 
impostos pela seara jurídica, sua significação.

Constitui um truísmo a afirmativa de quey 
tudo começa pelo significado das palavras, mas 
assim é. Especialmente na proGura de concei
tos distintivos para as coisas, é de rigor que se 
principie pela visão dualística de significante- 
significado. ;

Os signos linguísticos2 * possuem, como 
sabemos, sentidos denotativo e conotativo. No 
primeiro, a palavra há de ser compreendida na

*T!rabálho desenvolvido a partir de palestra proférida em 
reunião do Grupo de Estudos Ronaldo Porto Macedo, em 
Presidente Prudente, no dia 7 de novembro de 2008.

**Subprocurador-Geral de Justiça e Membro do Órgão Es
pecial do Colégio de Prdcuradores de Justiça de São Paulo. 
Ex-Presidente da Associação Paulista do Ministério Pú
blico e ex-Secretário-Geral da Confederação Nacional do 
Ministério Público. Membro das comissões elaboradoras 
dosanteprojetos das Leis Orgânicas Nacional e Estadual 
do Ministério Público. Atuou, junto à Assembléia Nacional 
Constituinte, como membro da Comissão de Assuntos 
Constitucionais composta pela Procuradoria-Geral de 
Justiça de São Paulo.

1 Sobre campo semântico e polissemia, v. BORBA, Francisco 
da Silva. Introdução aos Estudos Linguísticos. Companhia 
Editora Nacional, São Paulo, 1970, especialmente páginas 
280 e seguintes.

2 Expressão do linguista suíço Ferdinand de Saussure
(1857/1913), que passou,a estudar a linguagem não mais
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função que lhe é própria, precípua, imanente, 
guardando o significado típico de uma perspec
tiva histórica ou etimológica de sua compreen
são. No segundo, o-conotativo, sugere o que se 
concebe como sentido translato ou subjacente, 
que uma palavra pode apresentar paralelamente 
à acepção em que é empregada.

De uma perspectiva histórica ou etimoló
gica, da palavra “corrupção” extraem-se idéias 
que vão da completa destruição à parcial degra
dação de alguma coisa, e então estaremos em 
face de acontecimento efetivamente verificado 
na realidade fenomênica ou valorativa. Do pris
ma conotativo, esse universo de significados 
se abre muito; consoante a vontade e o escopo 
de quem fala e de conformidade com o espaço 
çontextual em qué a palavra se coloca.

De etimologia latina, a palavra corrupção 
(corruptione) é um substantivo feminino que 
possui, dentre outros, o sentido de ato ou efeito 
de corromper, ou, como registra, ainda, o Aurélio, 
decomposição, putrefação. Admite os sinônimos 
de suborno ou peita, expressões, aliás, utilizadas 
em antigos textos legislativos pátrios. Alguns 
dicionaristas não recusam a forma ortográfica 
corrução, sem a consoante muda. Também se 
admite a forma corrompimento.

2 A  corrupção no sistema penal e antece
dentes históricos

Quando consideramos, no entanto, o cam
po jurídico, o vocábulo indica, como registram 
Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, com 
palavras algo diversas, “o uso ou a omissão, pelo 
agente público, do.poder que a lei lhe outorgou,

de rima. perspectiva histórica, porém estrutural, é que 
designa a combinação do conteúdo com a imagem 
acústica, ou seja, a combinação de um significante com um 
significado na língua. Ex: corrupção, em que a sequência 
de sons é o significante, e a ideia transmitida é o conceito 
ou significado).

com vistas à obtenção de uma vantagem inde
vida para si ou para terceiros”3. E assim agindo, 
com sua conduta cornissiva ou omissiva, pos
terga a plano secundário fins legítimos ínsitos 
a uma dada norma.

Examine-sè, por exemplo, o conceito penal 
de corrupção contido no artigo 317, do Código . 
Penal Brasileiro:

“Solicitar ou receber, para si ou para ou
trem, direta ou indiretamente, ainda que fora 
da função ou antes de asâumi-la, mas em razão 
dela, vantagem indevida ou aceitar.promessa 
de tal vantagem: ,

Pena-reclusão,de 1 (u m )a 8 ( oito) anos, 
e multa".

Os parágrafos subsequentes trazem, res
pectivamente, uma causa'especial de agrava- 
ção, da ordem de um terço, caso o funcionário 
retarde ou deixe de praticar qualquer ato de 
ofício ou o pratica infringindo dever funcional, 
e uma modalidade menos grave, esta última 
configurada quando o agente deixa de praticar 
ou retarda ato de ofício, com infração de dever 
funcional, cedendo a pedido ou influência de 
outrem, hipótese em que a pena se estabelece 
entre 3 meses é 1 ano de detenção, ou multa. A  
hipótese do parágrafo I o é de corrupção exaurida 
e a do 2o é de privilegiada.

Na seara jurídico-penal, tais são os con
tornos dá corrupção passiva, a praticada pelo 
servidor público, cuidando-se, como se vê, de 
delito formal, pelo menòs na primeira das mo
dalidades nucleares do tipo, já que não obstante 
a descrição tipológica faça alusão ao resultado 
pretendido pelo agente, não exige a sua pro
dução para que se verifique ò momento consu- 
mativo, que se dá com a simples solicitação da 
vantagem ou aceitação da promessa, ainda que 
esta não se concretize.

3 Improbidade Administrativa, Lumen Júris Editora, 4a Ed 
Revista e ampliada, p. 7. .
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O crime.de corrupção do agente público 
sempre teve previsão ém nossas legislações 
passadas: no Código Penal de 1890 (artigos 214 
é 215), sentratamento não erà isento de críticas, 
pois num mesmo dispositivo previam-se crimes 
de corrupção passiva e de concussão e, noutro, 
cuidava-se da corrupção não por dádivas ou 
promessas, mas por influência ou sugestão; no 
Código de 1830 (artigos 130 e 133), existiam 
definições separadas para peita e suborno, 
reduzindo-se a primeira ao recebimento de 
dinheiro ou de qualquer donativo, ou aceitação 
de promessa, ao passo que o suborno equivalia 
ao corrompimento por influência ou petitório; 
antes da fase do direito codificado, no Brasil, as 
Ordenações (Livro V, Título 71) também possu
íam previsão, penalizando condutas de oficiais 
-do rei que recebessem serviços ou peitas e as 
partes que lhas dessem ou prometessem. Caso 
o corrupto fosse magistrado, tomava-se possível 
a aplicação da pena capital. Entretanto, o que é 
digno de registro, tal como acontecia no direito 
romano, achava-se fora da tipificação criminal 
o recebimento de “pão, vinho, carnes, frutas e 
outras coisas de comer, que entre parentes e 
amigos se costumam dar e receber". Portanto, à 
parte essa ressalva expressa, durante o Império, 
em período antecedente ao direito codificado, 
também era drástica a resposta estatal à cor
rupção.

Na verdade, a preocupação com a corrup
ção vem  de tempos muito remotos, e os povos . 
antigos mais civilizados já a combatiam, como 
os gregos e os romanos. A  Lei das XII Tábuas 
impunha pena de morte ao juiz corrompido, 
sobrevindo uma mitigação de sanções com a 
Lex Julia Repetundarum, que passou a cominar 
multa igual a um quádruplo da vantagem havida 
e pena corporal. _

À té mesmo entre os bárbaros previa-se 
punição, conquanto á  conduta fosse tratada de 
modo indistinto no conjunto dos crimes contra- 
o poder e a ordem pública.

Na Idade Média, tanto as corrupções dos 
funcionários de modo geral como a dos juizes 
em especial eram reunidas sob uma só e su
gestiva, nomenclatura: baratteria. E Carrara, 
em sua. obra, registra esse dado histórico, ao 
lembrar a corrupção de magistrado ou baratte
ria di magistratOi ou seja, “a venda concluída 
entre particular e um oficial público de um ato 
do ministério deste, que, em regra, devia ser. 
gratuito"4. Exigia-se, pois, a venda concluída ou 
acabada, desconhecendo-se, então, a.natureza 
formal da conduta.

Parece procedente dizer que a corrupção 
esteve no conhecimento dos povos desde as 
mais remotas eras. Na obra de Chauvau & Hélie5 

constatamos a narrativa de Valério Máximo e 
Heródoto,. segundo a qual Cambises mandara 
esfolar vivo um juiz corrupto e, com sua pele, 
cobrira a cadeira onde iria sentar-se seu subs
tituto, havendo, ainda, o registro de que Dario 
fez pregar numa cruz outro juiz, culpado do 
mesmo delito. *

Na verdade, talvez se possa dizer que a 
corrupção é tão antiga quanto o homem; Com 
inteira razão, Alessandro Nieto asseverou qúe 
“a corrupção seguè o homem como a sombra 
segue o corpo”6. Na própria lenda bíblica de 
Adão e Eva7, de algum modo, o que se tem é 
uma conduta corruptora, tanto assim que, em 
seguida, o que sobrevêm é um ato de'citação. 
Com efeito, após deixar-se corromper por Eva, 
Adão ouve, vinda dos céus, a frase da divindade: 
Adan, ubi es?, ou seja, Adão, onde estás? Neste 
ato, numa metáfora fantasiosa, talvez se possa 
dizer que tenha havido a primeira citação da 
história do homem por corrupção.

4 Programa Del Corso di Diritti Criminale, parágrafo 2.545.
.5 Théorie Du Code Pénal, I o Vol. n. 1832, nota 3, apud No

ronha, ,vol. IV, p. 264.
6 Gorrúpción em la Espana Democrática, p. 7.
7 Gênesis, cap. 3, vs. 1 e sgts.
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Relembremos, por oportuno, que a corrup
ção, no Código Penal brasileiro, não é apenas 
do servidor (passiva), mas também daquele 
que “oferece ou promove vantagem indevida a 
funcionário público, para determiná-lo a prati
car, omitir ou retardar ato de ofício” , tendo-se, 
aí, então, a figura da corrupção ativa, no artigo 
333, do Código Penal, para a qual são previstas 
penas de 1  a 8 anos e multa, sem prejuízo da 
causa especial de aumento de um terço, caso se 
dê o retardamento ou omissão do ato de ofício, 
oil infração de dever funcional.

Não se perca de vista que, nem sempre, a 
corrupção passiva pressupõe a ativa, como se 
equivocam alguns ao afirmarem a bilateralidade 
necessária do delito. Ora, basta recordar que na 
figura nuclear da solicitação tem-se marcado 
caráter de autonomia da conduta do funcionário, 
não se instalando necessária tipificação bilate
ral na conduta do servidor e na do destinatário 
da solicitação. Dò mesmo modo, na ativa, se ao 
oferecimento sobrevêm recusa.

No que pertine ao crime de corrupção 
eleitoral, ambas ás modalidades (ativa e paé- 
siva ) foram tratadas num único dispositivo do 
Código Eleitoral8, solução posta sob o crivo de 
crítica franca e.procedente, na excelente obra do 
professor Antoriio Carlos da Ponte sobre crimes 
eleitorais9. <

8 Artigo 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, 
para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra 
vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou 
prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita: 
Pena -  reclusão até quatro anos e'pagamento de 5 a 15

■ dias multa.
9 Diz o autor que "a opção não se afigura como a mais 
, recomendável,, dados os elementos normativos da cor

rupção eleitoral passiva e as características' dos autores 
de tal infração. O correto seria punir; exclusivamente, a 
corrupção eleitoral ativa, na medida em que sem esta 
jamais haveria campo para a outra forma de corrupção. 
Infelizmente, assim não entendeu o legislador, que optou 
por punir, da mesma forma, aquele que vende o voto ou a

3 A  corrupção fora dos domínios penais
Se, num olhar rigorosamente penal, as 

fronteiras conceituais da corrupção delimitam 
significados menos amplos, já no campo do 
Dirèito Público, e para os fins do nosso estudo, 
a palavra ganha abrangência extremamente 
mais vasta, pois aí podemos e devemos levar 
em conta não apenas a presença dos elementos 
compositivos do tipo, próprios da técnica penal, 
mas o desvalor ético da conduta, fora dos limites 
apertados das elementares do preceito descriti
vo, bem como a afronta aos princípios regentes 
da Administração Pública. Com efeito, nesse 
campo, quando aludimos, sem rigor técnico, à 
multiplicidade dé fatos que lamentavelmente 
ganharam banalização no cotidiano da ativida
de administrativa, na conceituação mais vasta 
e menos técnica de corrupção, entram outros 
delitos contra a Administração Pública, como o 
peculato, a concussão e outros, e até condutas 
que, não possuindo tipicidade penal, por viola
rem princípios podem ingressar na extensão dos 
significados possíveis.

Não obstante o desvio de poder e o enri
quecimento ilícito constituam elementos ordina
riamente característicos da corrupção, quando a 
consideramos em sentido amplo nas províncias 
do Direito Público parece haver a tendência de 
que ao vocábulo se reconheçam significados de 
amplitude crescente.

Por que nos detemOs nessa,questão? Por
que, mesmo nos meios jurídicos, o tratamento 
do tema tem deixado remanescer alguma am
biguidade, De fato, tem sido usual, v.g., a refe
rência ao “combate à corrupção e improbidade 
administrativa” . Todavia, oportuno é lembrar

abstenção em um momento de desespero, angústia e 
até sobrevivência; e o agente, que, friamente, imbuído 
de motivação desvinculada de qualquer valoração ética, 
compra o voto ou a abstenção". Crimes Eleitorais, Editora 
Saraiva, 2008, p. 89. ‘
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que a existência da conjunção aditiva “e ” , entre. 
as duas expressões, por si já indica que não são 
a mesma coisa. O uso, ora de uma ora de outra 
das expressões, tem sido extremamente livre, 
tendo-se, por vezes, a ideia de que são tratadas 
como sinônimas, o que talvez se explique pelos 
hábitos linguísticos cristalizados no Cotidiano 
do foro, que exercem grande influência no modo 
como escrevemos e nos expressamos.

Na verdade, improbidade é mais do que 
corrupção, e esta é menos que improbidade.

Já dissemos que desvio de poder e enri
quecimento ilícito são elementos ordinariamen
te verificáveis na corrupção; no entanto, nem 
sempre estão presentes nas figuras tipológicas 
da improbidade. Basta que se mencione, como 
exemplo, o amplo rol de improbidades contido 
no artigo 11, da Lei 8.429/92, todo ele integrado 
por violações aprincípios. Aliás, esse dispositivo 
esta a demonstrar que, no Estado pós-positivis- 
ta, chegou-se à compreensão de que violar um 
princípio é grave, tão grave ou mais grave do 
que violar uma norma.

Rigorosamente, em face do tratamento 
dispensado pela nossa legislação, a relação que 
se estabelece entre improbidade e corrupção é 
uma relação de gênero e espécie, achando-se 
esta última compreendida nà amplitude maior 
daquelá.

É como dizem Emerson Garcia e Rogério 
Pacheco Alves: “A  corrupção configúra.tão so
mente uma das faces do ato de improbidade; o 
qual possui um espectro de maior amplitude, 
englobando condutas que não poderíam ser 
facilmente enquadradas sob a epígrafe de atos, 
de corrupção”10.

Buscamos fixar estes aspectos conceituais 
por apreço ao rigor técnico-científico, que não 
pode ser preterido no campo do Direito, mas

10 Improbidade Administrativa, p, 7.

reconhecemos que essas expressões vêm ga
nhando, progressivamente, no trato diuturno, o 
uso de quase sinônimas. E como a língua é um ' 
fato social, e como tal dinâmica, não se nega a 
tendência de que o uso indistinto se instale e 
se cristalize.

4 Causas da corrupção
Não se controverte sobre a inclusão do 

combate à corrupção no rol de prioridades das 
nações civilizadas. Por isso .mesmo, antes de 
tudo, é preciso dedicar-lhe estudos. A  nosso 
sentir, fálta aprofundamento de estudos sobre 
esse tormentoso problema. E o fato de haver 
uma enxurrada diária de notícias a respeito 
do assunto não significa que exista suficiente 
e criteriosa análise; com efeito, matérias infor
mativas, de jornais ou emissoras de TV, não 
equivalem a estudos científicos até porque, por 
suas multifaces, a corrupção reclama estudos 
multidisciplinares, do Direito, da Economia, da 
Ciência da Administração, da Ciência Política, 
da Sociologia e, por que não, da própria Psico
logia e de outras áreas do conhecimento.

Esses estudos, antes de porem sob foco de 
análise as consequências da corrupção, que são 
múltiplas, graves e profundas, muito maiores 
do que se possa concluir‘mediante exames su
perficiais, devem debruçar-se sobre as causas. 
Sobre estas, algumas análises já publicadas se 
ressentem da falta ’de rigor metodológico. Por 
quê? Porque em algumas há confusão éntre 
causas e efeitos; noutras, nota-se que faltou aos 
analistas a visão crítica necessária à percepção 
de que determinados fenômenos, na medida em 
que se arraigam e se cristalizam no tecido social, 
acabam se instalando como processos, ou seja, 
ericadeamentos sucessivos de fatos, imbrica- 
dos entre si, interdependentes, de modo que 
passam a operar sucessiva e alternadamente 
como causas e efeitos uns dos outros. Ao cabo 
de algum tempo, já não se consegue perceber,
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com clareza, o que tem caráter de verdadeiro 
antecedente causai e o que deve ser considerado 
como efeito ou desdobramento.

Evidentemente, os limites desta exposição 
não permitem uma imersão demasiado profunda 
na questão das causas. Todavia, como lançamos 
unia observação crítica, e aludimos à escassez 
de estudos científicos e à insuficiência de visão 
analítica adequada em alguns estudos, não 
podemos passar ao largõ de algumas conside
rações.

Traçamos, a seguir, rapidíssima sinopse 
de algumas situações consideradas causas, 
segundo autores e comentadores diversos ou 
analistas da imprensa, arroladas com base em 
leituras e anotações, sem a preocupação de 
obediência a rigores metodológicos. De fato, a 
proposta, nos limites editoriais autorizados, não 
pode ir além da problematizãção do tema e do 
estímulo ao debate e à reflexão.

Assim, têm sido apresentados como cau
sas: a) o intervencionismo estatal no processo 
econômico; b) o fenômeno socioeconômico 
político cunhado como patrimonialismo, termo 
que nem todos os dicionários registram com 
significação política,, e que se caracteriza pela 
ausência de limites entre o, público e o privado; 
c) o personalismo dos governantes, extrava- 
sando-se, invariavelmente, na propensão ao 
uso arbitrário do poder; d) a crise ético-moral 
de caráter sistêmico e geral a refletir-se, por 
consequência, no funcionamento da Adminis
tração Pública; e) a desconsideração da boa-fé 
nos negócios entre agentes do Estado e admi
nistrados; f) a burocracia estatal; g ) a vastidão 
da rede de serviços públicos e a multiplicidade 
deles, carreando ao Estado um volume exces
sivo de obrigações prestacionais; h) o estado 
permanente de crise salarial instalado nos qua
dros da Administração; i) a atividade dos grupos

lobistas, a exercer pressão contínua juntò aos j  
núcleos de poder do Estado; j) o modélo de sis- . 
tema político-partidário, no qual se compreende, r 
dentre outros aspectos, o financiamento privado ? 
de campanhas eleitorais; k) o aparelhamento do . 
Estado, expressão que é um brasileirismo, ou 
seja, criada pelos hábitos linguísticos nacionais 
para traduzir a colocação do Estado a serviço 
dos interesses de uma organização partidária, 
o que se faz, especialmente, através da intro- 
dução de grande número de seus integrantes 
em postos de trabalho do organismo estatal. O 
vocábulo possui forte carga pejorativa, porque 
se conecta com um dos sentidos figurados ne
gativos do vocábulo aparelho, ou seja, aquele 
de local destinado às reuniões de grupos po
líticos clandestinos. Como, nò aparelhamento, 
os partidários dos detentores do poder são 
introduzidos nos órgãos públicos de modo dis
simulado, e sem qualquer atenção ao critério 
qualitativo, mas com o escopo da apropriação 
dá res publica, o uso do vocábulo aparelho 
ganhou a forma derivativa de aparelhamento 
com o sentido de invasão dos órgãos, cargos e 
funções da organização estatal, e de assenho- . 
reamento da máquina pública, para fins alheios 
aos fins teleológicos do Estado; 1) a ampliação* 
nos quadros públicos, dos cargos de provimento 
em comissão; m) a deficiência dos mecanismos 
controladores, tanto internos quanto externos; 
n) a expectativa de impunidade, alargada na 
instituição de mecanismos legais estimulado- 
res, como as exceções de foro fundadas em 
justificações artificiais, ou mesmo artificiosas, 
ou inconstitucionais; o) o congestionamento, 
ou sobrecarga de trabalho do Poder Judiciário; 
p) a criação de teses ficcionais de imunidade 
para agentes públicos, especialmente agentes “ 
políticos, numa verdadeira dilaceração dos 
regimes ordinários de responsabilização; q) a
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excessiva concentração de poderes; r) a trans- 
nacionalização de capitais, com a instituição de 
possibilidades novas pára as diversas.formas de 
legitimação de recursos oriundos de atividades 
ilícitas, ou, por outras palavras; os esquemas 
vários de lavagem de dinheiro; s)' abanalização 
da cobrança ou exigência de ilícita vantagem 
pelo que se convencionpu chamar de favores 
legais; t) os déficits de participação popular no 
funcionamento da Administração Pública.

- Têm-se, nesta enumeração inicial, des
vinculada de qualquer metodologia óu critério 
de sistematização, vinte diferentes situações 
apresentadas pelos autores ou pela imprensa 
como situações causais da corrupção. Trata-se 
de mero mosaico numérico. E se submetermos 
essa relação de causas da corrupção a um 
crivo mais critico, que não precisa, ser neces
sariamente científico ou sujeito a rigores jurí-, 
dicos, constataremos logo que algumas, numa 
perspectiva de exigências lógicas, não são 
verdadêiramente causas, constituindo mesmo 
consequências; outras imbricam-se com tal 
complexidade na sucessão de ocorrências que 
Se entrelaçam no cotidiano da vida adminis
trativa, que operam ora como causa, ora como 
èfeito, ora como elo de uma cadeia ou etapa de 
um processo. E é compreensível que assim seja, 
porque, ao se ter um processo, queremos dizer 
que há um encadeamento dinâmico e contínuo 
de condutas e resultados que se autoalimenta. 
Ou seja, o que se tem é uma cultura, a cultura 
da corrupção.

E essa afirmativa, inevitável, só pode fo
mentar desesperança ou, 'para dizer o menos, 
dá-nos a conscientização das diménsões do 
nosso problema, especialmente se tivermos em 
linha de conta o significado do vocábulo ‘cultura’ 
para os fins que ora nos interessam, em face do 
objeto das nossas reflexões.

De fato, nas ciências humanas, a expres
são ‘cultura’ nos remete, de imediato, àideia de 

' coletividade, de valores cristalizados e incòrpo-' 
rados nos grupamentos sociais. Na filosofia, a 
expressão implica uma visão do homem como 
agente constante de transformações e recriador 
permanente de si mesmo, como sujeito social 
da história; implica vê-lo como protagonista de . 
uma atividade concreta e ininterrupta, espiri
tual e material, que contribui para construir e 
reconstruir, incessantemente, seu próprio uni
verso. Na antropologia, já se pensa num acervo • 
complexo de códigos, paradigmas e padrões que 
influenciam óu determinam a interação gregária. 
Se assim é, e efetivamente é, a constatação de 
que a corrupção se põe como um dado cultural 
constitui um achado gerador de pessimismo.

5 Efeitos da corrupção
Há poucos anos, numa entrevista à irm 

prensa, David Osborne, autor da obra “Reiii- 
venting Governem ent" e mentor do projeto 
reorganizatório do Estado no governo Clinton, 
manifestando-se sobre a reengenharia do Es
tado brasileiro, respondeu que’ a :seu ver, se 
tratava de um projetò hercúleo, e a principal 
razão das dificuldades era a corrupção. E usou 
uma expressão forte, ao destacar que, no Bra
sil, a corrupção é endêmica, ou seja, o radical 
"endo” formando o vocábulo já, por si, mostra 
que a corrupção está dentro do Estado, não se 
constitui num fenômeno apenas exógeno, mas 
também endógeno. Dir-se-ia, com mais pro
priedade, que, na verdade, ela é pandêmica, 
pois se opera em fluxos direcionais múltiplos, 
de dentro para fora e de fora para dentro do 
Estado, através de canais intercomunicantes 
permanentes, organizados e dotados de núcleos 
geradores e operativos, internos e externos, em 
complexas situações de aliança, de conluio e



de auxílio mútuo. Os exemplos são incontáveis. 
Um deles, bastante notável, é o do pagamento 
de proventos de aposentadoria a beneficiários 
fictícios, como resultado das ações conjugadas 
deSses núcleos operativos situados dentro e fora 
do Estado, em atividade contínua.

E ainda no que toca aos efeitos, a afirma
tiva da deficiência de estudos continua válida.

Evidentemente, alguns dos efeitos da cor
rupção sâo imediatamente intuitivos para uní 
número maior ou menor de pessoas, conforme o 
grau de instrução ou de capacidade perceptiva 
individual. Todavia, outros efeitos, para muitos, 
são de percepção mais custosa.

Certamente, sabe-se, imagina-se ou des
confia-se que a corrupção produz desvio de re
cursos públicos, de recursos que, pertencentes 
ao erário, portanto a todos, acabam canalizados, 
pelos dutos da corrupção, para o benefício e 
proveito de alguns, dentrò ou fora do país. Por 
outras palavras, dos cofres públicos desviam- 
se para os bolsos dos que realizam a rapina. 
Assim, o efeito mais facilmente perceptível ou 
imaginável pela maioria é o efeito do dano.

Mas essa percepção é difusa, nebulosa 
ou incompleta. Por quê? Porque nem todos são 
capazes dé elaborar mentalmente os efeitos mul
tiplicadores da corrupção operando em cadeia, 
com impacto imediato e direto ou protraindo-se 
no tempo,, numa progressão diferida, lenta, mas 
fatal. '

Nem todos conseguem estabelecer raciocí
nios associativos pelos quais percebam que do 
desvio de recursos e dos'danos financeiros ime
diatos derivam, também, a queda ou supressão 

' de serviços públicos ou mesmo a impossibilida
de de o Estado prestá-los; nem todos assdCiam 
a corrupção com a falta de vagas nas escolas, 
com a má qualidade do ensino público, com os 
aviltantes salários dos professores, com a es
cassez de postos de saúde, com a falta de leitos 
Hospitalares, com a deterioração da malha rodo
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viária, com a qualidade detestável dos transpor
tes públicos, com as deficiências, estruturais e 
crescentes da segurança pública, com a falta de 
saneamento básico, com os desmatamentos e • 
a destruição dos recursos naturais, com a fa lta. 
de moradias e os favelamentos, com uma fieira 
infindável de males individuais e coletivos que, . 
na verdade, compõem uma tragédia nacional dè 
proporções colossais.

De algum modo, como causa ou còncausa, 
como processo mais ou menos complexo, com 
força determinante ou co-determinante maior ou - 
menor, a corrupção está na etiologia de todos 
esses males,, podendo-se estabelecer, sem re
ceio de erro, um forte nexo de causalidade entre 
esse quadro trágico é  o processo da corrupção, 
Evídentemente não é a causa única, mas está 
presente, como força causai mais direta ou mais , 
remota, no fenômeno, produtivo e reprodutivo, 
dessa imensa fieira de mazelas. Por óbvio, não 
seria razoável atribuir tudo à corrupção, mas 
não se pode negar sua atuação causai, mais ou 
menos nítida nesse quadro.

E nem poderia ser diferente, pois os nú
meros, embora.quanto a eles também reinem 
muitas incertezas, inserem-se na esfera da 
macroestatística. Com efeito, estima-se que os 
prejuízos totais provocàdos pela corrupção no 
Brasil cheguem a 6% do PIB (Produto Interno 
Bruto). E importa. registrar que semelhante 
achado hão é  arbitrário,, mas de consultoria 
que recebeu auxílio dò Fundo Monetário In
ternacional (FMI), do Banco, Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), do Banco Central, de 
vários bancos e seguradoras e de entidades 
nacionais e internacionais. Para se ter uma ideia 
do que isso representa, basta lembrar que é 
muito mais que a taxa dé crescimento do PIB ao 
longo de vários anos. Aliás, há anos em que seu 
crescimento é negativo, ou seja, percorre-se um 
caminho inverso ao do desenvolvimento, que é 

, o do empobrecimento.
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Segundo estimativas do Banco Mundial, 
por exemplo, os prejuízos indiretos decorrentes 
da corrupção alcançaram, no Brasil, só'no curso 
de 2007,- à cifra de 1 bilhão e 500 milhões de reais 
e, no mundo, 1 trilhão de dólares.

O COAF -  Controle de Atividades Finam 
ceiras do Ministério da Fazenda- -  calcula que, 
ao longo do anoem curso, os casos atípicos, ou 
seja, suspeitos, de movimentação no sistema fi
nanceiro, detectados pelo órgão, cheguem a 3 Ô0 

mil. Nessa estimativa incluem-se a corrupção 
propriamente dita, no seu sentido jurídico-penal, 
e favorecimentos em sentido amplo, aí compre
endidas condutas ilícitas de espécies diversas.

Deveres prestaciónais do Estado não são 
cümpridos, em prejuízo de. direitos fundamen
tais assegurados na Constituição. A  principal 
justificativa dos governos ó a falta de recursos, 
objeto de pilhagem, de desvio e apropriação 
criminosa. Se assim é, e de fato ó, a corrupção 
è causa, ou é còncausa, cçm maior ou menor 
eficácia determinante.

A  população brasileira é de 186 milhões de 
habitantes, havendo cerca de 16 milhões em si
tuação de analfabetismo. Na se trata dos chama
dos analfabetos funcionais, que são em número 
maior, mas dos completamente analfabetos. Ora, 
Portugal tem 16 milhões de habitantes; logo, há 
um Portugal inteiro de analfabetos no país. Se 
for considerado o percentual de 1 2 %, veiculado 
por alguns, o contingente dos analfabetos vai a 
mais de 2 2  milhões de brasileiros.

O déficit de saneamento básico é dè tal 
ordem que-65% das internações na rede hos
pitalar dé todo o país se relacionam com essa, 
situação. Em muitas cidades, a taxa percentual 
de tratamento de esgotos remanesce em zero. 
Nem presídios nem hospitais estão ligados à 
rede de esgotos.

Falta água em municípios do interior, de 
São Paulo e de outros estados, e não se trata

y  243-

' de falta d ’águà em bairros, mas em municípios 
inteiros., '

Se esse quadro for visto à luz do que está 
disposto rio artigo 200 e seus incisos da CF, 
compreender-se-á a distância que sé instala en
tre o plano normativo-constitucional e a efetiva 
concretude dos direitos fundamentais.

O percentual de brasileiros que não pos
suem planos de saúde é de 75%; apenas 25% se 
ligam a alguma empresa prestadora de serviços 
médicos. Basta olhar ao redor ou acompanhar 
os noticiários de televisão sobre as fiías no SUS, 
sobre o período de espera para conseguir uma 
consulta médica pelo sistema, sobre as condi
ções dos hospitais, para que se compreenda o 
que significa esse percentual.

Nas últimas eleições, muitos brasileiros 
deixaram de votar porque, tratando-se de pes
soas com deficiência, os locais de votação não 
ofereciam condições de acessibilidade. Macula- 
se com isso o processo eleitoral? Sim, mas pior 
que isso, frustra-se um direito fundamental. 
Compreende-se a gravidade ainda maior desse 
fato quando se recorda que as urnas receptoras 
de votòs são instaladas em escolas públicas ou 
particulares. Daí se deduz que se uma parcela 
dos eleitores não tem acesso ao voto, uma outra 
não o tem à escola, as crianças e adolescentes 
com deficiência. Assim, se a uns é negado o 
direito-dever cívico-político do voto, aos últimos, 
por via transversa, se nega o acesso à educação, 
direito fundamental, sem o qual não .há cidada
nia11, como expressamente proclama o artigo 
205 da Constituição Federal.

11 Como já tivemos oportunidade de escrever "nem todos 
os incluídos no conceito pré-jurídico de população se 
acham também inseridos no âmbito da cidadania” , cf. 
nosso artigo “O Ministério Público e as Novas Dimensões 
do Conceito de Cidadania” , Revista APMR.Áno I,-n. 7, p. 
39/46. .
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No Brasil, há 50.000 vítimas anuais de 
homicídio. Trata-se de uma estatística;de guer
ra, aliás muitas guerras ficaram longe desse 
trágico saldo. É como se houvesse um estado 
diário, permanente è interminável de guerrá. 
Evidentemente, esse morticínio tem còncausas 
múltiplas; mas quem ousaria desconectar esses 
dados estatísticos da miséria social, quandó se 
sabe que parte considerável desses fatos ocorre 
nos guetos sociais imersos nas mais dramáticas 
situações de desigualdade, carentes de serviços 
públicos essenciais e ilhados na exclusão? Se a 
exclusão decorre da escassez de recursos, e se a 
corrupção é uma consumidora voraz de dinheiro 
público, quem ousaria negar seus liames com o 
quadro social aqui referido? Os exemplos pode
ríam se multiplicar, mas fiquem apenas estes.

6 O direito fundamental à boa administra
ção pública

Diante do panorama gçral rapidamente 
traçado, com destaque para algumas das causas 
e dos efeitos diretos ou indiretos da corrupção, 
fica muito nítido que as ações ou omissões, 
corruptoras ou corruptas, frustram e inibem 
o cumprimento dos deveres prestacionais do 
Estado, e é certo que a comunidade tem clireitò 

• ã  atividade prestacional das pessoas jurídicas 
de direito público, de seus agentes delegados 
ou dè quem presta serviço público. E mais, 
trata-se de um direito fundamental, e isso deflui, 
com imensa visibilidade, do plexo de princípios - 
do próprio texto constitucional. Pode-se dizer, 
portanto, que há um direito fundamental à boa 
administração pública.

E o que pódemos compréender pela ex
pressão direito fundamental à boa administra
ção pública?

Um conceito extremamente contempo
râneo pode ser extraído da obra do professor 
gaúcho Juarez Freitas. Diz ele: “é o direito à 
administração pública.eficiente e eficaz, propor
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cional cumpridora de seus deveres, com trans
parência, motivação, imparcialidade e respeito 
à moralidade, à participação social e à plena 
responsabilidade por suas condutas omissivas 
e comissivas”12. E acrescenta que “a tal direito 
corresponde o dever de observância à risca, nas 
relações administrativas internas e externas, 
dos princípios constitucionais”13.

Passamos ao largo de considerações 
sobre o conceito, não só porque a excelência 
de seu enunciado o torna autoexplicativo, mas 
também por força das limitações espaciais da 
edição, abordando-se, logo a seguir; os aspectos 
atinentes áo Ministério Público e o mencionado 
direito fundamental.

7 O Ministério Público e o direito à boa
administração pública

Neste ponto, cabe indagar: Qual o papel 
do Ministério Público em face do direito funda
mental à boa administração pública?

Sua posição é de garantia desse direito, e 
a resposta se plasma na própria conceituação 
constitucional contida no dispositivo de abertu
ra do capítulo que o disciplina. .

Gom efeito, o artigo 127 o diz “instituição 
permanente14 e essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a'defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociaisé individuais indisponíveis". ,

52 Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental 
à Boa Administração Pública, Malheiros Editores, 2007, 
p. 123.

13 Ob. e p; cits./
14 Daí decorre, como observa Hugo Nigro Mazzilli, que 
“não poderá o Ministério Público ser abolido pelo poder
constituinte derivado", acrescentando: " Como instituição
permanente, constitui um dos órgãos pelos quais o Estado 
manifesta sua soberania". Introdução ao Ministério Públi
co, Editora Saraiva, 7a ed., p. 66. Por pálavras diversas, 
é como dizer que a existência do MP constitui cláusula 
pétrea na Constituição Federal.
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Ora, uma boa administração pública, além 
de constituir exigência inafastável da ordem 
jurídica, dá conteúdo e densidade ao conceito 
de regime democrático, nem se pode contro
verter quanto à indisponibilidade dos direitos 
fundamentais, contemplados na parte finál do 
dispositivo.

Se tanto não-bastassè, temos, ainda, no 
artigo 129 e seus incisos, amplo de rol de funções 
e poderes instrumentais, cujo exercício e utili
zação pelo Ministério Público dão concrétude à 
sua destinação fihalística, proclamada no artigo 
127. Por consequência, mais não é preciso dizer 
relativamente à íntima conexão que. se estabe
lece entre o MP e o direito fundamental à boa 
administração pública.

Com efeito, de órgão fiscalizádor da lega
lidade nas lides processuais, ou parte-interve- 
niente em conflitos interindividuais de terceiros, 
como era em outros tempos, a nova ordem cons
titucional o quis como parte-promovente, colo
cada muito além da posição meraménte reativa. 
Por isso mesmo, ao longo destes 20 anos da nova 
Constituição e, a bem da verdade, a partir de an
tes disso -  da, Lei de Ação Civil Pública, de 1985 
-e ;  coriimuita intensidade, desde a Lei 8.429, de 
1992, o Ministério Público^ efetivamente, passou 
por nqtável transmutação, vindo a apresentar-se 
na cena social, com expressão cada vez maior, 
como um operador dinâmico e ativo15.

15 Relativamente à extensão dos poderes do parquet no- 
combate às condutas de improbidade, Wallace Paiva 
Martins Junior, em abrangente análise da Lei 8429/92,. 
destaca, dentre outros âspectbs, que o MP não está 
necessariamente compelido à instauração de inquérito 
civil ou à requisição de. investigações à autoridade 
administrativa ou policial, podendo valer-se de; seus 
próprios meios, além de.lhe ser assegurado acesso 
direto às informações de natureza bancária, financeira e 

' tributária. Probidade Administrativa, Editora Saraiva, 4a • 
ed., 2009, conclusões 15 esgts, p. 515/516.

Todavia, o MP pode ser ainda mais que 
isso, mais que parte-promovente, mais que ope
rador dinâmico. e‘ ativo, postando-se como um 
agente transformador da sociedade, uma força 
transformadora da realidade social. Comd? In
tensificando e ampliando sua atuação no campo 
preventivo ou na fase não-judicial, aprofundando 
a atividade fiscalizatória do funcionamento da 
Administração Pública, agindo para influir na 
formulação das políticas públicas16, induzindo 
a participação popular nessa formulação, como, 
por exemplo, na ideia do orçamento participati
vo, 6 fiscalizando a execução dessas políticas. O 
alargamento da atuação preventiva, com enfo
que nas causas estruturais da má administração 
e da realidade social, haverá de ter resultados 
mais palpáveis, inclusive e especiálmente na 
diminuição dos níveis colossais da corrupção.

Ainda é prevalente, nos dias atuais, a atu
ação empreendida apos o dano verificado ou, por 
outras palavras, atua-se, predominantemente, 
em busca de reparar a lesão, e menos com vistas 
a evitá-la; assim é no campò da defesa do pa
trimônio público e da probidade administrativa, 
do meio ambiente, do consumidor e dos outros 
interesses metaindividuais. O Ministério Público 
pode ampliar a atuação preventiva, aliás, pode 
e deve, porque o escopo teleológico de sua exis
tência o justifica, porque o quadrante histórico 
o exige, porque o sistema normativo ampara,

16 No mesmo sentido, é o excelente trabalho de Valter Fóleto 
Santin, que põe sob foco o tema da Segurança Pública, 
figurando, dentre suas conclusões, a de que "o Ministério 
Público pode participar ampla e irrestritamente da política 

' de segurança pública, desde a sua formulação, fixação- 
e alterações até a fiscalização, .acompanhamento da 
execução e exigência da sua aplicação pelos organismos 

. estatais, administrativa ou judicialmente. A  participação 
do órgão de acusação pode ser por meio de audiências 
públicas, contatos e gestões administrativas junto ao 
Executivo ou pela utilização do inquérito civil ou da ação- 
civil pública” . Controle Judicial da Segurança Pública, 
Editora Revista dos Tribunais, 2004, p/ 265/266.
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porque, corriprovadamente, no que pertine de 
modo especial à corrupção, a atuação pós-dano 
não tem tido efeitos dissuasivos satisfatórios no. 
processo de corrupção endêmica.

E, então, sobrevêm novas indagações, 
como, por exemplo, estas:. Como realizar esse 
alargamento? Que instrumentos irão operacio- 
nalizar essa proposta? E as barreiras da discri- 
cionáriedade administrativa?

8 Um a nova estratégia de atuação pre
ventiva

Referidos, assim, os fundamentos cons
titucionais legitimadores da atuação do M i
nistério Público, hoje, ainda, mais intensa na 
seara jurisdicional e menos presente no campo 
extraprocessual oü pré-jurisdicional, importa 
dizer que o mesmo arcabouço constitucional e 
infralegal que fundamenta essa atuação predo
minantemente nas províncias judiciais -  esse 
mesmo arcabouço, repita-se -  justifica a adoção 
de um novo eixo direcional, justamente para 
que seja unia atuação menos reparadora e mais 
preventiva e, precisamente por isso, mais eficaz 
e menos distante das necessidades públicas.

A  par disso, em  obras de doutrina mais 
recentes vamos encontrar opiniões que, refe
rindo-se ou não, especificamente, ao Ministérió 
Público, preconizam uma nova leitura das possi
bilidades de atuação preventiva, de participação 
popular mais intensa e mais direta na conquista 
da boa administração pública. Encontraremos, 
ainda, a proposição de uma atuação mais alar
gada dos agentes públicos, em especial dos 
agentes políticos, nesse processo e, também, à 
concitação a que revisemos os limites interpre- 
tativos de certos dogmas, como o da discricio- 
nariedade administrativa.

Com efeito, confortante é constatar que 
não estamos solitários nessa proppsta de mais 
ampla ocupação, de espaços por parte do Mi
nistério Público, pois a doutrina mais lúcida e

mais sintonizada com a realidade cotidiana da 
vida pública e com os problemas da comunida
de nacional ampara nossas proposições. Eis, a 
propósito, o que dizem dois autores; primeiro, o 
professor gaúcho Juarez Freitas, autor de mono
grafia recente, há pouco referida, na qual alinha 
reflexões sobre temas da maior importância, 
dentre eíes, a sindicabilidadé aprofundada dos 
atos administrativos, os vícios de arbitrarieda
de por excesso ou omissão, a era da motivação 
administrativa, a responsabilidade do Estado 
por ações e omissões, a releitura de institutos 
como a discricionariedade administrativa à luz 
do direito à boa administração, os princípios da 
prevenção e da precaução e a valorização das 
carreiras de Estado.

Quando propõe a reorientação da sindica- 
bilidade das manifestações de vontade da Admi-

5
nistração ou, por outras palavras, que mergulhe
mos mais profundamente e mais amplamente no 
esquadrinhamento da atividade estatal, alerta, 
antes de tudo, para a necessidade de termos 
em conta as transformações paradigmáticas do 
Direito Público contemporâneo, aduzindo que 
só essa mudança de atitude se mostra apta a 
viabilizar, por exemplo, “fórmulas de transação, 
termos de compromissó, conciliação e acordos 
preliminares à edição, de atos administrativos, 
bem como a avaliação pactuada de metas e o 
orçamènto participativo”17.

Considera, ainda, sernecessário “minguar 
a discricionariedade desmesurada (não raro 
associada à sistêmica corrupção), substituindo- 
a pela noção da discricionariedade vinculada 
aos princípios constitucionais, inclusive os da 
prevenção e da precaução, extraindo-se, daí, 
definitivamente,' a rejeição à discricionariedade 
pura" .18

17 Ob. cit: p. 128.
18 Ob. cit. p. 127.
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Ora, o que são essas fórmulas de tran- 
f  . sação, termos de compromisso, conciliação e 
f  acordos preliminares, de que fala o grande ju

rista gaúcho, senão o alargamento da atuação 
preventiva que ora propomos? O que significa 

7 avaliação pactuada de metas e orçamento 
: participativo senão a presença mais sensível 
; da sociedade no funcionamento do Estado19, a 

que há pouco nos referimos ao dizermos que o 
-Ministério Público deve atuar.no induzimento 

, ‘ da participação popular nesse funcionamento, 
inclusive na concepção, formulação e execução 

( das políticas públicas?
Dir-se-á, contudo: mas o notável pensador 

-d o  Direito não aludiu ao Ministério Público como 
.: protagonista nesse processo!

Ora, fez mais do que isso, referiu-se às car
reiras de Estadò em geral, e o Ministério Público 

:: é uma delas. Áo dizer que, no quadro analítico 
por ele oferecido, o Direito Administrativo “apa- 

: rece sem o executivismo hipertrofiado das falsas 
razões de Estado"20, aduz que,, “por excelência, 
os ocupantes das carreiras de Estadp assumem, 
em função disso, a condição de fiscalizadorés 
negativos e até cautelares das decisões adminis
trativas”21. Ora, dentre as carreiras de Estado,

19 A  presença mais sensível da sociedade no funcionamento
- do Estado é exigência imperativa dos tempos e constitui. 
modo de assegurar que o direito exteriorize "os interesses 
do, maior grupo possível de indivíduos, determináveis 
ou não", segundo o consistente estudo de Vinícius 
Leite Guimarães Sabella, para quem, em conclusão de 
profundidade,, "a justiça obtida pela ação do direito não 
é atemporal e insuscetível de questionamentos, umá 
vez que o direito acompanha a dinâmica dos valores 
humanos e sociais e é um instrumento para a sociedade 
organizada exercitar o poder, daí justificar-se serem o 
poder, o direito e a justiça elementos de atuáção social de

, natureza funcional, pois permitem ao homem o escorreito 
desenvolvimento de suas potencialidades, seja em âmbito 
individual ou coletivo”. Os Elementos de Atuação Social , 
de Natureza Funcional: O Poder, o Direito', e a Justiça. • 
APMP Revista, Ano XI, no. 47, maio/agosto de 2008, p. 53.

20 Ob. e págs., cits.
21 jdem.

e com peculiaridades legitimantes ainda mais 
pronunciadas ao papel proposto do que as pos
suem outras carreiras, está o Ministério Público, 
e o. protagonismo mais ousado que alvitramos 
guarda estreito sentido conectivo com a expres-. 
são “fiscalizadorés cautelares” , empregada pelo 
grande jurista.

'  '  ■ *>

Mas o exemplo não é único. Paulo Gustavo
Guedes Fontes, em obra recente, desenvolve 
sobre a ação civil pública uma análise de que, 
certamente, todos nós compartilhamos. Diz ele, 
com efeito: )

“Ainda que a ação civil pública se revele 
importante instrumento para compelir o Estado 
a respeitar suas obrigações perante a coletivida
de, os limites da intervenção judicial aparecem 
rapidamente. Esses limites, naquilo em que se
jam injustificados, podem ser deslocados, mas 
em parte consistem numa consequência natural 
da separáção dos Poderes e da forma como está 
estruturado o Estado Moderno”22.

E é na conclusão seguinte que seu pensa
mento mais se afiniza com as especificidades da 
nossa proposta, pois afirma: ' .

“Diante de tais limites, o Ministério Públi
co deve considerar a possibilidade de agir mais e 
com maior frequência na esfera não jurisdicional, 
o que lhe joermite o seu status áe .ombudsman 
estabelecido na Constituição de .1988 e mes
mo alguns'instrumentos não jurisdicionais de 
que dispõe. A  via sobretudo jurisdicional até 
aqui adotada implicou úm desenvolvimento 
insuficiente do caráter político da função de 
ombudsman”23.

22 O Controle da Administração pelo Ministério Público, 
Editora Del Rey, Belo Horizonte, 2006, p. 165. .

23 Ideni. .. .



Muito bem! Demonstrado, com dados 
estatísticos, o  caráter endêmico da corrupção 
no Estado Brasileiro; evidenciado que se trata 
de um processo, e de um processo complexo, 
entronizado a tal ponto em nossa cultura que 
se registra até mesmo o arrefecimento da ca
pacidade de indignação por parte das pessoas, 
para não dizermos o surgimento de uma abúlica 
indiferença; visto, ainda, que o combate à cor
rupção, com predominância ou exclusividade da 
via jurisdicional, é opção politicamente insatis
fatória, não só por tràtar-se de ação ordinaria
mente pós-lesão, mas também pelos naturais 
limitps da intervenção judicial, sem considerar 
a insuficiência da resposta do Judiciário por 
concausas plúrimas, como a judicialização que 
leva à morosidade; constatado, em face disso, 
que urge a ampliação da atuação preventiva do 

. Ministério Público e que há embasamento cons
titucional, infralegal e doutrinário para tanto; 
visto, fínalmente, que a adequada compreensão 
da discricionariedade administrativa importa 
na consideração de que ela não se exercita sem 
vinculação aos princípios constitucionais, deve
mos aludir, agora, mesmo de módo perfunctórío, 
senão a todos, pelo menos a alguns dos meios 
para a ampliação proposta e para a concretiza
ção dessa orientação político-institucional mais 
aberta e mais condizente com as necessidades 
do país.

Trata-se de conceber uma estratégia, ou 
seja, um conjunto de ações planejadas com 
sujeição a princípios norteadores, Suas linhas 
gerais já se esboçaram no curso de nossa expo
sição: a) influência e fiscalização na concepção, 
formulação e atuação das políticas públicas; 
b) induzimento da participação popular nas 
diversas fases desse processo; c) atuação vol
tada ao combate das causas infra-eStruturais ou . 
primárias do alastramento da cultura da corrup
ção, destacando-se, dentre elas, a ausência de
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educação e á exclusão social em todas as suas 
diversas formas e expressões.

9 Meios instrumentais de atuação no sis
tema normativo

No que respeita âos meios instrumentais 
para a implementação dessa estratégia, o sis
tema normativo já os disponibiliza e.deles já 
nos valemos; mas, a nosso juízo, podem estár 
subutilizados», como disse, com outras palavras, 
Paulo Gustavo Guedes Fontes em sua obra so
bre o controle da Administração, comportando, 
pois, utilização mais larga e proveitosa, como, 
por exemplo, os termos dè ajustamento de con
duta. Òra, o que são as fórmulas de transação, 
conciliação e acordos preliminares, referidos 
por Juarez Freitas, senão uma nomenclatura 
sinônima para os termos de ajustamento de 
conduta? É por que negar, aprioristicamente, um 
aproveitamento mais amplo para esse excelente 
instrumento? Por que recusar que metas possam 
ser através dele pactuadas, se as ações de ad
ministração se põem num regime de submissão 
ao plexo dos. princípios constitucionais, e se o 
MP é guardião da efetividade desses princípios? 
Não percamos de vista qúe vivemos hoje o pós- 
positivismo, sob a égide de uma Constituição 
principiológica, de alargadas perspectivas an- 
tropocêntricas, 0 que expande para latitudes 
maiores a compreensão do primado da legalida
de. Em nome dessa compreensão, não se afigura 
desarrazoado o ingresso do Ministério Público 
na seara da celebração pactuai de metas.

Tenha-se em mente que à Instituição com
pete zelar pelo respeito dos Poderes Públicos e 
dos serviços de relevância pública aos-direitos 
assegurados na Constituição, promovendo as 
medidas necessárias à sua garantia.

Ora, o zelo voltado predominantemente à 
reparação pós-dano, ou à busca de prestações 
de fazer ou não fazer após verificada a omissão
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dos deveres prestacionais do Estado24, constitui 
opção político-institucional que, não obstante 
signifique o cumprimento de encargos dados 
pela Constituição, enseja, por via transversa, a 
consumação de lesões a esses mesmos direitos, 
evitáveis pelo incremento da ação preventiva.

Ademais, por medidas necessárias à ga
rantia de tais direitos, não se podem compreen
der apenas, nas fronteiras de uma interpretação 
redutora e inadequadamente minimizante, as 
ações judiciais principais ou cautelares, nem 
só os termos de ajustamento de conduta que 
tenham por objeto danos específicos e concre- 
,tos, senão também, em face do raciocínio que 
construímos, as próprias políticas públicas. A  
Constituição fala em medidas necessárias ao 
asseguramento dos direitos. Ora, muitç fre
quentemente, a necessidade dessas medidas se 
corporifica já na fase de formulação das políticas . 
públicas, mostrando-se visíveis os equívocos 
que as orientam. Por necessárias devem as 
medidas ser interpretadas também quanto à 
sua oportunidade temporal, o que lhes dá um 
sentido de medidas tempestivas para evitar 
os danos de massa. Medidas só reparadoras 
podem ser tardias, pois o sentido da expressão 
“garantia de direitos” não se restringe apenas à 
reparação indenizatória do dano ou à cessação 
do dano em plena ocorrência, mas, antes disso

24 Sobre a omissão dos deveres prestacionais d.o Estado e 
' suas consequências, escrevemos, no início dos anos 80, 

quando se intensificaram, no Brasil, os estudos sobre os 
direitos plurissübjetivos e sua defesa, na .linha, do que 
haviam escrito, deptre outros, na Itália, Cappelletti e. 
Villoni, quê “ a inatividade estatal possibilita o surgimento 
de conflitos de massa ou o recrudescimenío dos já exis
tentes’1 , seguindo-se, necessariamente, que “a eclosão ou 
exacerbação dos confrontos de interesses plurissübjetivos 
por força de omissão do Estado pode engendrar o dever 
de reparação dos prejuízos decorrentes” . A  Omissão 
Administrativá como Causa dé Conflituosidade Social. 
Revista de Processo, n. 38, Ano 10, abril/junho de 1985, p. 
19/26. Também in Revista Justitia n. 129, 1985,'p. 65/79.

e mais que isso, na prevenção do dano. E essa 
leitura que ora fazemos encontra respaldo em 
dois princípios constitucionais relevantíssimos, 
o da prevenção e o da precaução, percebidos 
em toda extensão e densidade possíveis nos 
estudos mais avançados do Direito Público.

No avanço por esses novos caminhos, 
com vistas ao melhor aproveitamento, dos pro
cedimentos administrativos da competência do 
Ministério Público, e dos termos de ajustamento 
de conduta que neles são pactuados, ligam-se, 
como poderes instrumentais acessórios, as no
tificações e as requisições, de informações -  em 
sentido amplo -  e de documentos, mas não só, 
pois também de todos os outros meios probató
rios ou elucidativos que o direito permite, como 
as perícias.,. além ' de lhe atribuir o legislador 
constitucional o poder-dever de realizar diligên
cias investigatórias.

O. exame da legislação disciplinadora do 
Ministério Público mostra que outras ferramén- 
tas instrumentais de ação institucional com
põem o acervo de meios qUe o legislador previu, 
e que podem ter utilização mais ampla e mais 
autônoma do que ordinariamente têm tido, caso 
optemos por um olhar mais contemporâneo da 
Instituiçãp com vistas a dar nitidez maior ao 
seu papel de contribuição na transformação do 
país, caso queiramos uma Instituição ainda mais 
proativa e cada vez menos reativa.

Lembremo-ntís, à guisa de exemplos, das 
audiências públicas e das recomendações.

Comecemos pelo exame da Lei Orgânica 
Nacional (Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993), 
que traça normas gerais para a organização dos 
Ministérios Públicos estaduais.

Observemos, antes.de tudo, que tanto 
a ação civil pública.como o inquérito civil não 
se destinam apenas à reparação dos danos 
caUsados aos interesses e direitos de caráter 
plurissubjetivQ -  mas, também è sobretudo -  à 
prevenção (art. 25, IV, a).
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O artigo 26, I, da mesma lei, legitima o 
Ministério Público à instauração do inquérito" 
civil. Mas não só, pois fala em “outras medidas 
e,procedimentos administrativos pertinentes” . 
A  propósito, em São Paulo, o revogado Ato 19/94 
previa òs chamadoa procedimentos preparató
rios, e até hoje há procedimentos inespecíficos 
sob a consüetudinária nomenclatura de proto
colados. .

Por que não ‘procedimentos administra
tivos de controle’, ou de ‘fiscalização’ , ou de 
‘acompanhamento fiscalizatório’, a exemplo do 
que sucede no Conselho Nacional do Ministé.- 
rio Público? Lá, também, esses procedimentos 
foram criados por ato administrativo, ou seja, 
pelo regimento interno. O Conselho Nacional, 
dir-se-á, pode expedir atos.regulamentares (art. 
130-A, parágrafo 2o inc. I, da CF). Ora, mas os 
Ministérios Públicos também podem, no âmbito 
de suas atribuições próprias.

Ademais, pela expressão “outras medidas 
e procedimentos administrativos pertinentes", 
devemos, entender todos quantos guardem 
conexão com as funções do MP e com os funda- 
mentos finalísticos de sua existência. ,

Atentemos para o que se encontra escrito 
no artigo 27, parágrafo único, inciso VÍ, da Lei 
Orgânica Nacional. Ao dizer que é missão do 
MP exercer a defesa dos direitos assegurados 
nas Constituições Federal e Estadual, sem
pre que se cuidar de garantir-lhes o respeito, 
acrescenta que no cumprimento dessa tarefa 
pode “promover audiências públicas e emitir 
relatórios, anual ou especiais, e recomendações 
dirigidas aos órgãos ,e entidades mencionados 
no caput do artigo, requisitando ao destinatário 
sua divulgação adequada e imediata, assim 
como resposta por escrito". Antes disso, o 
artigo 26, VI, da LONMP, diz que p MP pode

“dar publicidade dos procedimentos adminis
trativos não disciplinares que instaurar e das 
medidas adotadas” .

Ora, os órgãos e entidades mencionados 
no caput são os Poderes estaduais e municipais, 
são os órgãos da administração direta e indireta, 
como autarquias, fundações, empresas públi
cas, sociedades de economia mista; são tam
bém os concessionários e permissionários de 
Serviço público estadual ou municipal, são as 
entidades que exerçam funções delegadas do' 
Estado ou do Município' ou executem serviços 
de relevância pública. De outra parte, as pró
prias audiências públicas, as recomendações 
e a publicidade delas e das medidas que forem 
adotadas revestem-se de inegável caráter didá
tico, pedagógico, conscientizador de direitos, 
de modo a contribuir para o esclarecimento do 
cidadão e para maior participação popular na 
pactuação de metas e na formulação das po
líticas públicas. Quanto mais nítidos forem a 
fiscalização popular, o acompanhamento p e la . 
sociedade civil, a vigilância das instituições 
comprometidas com a moralidade pública, 
menos espaço haverá para o alastramento da 
corrupção. Eis aí, em pinceladas muito su
perficiais, um exemplo de atuação de caráter 
preventivo pré-judicial.

Se compulsarmos a Lei Orgânica Paulista 
(Lei Complementar 734,. de 26 de novembro 
de Í993), encontraremos amparo para iguais 
possibilidades de atuação preventiva ampla. 
Basta, examinarmos, por exemplo, os artigos 
103, incisos VII e VIII, 103, parágrafo 2o e 113, 
parágrafos I o e 2o. A  conjugação desses dispo- 
sitivos permitirá construir um eficaz sistema.de 
atuação não judicial, apto a produzir influências 
nas cristalizações culturais e, portanto, efeitos 
diretos ou indiretos na diminuição da corrupção.
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A  Lei Paulista ampara a inclusão de providên
cias não judiciais necessárias à concretização 
das metas previstas no Plano Geral de Atuação 
Institucional e nos Programas e Projetos Espe
ciais (artigo 1 0 0 ).

Se nos ativermos à Lei Orgânica do Mi
nistério Público da União (Lei Complementar 
75, de 20 de maio de 1993), as conclusões não 
serão diversas. Examinemos, por exemplo, o ar- 
tigo 6o, inciso VII (não sò atuação judicial, mas 
extrajudicial para proteção, em sentido amplo, 
de direitos e interesses); o inciso XX, relativo 
,à expedição de recomendações, inclusive com 
vistas à melhoria -dos, serviços públicos e de 
relevância pública e para assegurar o respeito 
aos interesses, direitos e bens, cuja defesa lhe 
cabe promover, fixando prazo razoável para 
a adoção das providências cabíveis; o inciso 
XVIII, alíneas b e c, nas quais são previstas 
atuações não judiciais, com vistas a que o Con
gresso Nacional e o Tribunal de Contas exer- 
çàm suas competências; o parágrafo I o., desse 
mesmo artigo, que assegura a participação do 
MP da União, como instituição observadora, 
em qualquer órgão da administração pública 
direta.

Há previsões, na Lei Orgânica do Minis
tério Público da União, que as outras não pos
suem, nem a  LONMP nem a LOMPSP, o que se 
explica por algumas características estruturais. 
diferenciadoras e pela diversidade parcial de. 
funções específicas. No entanto, não podenios 
perder de vista que as normas dessa Lei têm 
aplicação subsidiária aos Ministérios Públicos 
dos Estados, por força do que dispõe o artigo 
80, da Lei 8.625/93.

Sustentamos, èm suma, que não só o 
combate à corrupção, mas outras funções do 
Ministério Público não podem  ser orientadas
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por uma estratégia de atuàção pós-dano, como 
opção única ou predominante, sob pena de se 
ter uma atuação reativa, mais voltada para o 
passado do que para o presente e o futuro. Nem 
pode ser só judicial, sob pena de se mostrar 
morosa e ineficaz.

10 Conclusões
10.1 Se no campo jurídico-penal a com

preensão conceituai da corrupção se limita 
pelas elementares compositivas -dò preceito 
descritivo do tipo, já nos domínios mais vastos 
do Direito Público a extensão do cohceito se 
alarg^, atendo-se não apenas aos balizamen
tos da técnica penal, mas ao desvalor ético da 
postura comissiva ou omissiva e à afronta que 
dela advém aos princípios regentes da Admi
nistração Pública,

10.2 Não obstante a visível tendência 
de alargamento conceituai da corrupção, em 
face do sistema legal brasileiro, em especial 
da Lei 8.429/92, acha-se ela compreendida na 
amplitude maior da concepção de improbidade 
administrativa.

10.3 Faltam estudos orientados por rigor 
metodológico e aprofundamento crítico a res-

. peito da corrupção; há confusão entre causas e 
efeitos, e não é nítida a compreensão da corrup
ção como processo é como cultura.

10.4 Como processo instalado com"fundo 
enraizamento na atividade estatal, e provocan
do constantes desvios de recursos do erário, a 
corrupção frustra o direito fundamental à boa 
administração pública e se põe como causa 
impeditiva do adequado cumprimento das obri
gações prestacionais do Estado.
, 10.5 Sob a égide de uma Constituição

de fortes matizes, antropocêntricos como á de 
1988, o Ministério Público, por sua destinação
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finalística,. assume papel garantidor do direito, 
fundamental à boa administração pública.

10.6 A  adequada extensão do conceito de 
boa administração pública pressupõe atividade 
administrativa com plena sujeição aos princí
pios plasmados na Constituição Federal, com 
destaque para os do artigo 37, sem prejuízo da 
participação popular e do acompanhamento 
fiscalizatório do Ministério Público.

10.7 No exercício dessa missão constitu
cional, o Ministério Público deve priorizar urna 
atuação preventiva e preferentemente extraju
dicial, que lhe possibilite agir, sobre as causas 
estruturais da corrupção, influir na fixação 
pactuai de metas e na formulação de políticas 
públicas, bem como acompanhar sua execução.

10.8 O alargamento da atuação do M i
nistério Público, antecedendo a intervenção 
do Poder Judiciário/encontra amparo e funda
mento não só no mosaico de normas em vigor, 
mas também na compreensão de que a própria 
discricionariedade administrativa é vinculada 
aos postulados constitucionais, sem perder de 
vista que princípios como o  da prevenção e da • 
precaução não pertencem apenas à seara, do 
Direito Ambiental, mas admitém aplicabilidade 
a outros ramos do direito'.

10.9 A  prossecução desses fins reclama • 
o induzimento à participação popular e exige 
melhor aproveitamento do acervo de meios e 
poderes, instrumentais previstos no sistema 
normativo, como, por exemplo, os. termos de 
compromisso, as audiências públicas e as re
comendações. _

1 0 . 1 0  A  predominância das atuações 
pós-lesão limita a ação institucional a uma 
postura marcadamente reativa e aquém dás 
exigências próprias do M in istério  Público 
contemporâneo, que tem respaldo constitu

cional para agir como força transformadora da 
realidade social.
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• ABSTRACT: The essay analyzes corruption ãs 
a process and as a culture, emphasizing that 
its roots in the gears of the public sector are 
the cause of hindrancé of public serving activi- 
ties offered by the State. It also demonstrates 
that, acknowledging the fundamental right to 
good public administration, the Constitution 
determines that the Public Prosecutor’s Offi
ce be its guarantor. It finally considers.that, 
in order to áchieve more effectiveness in its 
institutional action not ónly in its fight against 
corruption, but ãlso in its role as social reality 
transforming agent, the Public Prosecutor’s

, Office ought to adopt a more preventive ap- 
proach, less restricted to the judicial arena; iti
may and müst influence the very formulation 

'o f public policies. To ensure that this strate- 
gy is successfully carrjed out, the normative 
system provides an array of still underutilized 
instrumental powers, such as public hearings 
arid recommendations.
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1 Esta seção foi criada com o escopo de mostrar a visão de outros cientistas não ligados ao ramo do direito 
sobre o Ministério Público e a Justiça como um todo. A  crítica acurada de especialistas de outras áreas 
certamente estimulará o debate e á produção científica, os quais expressam nosso maior desejo.

2 Esta Seção^tem por objetivo estimular a criatividade científica de todos aqueles que lidam com o direito.
À  intenção éyque os cientistas utilizem este espaço parâ dar azo a sua criatividade e que, com isso, todos 
possamos contribuir para o aperfeiçoamento das instituições, dos mecanismos ou dos instrumentos liga
dos ao direito. Assim, iniciantes e cientistas já consagrados, sejam bem vindos à liberdade que o espaço 
disponibiliza e reclama! ’ :
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Justiça Punitiva e Restaurativa em Timor Leste
Antonio Carlos Ozório NUNES*

• SUMÁRIO: Introdução. 1 “JustiçaTradicional” 
timorense. 1.2.1 Uma cultura de conciliação.
1.2.2 Crenças animistas auxiliando nas con
ciliações. 1.2.3 Julgamentos e Cerimônias em 
casas sagradas. 1.2.4 Em busca da paz. Con
clusão. Referências bibliográficas.

•RESUMO: A  noção de Justiça, no âmbito crimi
nal, é sempre ampla e complexa em qualquer 
sociedade. Várias indagações surgem a cada

- momento para quem busca refletir sobre a 
questão. Se punirmos duramente o ofensor, 
após um conflito interpessoal, sem que re
cuperemos os danos e curemos as cicatrizes 
causadas na vítima, não estaremos apenas 
criando mais injustiça e mais vítimas, numa 
idéia meramente de pena retributiva e expiató
ria? Por outro lado, se não punirmos o ofensor, 
não irá ele fazer novas vítimas e manter a vio
lência na sociedade, deixando o direito penal 
de agir preventivamente? Se a vítima tem os 
seus danos integralmente reparados e perdoa 
o seu ofensor, ainda assim deve a sociedade, 
através do Estado, pünir'0 infrator? É possível 
imaginar uma justiça criminal participativa 
que promova os direitos humanos e a paz 
social? Como conciliar uma Justiça Criminal 
que encontre um ponto de*eqüi!íbrio entre a 
Justiça Punitiva e a Restaurativa?
Se estas questões, entre outras, são complexas 
em qualquer sociedade, em Timor Leste elas 
estão muito vivas e candentes em razão da4
existencia^concreta de uma Justiça Punitiva 
oficial, criada com a nova ordem estabeleci
da no país, e uma antiga Justiça Tradicional, 
baseada nos costumes, mais conciliadora, em

cuja essência está a resolução dos conflitos de 
forma consensual e restauradora.
A  seguir, faremos uma breve reflexão sobre a 
coexistência entre estas “Justiças" neste nos
so novo:“país-irmão” , como carinhos amente 
eles nos chamam.

• PALAVRAS-CHAVE: Timor Leste. Justiça Cri
minal. Justiça Punitiva e.Restaurativa. Justiça 
Tradicional. Conferência restaurativa, Animis- 
mo. Reparação dos Danos. Vítima.

Introdução
Timor Leste é um pequeno país situado no 

Sudeste Asiático, com pouco mais de um milhão 
de habitantes, oriundos dos mais diversos gru
pos étnicos. Conta com dois idiomas oficiais, o 
tétum e o português, com muita utilização diária 
do indonésio e do inglês, além de mais de 30 
dialetos locais, tornando.o país uma verdadeira 
“Torre de Babel” .

O cenário rural idílico e colorido esconde a, 
exploratória colonização portuguesa que durou 
mais de 400 anos e a brutal anexação do país 
pela Indonésia, que se arrastou por 24 anos e 
causou um dos maiores genocídios do século 
passado, sob o olhar complacente da comuni
dade mundial. Ao fim dá forçada colonização

* 7° Promotor de Justiça de Tãubaté, Mestre em Direito 
das Relações Econômicas Internacionais PUC-SE Esteve 
em Timor Leste eiri duas missões oficiais: em fevereiro 
de 2004 e de agosto de 2005 a agosto de 2006, pelo 

’ projeto triangular de Cooperação Internacional feito pelo 
Brasil/Timor Leste/Nações Unidas, chamado “Apoio 
e Fortalecimento da Justiça do Timor Leste” , com a 
partiGipação do Ministério Público do Estado de São Paulo.
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indonésia, em 1999, òs militares indonésios pro
moveram uma verdadeira destruição em massa 
no país, com saques e incêndios generalizados.

Depois da tragédia, a ONU governou o país 
provisoriamente e a independência oficial veio 
com a promulgação da primeira Constituição, 
em 20 de maio de 2002. A  partir de então o país 
está em pleno processo de reconstrução e de
senvolvimento. Apesar de possuir uma razoável 
reserva de gás natural e petróleo, o país encara 
crescentes desafios, principalmente ligados à 
infraestrutura para funcionamento de serviços 
básicos, tais como fornecimento de energia, 
água, saneamento e outros serviços públicos 
em  geral. Q apoio tem vindo da ONU e de suas 
agências, além de ONGs e da cooperação dos 
países de língua portuguesa. O Brasil tem co
laborado com diversos projetos, entre os quais 
o projeto de "Apoio e Fortalecimento da Justiça 
de Timor Leste” , no qual o Ministério Público do 
Estado de São Paulo tem sido parceiro.

Um aspecto que chama a atenção logo 
que conhecemos os timorenses é que, apesar 
de ser uma ex-colônia e um país pós-conflito, 
eles mantêm viva a sua cultura e a sua peculiar 
forma de viver, mesmo depois de quase cinco 
séculos de colonialismo.

A  primeira demonstração dessa resistên
cia cultural é a questão da língua, pois em Timor 
há mais de trinta dialetos em uso, espalhados 
pelo.país, tais como o mambai, makassai, kemak, 
bunak, tokodede, galoli, dagana, baiaqueno, en
tre outros. A  diversidade de dialetos ainda em 
uso demonstra que os idiomas dos colonizado
res nunca foram totalmente assimilados pelas 
comunidades.

Um outro dado interessante é que a so
ciedade timorense ainda é bãstante tribal e, 
não obstante a maioria dos timorenses vive
rem- em vilas e cidades, muitos se identificam 
solidamente com a sua tribo, possuindo rígidos 
hábitos de vida familiar, comunitária e religiosa'

Entre tantas outras observações que po
deríam ser feitas quanto à resistência cultural 
do timorense, dada a limitação do trabalho, des
taco aqui um' assunto que mostra um pouco do 
modo de vida do timorense, que é a aplicação da 
“justiça local” e das formas locais de resolução 
de conflitos.

1 "Justiça tradicional”'timorense
“Ità sei dame malu atu hetan d fak ba ita 

rain” : expressão em tétum, utilizada pelos anci
ãos que significa: “devemos fazer as pazes para 
alcançar a paz para a nossa terra”

Os timorenses sempre tiveram as suas pró
prias regras de pacificação de conflitos e por tal 
motivo há em Timor um secular direito costumei
ro, que eles chamam de “Justiça Tradicional"1. A  
manutenção desta justiça comunitária resistiu 
à secular colonização estrangeira e ainda re
manesce viva, mesmo com a nova ordem legal 
inaugurada em 2 0 Ò2  com a promulgação da 
Constituição da República Democrática do Timor 
Leste, que acolheu a chamada “Justiça. Tradi
cional” , em seu artigo 2o, ao dizer qüe o Estado 
timorense “reconhece e valoriza as normas ebs 
usos costumeiros de Timor Leste, desde que eles 
não contrariem a Constituição".

Até a promulgação da Constituição, os 
timorenses nunca haviam tido uma ordem legal 
baseada na autodeterminação dos povos e o 
direito vigente sempre fora o da metrópole, com 
pouquíssima repercussão prática entre as comu
nidades tradicionais timorenses. Á  nova ordem 
constitucional implicou rupturas epistemológicas 
e políticas no tocante à relação entre Estado e 
direito costumeiro dos povos tradicionais timo-

1 Anotam Maxwell e Hayes (2006) que na região do Oceano 
Pacífico existem inúmeros países que aplicam antigas 
práticas costumeiras para a solução de conflitos, cujos 
procedimentos são baseados em reuniões e conferências 
para resolver os litígios e pacificar as disputas.
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renses. Por isso, muitas dificuldades têm surgido 
na harmonização entre o Direito estatal e o con- 
suetudinário, tamanha é â força e a repercussão 
deste último na comunidade timorense.

A  previsão constitucional timorense que 
permite a coexistência entre esses sistemas 
jurídicos não conseguiu trazer o equilíbrio neces
sário para o regular funcionamento entre a justiça 
oficial e a “Justiça Tradicional” . Na cultura tra
dicional timorense o que vale mesmo é a justiça 
consuetudinária que eles possuem. Por isso em 
Timor", quando o caso já foi solucionado pelas vias 
tradicionais, eles não aceitam a intervenção poli
cial e, se o caso chega ao Ministério Público, que 
primeiramente analisará a questão, é.comum, às 
vezes, dezenas de pessoas da comunidade irem 
até lá, acompanhados de um líder, para explicar 
que o caso já foi resolvido por eles, recusando a 
intervenção oficial.

Por isso, ao longo do tempo, haverá a ne
cessidade de impor arma harmonização- entre os 
dois sistemas de Justiça. A  Justiça Punitiva é 
baseada na imposição das penas oficiais pelo 
Código Penal, seguindo-se os procedimentos do 
Código de Processo Penal,, cujo modelo adotado 
foi o português, no qual prevalece o procedimento 
contencioso e contraditório, com a indisponibili- 
dade da ação penal e com poucas possibilidades 
de aplicação de uma Justiça mais consensual. 
Já a Justiça Tradicional busca resolver os con
flitos interpessoais de forma colaborativa, com 
a oportunidade de reunião entre as partes, per
mitindo a todos aqueles que foram violados em 
seus direitos a oportunidade de expressarem os 
seus sentimentos e as suas raivas e mostrando 
ao infrator â possibilidade de pedir o perdão e

■sf

reparar os c^nos.
Faremòs a seguir, até onde conseguimos 

observar, participar e entender, álgumas obser
vações pontuais desse sistema tradicional, que é

complexo e funciona com interferência de fatores 
religiosos, místicos e socioculturais,

1,2.1 Uma cultura de conciliação
O país adota o sistema republicano e tem 

a normal divisão dos poderes, mas as comuni
dades são governadas por Chefes, eleitos pela 
população local. O país é dividido em pequenas 
comunidades que formam as Aldeias; um con
junto de Aldeias forma uma estrutura sOGial 
chamada Suco e um conjunto de Sucos forma 
um Sub-Distrito, até chegarmos às unidades 
maiores chamadas Distritos. Cada um dos su
cos ou aldeias é coihandado por chefes eleitos 
pelo povo.

Os chefes dessas comunidades exercem 
grandes poderes junto à população local e há 
uma estratificação social rigorosa entre estas 
unidades administrativas, que se misturam com 
as ramificações familiares e são elas que impõem 
as regras comunitárias em Timor.

Em caso de conflitos de diversas ordens, 
as conciliações são sempre buscadas e quem as 
coordena são os Chefes de Aldeias ou de Sucos. 
Esses líderes comunitários fazem mediações de 
conflitos, estabelecem e homologam acordos, os 
quais muitas vezes são escritos e assinados pelas 
partes litigantes e pelo líder.

Uma vez ocorrido um conflito interpessoal 
ou um dano a terceiro, as partes e as famílias 
já se reúnem para deliberar como aquele fato 
afetou determinada pessoa ou grupo de pesso
as e como eles negociarão para solucionar os 
problemas que passaram a afetar aquele grupo 
familiar ou comunitário.

Por isso, nas comunidades timorenses é 
muito comum a prática de reuniões ou confe
rências envolvendo ás partes litigantes ou seus 
familiares. São reuniões, normalmente feitas em 
círculos, cada um olhando para a face do outro,
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com a finalidade çle solucionar os conflitos e 
pacificar as partes em litígio. Essas reuniões 
ocorrem sempre com a participação das víti
mas, dos ofensores e da comunidade afetada 
pelo mal causado, incluindo os familiares das 
partes envolvidas. As discussões começam com 
o mediador e prosseguem com as explanações 
das partes envolvidas, até que a questão fique 
“clarificada” , para usar uma expressão muito 
comum dos timorenses, derivada do verbo 
"clarificar”, que significa “esclarecer, clarear", 
mas também “tornar-se mais claro por meio 
de limpeza ou purificação” e “ arrepender-se"2. 
Clarificada a situação, o ofensor deve assumir a 
responsabilidade por seus atos, admitir o erro e 
reparar o mal causado.

As reuniões buscando fazer Justiça ou 
reconciliar as partes desavindas podem muitas 
vezes levar horas ou dias ininterruptos. O que 
percebemos é que eles não se importam com 
o limite de tempo para resolver a contenda, 
considerando melhor aproveitar o tempo para 
buscar uma solução baseada no consenso, do 
que levar 9 caso adiante, através de litígios3.

Em Timor estas conferências são coor
denadas ou conduzidas de diversas formas, 
depéndendo da região ou da complexidade do 
caso. Busca-se um mediador ou uma terceira 
parte para facilitar as discussões, que em regra 
são coordenadas pelas próprias famílias das 
partes envolvidas; pelos Chefes das Aldeias ou 
dos Sucos ou, ainda, pelo Conselho de Anciãos.

A  coordenação pelo Conselho de Anciãos 
ocorre quando a questão é mais grave e envolve

2 Conforme definição do Dicionário Eletrônico Houaiss da 
Língua Portuguesa'.

3 Num fim de semana que passamos em Laclubar, que fica 
nas recôndita? montanhas do interior, soubemos de um 
caso que levou três dias seguidos para ser solucionado 
pelos anciãos. O caso envolvia denuncias de.abuso sexual 
contra uma jovem da comunidade.

casos mais relevantes. O Conselho de Anciãos, 
existentes ém muitas comunidades, é uma gran
de expressão do direito costumeiro timorense. 
Eles são tão respeitados que, em muitas comu
nidades, quando o Conselho de Ancião vai se 
reunir, o povo estende uma esteira grande (bite 
jboot), para se proceder ao ritual da apreciação e 
julgamento dos casos, pelos anciãos. As assem
bléias ou as cerimônias dos Conselhos dos Anci
ãos sempre são precedidas de uma cerimônia de 
abertura, na qual eles mascam a areca, o betei e 
a cal, preparados pelas mulheres4. Tal mistura, 
além de possuir propriedades estimulantes, tem 
grande importância na medicina tradicional e na 
vida anímicp. timorense.

Ao final das reuniões em círculos, ou seja, 
ao término das discussões sobre a questão envol
vida, os timorenses procuram adotar o badame, 
que é o ato de reconciliar-se, de fazer as pazes 
entre as partes. A. expressão é uma conjunção 
do verbo “ba” , da língua tétum, que significa 
“ir para", 'idirigir-se” , com o verbo “dame", qüe 
quer dizer “reconciliar-se", “harmonizar-se” .

O badame é o conceito de valor dado ao 
perdão e à reconciliação entre as partes em 
conflito, para que estas não fiquem ressentidas 
no futuro. Portanto, além de o ofensor admitir 
o seu erro, reparar os danos e pagar as multas 
e indenizações cabíveis, os timorenses dão um 
valor sentimental às reconciliações e a concórdia 
deve ser coroada pelo perdão5.

4 A  areca é uma noz, fruto da arequeira, uma palmeira local 
(areca catechu L) a qual, mastigada com cal virgem e 
betei (folha de uma trepadeira chamada beteipipèr, muito 
comum na Ásia), é considerada remédio, tonificadora do 
corpo e com propriedades estimulantes.

5 Em razão desta cultura, nòtávamos, durante muitas audi
ências e acordos em Juízo, que não bastava a conciliação 
entre as partes. Era notório que eles não ficavam satisfei
tos com o simples acordo e necessitavam do simbolismo 
do perdão, para que efetivamente reconciliassem a paz.
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Conforme anota Lúcia Serralheiro (2007), 
0 ex-presidente de Timor Leste, Kay Rala Xa- 
nana Gusmão, em cérta ocasião, após apontar 
algumas fragilidades da Justiça Tradicional, 
salientou o badame como muito positivo:

“Para que se chegue ao 'badame', não 
basta que os actores da justiça  ditem  
uma solução, como acontece nos, tribunais 
modernos, onde o ju iz decide e todos cum
prem. A  solução é posta â consideração do 
que ofendeu, que às vezes pode sentir que é 
superior ao que deveria ser, e.estabelece-se 
um diálogo até que ambas as partes con
cordem com a medida tomada, num acto 
de ponderação que é de louvar".

Interessante notar que durante as concilia
ções é comum a aplicação de multas às partes, 
não necessariamente à parte culpada. Muitas 
vezes a aplicação de multas aos culpados faz-se 
juntamente com a matança de um animal para 
celebrar o rito de reconciliação entre os irmãos 
discordantes e estabelecer as pazes.

O modo tradicional de fazer Justiça é infor
mal e não possui processos, o que não impede 
as partes de levarem documentos para provar a 
sua razão, como por exemplo, relatórios emitidos 
por parteiras, para provar que uma pessoa sofre
rá lesões corporais. Os acordos entre as partes 
muitas vezes são reduzidos a termo, embora seja 
muito comum o cumprimento dos acordos feitos, 
sem nenhuma estipulação escrita.

1.2.2 Crenças anlmistas auxiliando nas con
ciliações

A  cultura conciliatória dos timorenses é 
facilitada pçlo comportamento religioso e místico 
do povo, pcÜs em Timor a magia e a religião se 
misturam e âirigem a sociedade local. Embora 
a maioria da população seja de católicos, eles 
também são animistas e têm uma crença pro

funda e dominante em espíritos, de forma que as 
crenças anímicas funcionam como orientadores 
e disciplinadores da vida social.

Por isso, segundo relatos que ouvimos, 
em muitos casos onde existem dúvidas nas 
reuniões e julgamentos, as partes envolvidas 
ou que coordenam os trabalhos conciliatórios 
podem se socorrer de pessoas especialmente 
vocacionadas para estabelecer contatos com o 
sobrenatural e, portanto, descobrir a verdade. É 

. quando eles se socorrem do matan doc (aquele 
que vê ao longe) e o si'ik na’in (si’ik é aquele 
que adivinha). São curandeiros e feiticeiros que 
ainda hoje subsistem em alguns lugares, com 
diversas atribuições, como resolver problemas 
de “embruxamento" ou quebranto sobre qual
quer coisa que tenha pertencido a uma vítima, 
a realização de orações para vários males em 
geral e a descoberta dós causadores de algum 
mal ou do culpado de ura crime.

Durante as reuniões, os acordos entre as 
partes são sempre buscados nu forçados pelos 
Chefes ou pelos Conselhos de Anciãos, ainda que 
ás partes fiquem descontentes. Soubemos que 
em alguns locais, em casos de extrema, dúvida 
sobre qual será a decisão, os anciãos (kàtuas) 
podem promover até brigas de galos para solu
cionar o problema. Como os timorenses adoram 
o galò, que é um símbolo do país e quase todos 
possuem um, numa contenda cada um leva o 
seu e os colocam para brigar: o galo que ganhar 
representa a parte que tem razão. Parte-se de 
uma crença no sentido de quê os espíritos aju
dam na solução dos impasses.

Os espíritos, para os timorenses, podem 
ser considerados e divididos em três categorias:
a) os espíritos dos antepassados {mate-bian), 
a quem prestam culto especial; b) os espíritos 
dos vivos (Mamar); c) os espíritos da natureza, 
que geralmente aparecem designados como se
nhores da terra (rai nain) ou da água (bée nain). 
Os timorenses acreditam numa “força vital”
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existente em todos esses espíritos (MENEZES, 
2006, p. 89)6.

Na categoria dois espíritos vivos, a "força 
vital” ou alma aparece de várias formas, dentre 
outras, na demonstração de coragem, na força 
física, e na glorificação em decorrência do com
portamento adequado ao grupo social. Essa 
"fqrça vital” é reduzida quando o indivíduo é 
desprestigiado, derrotado, humilhado ou física e 
moralmente diminuído (MENEZES, 2006, p. 90).

A  ausência de comportamento adequado 
ao grupo social e, portanto, a diminuição da 
“força vital” , traz, para a maioria, um intenso 
sofrimento-após a prática de algum crime. O 
intenso sentimento de Culpa traz a ideia de 
quão é importante essa "força vital” perante os 
espíritos vivas e para a manutenção do prestígio 
ante eles e a comunidade7.

Aponta Menezes que a ânsia de glorifica
ção e o medo da humilhação e do ridículo são. os 
dois polos da escala emocional dos timorenses, 
os quais eles associam à sua força vital. Por isso, 
segundo ele, a vergonha é tradicionalmente mais 
temida do que qualquer castigo corporal, salien
tando que havia um hábito antigo no sentido de 
que membros, cabeça ou vestes dos transgres
sores deveríam ser expostos (2006, p. 92).

Além  disso, sempre que o brio e a honra, 
de uma pessoa ou de alguns indivíduos são

6 Para éles a "força vital" (ou alma) deve ser preservada e 
aumentada por todos os meios. Ela pode estar ao alcance 
do indivíduo ou escapar do seu domínio, pois a alma, que 
se encontra na cabeça, está sujeita a anseios, aspirações, 
virtudes, defeitos e vícios do próprio corpo e, se escapada 
durante os sonhos, a alma pode ser capturada por bruxos 
ou espíritos maus (MENEZES, op. cit., p. 90).

7 A  imagem do acusado timorense é quase sempre a de 
uma pessoa moralmente diminuída, cabisbaixa e que- 
aceita naturalmente pagar pelo erro cometido. É visível 
nos interrogatórios em Juízo este sentimento de culpa. 
O sentimento de vergonha e a perda da honra são piores 
do quê ir para a prisão.

atingidos, seja por adultério, por grave crime 
ou, por exemplo, ofensas corporais, eles fazem 
desforço para se vingar ou resolver o problema, 
em riorríe deles ou do grupo (MENEZES, 2006, 
92). A  “ face” precisa ser “lavada” através de 
multas e compensações. Menezes refere-se a 
Kardiner, que estudou o comportamento de 
indivíduos em várias sociedades consideradas 
primitivas e anotou que o problema das san
ções e a noção de culpa variam de uma socie
dade para outra e que em Timor, como ocorria 
em outras ilhas da Malásia, a vergonha é mais 
temida do qüe castigos corporais (MENEZES, 
2006, p. 111, apud, KARDINER, Abram. The 
Individual and his Society. N ew  York: Columbia 
University Press, 6a ed, 1965).

Na categoria dos espíritos dos mortos 
{mate-bian ), os timorenses acreditam que os 
antepassados estabelecem regras e os infrato
res de tais regras podem ser. punidos. A  morte 
para o timorense não é um fato que se consuma 
instantaneamente e sim faz parte de um proces
so progressivo, através do qual o espírito aos 
poucos se separa do defunto. Depois da morte, 
existe uma crença popular de que as almas 
descansam nos altos das montanhas.

Q medo do morto é presente na vida dos 
timorenses. Eles acreditam que o morto precisa 
ser homenageado, para continuar, semtitubeios," 
a sua jornada no além. Se não forem homenagea
dos, podem voltar para importunar os vivos. Por 
isso, nas cerimônias funerárias fazem grandes 
festas, com sacrifícios de animais. Leva-se tempo 
para enterrar o defunto, às vezes vários dias, pois 
é preciso reunir todos os parentes e amigos, que 
também trazem animais para a festa. Somente 
enterram o defunto quando julgam que foram 
feitas todas as homenagens suficientes para a 
alma. O processo de desluto demora muitos anos. 
O culto aos mortos assume caráter personalizado 
até três gerações e depois desses passam a ser 
considerados míticos (MENEZES, 2006, p. 94).
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Tais crenças animistas exercem importante 
fonté de procedimento social e de disciplina na 
sociedade tradicional timorense. Eles possuem 
uma forte ligação entre o fantástico, o imaginário 
e a vida real, o que faz muitas de suas atividades 
diárias interagirem com o sobrenatural. Talvez 
essa crença em seres sobrenaturais ou nos es
píritos dos mortòs traduza, para á maioria dos 
timorenses, a certeza è a inexorabilidade das 
sanções, oriundas dos homens ou espíritos, em 
caso da prática de algum ato antissocial.

1.2.3 Julgamentos e cerimônias em casas 
sagradas

As reuniões dos mediadores com as par
tes em conflito normalmente ocorrem nas casas 
consideradas sagradas (uma lulik), existentes 
em quase todas as comunidades e em regra 
construídas nos' centros das aldeias8.

Essas casas sagradas, além de local para 
a mediação dos conflitos, servem também para 
guardar os objetos considerados sagrados (lulik), 
que podem ser uma espada, um facão (ca tana), 
uma pedra, um objeto de um antepassado guer
reiro, entre òutros. Esses objetos, quando con
siderados sagrados, possuem poderes ocultos 
lulik. O poder oculto lulik é muito temido pelos 
timorenses, constituindó-se em fontes de tabus 
sexuais, alimentares e sociais, transformando-se 
em meios disciplinadores e de procedimento da 
sociedade9. Para os timorenses, nessas casas é

8 Alguns prédios públicos também possuem, a sua Casa 
Sagrada, como na sede do Ministério Público local, que 
possuía uma "umalulik", formada por uma grande tenda, 
compalhas, utilizada para as cerimônias e pgra reuniões.

9 Interessante notar que essa crença no sobrenatural é pre- ■ 
sente em qú^se toda a sociedade local, incluindo aquela 
mais culta. Procuradoria Geral, todos acreditavam 
solenemente -em seres sobrenaturais, mesmo quando 
as evidências mostravam o contrário. Foi o que ocorreu 
em Dili, no final de 2005, quando um atuante advogado 
fora assassinado (acredita-se que pela políçia local e por

que habitam os espíritos de antigos guerreiros, 
antepassados dos que moram próximos daquele 
local.

Também nessas casas se fazem, erri oca
siões especiais e de crise, o "hamulak”, que é 
uma cerimônia,tradicional de invocação dos 
antepassados para ajudar em alguma missão 
difícil, visando superar grandes desafios. O “ha
mulak" é uma das mais importantes cerimônias 
animistas, na qual há a  "Hãlot Meik no Kròat" 
( “Armazenamento das Armas Tradicionais” ). 
A  cerimônia dè oração visa arrumar as armas 
sagradas nas Casas Luliks (casás sagradas). 
Vários grupos de anciãos fazem as suas preces 
e dão as oferendas. Depois fazem o juramento de 
embainhar espadas, após o qual os anciãos le
vam tais armas tradicionais para as casas Luliks.

Participamos em Timor, por solicitação do 
Procurador Geral, de algumas cerimônias “lulik” , 
representando o Ministério Público. Uma delas 
ocorreu em Liquiçá, onde um grupo rebelde 
no país era comandado por um ex-guerrilheiro 
da resistência de nome Rai-Lós, que após um 
pacto com o governo resolveu entregar oficial
mente algumas dezenas de armas. Houve uma 
cerimônia lulik  de pacificação chamada- “de- 
sembainhar de espadas” , na qual participaram 
vários “lianains” (anciãos), envergando armas 
e trajes tradicionais. O evento foi uma grande 
e colorida festa tradicional, num bonito cenário 
de pacificação e conciliação entre os revoltosos.

1.2.4 Em busca da paz
, A  prática entre os timorenses de pacificar 

e reconciliar ficou bem demonstrada-após a

envenenamento) e todos na Procuradoria acreditavam 
que ele morrera de mòrte súbita e misteriosa através do 
“trabalho" de algum "buank” (uma espécie de feiticeiro 
.malfazejo e que seria a antítese do lulik) e tal conclusão 
viera de um matan doe (feiticeiro), o qual, através de 
processos divinatórios, fizera a descoberta.
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independência do país. À  época, a ONU criou 
nrrja Corte para julgamento dos criminosos e dos 
genocidas que atentaram contra os timorenses 
durante a violenta ocupação dos indonésios. Ao 
final, de resultados concretos, tivemos a punição 
de alguns desses criminosos, de patentes mais 
baixas do exército indonésio, dé alguns colabo
radores e de milicianos pró-Indonésia, o que foi 
muito pouco perto de toda a destruição feita. Òs 
timorenses, caminhando no sentido oposto ao da 
punição, criaram a “Comissão de Verdade e Re
conciliação” , cujo objetivo final, segundo o nosso 
entender após ouvir alguns relatos, era fazer uma 
"justiça reparadora” , mantendo a amizade entre 
Timor e Indonésia; criando um vínculo maior en
tre os povos. A  ideia era fechar o capítulo triste 
do passado, virar a página e.olhai para o futuro, 
conforme dizia publicamente o próprio presidente 

- Xanana Gusmão.
Para ò inconformismo e a incompreensão 

de muitos, os próprios líderes timorenses nun
ca aceitaram a ideia da criação de um Tribunal 
Internacional para processar os responsáveis 
pelas barbáries ocorridas durante a ocupação dos 
indonésios. Preferiram, como fazem no cotidiano, 
fazer uma "Justiça Restauradora” e olhar para o 
futuro. Claro que tal postura governamental teve 
também a intenção de manter um bom relacio
namento diplomáticç com o país vizinho, do qual 
depende economicamente, embora a decisão de 
varrer para debaixo do tapete as injustiças pas
sadas tivesse um pesado ônus junto à opinião 
publica intemaciopal:

Não dá para dizer que este modo de viver 
e esta tradicional cultura colaborem para a ma
nutenção da ordem no país, geralmente pacífico 
e somente abalado pelos conflitos de ordem po
lítica. A  sociedade timorense é muito complexa e 
de difícil compreensão para nós ocidentais. Mas 
se aprofundássemos os estudos e se fizéssemos 
uma análise antropológica dos timorenses, prova
velmente concluiriamos que é um povo tendente

à conciliação e aceita bem a punição porque, ao 
mesmo tempo que são fraternos, são tementes 
aos deuses e às crenças às quais se apegam 
e essas crenças, ao longo do tempo, impõem 
condicionamentos ao comportamento social.

Percebemos que, apesar de ser um povo 
guerreiro e muitas vezes vingativo, perdoa com 
muita facilidade. Para eles, depois de soluciona
do o conflito interpessoal, a punição ao ofenâor 
não é o mais importante; antes, eles preferem o 
perdão à punição. Ademais, para eles, a repara
ção dos danos é suficiente para encerrar o caso, 
não havendo mais necessidade de persecução 
penal; eles preferem pagar multas pesadas ao 
invés de responder a algum processo.

O certo é que as suas práticas tradicionais 
de resolução de conflitos guardam semelhança 
como atual modelo de Justiça Restaurativa, que 
foi inspirado' nas práticas dos Maoris, indígenas 
da Nova Zelândia, e-que a partir de 2002 passou 
a ser recomendado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), aos seus Estados-Partes.e desde 
então vem se espalhando pelo mundo'.

Diga-se de passagem que os timorenses 
podem ser considerados da mesma origem étni
ca dos Maoris, uma vez que os povos pririiitivos 
do Pacífico, segundo Menezes, são oriundos da 
civilização hindu, que se espalhou por toda a re
gião do Sudesté Asiático (2006:18) e talvez esta 
origem comum justifica o fato de que os povos 
indígenas de toda a região do Sudeste Asiático 
adotam processos similares de resolução de 
conflitos, sobretudo com base nas reuniões em 
círculo e ém procedimentos restauradores.

Conclusão
Muito poderiã ser falado sobre o compor

tamento deste misterioso e interessante povo, 
que consegue resolver sempré os seus conflitos 
através da mediação. Comentamos, em linhas 
gerais, as mediações no âmbito criminal, mas as 
condutas conciliatórias deles se aplicam a outros
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tipos de conflitos, como de.vizirihança, de terras, 
de trabalho e outras áreas em geral.

Caberá aos timorenses, com o tempo, 
promover a harmonização das importantes prá
ticas tradicionais de conciliação com o Direito, 
Oficial vigente, que ainda é um modelo copiado 
e não adequadamente harmônico com a socie
dade e a cultura local. A  tendência é que sejam 
afastados das conciliações os crimes violentos, 
os crimes sexuais è as Violências, domésticas 
graves10. No mais, a Justiça Conciliatória deve 
ser reconhecida como uma importante forma de 
pacificação na sociedade. Com o tempo eles não 
mais precisarão de modelos externos e construi
rão o Direito que eles entendera mais adequado 
às suas realidades.

Do povo timorense, que pratica uma enig
mática, antiga e ritual “Justiça Tradicional” , 
ficam algumás lições que podem servir de pa
radigmas:

-  As buscas de solução dos problemas 
causados pelo crime cometido são feitas em 
conjunto com as lideranças comunitárias, que 
participam das reuniões conciliatórias;

-  Os impactos.e as consequências dos 
delitos são trabalhados por todas as partes en
volvidas, que passam a ter responsabilidades 
rias tratativas conciliatórias;

-  As reuniões conciliatórias buscam, 
principaliriente: ( 1 ) a reparação dos danos à 
vítima, o que é feito corn pagamento de multas, 
indenizações e restituições; (2 ) a solução dos 
problemas gerados pelo fato criminoso naquela

10 A  agressão física entre cônjuges, principalmente contra 
a mulher, dejinida na língua tétum pelo verbo-reflexivo'; 
baku malu £bater-se, confrontar-se.) é quase sempre 
resolvida pe|p mediador tradicional como um simples 
desentendimento que precisa ser remediado através do 
acordo entre as famílias. Embora muitas vezes graves, 
essas agressões familiares em regra não são vistas como 
violência'doméstica.

comunidade, tentando-se a conciliação êntre as 
famílias envolvidas;

’ -  A  Justiça Tradicional é comunitária, 
voluntária e colaborativa, cõm procedimentos 
informais de conciliação, permitindo resultados 
mais abrangentes junto à comunidade; . -

-  Além  da reparação dos danos, há ainda 
o pedido de desculpas, que tem a importância 
de restabelecer á paz entre os envolvidos, repa
rando eventuais traumas e prejuízos emocionais, 
evitando-se problemas futuros;

-  A  vítima tem uma atenção no. caso que a 
vitimizou, pois participa, ainda que através dos 
seus fafmliares, dos processos de conciliação;

-  O infrator participa ativamente do pro
cesso conciliatório, tem  á oportunidade de 
responsabilizar-se pelps danos, pelas consequên- ■ 
cias do delito e de pedir perdão, passando a ser
. novamente respeitado naquele núcleo familiar e. 
na comunidade.

NUNES, AC.O. Punitive and Restorative Justice 
in East Timor. Rev. Justitia(SâoPaulo), v. Í99, p. 
257-266, jul./dez. 2008.

.• ABSTRACT: The concept of Justice in the cri
minal context is always broad and complex in 
any society. Those seeking to reflect upon the 
issue are constantly coming across a variety of 
questions. If w e severely punish the offender 
after an interpèrsonal conflict, and do nòt re- 
cover the damages or heal the sçars inflicted 
on the victim, arerit w e simply creating more 

f injustice and more victims, upon an idea of a 
purely retributive and expiatory punishment? 
Qn the- other hand, if w e do not punish the 
offender, w orit he/she make new victims and 
maintain violence in society,- failing the crimi
nal law to act preventively? If the Victim’ s da- 
máges are fully recovered and he/she pardons 
the offender, should society, throüghthe State,



266 Justiria, São Paulo, 65 (199), jul./dez. 2008

, still punish the transgressor? Is it possible to 
conceive a participative criminal justice which 
promotes human rights and social peace? How 
can Criminal Justice find a balance between 
punitive and restorative justice?
If these issues, among others, are complex in 
any society, iri East Timor they are very much 
alive and ablaze due to the concrete existence 
of both an official punitive Justice, created by 
the new  order established in the country, and 
an old traditiorial justice, based on customs, 
mòre coriciliatory, in the essence of which lies 
the resolution of conflict through consensual 
and restorative manners.
Below, w e w ill briefly ponder the coexistence 
of these ‘Justices1 in this new  “brother-coun- 
try” of ours, as they affectionately refer to us.

• KEY-WORDS: East Timor. Criminal Justice. 
Punitive and Restorative Justice. Traditional

Justice. Restorative Conference. Animism. 
Damage Recovery. Victim.
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Grupos de Estudos dos Membros do Ministério Público . 
do Estado de São Paulo -  Atividades de 2007
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Reuniões Realizadas dos Grupos de Estudos 
Reunião, da Comissão Executiva - 02.03.07

Coordenador-geral: Valter Foleto Santin 
Coordenadores-gerais adjuntos: Albino Ferragi- 
ni, Felipe Locke Cavalcanti e José 
Roberto Carvalho Albejante
• Cláudia Soares Frota de Andrade -  Registro 
Coordenador regional: Everton Luiz Zanella 
Palestrantes: Antonio Celso Pares Vita e Alberto

. Carlos Dib Junior
Tfema: Gerenciamento, comunicação e aprimo
ramento de dados e da informatização institu
cional -
• Ibrahim Nobre - Baixada Santista - Santos/SP 
Coordenador regional: Sandro Ethelredo Ric- 
ciotti Barbosa -
Tfema: Diagnóstico e estratégias para o aprimo
ramento da atuação institucional do 
Ministério Público
Palestrante: Luiz Antonio Guimarães Marrey
• Oscar Xavier de Freitas -  Americana/Piraci- 
caba/Rio Claro
Coordenador regional: Paulo Pereira da Costa 
Palestrante: Luiz Antonio Guimarães Marrey. 
Tfema: Novos objetivos estratégicos do Ministé
rio Público diante da criminalidade ' 
violenta e das alterações legislativas.
• Adilson Rodrigues - Osasco/Guarulhos 
Coordenadora regionál: Lucia Nunes Bromer- 
chenkel
Palestrante: Antônio Augusto Melo de Camargo 
Ferraz
Tema: Diagnóstico e estratégias para o aprimo
ramento d f  atuação institucional do Ministério 
Público
• Magalhães Noronha (Araraquara) • 
Coordenador regional: Carlos Alberto Melluso 
Júnior

Palestrante: José Carlos Cosenzo 
Tfema: Novos objetivos estratégicos do Minis
tério Público
• César Salgado -  Vale dô Paraíba 
Coordenador regional: Luiz Gustavo Raposo 
Ramos Mello
Palestrante: Jaques de Camargo Penteado 
Tfema: Novos objetivos estratégicos do Minis
tério Público
• Aluísio Arruda -  Ribeirão Preto 
Coordenador regional: Marcelo Pedroso Goulart 
Palestrantes: Paulo Henrique Arantes, Daniel 
José de Angelis, e Tiago Cintra Essado 
Tema: Novas formas de atuação do Ministério 
Público. .
• Região de Franca - Fanca 
Coordenador regional: Carlos Henrique Gaspa- 
rotto
Palestrante: Helvécio Duias Castello 
Tema: Ministério Público e sociedade
• Luiz Gonzaga Machado- Itu/Sorocaba - 23/08 '  
Coordenador regional: Carlos Alberto-Sc ar anci. 
Fernandes
Palestrante: Felipe Locke Cavalcanti 
Tema: Diagnóstico è estratégias para o aprimo
ramento da atüaçãò institucional . 
do Ministério Público
• João Severino de Oliveira Péres -  Araçatuba 
Coordenador regional: Paulo Sérgio Ribeiro da 
Silva
Palestrante: Marcelo Pedroso Goulart 
Tema: Diagnóstico e estratégias para o aprimo
ramento da atuação institucional do-Ministério 
Público
• Campos Salles -  Campinas 
Coordenadores regionais: Adriana Vacare Tfezine 
e Celso Rocha Cavalheiro
Palestrante: Arthur Pinto de Lemos Júnior
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Tema: Atuação do MP no combate à lavagem, de 
dinheiro e integração das Promotorias
• Tilene Almeida Morais -  Atibaia/Bragança 
Coordenador regional; José Claudiò Tade Baglio 
Palestrante: Antonio Ferreira Pinto
Tema: Novas estratégias do Ministério Público 
para Execução Penal
• João Batista Santana -  Marília e Roberto Gu- 

gliotti -  Ourinhos/Marília
Coordenadores regionais: Jurandir Afonso Fer
reira e Sérgio Campanharo 
Palestrante: Felipe Locke Cavalcanti 
Tema: Conselhos Nacionais da Justiça e do Mi
nistério Público e planejamento das instituições 
controladas
• Ronaldo Porto Macedo -  Pres. Prudente 
Coordenador regional: Luiz Antonio M iguel 
Ferreira
Palestrante: Antonio Celso Pares Vita 
Tema; Banco de dados, acesso e compartilha
mento dos trabalhos processuais e jurídicos 
pelos membros do Ministério Público, por meio 
virtual, e fonte de informação para a promoção 
por merecimento

Guarujá -14 a 16/09/07 -  Seminário Ia Fase

Mangaratiba - 12 a 16/12/07 -  Seminário 2a 
Fase

XXXV Seminário Jurídico dos Grupos de Es- 
tudps dos Membros do Ministério Público do 
Estado de São Paulo 
Tema Central:
Diagnóstico e Estratégias para o Aprimoramento 
da Atuação Institucional do Ministério Público 
Washington Epaminohdas Medeiros Barra- 
Presidente da Associação Paulista do Ministério 
Público
Valter Foleto Santin
Coordenador-geral dos Grupos de Estudos 
Albino Ferragini

Felipe Locke Câvalcanti
José Roberto Carvalho Albejante •
Coordenadores-gerais adjuntos 
Guarujá - 14 a 16/09/07 - I a Fase v
Mangaratiba -12 a Í6/12/07 - 2a Fase

\

Teses Aprovadas no Seminário Jurídico (Ia e 
. 2a Fases)
Sobre o Diagnóstico e Estratégias para o 
Aprimoramento da Atuação Institucional dó 
Ministério Público
XXXV Sepiinário Jurídico dos Grupos de Es
tudos do Ministério Público do Estado de São 
Paulo
Data: 14 a 16 de setembro de 2007 -  I a Fase
Local:- Sofítel Jequitimar Guarujá, ha Rua Mar-
jory da Silva Prado, 1.100 -  Praia
de Pernambuco'- Guaruj á/SP
Data: 12 a 16 de dezembro de 2007 -  2a Fase
Local: Hotel. Club Med, Mangaratiba/RJ

I -  Comunicação social entre Ministério Público 
e sociedade

1 Há necessidade de superar as questões buro
cráticas e administrativas no âmbito interno 
do Ministério Público, visando uma melhor 
coesão interna que permita uma efetiva atu
ação coletiva dos Promotores de Justiça em 
favor da sociedade.

2 Devem ser aprimoradas as formas de interlo- 
cução ou comunicação do Ministério Público 
com a sociedade.

3 Na busca dã democracia participativa; o Minis
tério Público deve efetuar prestação de contas, 
através de audiências públicas e outros meios 
de aferição de cumprimento de metas e alcance 
de eficiência, participar de.política de aliança e 
parceria estratégica com universidades e outras 
entidades públicas e sociais, na dinâmica de 
transformação social.

4 O Ministério Público deve intensificar a co
municação com a sociedade e as instituições
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públicas administrativas e legislativas, em 
aliança propositiva e para integração social.

5 O Ministério Público deve promover medidas 
jurídicas e sociais em favor da Educação, em 
parceria com escolas e outras entidades pú
blicas e privadas, para gestão democráticá 
do ensino, melhoria da qualidade do ensino, 
acompanhamento de implantação e execu
ção de.projeto pedagógico compatível com a 
necessária formação crítica e humanista de 
estudantes, inclusão e transformação sociais, 
fiscalização dos gastos públicos com educa
ção, e redução dos índices de evasão escolar. 
(Grupo Aluisio Arruda) '

II- Novos objetivos estratégicos do Ministério 
Público

1 O objetivo estratégico do Ministério Público é a
defesa do projeto de democracia participativa, 
econômica e social delineado na Constituição 
de 1988, pela consecução dos objetivos fun
damentais da República sintetizados no art. 
3o, incs. I a IV (construção da sociedade livre, 
justa e solidária, na qual o desenvolvimento 
sócio-econômico-cultural deve estar voltado 
para a erradicação da pobreza e da margina- 
lização, para a redução das desigualdades 
sociais e regionais e para a promoção do bem 
de todos). ,v

2 Para cumprir o seu objetivo estratégico, o Minis
tério Público precisa definir políticas públicas 
pòr meio de Planos e Programas de'Atuação 
Institucional, com o estabelecimento de metas 
prioritárias que orientem a ação dos órgãos de 
execução e de Administração Superior.

3 O Mirhstério Público concretiza o objetivo estra
tégico definido abstratamente pa Constituição 
por meio .da execução das metas prioritárias

■ dos Planps e Programas dè Atuação. Essas 
metas decorrem de imposição constitucional, 
portantp, contemplam hipóteses de atuação 
obrigatória e vinculam os membros do Minis
tério Público.

4 Os ramos do Ministério Público federal e es
tadual devem atuar em parceria, sem invasão 
ou interferência nas atribuições ou áreas de 
atuação entre si, em respeito ao sistema fede
rativo, com estreitamento de contato entre as 
Procuradorias-Gerais e á Procuradoria-Geral 
da República para parcerias e limitação de 
competência ou atribuição.

5 O Ministério Público deve procurar a melhoria 
do trabalho policial na investigação criminal, em 
integração positiva em relação à investigação 
policial e ao controle externo da polícia, com 
medidas adequadas ,e necessárias.

6 O Ministério Público deve intensificar apri
moramento institucional, para redimensiona
mento das funções civis e criminais, e melhor 
estruturação física, a começar por prédios 
próprios em todas as comarcas.

*, 70  Ministério Público deve buscar aprimoramen
to institucional, para redimensionamento das 
funções civis e criminais, e melhor estruturação 
física, a começar por prédios próprios em todas 
as comarcas.

8 E indispensável o desenvolvimento de planej a
mento estratégico e de gestão, com destaques 
para indicadores, custos do processo, informes 
do sucesso das causas e outros elementos de 
avaliação institucional.

9 O Ministério Público deve colaborar na elabo
ração de política de segurança pública é nó 
seu cumprimento. ■

10 Na implantação de nova forma de atuação, ó 
Ministério Publico deve aprimorar mecanismos 
de uniformidade de atuação em determinados 
temas-, proceder ao compartilhamento de atu
ação óu atribuições e troca de informações, 
comprometer-se com o resultado positivo do 
processo, procurar iniciativa de persecução 
em consonância com a política criminal da 
instituição, manter atuação conjunta com a 
polícia, em parceria e com liderança da insti
tuição no combate à criminalidade, e acelerar 
a consolidação de atuação na investigação
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criminal em áxeas prioritárias, não apenas 
no crime organizado, e também em casos de 
ofensa à cidadania.

m - Integração regional de promotorias
1  O MP deve atuar em nova especialidade ou 

territorialidade, fora do conceito tradicional de 
Comarca, com a regionalização, especialmente 
através de promotorias ou grupos temáticos, 
nas áreas'de meio ambiente, cidadania, edu
cação, crime organizado e direitos coletivos 
e difusos.

2 É conveniente que os Gaecòs realizefn união 
de esforços regionais no combate ao crime 
organizado, mantendo contatos com os pro
motores locais.

3 A  cooperação e a integração interinstitucional 
poderiam ocorrer no sistema de força-tarefa, 
com atribuição em todo o Estado, instalações 
próprias e verba orçamentária específica.

IV - Formas de integração entre primeira e 
segunda instâncias

1 As I a e 2a instâncias do Ministério Público 
devem se harmonizar e intercambiar experi
ências, para melhorar o resultado do processo 
criminal e do combate à impunidade.

2  É conveniente a criação de cargos de subpro- 
curador-geral de justiça, para divisão de atri
buições do Procurador-Geral de Justiça.

3 O sistema eleitoral deve ser modificado, com a 
eleição direta do Procurador-Geral de Justiça, 
pelos membros da Instituição, para um man
dato de 3 anos, sem recondução.

4 Deve ser permitida a eleição de Promotores 
de Justiça, com mais de dez anos de carreira, 
para os cargos de Procurador-Geral de Justiça 
e de membros do Conselho Superior.

V -  Racionalização, gestão e planejamento 
administrativos

1 Adoção de moderno modelo de gestão, com 
planejamento estratégico, estabelecimento de

metas, avaliação de desempenho e resultado 
social, com prestação de contas à sociedade.

2 Indispensável a revalorização da atuação crimi
nal e intervenção na prevenção de crimes por 
parte do Ministério Público.

V I- Estratégias para garantia orçamentária do 
Ministério Público

1 Há necessidade de estabelecimento de um 
sistema que garanta a independência orça
mentária do Ministério Público.

VII- Defesa das prerrogativas
1 Deve ser preservada à autonomia do Ministério 

Público estadual; em respeito ao princípio do 
federalismo.

2  O avanço da criminalidade exige o aprimora
mento do combate individual, coletivo e difuso, 
para facilitar a punição e melhorar a prevenção 
de crimes.

3 Os órgãos de investigação devem trabalhar 
em harmonia com os órgãos de acusação, 
afastando-se o julgadpr da preparação da ação 
penãí, preservando-se o sistema acusatório e 
fortalecendo a efetividade do processo penal.

4 O Ministério Público deve atuar para suprir a 
omissão de outras entidades públicas e para 
preencher eventual espaço de atuação.

5 O Ministério Público deve intensificar a inte
gração e cooperação com instituições públicas 
e fiscais, como a Receita Federal e Receita Es
tadual, Procuradoria-Geral do Estado, Polícia 
Militar, em atuação conjunta, principálmente 
na apuração de crimes de lavagem de dinheiro, 
de organização criminosa, bem como de atos 
de improbidade administrativa.

6 É recomendável a realização de convênios 
ou termos de cooperação técnica entre o Mi
nistério Público e a Fazenda Estadual, para 
a disponibilizaçãõ de fiscais e trabalho de 
inteligência fiscal.
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7 O Ministério Público deve liderar e coordenar o 
combate ao crime organizado,-com unificação 
de estratégias e do centro de decisão.

8 Os membros do Ministério Público encarrega
dos de combate ao crime organizado e de atos 
de improbidade administrativa devem ter fun
ções1 cíveis e criminais, para maior agilidade 
do trabalho e combate efetivo, em primeiro e 
segundo graus.

9 A  investigação criminal em crimes graves déve 
ser acompanhada pelo Ministério Público.

VIII- Formação e motivação, do promotor
-1 A  instituição1 deve promover um aumento dá 

macrovisão do Promotor de Justiça, com ênfa
se para amultidisciplinaridade, especialmente 

. melhoria dos conhecimentos sobre Economia, 
Políticas Públicas, Orçamento, Criminologia e 
Sociologia. >

2 Os órgãos superiores do Ministério Público 
devem criar mecanismos para atendimento 
e avaliação da quantidade e qualidade dos 
serviços.

3 O Ministério Público e a Associação de clas
se devem estimular e facilitar a publicação 
e divulgação de obras jurídicas de interesse 
institucional.

IX- Gerenciamento, comunicação e aprovei
tamento 'de dados, e aprimoramento da 
informatização institucional

1 A  informatização é de grande importância na 
agilização da atuação do Promotor de Justiça,

2  O sistema de banco de dados deve ser implan
tado e aprimorado, para acesso dos membros 
da instituição e intercâmbio de informações.

3 O desenvólvimento do sistema de informa
tização deve contar com a participação do 
Promotor dé Justiça.

4 É necessária a fiscalização do Promotor de 
Justiça sobre a consistência de dados.

5 É muito importante o cruzamento de informa
ções como instrumento de conhecimento dos 
focos de demanda de-atuação prioritária da 
instituição.

6 É necessário o compartilhamento das informa- 
. çõês entre as Promotorias, através de bancos
de dados.

7 Deve-se aprimorar a atuação dos funcionários 
na informática.

8 Deve-se aprimorar e ampliar os modelos vir
tuais, especialmente no que se refere aó seu 
preenchimento.

9 O Ministério Público deve acompanhar o pro
cesso de informatização e digitalização da 
justiça, tomando as medidas cabíveis para pre
visão, criação e desenvolvimento de sistemas 
necessários, além de aquisição dé programas, 
ferramentas e estrutura necessária.

10,0 sistema de banco de dados do Ministério 
Público deve ser implantado e  aprimorado, 
para acesso dos membros da instituição e 
intercâmbio de informações, em busca da 
eficiência.

110 Ministério Público deve tomar as medidas 
cabíveis para disponibilizar equipamento de 
videoconferência ou outro sistema para con
tato imediato entre os membros de diversas 
localidades.

12 Necessidade de celebração de convênio, com 
o objetivo de assegurar o acesso dos órgãos 
do Ministério Público às informações manti
das pelos cartórios extrajudiciais.

13 Necessidade de criação de banco de dados, 
acessível aos órgãos dó Ministério Público, 
sobre declarações de inidoneidade pára 
licitar ou contratar com a Administração Pú
blica, fundamentadas no artigo 87, IV, da Lei 
8.666/93.

X - Atuação para aprimoramento legislativo
1 E fundamental o acompanhamento de proces

sos de elaboração legislativa pelo Ministério 
Público.
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2 Há necessidade de tipificação adequada do
crime relativo à formação de “organizações 
criminosas". '

3 Necessidade de aumento das penas cominadas 
atualmente para os crimes contra aincolumida- 
de publica relativos ao emprego de explosivos 
(por exemplo, uso de explosivos em transporte 
de massa).

4 Necessidade de aumento de pena para o motim 
de presos.

5 Maior rigor nas penas relativas aos crimes 
cometidos contra os agentes do Estado {por 
exemplo, aumento de penas nos crimes contra 
a vida, praticados contra Juizes, Promotores, 
Policiais, Carcereiros etc ).

6 Obrigação’ das operadoras de telefonia de 
realizar o efetivo bloqueio dos celulares nas 
áreas de presídios.

7 Estímulo à reparação dos danos decorrentes 
da prática criminosa. Criação de mecanismos 
legais que permitam a efetiva indisponibilidade 
dos bens dós criminosos, inclusive, durante ãs 
investigações policiais.

8 Restabelecimento da obrigação do exame 
criminológico para a obtenção de benefícios 
por parte dos condenados reclusos, ao menos 
para aqueles condenados por prática de crimes 
hediondos.

9 Extensão da delação premiada também para 
os réus já condenados.

10 Aplicação do recurso da videoconferência no 
processo penal.

11 Punição mais gravosa para aquele que ins
tiga, induz.ou auxilia menores na prática de 
atos infracionais capitulados como crimes.

12 Apoio ao projeto de lei que exclui do ordena
mento jurídico a prescrição retroativa, qúe 
tem sido um fator de impunidade.

13 Aumento do período de internação dos me
nores que cometem atos infracionais graves, 
uma vez que a simples diminuição da idade

penal se mostra inadequada comio medida de 
combate ao crime.

14 Deve ser combatida a proposta de criação do 
Tribunal Superior de Improbidade Adminis
trativa, por se tratar de instituição destinada 
à concentração excessiva de jpoder sobre 
infrações civis e criminais de agentes públi
cos de todos os entes públicos, em afronta 
ao princípio federativo.

XI- Atuação no sistema penitenciário
1 0  monitoramento eletrônico de presos não fere 

aos direitos humanos. '
2 0  Ministério Público e o Judiciário devem es

treitar relações com a Secretaria de Assuntos 
Penitentíiários, para a troca de informações, 
acesso aos mecanismos e sistemas de inteli
gência, e facilitação de solução de problemas 
carcerários.

3 O Ministério Público deve atentar para as 
políticas de segurança pública e penitenciá
ria, contribuindo para o desenvolvimento das 
medidas, ações e-metas, é  o seu cumprimento.

4 O Ministério Público e a Polícia devem agir 
com discrição e evitar a divulgação excessiva 
de informações pelos meios de comunicação 
sobre eventual facção criminosa, cuidando 
para desestimular a formação ou o crescimento 
de entes ilícitos nos presídios, pois a superva- 
lorização ou o sensacionalismo pode servir a 
interesses contrários à sociedade, seja como 
instrumento de redução da cobrança social de 
metas policiais em relação a criminalidade, ou

- estímulo para a indevida sensação de insegu
rança e a busca por mecanismos de proteção 
privada.

5 O Ministério Público deve intensificar as visi
tas aos presídios e cadeias, para verificação 
das condições prisionais, melhor compreensão 
das dificuldades carcerárias e contribuição 
para a solução dos problemas pertinentes.
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6 Os processos de execução das penas priva
tivas de liberdade devem tramitar no Juízo 
da comarca onde se situa o presídio, sendo 
inadequada a concentração da competência 
jurisdicional na Capital, que serve para o inde
vido distanciamento dgs problemas prisionais, 
dificuldades para a concessão de direitos aos 
detentos e fonte de insatisfação carcerária.

7 O Ministério Público deve tomar providências 
contra as alterações ilícitas de projetos e falhas 
de execução das obras, principalmente em 
relação à má qualidade dos materiais e das 
construções de presídios, para sanções civis 
e administrativas pertinentes.

8 O planejamento para a construção de presídios 
déve levar em consideração as necessidades 
da população carcerária, em especial as pecu
liaridades do sexo feminino.

X II- Controle externo -
1 O controle externo da polícia deve ser implanta

do, desde a rigorosa e constante verificação de 
prazos de tramitação da investigação policial 
até a qualidade das informações. >

2 A  efetivação do controle externo da Polícia pelo 
Ministério Público é um mecanismo importante 
para o acompanhamento e cobrança do cumpri
mento de metas da polícia no combate à crimi
nalidade, para detecção de corrupção policial 
e providências processuais civis e criminais.

3 Deve ser estimulada a discussão interna para 
solução dos problemas institucionais, em 
fortalecimento da instituição, evitando-se a 
proliferação de reclamações desnecessárias 
e prematuras ao Goriselho Nacional do Minis
tério Público.

XIII- Autonçmia e independência funcional
1 O conceito de Promotoria de Justiça deve ser 

efetivado dentro da unidade e indivisibilidade 
institucionais.

2 As teses do promotor natural e da independência 
funcional devem ser harmonizadas e adaptadas 
ao perfil constitucional da instituição e aos in
teresses sociais, em consonância com os prin
cípios constitucionais da unidade e indivisibili
dade, não podendo ser utilizadas para justificar 
a omissão, mas sim para garantir ao membro do 
Ministério Público o exercício independente de 
suas atribuições funcionais, tomando-o imune 
a pressões externas e internas que frustrem 
ou inviabilizem o cumprimento da estratégia 
institucional

3 É necessário compatibilizar os princípios da 
independência funcional e da unidade de pen
samento institucional, valendo-se de planos 
de ação e câmaras temáticas. •

4 O princípio da unidade informa e orienta a 
atuação político-institucional do Ministério 
Público, qué, pelo conjunto dos seus membros 
-  dos órgãos de execução e de Administração 
Superior —, deve estar voltado à consecução 
do seu objetivo estratégico.

5 Incumbe aos órgãos de execução do Ministério 
Público -  Promotorias e Procuradorias de Justi
ça -  a implementação dos Planos e Programas 
de Atuação como forma de garantir a unidade 
institucional.

6 No sentido de garantir a unidade institucional, 
cabe à Procuradoria-Geral promover a mobiliza
ção dos membros da Instituição no sentido da 
consecução do objetivo estratégico, bem como 
fornecer os meios e o suporte material necessá
rios ao cumprimento das metas estabelecidas 
nos Planos e Programas de Atuação.

7 No sentido de garantir a unidade institucional, 
cabe à Corregedoria-Geral fiscalizar o cumpri
mento, pelos órgãos de execução, das metas es
tabelecidas nos Planos é Programas de Atuação.

8 Cabe ao Conselho Superior exercer o poder re- 
visíonal de arquivamentos de inquéritos civis, 
como forma de impedir desvios que frustrem 
a unidade institucional nos casos concretos.
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XIV - Conselhos Nacionais da Justiça ,e do 
Ministério Público e planejamento das 
instituições controladas

1 Os Conselhos Nacional de Justiça e do 
M in istério  Público têm  tam bém  função 
.de planejamento institucional, e não'há 
relação de instância entre os conselhos e as 
corregedorias locais das instituições, sendo 
que os conselhos podem atuar para suprir a 
omissão da corregedoria local ou por especial 
gravidade dos fatos.

2  Á  execução provisória e expedição de carta de 
guia de condenação criminal somente é pos
sível na hipótese de inexistência de apelação 
do Ministério Público com efeito suspensivo, 
podendo o Conselho Nacional de Justiça efetu
ar o controle administrativo individual ou cole
tivo, inclusive alterando provimento irregular.

3 Deve ser criado, desenvolvido e efetivado um 
banco de dados de improbidade administra
tiva nacional, contendo os dados sobre as 
ocorrências de todo o país.

4 O Ministério Público deve aproximar-se da 
polícia è agir em parceria no combate ao crime.

5 O Ministério Público pode solicitar ou requisi
tar informações ao Judiciário, para pesquisa e 
providências em relação a licitações, concur
sos e atos de improbidade, pois são órgãos 
complementares e não excludentes as atua
ções das instituições.

6 Os cargos das Procuradorias de Justiça devem 
guardar relação cúm os cargos do Judiciário 
em segunda instância, para evitar defasagem 
e prejuízo dos serviços.

7 A  promoção por merecimento deve conter cri
térios mais adequados de aferição do mérito 
dos candidatos.

8 É conveniente a realização de convênio entre 
o Ministério Público e órgãos e laboratórios 
de pesquisa, para combate de delitos de 
lavagem de dinheiro e praticados pelo cha

mado crime organizado, inclusive na esfera 
internacional.

9 CTMinistério Público deve obter espaço físico 
adequado para o exercício de suas atividades.

10 As normas do Ministério Público sobre o pa
gamento de férias e hcença-prêmio podem 
ser utilizadas pelo Judiciário na solução de 
dúvidas e questões pertinentes, pois o Mi
nistério Público utiliza as normas atinentes 
ao Judiciário neis vedações (art. 128, § 6o, 
da Constituição Federal) e no ingresso, pro
moção e outras situações, “no que coúber” 
(art. 129, § 4°, da Constituição Federal), numa 
forma de interpretação em caminho inverso.

110  Judiciário deve ouvir o Ministério Público, a 
Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados 
do Brasil sobre as alterações dos colégios 
recursais.

12 Os colégios recursais devem ser regionali
zados, com aproveitamento da experiência 
e maturidade dos magistrados do interior e 
da capital, podendo uma região cuidar dos 
recursos de outra região.

13 O processo virtual também deve ser acessível 
por equipamentos de informática do Ministé
rio Público, Defensoria Pública e dos advoga
dos, por meio eletrônico, sendo equivocado o 
acesso apenas por equipamento do Judiciário.

14 As custas processuais e de parte dos atos 
cartorários extrajudiciais devem  compor 
fundo para teaparelhamento da Justiça e das 
instituições públicás do sistema de justiça, 
com divisão equitativa entre o Judiciário, o 
Ministério Público e a Defensoria Pública.

15 É inadequada a criação de Tribunal de Impro
bidade Administrativa, com recomendação 
dé instalação de câmaras especializadas 
nos tribunais para tratar do assunto, com 
menores custos e melhor desempenho e 
confiabilidade.

16 A  presunção de inocência tem relação com 
a prisão cautelar, e não com a execução pro
visória da pena.
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17 A  penhora on-line deve ser considerada 
serviço processual obrigatório, não apenas 
opcional.

X V - Banco de dados, acesso e compartilha
mento dos trabalhos processuais e jurídicos 
pelos mumbros do Ministério Público, por 
meio virtual, e fonte de informação para a 
promoção por merecimento

1  Atualmente, cada Promotor de Justiça man
tém as informações relativas à sua atividade 
profissional em arquivos de seu uso exclusi
vo, deixando de partilhá-los corn os colegas, 
gerando armazenamento de informações 
redundantes, com multiplicação de esforços 
individuais desnecessários, desperdício de 
espaço em computadores pessoais e possível 
análise desencontrada dos mesmos registros.

2 Um banco de dados nada mais é do que um 
método que possibilita a um determinado grupó 
de pessoas dividir entre si o trabalho de arma
zenar, organizar e recupérar grande quantidade 
de infonnações coletadas no desempenho de 
seu mister, inter-relacionadas através de um 
conjunto de programas.

3 Um bancó de dados multiusuário permite o 
uso concorrente de informações e de peças 
processuais coligidas pelos membros do Mi
nistério Público, assegurando que atualizações 
nele concretizadas sejam disponibilizadas 
de pronto para os interessados, consoante 
padrões estabelecidos com maior facilidade 
do que em, ambientes em que cada usuário ou 
grupo deles, tem o  controle de seus próprios 
arquivos e programás de aplicação.

4 Mesmo havendo grupos de usuários com en
tendimentos distintos sòbre um mesmo tema, 
o banco de dados pode abrigar cada um deles 
e destes dar conhecimento a todos, tomando 
desnecessária a realização de pesquisas sobre
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temas já estudados e sumariados por colegas, 
consolidando dados e aplicações, com redução 
do desperdício em atividades-redundantes, 
mediante normatização de terminologia, telas 
e relatórios.

5 Deve ser facilitado o tratamento da informação, 
compatibilização e a interligação dos dados 
entre as várias instituições, racionando sua 
alimentação entre estas de conformidade com 
sua atividade-fim, evitando-se a repetição dé 
trabalho quando do aproveitamento e da cõm- 
plemeritação de dados; valendo-se de hierar
quização de acesso e restrição de modificação 
de dados anteriores.

6 O acesso ao banco de dados do Ministério 
Público far-se-ia de forma diferenciada, me
diante um sistema de senhas hierarquizado, 
que registraria, cada operação efetuada. Os 
agentes e oficiais de promotoria poderíam 
alimentar e consultar a base de dados, cum-

■ prindo aos promotores de justiça alimentá-la, 
modificá-la e consultá-la. Já aos advogados e 
aos interessados seriam concedidas senhas

: para sua mera consulta.
7 Um sistema de gerenciamento de banco de 

dados eficiente facilitaria a detecção de pro
blemas sociais e embásaria propostas dé atu
alização legislativa, ao permitir a colheita de 
elementos para a interação com outros órgãos 
públicos e para a reformulação das atividades 
do Ministério Público, bem dimensionando as 
promotorias e procuradorias de justiça, numa 
forma de racionalização de trabalho.

8 O correto tratamento das informações de dados 
carreadas ao banco nortearia a intervenção do 
Ministério Público, fornecendo elementos para 
uma política institucional eficiente, para um 
controle externo da polícia lastreado em infor
mes extraídos dos inquéritos instaurados, para 
a extinção dos relatórios mensais das promo-
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torias, para o controle da circulação dos feitos 
e de seus prazos prescricionais. A té mesmo a 
promoção/remoção por merecimento contaria 
com os dados da romotoria e do desempenho 
profissional e pessoal do promotor de justiça 
que para ela se inscrever.

9 Como consequência de um perfeito gerencia
mento do banco de dados, com elaboração de rí
gidos critérios de armazenamento em mídias de 
grande capacidade e de acesso hierarquizado a 
elas, a evolução do processo físico para o virtual 
seria uma tendência incóntomável do sistema 
de justiça, com a realização de audiências por 
videoconferência, utilização da garantia decor
rente da certificação digital para manifestações 
e ciência através dos computadores pessoais

das partes, dos advogados e dos interessados, 
otimizando os custos e restringindo ao máximo 
o deslocamento das pessoas em nome da tão 
decantada agilidade da prestação jurisdicional. 

10 O Ministério Publico deve priorizar a aplica
ção de recursos e investimentos em estrutura 
humana, programas e eiquipamentos necessá
rios para sua informatização e montagem de 
seu banco de dados, para melhoria e eficiência 
da atuação institucional, sendo exigida von
tade política da direção da instituição para a 
valorização da área de informação eletrônica.

SANTIN, V. F. The Public Prosecutor's Office 
Study Groups-2007 Activities. Rev. Justitia (São 
Paulo), v. 199, p. 267-276, jul./dez. 2008.
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•SUMÁRIO: Introdução. 1 O propósito do Capí
tulo 15. 2 Novas definições legais contidas no 
Capítulo 15. a) Devedor, b) Corte estrangeira.,
c) Processo estrangeiro, d) Representante es
trangeiro. e) Processo Estrangeiro Principal, f) 
Centro, dos Interesses Principais, g ) Processo

• estrangeiro não-principal. h) Estabelecimento,
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•RESUMO: O presente artigo tem por objetivo 
apresentar o Capítulo 15 da Lei Americana 
que redefiniu os processos de insolvência e 
regulamentou os casos de falência internacio
nal, facilitando a cooperação entre os Estados 
Unidos e outros países no contexto de casos 
transnacionais de insolvência, tórnando-se 
uma necessária e promissora ferramenta para 
administrar complexas insolvências interna
cionais em üm mundo cada vez mais econo
micamente globalizado.

• PALAVRAS-CHAVE : Capítulo 15. Falência 
internacional. Cooperação. Transnacional. 
Globalizado. '
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Introdução
A  promulgação do Ato de Prevenção do 

Abuso de Falência e de Proteção , ao Consumi
dor de.2005 (Bankruptcy Abuse Prevention and 
Consumer Protection Act -  BAPCPA) trouxe, 
em seu Capítulo 15, uma nova lei sobre falência 
que trata de “Subordinados e outros Casos In
ternacionais” . O Capítulo 15 tem a intenção de 
facilitar a cooperação entre os Estados Unidos e 
outros países no contexto de casos transnacio
nais de insolvência.2 Em larga medida, o Capí
tulo 15 incorpora a Lei Modelo nas Insolvências 
Internacionais ( "Model Law ” ) promulgada pela 
Comissão das Nações Unidas sobre Lei de Co
mércio Internacional (UNCITRAL).3 * *

* Juiz Federal de Falências e Recuperações dos EUA, Corte 
de Falência dos Estados Unidos para o Estado do Colorado 
e Robert Lántz, Assistente Judicial

1 Elaborado especialmente para a exposição do Exmo. 
Juiz Federal dos EUA, Judge Sid Brooks, no V Fórum 
Internacional de Empresas e Colóquio de Magistrados 
de Falências e Recuperações Brasil-EUA -  IBGT / Ins
tituto Brasileiro de Gestão e Turnaround e APAMAGIS. 
Setembro de 2007

2 Pub. L. n° 109-8, § 801 (2005).
3 U.N.G.A., 52a Sess., Supp. n° 17 (A/52/17). A  íntegra do
• texto pode ser encontrada na internet na 1997 -  UNCI-
TRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide 
to Enactm ent, http://www.uncitral.orCT/nnnit.ral/en/ 
uncifral_texts/insolvencv/1997ModeÍ.html (visitado pela 
última vez em 28 de abril de 2006). Em abril de 2006, os 
seguintes pai.ses haviam adotado a Model Law  (com 
suas datas efetivas entre parênteses): Eritréia, Japão 
(2Ó00), México (2000), Polônia, Romênia (2003), África 
do Sul (2000), Sérvia e Montenegro (2002), Ilhas Virgens

http://www.uncitral.orCT/nnnit.ral/en/


280 Justicia, São Paulo, 65 (199), jul./dez. 2008

Para se ter uma ideia, as sementes dessa 
lei foram semeadas há 40 anos, quando a As
sembléia Geral das Nações Unidas elaborou 
a Resolução 2205 (XXI), de 17 de dezembro de 
1966, que criou a Comissão das Nações Unidas 
para o Direito Comercial Internacional. A  tarefa 
da Comissão das Nações Unidas para o Direito 
Comercial Internacional era a “harmonização e 
unificação da lei de comércio internacional e, a 
esse respeito, considerar o interesse de todos os 
povos, particularmente daqueles provenientes 
de países em desenvolvimento, no desenvolvi
mento extensivo do comércio internacional” .4v
Com a expansão do comércio internacional nas 
quatro décadas seguintes, seguiu no mesmo 
ritmo a necessidade de cooperação e coorde
nação no contexto de falências de empresas e 
insolvências.
‘ As cláusulas contidas na Model Law  fo
ram influenciadas pelos debates e discussões 
que levaram à Regulação de Insolvência da UE 
n° 1346/2000, de 29 de maio de 2000 ( “Regulação 
de Insolvência da UE”).5 O propósito da Regula
ção de Insolvência da UE é o de coordenar e de
finir o relacionamento entre os países-membros 
da União Européia em casos de insolvência.

O Capítulo 15 equilibra os interesses,* 1 as 
oportunidades e os direitos das diferentes, e 
algumas vezes concorrentes; partes afetadas 
por insolvências internacionais. É, certamente, 
uma tentativa delicada e multifacetada de criar 
o necessário equilíbrio entre países, instituições, 
juízos, credores e devedores de diferentes países.

Britânicas, territórios ultramarinos do Reino Unido da 
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte (2005), e os Estados 
Unidos da América (2005).

4 G.A. Res. 52/158, U.N. Doc. A/52/649 (30 jan. 1998). •
5 A  Regulação de Insolvência'da UE pode ser encontrada 
em: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexU- 
riServe.do?uri=CELEX:320Q0R1346:EN:HTML (visitado 
pela última vez em 28 de abril de 2006).

O Capítulo 15 seria uma obra-prima da 
diplomacia para facilitar reorganizações inter
nacionais bem administradas e bem sucedidas, 
envolvendo interesses conflitantes. Outros 
diriam que sé trata de um esforço infrutífero 
para acomodar todas as partes concorrentes e 
apaziguar aqueles que resistem a intervenções 
estrangeiras ou interferências nas leis nacionais. 
Todos estariam acordes, todavia, de se tratar de 
uma necessária è promissora ferramenta para 
administrar complexas insolvências internacio
nais em um mundo cada vez mais economica
mente globalizado. '

Este artigo tem por propósito explicar e 
simplificar uma lei nova, inovadora e complèxa. 
Lei esta que, certamente, se tornará mais com
plicada e çontròversa conforme venha a ser apli
cada nos anos vindouros. Providencia, também, 
um á-bê-cê das novas realidades do Capítulo 
15 e de como este irá, provavelmente, cedo ou 
tarde, atingir todos aqueles envolvidos com fa
lências. O objetivo, aqui, é focar ( 1 ) o propósito; 
(2) as novas definições legais; (3)' a aplicação; e 
(4) as realidades práticas do Capítulo 15.

1 O Propósito do Capítulo 15
O Capítulo 15 foi editado para incorporar 

a Model Law (Lei Modelo da UNCITRAL), pro
piciando um modo efetivo de conduzir casos de 
insolvência internacional.6 Decorrem da edição 
do Capítulo 15 cinco objetivos.

6 A  11 U.S.C. § 1501(a) determina:
a) O propósito desse capítulo é o de incorporar a Model 

Law em Insolvência Internacional, de modo a propiciar 
. mecanismos eficientes para lidar com casos de insol
vência internacional, com o objetivo de:
1) cooperação entre:-

A ) cortes dos Estados Unidos, administradores judiciais 
dos Estados Unidos, administradores judiciais, examina
dores !nota de tradução: “examiner", segundo o Black's 
Law Dictionary -  Ed. West Group, St. Paul, Minn., 1999- 
desigha aquele “autorizado a conduzir um exame, esp.,
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Os cinco objetivos são;
• Encorajar a cooperação e a comunicação entre 

cortes dos Estados Unidos e cortes estrangei
ras em casos de insolvência internacional.7

• Estabelecer maior segurança jurídica para o 
comércio e o investimento,8

• Estabelecer uma administração justa e eficien- 
,te às insolvências internacionais.9

• Melhor proteger e maximizar o valor dos ativos 
do devedor.10 11

’• Promover e facilitar a recuperação de empre
sas com problemas financeiros, resguardando 
empregos e protegendo investimentos.11

uma pessoa nomeada pela Corte para administrar um 
depoimento sob juramento e a oitiva de testemunhas"], 
devedores, e devedores fiduciários [nota de tradução: 
‘‘debtor-in-possessiori’ , também segundo o Black’s Law 
Dictionary, designa “o devedor que continua a operar seu 
negócio com obrigação de fidúcia em relação à massa 
falida” !; e

B) as cortes e outras autoridades competentes de países 
estrangeiros envolvidos em casos de insolvência inter
nacional;

2) maior segurança jurídica para o comércio e o investi
mento;

3) administração justa e eficiente de insolvências interna- 
ciõnais, que protejam os interesses 'de todos os credores 
e outras partes interessadas, incluindo o devedor;

4) proteção e maximização do valor dos ativos do devedor; é
5) facilitar a recuperação de empreendimentos com proble
mas financeiros e, dessa forma, proteger o investimento 
e preservar o emprego.

7 11 U.S.C. § 1501(a)(l). Ainda que permeados em todas 
as seções do Capítulo 15, os elementos para cooperação 
estão expressamente evidentes no 11 U.S.C. §§ 1503, 
1508-1509, 1525-1527, 1529-1530.

811 U.S.C. § 1501(a)(2). Seções ligadas à segurança jurídi
ca incluem, dentre outras, 11 U.S.C. §§ 1505, 1513; 1518, 
1522-1523 e 1532.

911 U.S.C. § 1501(a)(3). Por exemplo, elementos adminis
trativos estão localizados no 11 U.S.C. §§ 1505,1507,1509, 
1512, 1514, 1518-1523 e 1532.

10 11 U.S.C. § 15Ql(a)(4), A  proteção e a maximização do 
valor dos ativos do devedor constam no 11 U.S.C. §§ 1522- 
23 e 1532, dentre outras seções.

1111U.S.C..§ 1501(a)(5). '

Estes objetivos serão ilustrados, de forma 
geral, mais à frente neste mesmo artigo e no 
contexto da aplicação do Capítulo 15.

2 Novas “definições legais” contidas no
Capítulo 15

O Capítulo 15 cria uma série completa de 
novós termos e frases necessárias para o enten
dimento e aplicação da lei. Tais definições são 
novas e exclusivas para o Capítulo 15, e incluem 
os seguintes termos:

a) Devedor. Um termo-chave que parece 
familiar é devedor. O termo devedor no Capítulo 
15 difere do termo devedor no contexto de todos 
os outros Capítulos do Código de Falência.12 
No Capítulo 15, “ 'devedor’ significa qualquer 
entidade sujeita a um processo estrangeiro”.13 

Assim como o House Report (Relatório do Con
gresso dos EUA  -.exposição de motivos) para o 
BAPCPA salientou:

“Devedor” recebeu uma definição especial 
para este Capítulo. Tal definição não vem 
da Model Law (Lei Modelo da UNCITRAL), 
mas é necessária para eliminar a necessi
dade de se referir repetidamente ao “mes
mo devedor no processo estrangeiro”.14

b) Corte estrangeira. Uma “corte estran
geira” , como definido no 11 U.S.C. § 1502(3), é 
uma corte tal como entendida nos Estados Uni
dos, porém, inclui,„ainda, agências administra
tivas que em algumas jurisdições estrangeiras 
controlam o processo de insolvência. Assim, 
“corte estrangeira” , sob o Capítulo 15, não é ne
cessariamente uma “corte” , propriamente dita, 
mas pode ser, também, alguma “outra autorida-

^Comparar 11 U.S.c7§ 101 (13) com’11 U.S.C. § 1502 (í).
13 11 U.S.C. §1502(1).
14 H.R. Rep. n° 109.-31, 109° Cong., I o Sess. 1502 (2005).

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexU-riServe.do?uri=CELEX:320Q0R1346:EN:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexU-riServe.do?uri=CELEX:320Q0R1346:EN:HTML
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de competente para controlar ou supervisionar 
um processo estrangeiro”.15

c) Processo estrangeiro. O termo “processo 
estrangeiro" pode ser encontrado no 11 U.S.C. § 
101(23), ao invés das definições contidas no 11 
U.S.C. § 1502. Um processo estrangeiro é:

. um processo coletivo judicial ou adminis
trativo em um país estrangeiro, incluindo 
um processo temporário, sob uma lei rela
cionada à insolvência ou composição do dé
bito, processo no qual os ativos e negócios 
do devedor ficam sujeitos ao controle ou 
supervisão de uma corte estrangeira, com o 
propósito de reorganização ou liquidação.16

Em outras palavras, processo estrangeiro 
é o processo de. falência ou de insolvência -  ju
dicial ou administrativa -  que está sendò regido 
pela corte estrangeira.

d) Representante estrangeiro. “Represen
tante estrangeiro" também não é definido no 1 1  
U.S.C. § 1502, mas, sim, no 11 U.S.C. § 101(24).. 
Representante estrangeiro é:

um indivíduo ou órgão, incluindo um in
divíduo óu órgão designado em bases 
temporárias, autorizado, em um processo 
estrangeiro, a administrar a reorganização 
ou liquidação dos ativos oü negócios do 
devedor ou, ainda, de agir como um repre
sentante em tal processo estrangeiro.17

1511 U.S.C. §1502(3)
1611 U.S.C. § 101 (23)
1711 U.S.C. § 101(24). Intpressantemente, parece que hç. 
necessidade de um aditivo técnico àseção 101, para que 
o termo “órgão" seja adicionado. Enquanto “indivíduo" é 
definido no'11 U.S.C. § 1-01(41), “órgão” não é um termo 
definido no Código.de Falências. Referência a “órgão” é 
também feita no 11 U.S.C. §§ 1516(a), 1517(a)(2), 1527(1), 
sem nenhuma ligação com qualquer termo definido. A  
Model Law  diz que um representante estrangeiro, reque-

Posto de outra forma, o representante es
trangeiro é o agente designado que tenha sido 
autorizado a administrar o processo estrangeiro 
e a representar o devedor nas cortes dos Estados 
Unidos e em outras cortes estrangeiras.

e) Processo estrangeiro principal. "Pro
cesso Estrangeiro Principal" é definido como o 
“processo estrangeiro em curso no-país onde o 
devedor tem o centro de seus interesses princi
pais".18

f) Centro dos interesses principais. Não há
definição específica para centro dos interesses 
principais do devedor. A  interpretação do que 
exatamente constitui o “centro dos interesses 
principais” do devedor vai provavelmente ser 
um ponto relevante de conflítosnos casos do Ca
pítulo 15.19 AUnião Européia tem visto alguns li
tígios sobre o.conceito de "centro dos interesses 
principais". Á  Regulação de Insolvência da.UE 
prevê que o país-membro no qual o "centro dos 
interesses principais” do devedor estiver situa
do tem competência para “iniciar" os principais 
processos de insolvência.20 Ao passo em que o 
“centro dos interesses prinbipais" naReguíação 
de Insolvência da UE não é definido especifica-
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rendo seu reconhecimento, deve ser “um'indivíduo ou 
órgão compreendidos no significado.do artigo-2(d)” . 
Model Law, art. 17. O artigo 2(d) define representante 
estrangeiro, que significa “um indivíduo ou órgão, 
incluindo aquele designado em caráter interino, 
autorizado, em um processo estrangeiro, a administrar 
a reorganização ou liquidação dos ativos e negócios do 
devedor, a agir como um representante de tal processo 
estrangeiro." ’ '•

1811 U.S.C. §1502 (4)
19 Hon. Samuel L. Bufford, Hon. Burton R. Lifland, Chriç- 
topher J. Redmond, M.O. Sigal, Lindsee P. Granfield, 
A Companion to ABA Panei Discussion RegardingNew  
Chapter 15 of the Bankruptcy Code and International 
Insolvency -  A  Chapter 15 Primer (Centro da ABA para 
a Educação Legal Continuada, na série do Programa de 
Educação Legal Continuada, sobre o Abuso da Falência 
e o Ato de Proteção ao Consumidor, I o de Junho.de 2005). 

2Q Regulação de Insolvência da UE, art. 3(1).

I •
mente -  assim como não o é no Capítulo 15 -, no 
preâmbulo de tal norma se afirma que.o “centro 
dos interesses principais deve corresponder ao 
lugar onde o devedor conduz a administração 
de seus interessesf21] em bases regulares, e é 
assim, portanto, percebido por terceiros”.22 Há 
também uma presunção, que pode ser refutada, 
de qué o “centro dos interesses principais" seja 
o país em que esteja registrada a sede social, se 
ausentes provas, em contrário.23 Tal presunção 
é também incorporada no 11 U.S.C. § 1516(c). 
Por força da Regulação de Insolvência da UE, 
artigos 16 e 17, o ajuizamento de um processo 
em um país-membro deve ser automaticamente 
reconhecido em outro país da União Européia, 
salvo se os efeitos de tal reconhecimento fo
rem manifestamente contrários à sua política 
pública.24

A  especial distinção a ser feita a respeito 
do que constitui um “processo estrangeiro prin
cipal” é questão central pára os objetivos de 
cooperação e facilitação previstos no Capítulo 
15. Por exemplo, após reconhecimento dé acordo 
com 0 11 U.S.C. § 1517, um representante es-• 
trangeiro pode voluntariamente iniciar um caso 
de falência amparado ná seção 301 ou 302 do 
Código de Falências “se o processo estrangeiro 
for um processo estrangeiro principal”.25 Além 
disso, se o processo estrangeiro for reconhecido 
como um processo estrangeiro principal, aplica- 
se o 11 U.S.C. § 1520 e, entre outros efeitos, dá-se

. Internacional

21 O uso da palavra “interesses", neste caso, significa, 
“negócios”. Em outras palavras, o centro dos interesses 
principais deve corresponder ao lugar onde o devedor 
normalmente faz “negócios", de modo que um terceiro 
acredite que tal local se trate do centro de operações do 
devedor — ou algo similar. Assim, o centro de interesses 
principais não seria uma “filial”.

22 Regulação de Insolvência da UE, Recital § 13.
23 Regulação de Insolvência daUE, art. 3(1)
24 Regulação de Insolvência da UE,. art. 26.
2511U.S.C. § 151.1 (a)(2). .

a suspensão automática do 11 U.S.C. § 362 “com 
respeito ao devedor e à propriedade do devedor 
que se encontra sob a jurisdição territorial dos 
Estados Unidos".26

g) Processo estrangeiro não-principal.
Parece lógico que, se existe um "processo es
trangeira principal", deve existir um "processo 
estrángeiro não-principal". Assim, temos o 11 
U.S.C. § 1502(5). "Processo estrangeiro não- 
principal" é qualquer outro processo que não 
seja o processo estrangeiro principal, em curso 
em um país onde o devedor tenha um estabele
cimento. Para maior clareza, de modo a ser tido 
como um processo estrangeiro não-principal, 
o devedor deve, ao menos, ter um “estabeleci
mento” no país estrangeiro.27 Isso quer dizer 
que, diferenteménte do previsto no 11 U.S.C. 
§ 109(a), um.caso pode não ser reconhecido se 
a única base de jurisdição for a localização de 
ativos nos Estados Unidos.28

h) Estabelecimento. O 11 U.S.C. § 1502(2) 
define o termo “estabelecimento” como sendo 
"qualquer lugar de operações onde o devedor 
exerça atividade econômica não transitória." A  
definição de “estabelecimento” é peça central 
para análise, pela corte, na determinação de con
ceder ou não o reconhecimento de um processo 
estrangeiro por força do 11 U.S.C. § 1517(b). Essa 
definição representa uma mudança de paradig
ma nos requisitos do Çódigo de Falências para a 
qualificação do devèdor em face do 11 U.S.C. § 
109(a), segundo o qual um indivíduo pode ser um 
devedor se esse indivíduo "reside ou é domicilia
do, [tem] um lugar de trabalho, ou propriedade 
nos Estados Unidos". Em outrás palavras, um 
processo estrangeiro pode não ser reconhecido 
sob o 11 U.S.C. § 1517(b) se o devedor somente
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2611 U.S.C. § 1520 (a)(l.).'
27 Guia da Promulgação da Lei Modelo, §§ 21 e 75.

-28 8 Collier on Bankruptcy% 1502.02[5], no 1502-4 (Alan N. 
ResniCk & Henry J. Sommer, eds., 15a ed. Rev. 2Ò05).



possuir ativos nessa jurisdição, mas nenhum 
“estabelecimento ’’ operacional.29

i) Reconhecimento. O 11 U.S.C. § 1502(7) 
define o termo “reconhecim ento" como “ a 
concessão de uma ordem reconhecéndo um 
processo estrangeiro principal ou um processo 
estrangeiro não-principal sob esse capítulo.” 
Tal definição foi incluída para facilitar a esque- 
matização das outras seções do Capítulo 15.30 
“Reconhecimento” é o “portão de entrada” pará 
o sistema legal dos EstadOs Unidos, após o que 
um representante estrangeiro pode acessar toda 
e qualquer corte do sistema judiciário dos Esta
dos Unidos. ..

Reconhecimento é o evento primordial e 
inicial que confere legitimidade a um processo 
estrangeiro e garante autoridade e direitos para 1 

o representante estrangeiro. Sem o reconheci
mento, nada acontece. Com o reconhecimento, 
muitas coisas tornam-se possíveis.

3 Implementação

a) O alcance do Capítulo 15
O Capítulo 15 facilita e ordena o que já foi 

um processo penoso, criando um único “portão 
de entrada” para o representante estrangeiro de 
um processo estrangeiro ingressar no sistema 
legal dos Estados Unidos -  e todas as cortês 
dos Estados Unidos. Por outro lado, o Capítulo 
15 também traz impactos para o processo de 
“saída” . Isto é, o Capítulo 15 dirige a compe
tência de uma corte de falência americana e os 
representantes .no processo (i.e. administrador 
judicial e devedores fiduciários) para agirem : 
em um país estrangeiro. Enquanto, o foco desse

29 Guia da Promulgação da Lei Modelo, §§ 21, 73 e 75.
39 Id. em § 1502.02[7], em 1502-4. Vide, e.g., 11 U.S.C. §§ 
1509, 1515-1521 (entre outros).
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artigo será esse processo de “volta para casa", 
o processo de “saída” é igualmente importante 
e necessário para a cooperação internacional 
em casos de insolvência. O Capítulo 15 não é 
rua de mão única, mas avenida de duas mãos. .

b) Síntese do processo de reconhecimento de 
um prtícesso estrangeiro

Para iniciar o processo de aplicação do 
Capítulo 15 a um processo de insolvência in
ternacional -  ou abrir esse “portão de entrada”
para o acesso do representante estrangeiro ao/
sistema legal americano -  é essencial o reconhe
cimento por uma corte dos EUA de um processo 
estrangeiro. Se um representante estrangeiro 
não solicitar e obter reconhecimento, não po
derá ele acessar o sistema judiciário dos EUA 
em qualquer lugar.31 Uma vez concedido tal 
reconhecimento, o “portão de entrada” estará 
aberto e, a partir daí, várias outras portas po
derão ser abertas.

Um caso sob o Capítulo 15 pode ser inicia
do pelo ajuizamento de um pedido requerendo 
o reconhecimento de um processo estrangeiro 
com base no 11 U.S.C. § 1515.32 Jurisdição para 
o caso do Capítulo 15 pode ser encontrada no 
28 U.S.C. § 1334. É importante salientar que a 
corte háopode se abster de decidir a respeito de 
um processo de reconhecimento.33 Além disso, 
a petição requerendo reconhecimento e outras 
questões relativas ao Capítulo 15 são processos 
fundamentais e, assim, emtermòs práticos,.são 
atribuídos às cortes de falência dos EUA .34

O foro de um caso subordinado a um 
processo estrangeiro é definido pelo 28 U.S.C.

(199), jiil./dez. 2008

31 Vide, e.g., United States v. J.A. Jones Const. Group, LLC, 
333 B.R. 637, 638-39 (E.D.N.Y. 2005).

3211U;S.C. § 1504.
33 28 U.S.C. § 1334 (c).
34 28 U.S.C. § 157 (b)(2)(P).
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§ 1410, o qual foi completamente alterado nó 
contexto da edição do Capítulo 15. Um caso 
regido pelo Capítulo 15 pode ser ajuizado em 
um juízo distrital ou de falência dos Estados 
Unidos:

1 ) na qual o devedor tem seu principal 
local de trabalho ou principais ativos nos 
Estados Unidos;
2 ) se o devedor não possui local de traba
lho ou ativos nos Estados Unidos, na corte 
federal ou estadual na qual está em curso 
ação ou processo contra este devedor; ou
3) na jurisdição das acima citadas cortes 
dos Estados Unidos, na medida em que 
consistente com os interesses de justiça 
e seja conveniente para as partes, consi
derando-se a pretensão do representante

- estrangeiro.35

Diferentemente da linguagem empregada 
no 28 U.S.C. § 1410, que regulava os processos 
estrangeiros previstos no Capítulo 11 U.S.C. § 
304, o diploma legal revisado permite um único 
ponto de entrada -  o “portão de entrada” -  
para os representantes estrangeiros buscarem 
acesso a qualquer juízo estadual ou federal nos 
Estados Unidos.36 Na versão anterior dò diploma 
legal, Capítulo 11 U.S.C. § 304, algumas vezes 
se impunham inúmeros casos em diferentes 
foros onde litígios estavam em curso ou onde 
se localizavam propriedades.37

Determinado o foro pelo representante 
estrangeiro, deve o mesmo requerer o reconhe
cimento previsto no Capítulp 11 US.C. § 1515.38 
A  este requerimento devem ser anexados:

3- 28 U.S.C. § 1410.
36 8 Collier on Bankruptcy § 1501.03[7], no 1501-10.
37 Id., no 1501-11.
38 Fed.R.Bankr.R 1010 [Interina] e2002 (q )(i) [Interina] pre- 
vêem a comunicação requerendo reconhecimento.

1 ) cópia autenticada da decisão que deu 
início ao processo estrangeiro e aponta ò 
representante estrangeiro;
2 ) certificado da corte estrangeira confir
mando a existência de tal processo es
trangeiro e a indicação do representante

. estrangeiro; ou
3) [ausentes as evidências acima], qualquer 
outra evidência aceitável para a corte da 
existência de tal processo estrangeiro e 
do representante estrangeiro.39

Ademais, o representante estrangeiro 
deve juntar uma declaração identificando todos 
os processos,estrangeiros, com menção ao deve
dor que seja conhecido, e todos os documentos . 
assim submetidos devem ser traduzidos para o 
inglês.40 Reconhecendo que algumas jurisdições 
podem ser menos formais que a dos EUA, a corte 
dos Estados Unidos, ao receber o requerimento, 
pode: 1 ) presumir que o processo estrangeiro 
seja o que se diz ser: um processo estrangeiro;
2 ) presumir que os documentos juntados são 
autênticos.41

c) Breve análise da concessão e efeito de uma 
ordem de reconhecimento

Uma vez ajuizado o requerimento para re
conhecimento, deve o caso ser examinado e deci- 
didopela Corte dosEstados Unidos "ornaiscedo 
possível".42 Em outras palavras, a intenção dos 
criadores do Capítulo 15 é que esses assuntos 
sejam resolvidos rapidamente -  aumentando, 
assim, a eficiência da cooperação internacional 
e simplificando os casos de insolvência. Uma

3911 U.S.C. § 1515 (b) (adicionada ênfase).
4011 U.S.C. §1515 (c )e  (d).
4111-U.S.C. §1516 (a) e(b ).
4211 U.S.C. § 1517 (c) (adicionada ênfase).



vez que a corte tenha reconhecido o processo 
estrangeiro e tenha sido aberto o “portão de 
entrada" para os Estados Unidos, muitas outras 
portas tornam-se acessíveis para os represen
tantes estrangeiros. Estas portas subsequentes 
e corredores seguintes incluem direitos variados 
e oportunidades de ação baseadas exclusiva
mente no Capítulo 15, e através dele, ou através 
de, e se necessário ajuizando, outros casos de 
falência com base no Capitulo 11. Por exemplo;
• Um representante estrangeiro pode participar 

como parte interessada em qualquer caso 
de falência ou processo de insolvência sob o 
Capítulo 11.43

• Sujeita a certas limitações, a corte, ela mesma, 
“pode providenciar assistência adicional para 
um representante estrangeiro sob esse titulo 
ou sob as leis dos Estados Unidos".44

9 Um representante estrangeiro, sujeito a certas 
limitações, pode processar ou ser processado 
em qualquer juízo dos Estados Unidos.45 

9 Um representante estrangeiro pode ajuizar 
uma ação de falência voluntária ou involun
tária sob o Capítulo l l .46 

9 Um representante estrangeiro pode requerer 
uma ordem judicial sobrestando a execução 
dè ativos de um devedor e confiando ativos-a 
um indivíduo, por exemplo, um-examinador.47

É justo concluir que o representante es
trangeiro de um processo estrangeiro que foi 
reconhecido pela corte dos Estados Unidos 
dispõe de um pacote completo e diversificado 
de direitos e oportunidades. Existem, porém, 
algumas relevantes limitações e condições a tais 
extensos poderes.

Primeiramente -  e de primordial importân
cia -, não há nada no Capítulo 15 que impeça o

286 , Justitia, São Paulo, 65

4311 U.S.C. § 15-12. 
4411U.S.C. § 1507 (a).
4511 U.S.C. § 1509 (b)(l'). 
4611 U.S.C. §1511 (a).- 
4711 U.S.C. §1519 (a).

juízo dos Estados Unidos de se recusar a agir em 
uma ação regida pelo Capítulo 15 se a corte en
tender que tal ação é “manifestamente" contrária 
à política pública dos Estados Unidos.48 Não será 
permitida e, portanto, não será admitida pelo 
juízo dos Estados Unidos, qualquer coisaque 
seja considerada “manifestamente" contrária à 
política pública dos Estados Unidos.

É necessário entender, entretanto, que 
ta l exceção de “política pública” deve ser 
interpretada de fôrma mais restrita em um 
contexto internacional do qúe em um contexto, 
puramente doméstico.49 Assim, a ação deve ser 
“.manifestamente” contrária à política pública 
dos Estados Unidos -  e não apenas contrária à 
política púbica dos Estados Unidos.50 Ou seja, 
a exceção da “política pública” só deve ser 
“invocada sob circunstâncias excepcionais que 
tratam de assuntos de fundamental importância 
para o Estado" .51 , • * _

Se, entretanto, a corte determinar que á 
exceção de "política pública” é válida e rejeitar 
o pedido de reconhecimento de um processo 
estrangeiro, pode a corte, então, emitir a ordem 
que entender necessária para impedir que o re
presentante estrangeiro obtenha qualquer aten
ção ou cooperação de qualquer juízo nos Estados 
Unidos.52 Essa exceção da “política pública” 
prevista no Capítulo 11 U.S.C. § 1506 não é so
mente limitada à decisão de “reconhecimento", 
mas é também aplicável a qualquer outro tipo 
de decisão que 'possa ser proferida pela corte 
com respeito a um caso regido pelo Capítulo 15.

Segundo, ao determinar que assistência 
adicional deva ser disponibilizada para o re
presentante estrangeiro, o juízo dos Estados 
Unidos: . .

(199), jul./dez. 2008

4811 U.S.C. §1506.
49 8 Colher on Bankruptcy § 1506.01, no 1506-1
50 Vide Guide to Enactment pfModel Law, §§ 87-89.
51 Id.no 89.
52 Vide 11 U.S.C. § 1506.

Internacional

deve considerar se tal assistência adicio
nal, observados os princípios de coopera
ção entre Juízos de diferentes paises, irá 
razoavelmente assegurar
1 ) tratamento justo para todos aqueles que 
tenham direito de ação ou interesse sobre 
os bens do devedor;
2 ) proteção aos titulares de créditos nos 
Estados Unidos contra perdas e inconve
niências nos processos reivindicatórios de 
créditos em tais processos estrangeiros;
3) impedimento de disposições preferen
ciais ou fraudulentas dos bens do devedor;
4) distribuição das receitas sobre os bens 
do. devedor substancialmente de acordo 
com a ordem prescrita a esse título; e
5) se apropriado, será providenciada uma 
oportunidade de recomeço para o indiví
duo objeto do processo estrangeiro.53

Esses fatores são essencialmente os mes
mos -  em ordem diferente de apresentação e 
com ênfase distinta na cooperação entre Juízos 
de diferentes países -  considerados sob o pré- 
BAPCPA Capítulo 11 U.S.C. § 304(c).

d) Promovendo comunicação, cooperação e 
diplomacia

1. Natureza obrigatória da comunicação, coope
ração e diplomacia

Sob o Capítulo 15, cooperação e comu
nicação direta entre juizes, administradores 
judiciais, devedores e  credores em casos in
ternacionais são essenciais e centrais para 
todo o processo. O Congresso, ao editar vários 
dispositivos do Capítulo 15, promoveu ampla 
comunicação e transparência nos processos.. 
O Capítulo 11 U.S.C. § 1525 possibilita™ aliás, 
ordena -  a comunicação entre juízos:

a) Conforme a seção 1501, a corte deve 
cooperar na extensão máxima possível

53 11 U.S.C. § 1507 (b).

com a corte estrangeira ou representante 
estrangeiro, diretamente, assim como atra-, 
vés de administradores judiciais,
b) A  corte é autorizada a se comunicar 

diretamente com, ou a requisitar informa
ção óu assistência diretamente de, uma 
corte estrangeira ou de um representante 

.v estrangeiro, observados os direitos de in
formação e participação de qualquer parte 
interessada.54

O Capítulo 11 U.S.C. § 1526 estabelece, 
para a direta comunicação entre administrado
res judiciais, cortes estrangeiras e representan
tes estrangeiros, o que segue:

a) Conforme a seção 1501, o administrador 
judicial ou outro indivíduo, incluindo um 
examinador, autorizado pela corte, deve, 
sujeito à supervisão da corte, cooperar o 
máximo possível com a corte estrangeira 
ou com o representante estrangeiro.
b) O administrador judicial ou oütro indi
víduo, incluindo um examinador, autori
zado pela corte, fica autorizado, sujeito 
à supervisão da corte, a se comunicar 
diretamente com uma corte estrangeira 
ou representante estrangeiro.55

As palavras sob ênfase no texto acima têm 
o objetivo de salientar a natureza obrigatória da 
cooperação entre os. juízos.56 O linguajar utiliza
do com referência à pretendida cooperação não 
é um permissivo “deveria” ou “podería” , mas 
é o obrigatório “deve” . Ademais, uma corte, 
administrador judicial, ou "outro indivíduo” , in
cluindo um examinador, ficam sujeitos a alguma 
limitação, “habilitação” para comunicação -  e 
consequentemente, cooperação. Essa é a peça 
central para a eficácia do Capítulo 15. Sem ela,

5411 U.S.,C. § 152'5 (adicionada ênfase).
5511 U.S;C.§ 1526 (adicionada ênfase).
66 Vide Guide to Enactment ofModel Law, § 174;
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tentativas de comunicação podem cair sobre 
ouvidos surdos.

Vale também salientar que a comunicação 
pode ser feita “diretamente". Isso abrevia o 
processo. Como o Guide to Enactment o f Model 
Law (Diretrizes para a Implementação da Lei 
Modelo) descreve:

A  habilidade das cortes, com o envolvi
mento apropriado das partes, para comu- 
nicar-se “diretamente” e de requerer in
formações e assistência “diretamente” a 
cortes estrangeiras e aos representantes 
estrangeiros tem a intenção de evitar o 
uso dos longos processos tradicionalmen
te usados, tais como cartas rogatórias. 
Esta habilidade é crítica quando as cortes 
consideram que devem agir com urgên
cia. Para enfatizar o caráter cooperativo, 
flexível e poténcialmente urgente, o Esta
do pode achar útil incluir na promulgação 
da Lei Modelo uma previsão expressa que 
autorizaria as cortes, quando envolvidas 
em casos de comunicação internacional 

. [...], a deixarem de lado formalidades 
(e.g. comunicação via cortes superio
res, cartas rogatórias ou outros canais 
diplom áticos ou consulares) que são 
incompatíveis com a política norteadora 
do dispositivo .57

A  corte, entretanto, iniciando a comunica
ção com uma corte estrangeira ou representante 
estrangeiro, não é completamente livre.58 Além 
do planejamento e de assuntos administrativos, 
a notificação de uma tentativa de comunicação

57 Guide to Enactment o f Model Law, § 179.
58 Não parece que as Regras Interinas necessariamente 
sujeitam um credor ou outra pessoa autorizada pela corte 
a concordar com os requerimentos informados, discutidos 
neste parágrafo.

de uma corte é requerida e compatível com, e 
conforme, o Fed.R.Bankr.E2002 (q)(2)ÍInterina].59 
De acordo com essa regra, a corte deve notifi
car com antecedência mínima de 20  dias, por 
carta ao devedor, todos os administradores em 
processos estrangeiros envolvendo o devedor, 
todas as entidades contra as quais se pretende 
impor medida acautelatória, e todas-as partes 
nos litígios em curso nos Estados Unidos nos 
quais o devedor seja parte .60 A  Notificação deve 
também identificar o assunto da antecipada 
comunicação e recomendar que qualquer en
tidade que queira participar da comunicação 
deve avisar á  corte, no mínimo 5 dias antes da 
data programada para á comunicação, sobre seu 
desejo de participar.61

Diretrizes adicionais ( “Diretrizes” ) para 
comunicação Corte-a-Corte foram criadas e pu
blicadas pelo American Law  Institute ( “A L I” ) e 
pelo International Insolvency Institute ( “III”).62 
Essas Diretrizes foram originalmente prepara
das em conjunto com comunicações Corte-a-Cor- 
te entre as nações do NAFTA (México, Estados 
Unidos e Canadá).63 O ALI e o III promulgaram as

59 Fed.R.Bankr .P. 5012 [Interina]/determina: Exceto 
para comunicações com propósito de programação e 
administração, a corte, em qualquer caso iniciado por um 

• representante estrangeiro, deve notificar com antecedência 
mínima de 20 dias sua intenção de se comunicar com 
uma corte estrangeira ou um representante estrangeiro. 
A  notificação deve identificar o motivo da antecipada 
comunicação e deve ser dada da maneira prevista na 
Regra 2002(q). Qualquer entidade que deseje participar da 
comunicação deve notificar a corte de suas intenções no 
mínimo 5 dias antes da data marcada para a comunicação.

60 Fed.R.Bankr.R (2002)(q)(2)[InterinaJ e 5012 [Interina]..
61 Id. . -
62- The American Law Institute, GuidelinesApplicable to
COURT-TO-COURT COMMUNICATIONS IN- ChOSS-BoRDER CASES
(2003). Vide Apêndice A  aqui anexo. Essas diretrizes 
faziam originalmente parte do Apêndice B da publica
ção: American Law Institute, Transnational Insolvency:
COOPERATION AmONG THE NAFTA COUNTRIES, PRINCIPLES OF 
COOPERATION AMONG THE NAFTA COUNTRIES (2000).

63The North American Free Trade Agreement, 17 de dez. de
1992, Canadá-México-EUA, 32 I.L.M. 296, art. 102(l)(a).

Diretrizes para que sejam úteis sempre que haja 
umi caso de insolvência transnacional.64 O texto 
das Diretrizes está atualmente disponível em 
inglês, chinês, francês, alemão, italiano, japonês, 
coreano, português, russo, sue'co, e'espanhol.65

2. Outras formas destacadas de cooperação e 
coordenação.

O 11 U.S.C. § 1527 estabelece uma lista 
não exaustiva (e permissiva) de formas suge
ridas de cooperação. Como admitido nó House 
Report (Relatório do Congresso dos EUA) para o 
BAPCPA, a listagem da seção 1572 é deriváda 
do protocolo previamente usado pelas cortes.66 A  . 
Seção 1527, com efeito, põe em prática o conceito 
geral de civilidade, assim como expresso pela 
Suprema Corte, em Hilton v. Guyot, em que foi 
dito pela corte que: ‘

“Cooperação, no sentido legal, não é nem 
um caso de absoluta obrigação, em uma ' 
mão, nem de méra cortesia e boa vontade, 
na outra. Mas é o reconhecimento que uma 
nação permite em seu território para os atos 
judiciais, legislativos e executivos de uma 
outra nação, tendo à devida consideração 
pelo dever internacional e pela conveni-' 
ência, assim como para o direito de seus 
cidadãos ou outro individuo que esteja sob 
a proteção de suas leis”..67

Internacional

64 íd. .
65 As várias traduções estão disponíveis no site do Inter
national Insolvency Institute: http://www.iiialobal.ora/ 
internàtional/auidelines.html (visitado pela última vez 
em 28 de abril de 2006) ' • .

66 H.R. Rep. No. 31, 109? Cong., I a Sess. 1527 (2005).. Um 
caso tal é In re Maxwell CommunicatiOn Corp., 93 F. 3d 
1036,1046-1050 (2d Cir. 1996), em que o Second Circuit

■ analisou o conceito de civilidade ém detalhe.
67159 E.U. 113,163-64, ,16 S.Ct. 139, Í43, 40 L.Ed. 95 (1895); 
Vide In re Maxwell Communications Corp., no 1046.

Especificamente, a seção 1527 prevê: .
A  cooperação referida nas seções 1525 e 

1526 pode ser implementada de qualquer ma
neira apropriada, contando com a:

1 ) indicação de um indivíduo ou órgão, 
incluindo um examinador, para agir sob a 
direção da corte;
2 ) comunicação de informação de qual
quer maneira considerada apropriada 
pela corte;
3) coordenação da âdministração e super
visão dos ativos e negócios do devedor;
4) apróvação ou aplicação de acordos
que digam respeito à coordenação dos 
processos; e _
5) coordenação de processos concorrentes 
que digam respeito ao mesmo devedor.68.

Á  lista, não exaustiva', estabelecé a mol
dura na qual as cortes podem adotar procedi
mentos específicos que promovam a civilidade.

e) Processos simplificados e eficientes 
Parte I: As ferramentas disponíveis para o 

representante estrangeiro desde a 
apresentação da petição requerendo 
reconhecimento; medida cautelatória 
ou emergencial

Uma vez ajuizado o requerimento de re
conhecimento, e anl;es que defenda a petição 
para reconhecim ento, existem  ferramentas 
disponíveis para o representante estrangeiro 
defender bens e preservar direitos dos credores. 
Por exemplo,

. Do momento em que apresentada a petição 
requerendo reconhecimento até o momen
to em que a corte decida sobre o pedido, 
pode a corte, mediante requerimento do
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6811 U.S.C. § 1527.
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representante estrangeiro, e se houver 
urgência na concessão de medida que 
vise a proteger os ativos do devedor ou o 
interesse dos credores, conceder medida 
de natureza acautelatória, incluindo:
1 ) cji suspensão de execução contra os bens 
do devedõr;
2 ) a atribuição da administração ou rea
lização dos bens do. devedor localizados 
nos Estados Unidos, no todo ou em parte, 
ao representante estrangeiro ou outro indi
víduo autorizado pela corte, incluindo um. 
examinador, a fim de proteger e preservar 
o valor dos bens que, por sua natureza ou 
outras circunstâncias, sejam perecíveis, 
suscetíveis a desvalorização ou que este
jam de outra forma sob risco; e

• 3) as medidas a que se referem bs parágra- 
' fos 3, 4 ou 7 da seção 1521 (a).69

As medidas adicionais que podem ser con
cedidas ao representante estrangeiro antes do 
reconhecimento, como previsto na seção 1519 (a) 
(3), incluem medidas que podem ser concedidas 
após o reconhecimento, como segue:

1 ) “ suspendendo ò direito de transferir, 
onerar ou de outra forma dispor de quais
quer bens do devedor, na medida em que 
esse direito não tenha sido suspenso pòr 
força da seção 1520 (a) .”70
2 ) “permitindo a oitiva de testemunhas, 
produção de provas ou entrega de infor-

. mações. que digam respeito aos bens do 
devedor, seus negócios, direitos, obriga
ções ou responsabilidades."71
3) _ “concedendo qualquer medida adicional 
disponível para o administrador judicial, 
excetuadas as medidas previstas nas se
ções 522, 544,545,547,548,550 e 724 (a).-"72

69 11 U.S.C. § 1519 (a), (ênfáse adicionada): 
7011U.S.C. §1521 (a)(3).
7111 U.S.C. §1521 (a)(4). . ,
7211 U.S.C. § 1521 (a)(7).

Reconhecendo a pronta e urgente neces
sidade de estabelecer comunicações e, bem 
assim, coordenação entre diferentes juízos, o 
Capítulo 11 U.S.C. § 1518 também prevê:

, A  partir da apresentação de uma petição 
requerendo o reconhecimento de Um processo 
estrangeiro, o representante estrangeiro deverá 
prontamente notificar à corte a respeito de mu
dança de status no que diz respeito a:

1 ) qualquer mudança substancial no status 
de tal processo estrangeiro ou no status da 
nomeação do representante estrangeiro; e
2 ) qualquer outro processo estrangeiro 
relativo' ao devedor que venha a -ser do 
conhecimento do representante estran
geiro .73

Esse mandamento impondo total divul
gação, franqueza e transparência assegura à 
corte dispor de informações precisas e pontu
ais.74 De se destacar, o House Beport (Relatório 
do Congresso dós EUA) para o BAPCPA sugere 
que a falha do representante estrangeiro em 
providenciar pontuais informações para a corte 
pode resultar riaimposição de sanções ao repre
sentante estrangeiro.75 /

-Enquanto, um representante estrangeiro 
tem obrigações para com o processo estrangeiro 
e para com 0 juízo dos Estados Unidos após o 
requerimento dé reconhecimento, o represen
tante estrangeiro fica incumbido simplesmente 
pelo processo de requerimento de reconheci
mento. Existe uma vasta gama de ferramentas 
disponíveis para o representante estrangeiro 
ter como alvo e administrar os bens do devedor 
e preservar o interesse dos credores a partir do 
momento em que se requer o reconhecimento de 
um processo estrangeiro.

73 Ênfase adicionada.
74 H.R. Rep. No. 31, 109° Cong., I a Sess. 1518 (2005).
75 Id. .
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f) Processos simplificados e eficientes 
Parte II: Uma vez concedido o reconheci

mento
Uma vez reconhecido o processo estran

geiro, a medida acautelatória disponível para o 
representante estrangeiro por força do disposto 
no Capítülo l i  U.S.C. § 1519(a) cessa em raáão 
do Capítulo 11 Ü.S.C. § 1519(b), a menos que 
a corte mantenha referida medida. A  razão da 
possível extensão das medidas acautelatórias, 
como detalhado no Guide to Enactment to the 
M odel Law, é que: “A  corte pode pretender 
fazê-lo, por exemplo, para evitar um hiato entre 
as medidas acautelatórias proferidas antes do 
reconhecimento e as medidas proferidas após o 
reconhecimento” .76-

Entretanto, no mais das vezes parece que- 
o término da medida disponível por força da se
ção 1519{a) seria substituída por poderes muito 
mais amplos e sustentáveis sob o Capítulo 11 
U.S.C. §§ 1520-21. A  seção 1520 prevê medidas 
que são disponíveis -  ou que são aplicadas após 
o reconhecimento -  como matéria dé direito:77 
A  importância da seção 1520 está fincada em 
três pontos:

1) Aplicação do Capítulo 11 U.S.C. §§ 361,
362, 363, 549 e 552.78
2) Habilidade para iniciar uma ação ou
processo que preserve um crédito.79
3) Habilidade para dar início a üm caso
com base no Capítulo 11.80

Adicionalmente, a seção 1521 prevê certas 
medidas que são mais permissivas por natureza -  
ou seja, essas medidas poderíam sér concedidas 
uma vez concedido o reconhécimento. O primeiro

76 Guide to Enactment of the Modél Law, § 139.
77 H.R. Rep. No. 31, 109° Cong., I a Sess. 1520 (2005).' 
7811 U.S.C. §1520 (a).
7911 U,S.C.'§ 1520 (b).
8011 U.S.C. § 1520 (c).

“pacote” de medidas que pode ser concedido 
envolve as medidas que sejam necessárias para a 
proteção dos bens do devedor e/ou dos interesses 
dos credores.81 Essas medidas incluem:
1 ) a suspensão de novas ações ou processos, e 

dáqueles já em curso, que digam respeito aos 
bens do devedor, seus direitos, obrigações ou- 
responsabilidades, na medida em que não 
tenham sido suspensos por força do Capítulo 
11 U.S.C. §1520 (a);82

2 ) suspensão de execuções contra os. bens dç> 
devedor, na medida em que não tenham sido 
suspensas por força do Capítulo 11 U.S.C. §
1520(a);83

3) suspensão dò direito de transferir, onerar ou 
dispor de bens, na medida em que não tenha 
sido suspenso por força do § 1520(a);84

4) a oitiva dé testemunhas e produção de provas 
relativas aos bens do devedor, seus negócios, 
direitos, obrigações e responsabilidades;85

5) encarregar a administração ou realização dos 
bens do devedor localizados nos Estados 
Unidos ao representante estrangeiro ou outra 
parte, incluindo um examinador, conforme 
autorizado pela corte;86

6 ) estender a medida concedida por força da
seção 1519(a);87 e

7) concessão de qualquer outra medida adicional 
que possa estar disponível para o administra
dor judicial, exceto as medidas previstas em 
522, 544, 545, 547, 548, 550 e 724(a).88

De se notar que referida medida não ex
pande nem, tampouco, de qualquer forma limita 
o escopo da medida que pode ser igualmente 
obtida com base np Capítulo 11 U.S.C. § 105.89

8111 U.S.C. §1521 (a).
8211 U.S.C. § 521 (<=9(1).
8311 U.S.C.- § 521 (a)(2).
8411 U.S.C. § 521 (à)(3). ’
85.11 U.S.C. § 521 (a)(4). '
8611 U.S.C. § 1521 (a)(5). ’ - ' '

,8711 U.S.C. § 1521 (a)(6).
8811 U.S.C. § 1521 (a)(7).
89 H.R. Rep. No. 31, 109° Cong., I a Sess. 1521 (2005). -
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Um segundo tipo de medidas é aquele 
em que a corte, em um processo estrangeiro 
não-principal òu em um processo estrangeiro 
principal, podería, mediante requerimento do 
representante estrangeiro, encarregar a dis
tribuição dos bens do devedor localizados nos 
Estados Unidos ao representante estrangeiro 
ou outra pessoa,, inclusive um examinador, na 
medida em que a corte tenha se assegurado 
de que o interèsse dos credores.localizados 
nos Estados Unidos esteja suficientemente 
protegido .90

Com respeito ao Capítulo 11 U.S.C. § 1521, 
a medida disponível não é ilimitada e, em alguns 
casos-, pode estar preclusa, ser proibida, restrita, 
ou de qualquer forma mais difícil de obter do 
que possa parecer em uma primèira impressão.
A  corte deve se satisfazer, no contexto de um 
processo estrangeiro não-principal, de que os 
bens, sob as leis dos Estados Unidos, devam ser 
administrados nó processo estrangeiro não-prin
cipal ou que ò processo de descobrimento e re
querimento de provas resultem em informações 
exigidas em tal processo não-principal.91 A  corte 
não pode se encarregar de questões de polícia 
ou atos regulatórios atinentes a unia unidade 
governamental, incluindo processos criminais. 
No caso de a medida estar sendo intentada com 
fundamento no Capítulo 11 U.S.C, § 1521(a), 1,
2̂  3 ou 6 são aplicáveis os mesmos procedi
mentos, padrões e limitações que deveríam ser ' 
observados em Uma audiência para concessão 
de .medida cautélar. '

g) Protegendo os credores e outras partes 
interessadas

O Capítulo 15 contém várias'disposições 
para a proteção dos credores e Outras partes

9011 U.S.C. § 1521 (b). 
91 11 U.S.C. § 1521 (c).

interessadas, em adição àqueles aqui já dis
cutidos. Com relação a credores estrangeiros, 
estes têm os mesmos direitos no que concerne 
ao início e à participação em um processo sob 0 

Capítulo 11 que os credores domésticos -i.e. dos 
EUA .92 Aos credores estrangeiros são especifi
camente asseguradas adequadas notificações, 
conforme previstas no Capítulo 15 e nas Regras 
Federais de Procedimentos Falimentares, com 
prazo adicional para credores estrangeiros em 
dadas situações.93

Uma condição para se conceder uma me
dida com base no Capítulo 11 U.S.C. §§1519 e/ 
ou 1521 é que a medida concedida deve proteger 
“suficientemente’' os interesses dos credores e 
de outras partes interessadas, incluindo o de
vedor.94 A  medida prevista nàs seções 1519 e 
1521, ou a operação dos negócios do devedor, 
pode ser também condicionada ao oferecimento 
de garantia apropriada ou depósito çm caução. 
Ademais, um examinador pode ser indicado na 
forma prevista na seção 1522(d). Sob o Capítulo 
11 U.S.C. § 1523(a), ao representante estrangeiro 
também é garantido o direito de ação previsto no 
Capítulo 11 U.S.C. § 522, 544, 545, 547, 548, 550, 
553 é 724(a). Estes são mecanismos poderosos 
para a proteção doS interesses dos credores, 
devedores e outras partes.

4 As realidades práticas
O Capítulo 15 substitui a moldura “ca

seira” da lei processual relativa a processo 
estrangeiro que constava<do Capítulo 11 U.S.C.

(199), jul./dez. 2008

9211 U.S.C. § 1513.
9311 U.S.C. .§ 1514 e Fed.R;Bankr.E 1010 [Interina], 2002 (q) 
[Interina], 2015 (d) [Interina] 5012 [interina],

94 11 U.S.C. § 1522 (a). A  .palavra “adequadamente” na
Model Law, artigos 21(2) è 22(1), foi trocada por “sufi
cientemente” nas seções 1521 (b) e 1522 (a) para evitar 
confusão com o termo definido do Código de Falências, 
“proteção adequada.” Vide, H.R. Rep. No. 31,109° Cong., 
I a Sess. 1521(2005)..

§ 304. O Capítulo 15 é o produto de vários anos 
de discussões, debates e diálogos. O Capítulo 15 
não muda necessariamente o tratamento básico 
dos Estados Unidos em relação á forma de lidar 
com os processos estrangeiros e o conceito de 
cooperação.95 Ç) que ele faz é prever molduras 
mais detalhadas e processos mais eficientes, 
adotando um processo mais efetivo e de "uso” 
mais fácil para conduzir com êxito casos de fa
lência transnacional.96

Uma vez requerido o reconhecimento, o 
“portão de entrada” para o sistema judiciário , 
dos Estados Unidos estará entreaberto -  com 
certos poderes,-recursos, oportunidades e 
deveres sendo ativados imediatamente. Uma 
vez deferido o reconhecimento, tal “portão de 
entrada” estará completamente aberto, com 
várias portas e corredores disponíveis para o 
rèpresentante estrangeiro. É, tanto conceituai, 
quanto praticamente, uma moldura mais ampla, 
detalhada e flexível para casos de insolvência 
transnacional, que no futuro certamènte irá 
assegurar maior êxito aos casos de recuperação 
de empresas.

BROOKS, S.; LANTZ, R. Transnational Insolvency: A  
new Guide for International Insolvency Cases. Rev. 
Justitia (SãoPaulo), v. 199, p. 279-297, jul./dez.'2008.

♦ ABSTRAGT: This article intends to present
• Chápter 15 of the American Law, which has 
redefined the insolvency procedure and has 
regulated international bankruptcy cases, fa- 
cilitating the cooperation between the United 
States and other cóUntries in international 
cases of insolvency; and has become a neces- 
sary and promising tool in the managing of 
complex international insolvency cases in an 
increasingly economically globalized world.

95 Jay Lawrence Westbrook, Chapter 15 at Lást, 29-Am. 
Bankr. L.J. 713,725 (2005).

96 Vide, id.no 725-26. . / '
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Anexo A
Diretrizes Aplicáveis às Comunicações 

Corte-a-Çorte em Casos Internacionais, assim 
como Adotado e Promulgado em Insolvência 
Transnacional: Princípios de Cooperação Entre os 
Países do NAFTA  pelo American Law Institute, 
em Washington, D.Cv, 16 de maio de 2000, e como 
Adotado pelo International Insolvency Institute, 
em Nova York, 10, de junho de 2001.

Diretriz 1
Exceto em circunstâncias urgentes, antes 

de se comunicar com outra corte, a corte deve 
estar convencida de que tal comunicação aten
de a todas as regras processuais aplicáveis em 
seu país. Quando tiver a intenção de aplicar 
essas Diretrizes (no todo ou em parte, com ou 
sem modificações), as Diretrizes, parâ serem 
empregadas, devem, sempre que possível, ser. 
formalmente adotadas antes de serem aplica
das. Coordenação de Diretrizes entre cortes é 
desejável, e oficiais de ambos os juízos podem 
se comunicar de acordo com a Diretriz 8(d) no 
que toca à aplicação das Diretrizes.

. Diretriz 2
Uma corte pode se comunicar com outra 

em conexão com assuntos relacionados a pro- 
cessos perante esta, para o fim de coordenar è 
harmonizar os processos em curso nesta com 
aqueles em outra jurisdição.

Diretriz 3
Uma corte pode se comunicar com um 

administrador judicial em outra jurisdição ou 
com um representante autorizado da corte nes
sa jurisdição em conexão com a coordenação e 
harmonização dos processos em curso nesta 
com aqueles em outra jurisdição.

’ International 293



294 ' Justitia, São Paulo, 65 (199), jul./dez. 2008

Üma corte pode permitir que um adminis
trador judicial devidamente autorizado se comu
nique diretamente com outra corte estrangeira, 
sujeito à aprovação dessa Corte estrangeira, ou 
através de um administrador judicial na outra 
jurisdição, ou através de um representante au
torizado da corte estrangeira, nos termos que a 
corte considere apropriado. '

Diretriz 5
Uma corte pode receber comunicados de 

. uma corte estrangeira, ou de úm representante 
autorizado da corte estrangeira, ou de.um admi
nistrador judiciai estrangeiro, e deve responder 
diretamente, se o comunicado for de uma corte 
estrangeira (sujeito à Diretriz 7 no caso de comu
nicados bilaterais), e pode responderdiretamen- 
te ou através de um representante autorizado da 
corte ou através de um administrador judicial 
devidamente autorizado, se o comunicado for de 
um administrador judicial estrangeiro, sujeito às 
regrãslocais relativas a comunicações exparte.

Diretriz 6
Comunicações de uma corte para outra 

corte podem ocorrer por, ou através da corte:
a) Enviando ou transmitindo cópias de pedidos 

formais, julgamentos, opiniões, razões para de
cisão, endossos, cópias de processo ou outros 
documentos diretamente para a outra corte e 
providenciando notificação antecipada para os 
advogados das partes afetadas, da forma que. 
a corte considere apropriada;

b) Determinando a um advogado ou adminis
trador judicial, estrangeiro ou doméstico, que 
transmita ou entregue à outra corte cópias de 
documentos, autos de processos, declarações, 
factums, memoriais, ou outros documentos 
submetidos ou a serem submetidos à corte, do 
modo que possa ser apropriado, e notificando 
com antecedência o advogado das partes afeta
das, na forma que a corte considere apropriada;

c) Participando de uma comunicação bilateral 
com a outra corte, por telefone ou videocon
ferência ou outros meios eletrônicos, caso no 
qual a Diretriz 7 se aplica.

Diretriz 7
No caso de uma comunicação entre cortes 

de acordo com as Diretrizes 2 e 5, por meio de te
lefonemas oü videoconferência ou outros meios 
eletrônicos, exceto se disposto diferentemente 
por uma das duas cortes:
a) Os advogados das partes afetadas devem têr 

o direito de participar pessoalmente durante 
a comunicação, e a notificação antecipada 
da comunicáção, deve ser feita a todas as

_ partes de acordo com as Regras Processuais 
aplicáveis em cada corte.

b) A  comunicação entre as cortes deve ser gra
vada e pode ser transcrita. Uma transcrição 
escrita pode ser preparada através da grava
ção da comunicação, a qual, com a aprovação 
de ambas as cortes, deverá ser tratada como 
uma transcrição oficial da comunicação.

c) Cópias de qualquer gravação da comunica
ção, dè qualquer transcrição da comunicação 
preparadas de acordo com qualquer deter
minação de ambas as cortes e de qualquer 
transcrição oficial feita da gravação, devem 
ser arquivadas como parte dos arquivos do 
processo é devem estar disponíyeis para os 
advogados das partes, em ambas as cortes, 
sujeitas a determinações1 de, por exemplo, 
confidencialidade, conforme a corte conside
rar apropriado.

d) A  hora e o local da comunicação entre as cor
tes devem satisfazer a ambas, Os funcionários 
das duas cortes, exceto os Juizes de Direito, 
podem comunicar-se livremente, a fim de 
estabelecerem uma organização apropriada 
para que a comunicação possa acontecer sem 
a necessidade da participação dos advoga
dos, a nãd ser que seja ordenado de forma

. diferente por alguma das cortes.
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Diretriz 8
Caso a comunicação entre uma corte e um 

representante autorizado de uma corte estrangei
ra Ou um administrador judicial estrangeiro, de 
acordo com as Diretrizes 3 e 5, se dê por telefone 
ou videoconferência ou outros meios eletrônicos, 
exceto se disposto diferentemente por uma das 
duas cortes:
a) Os advogados das partes afetadas devem ter 

direito de participar pessoalmente durante a 
comunicação, e a notificação antecipada da co
municação deve ser feita para todas as partes 
de acordo com a regras processuais aplicáveis 
em cada corte.

b) A  comunicação deve ser gravada e pode ser 
transcrita. Uma transcrição pode ser preparada . 
através da gravação.da comunicação, a qual, 
com á aprovação da corte, poderá ser tratada 
como uma transcrição oficial da comunicação.

c) Cópias de qualquer gravação da comunicáção, 
de qualquer transcrição da comunicação pre
parada de acordo com qualquer determinação 
da corte,, e de qualquer transcrição oficial feita 
da gravação, devem ser arquivadas como parte .

■ dos arquivos do processo e devem estar dispo
níveis para a outra corte e para os advogados 
das partes, ém ambas as cortes, sujeitas às 
determinações de, por exemplo, confidencia
lidade, ou como a corte considerar apropriado.

d) A  hora e o local da comunicação devem satis
fazer à corte. Os funcionários da corte, exceto 
os Juizes de Direito, podem comunicar-se 
livremente com o representante autorizado da . 
corte estrangeira ou o administrador judicial 
estrangeiro, a fim de organizarem de modo , 
apropriado a comunicação sem a necessidade 
da participação dos advogados, a não ser que 
seja ordenado de forma diferente pela corte.

Diretriz 9
Uma corte pode conduzir uma audiência 

conjunta com outra corte. Em relação a qualquer 
tipo de audiência conjunta, o seguinte deve .ser

aplicado, exceto se ordenado diferentemente 
ou exceto se determinado diferentemente em 
qualquer protocolo previamente aprovado apli
cável a tal audiência conjunta:

’ a) Cada corte deve poder simultaneamente 
ouvir os procedimentos da outra corte.

b) Materiais escritos ou comprobatórios sub
metidos ou a serem submetidos a outra corte 
devem, de acordo com as determinações des
ta corte, ser transmitidos para a outra corte

. ou estar disponíveis eletronicamente em um 
sistema de acesso público com antecedência 
à audiência. A  transmissão de tais materiais 
para a outra corte, ou suà disponibilidade 
em um sistema de acesso público, não deve 
sujeitar a parte què submete o, material em 
uma corte.à jurisdição da outra corte. -

c) Requerimentos pelo representante dè qual
quer das partes devem ser feitos somente 
na corte à qual o representante requerente 
comparece em juízq; a não ser que o repre
sentante tenha recebido uma perm issão 
específica pela outra corte para nesta poder 
requerer. •

d) Sujeita à Diretriz 7(b), a corté deve ter direito 
de se comunicar, antes da audiência conjunta, 
com a outra corte, com ou sem a presença dos 
advogados, para estabelecer Diretrizes para 
a aprèsentação ordenada de requerimentos 
e proferimento de decisões pelas cortes, e 
para coordenar e resolver cfualquer assunto 
processual, administrativo ou preliminar re
lacionados à audiência conjunta.

,e) Sujeita à Diretriz 7(b), a corte, após a au
diência conjunta, deve ter o direito de se 
comunicar com a outra corte, com ou sem 
a presença de advogados, com o propósito 
de determinar se ordens coordenadas pode- 
riam ser expedidas por ambas as cortes e 
para coordenar e resolver qualquer assunto 
que diga respeito ao processo e assuntos 
não substanciais relacionados à audiência 
conjunta.
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Diretriz 10
A  corte deve, exceto se validamente ob

jetado, e aí, então, somente nos limites de tal 
objeção,.reconhecer e aceitar como autênticos os 
dispositivos legais, as regulações estatutárias 
ou administrativas e as regras dos juízos que se
jam de aplicação geral e devam ser observados 
nos processos na outra jurisdição, sem neces
sidade de provas adicionais ou exemplificações 
dos mesmos.

Diretriz 11
A  corte deve, exceto se validamente ob

jetado, e aí, então, somente nos limites de tal 
objeção, aceitar que as determinações feitas 
em processos na outra jurisdição foram devida 
e apropriadamente feitas ou proferidas em suas 
respectivas datas, ou em torno destas datas, e 
aceitar que tais determinações não precisam 
de prova adicional ou exem plificação para, 
efeito dos processos perante a mesma, sujeito, 
porém, às ressalvas consideradas apropriadas 
pela corte em razão das apelações ou revisões 
que estejam em curso em relação a tais deter
minações. -

Diretriz 12
A  corte pode coordenar processos peran

te a mesma com processos em outra jurisdição, 
estabelecendo uma lista de serviço que pode 
incluir as partes que devam ser notificadas a 
respeito dos processos perante à  corte em outra 
jurisdição ( “Partes Não-Residentes” ). Pode-se 
determinar que todas as notificações, reque
rimentos, pleitos e outros materiais utilizados 
para efeito dós processos perante a corte sejam 
fornecidos às Partes Não-Residentes, tornando 
tais materiais disponíveis eletronicamente em 
um sistema de acesso público ou por transmis
são fac-símile, e-mail certificado ou registrado, 
ou entregue por courier, ou de outra maneira 
que possa ser determinada pela corte de acordo 
com os processos aplicáveis na mesma.

Diretriz 13
A  corte pode expedir uma'determinação 

ou estabelecer Direções permitindo ao admi
nistrador judicial estrangeiro ou representante 
dos credores no processo na outra jurisdição, ou 
um representante autorizado da córte na outra 
jurisdição, comparecer ou ser ouvido pela corte 
Sem, desse modo, se .submeter à jurisdição da 
outra corte.

Diretriz 14
A  corte pode determinar que qualquer in

terrupção de processo afetando as partes perante 
ela não deverá, sujeita a ordens futuras da corte, 
ser aplicada às solicitações ou requerimentos 
formulados por tais partes perante a outra corte,' 
ou que medidas sejam concedidas para permitir 
a tais partes requerer ou pleitear perante a outra 
corte, nos termos è condições que a corte consi
derar apropriados. Comunicações Corte-a-Corte 
de acordo com as Diretrizes 6 e 7 podem ocorrer 
se uma solicitação ou requerimento formulado 
perante a corte afetar ou pudér afetar questões 
ou processos na corte em outra jurisdição.

Diretriz 15
A  corte pode se comunicar com a corte 

de outra jurisdição ou com um representante 
autorizado de tal corte da maneira prescrita 
nessas Diretrizes para o fim de coordenação e 
harmonização dos processos perante éla com 
os processos em outra jurisdição, a despeito dà 
forma do processo perante esta ou a corte, sem
pre que houver elementos de contato quanto às 
matérias e/ou às partes envolvidas no processo. 
A  corte deve, ausentes razões que determinem 
o contrário, comunicar-se com a corte na outra 
jurisdição quando os interesses de justiça assim 
o exigirem.

Diretriz 16
Determinações feitas pela corte de acordo 

com essas Diretrizes são sujeitas a alteráções,
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modificações, e extensões, conforme seja consi
derado apropriado pela Corte com os fins aqui 
descritos e para refletir as mudanças e desen
volvimentos ocorridos de tempos em tempos nos 
processos perante ela e perante a outra corte. 
Quaisquer determinações podem  ser comple
mentadas, modificadas e reiteradas de tempos 
em tempos, e tais complementações, modifi
cações e reiterações devem  sé tornar efetivas 
mediante aceitação por ambas as cortes. Se 
qualquer das cortes pretender complemen
tar, alterar ou revogar determinações feitas 
na forma dessas Diretrizes sem a aprovação 
conjunta de ambas as cortes, a corte deverá

notificar a outra corte, com fundamentação 
razoável, de sua intenção de assim agir.

Diretriz 17
Ajustes considerados sob essas Diretrizes 

não constituem compromisso ou renúncia pela 
corte de nenhum poder, responsabilidade, ou 
autoridade, e não constitui determinação subs
tancial de qualquer assunto controverso ante 
a corte ou ante a outra corte, nem desistência 
por qualquer das partes de quaisquer de seus 
direitos substantivos e pedidos ou diminuição 
do efeito de qualquer uma das determinações 
feitas pela corte ou pela outra corte.
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• RESUMO: O Ministério Público, em Portugal, 
assume-se como uma magistratura autônoma 
èm que radica a titularidade da açãò penal. O 
artigo analisa as atribuições e competências 
que se lhe outorgam em particular no que se 
refere à direção da investigação criminal. E 
bem assim o modelo ora em vigor, em que se 
disseminam competências pelas forças de se
gurança e pela Polícia Judiciária (uma sorte de 
polícia civil), ainda que sob a direção nominal 
do Ministério Público. E contempla ainda o 
perfil do Conselho Coordenador dos Órgãos de 
Polícia Criminal, criado em tempos, cujo vasto 
leque de competências analisa. Conquanto 
aparentemente não apeie o'Ministério Público 
dos seus poderes de direção, ao menos apa
rentemente. Trata-se de um modelo que está 
a-ser posto à prova, não havendo ainda resul
tados que permitam aferir da sua adequação à 
situação envolvente e da eficácia conseguida.

• PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público. Ação 
Penal- Investigação criminal. Conselho Coor-. 
denador. Órgãos de polícia criminal. Processo 
Penal.

1 Preliminares i
1.2 Previsão constitucional

As funções e o estatuto do Ministério Pú
blico, tal como os recorta a Lei Constitucional n° • 
1/2005, de 12 de agosto, eni que se materializa 
a Sétima Revisão, definem-se no seu artigo 219:

“ 1. A o Ministério Público compete repre
sentar o Estaçlo e defender os interesses que a 
lei determinar, bem como, com observância do 
disposto ho número seguinte e nos termos da 
lei, participar na execução da política criminal 
definida pelos órgãos de soberania, exercera ação 
penal orientada pelo princípio da legalidade e 
defender a legalidade democrática.

2. O Ministério Público goza de estatuto 
próprio e de autonomia, nos termos da lei.

3. ...
4. Os agentes do Ministério Público são 

magistrados responsáveis, hierarquicamente 
subordinados, e nãò podem ser transferidos, 
suspensos, aposentados ou demitidos senão 
nos casos previstos na lei. '

5. ..."
A  Procuradoria-Geral da República é o 

órgão superior do Ministério Público.

'Professor da U. L. / Porto (1988-2003)
Professor Convidado da Universidade de Paris XII (1991- 
2006)
Diretor do Centro de Estudos de Direito do Consumo de 
Coimbra (1989-....)
Diretor da RPDC -  RevistaPortuguesa de Direito do 
Consumo
Presidente do Conselho de Administração do Centro de 
Arbitragem de Conflitos de Consumo do Porto (2001 -...)
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A  Procuradoria-Geral da República é 
presidida pelo Procurador-Geral da República 
e compreende o. Conselho Superior do Minis
tério Público que .inclui membros eleitos pelo 
Parlamento e membros de entre eleitos pelos 
magistrados do Ministério Público.

I '
1.3 Definição

Ao Ministério Público se cometem estatutâria- 
mente, emPortugal, específicas atribuições, asaber:

- - representa o Estado, ao invés do que
ocorre no Brasil;

- defende a legalidade democrática;
- assegura a tutela dos interesses que a lei 

lhe impuser;
- participa na execução da política criminal. 

definida pelos órgãos de soberania;
- exerce a acção penal segundo o principio 

da legalidade.

1.4 Autonomia funcional
O Ministério Público desfruta de autonomia 

funcional perante os demais órgãos do poder: 
central, regional e local.

A  autonomia caracteriza-se pela vinculação 
a critérios de legalidade estrita, objetividade e 
pela exclusiva sujeição dos seus magistrados 
a diretrizes, ordens e instruções cuja previsão 
radica nà lei.

O Ministério Público, em Portugal, como 
em geral na Europa, é uno em razão da natureza 
intrínseca do Estado, que se não articula senão 
como estrutura unitária.

A  Constituição prevê, porém, um regime 
próprio para os arquipélagos dos Açores e dá 
Madeira fundado em uma autonomia político- 
administrativa que emerge de características 
geográficas, econômicas, sociais e culturais 
específicas. Nem assim o Ministério Público 
hipoteca a sua natureza una, constituindo-se aí 
também em procuradorias-gerais (distritais) de
pendentes da Procuradoria-Geral da República.

Não há, pois, eventual similitude à Procu
radoria-Geral da República e às Procuradorias- 
Gerais de Justiça que o quadro constitucional 
do Brasil conforma. . .

1.5 Competência
Restringindo-nos à titularidade da ação. 

penal e atividades conexas, compete especial
mente ao Ministério Público:

- participar na execução da política cri
minal;

- exercer a ação penal orientada pelo prin
cípio da legalidade;

- dirigir a investigação criminal, ainda que 
realizada por outras entidades;

- promover e rèalizar ações de prevenção 
criminal;

- fiscalizar a atividade processual dos ór
gãos de polícia criminal.

No exercício das suas funções, o Ministério 
Público é coadjuvâdo por funcionários de justi
ça e por órgãos de "polícia criminal e dispõe de 
serviços de assessoria e de consultadoria". '

2 Da Direção do Inquérito
2.1 Das competências de direção

O Estatuto do Ministério Público, mode
lado pela Lei 60/98, de 27 de agosto, no quadro 
das competências que à instituição se outorgam, 
.estabelece na alínea h) do seu artigo 3o que lhe 
compete especialmente "d irigir a investigação 
criminal, aindç quando realizada por outras 
entidades” .

De registar que o artigo 70 do Estatuto 
, prevê a existência de um departamento de 
investigação e ação penal na sede de cada um 
dos distritos judiciais.

O que quer significar que o Ministério 
Público promove a investigação e subsequente
mente os demais trâmites processuais no quadro 
das competências que se lhe cometem.

Ao Ministério Público, no quadro do prin
cípio acusatório que enforma o processo penal

Internacional

português1, cumpre, pois, promover a investi
gação, dirigir a que caiba a distintos órgãos, 
e deduzir a acusação, cabendo a pronúncia ou 
ao juiz de instrução ou ao juiz da causa que, in 
casu, ju lgará conforme for de direito os feitos 
submetidos à sua apreciação.

O Código de Processo Penal confere legiti
midade, nos termos do seu artigo 48, ao Minis
tério Público para promover o processo penal.

Mas ressalva tal legitimidade em situações 
particulares, a saber, em procedimentos:

- dependentes de denúncia
- dependentes de acusação particular
- concurso de crimes. 0
Nó que tange à posição do Ministério

Público no processo penal, realce para o que o 
Código respectivo estabelece no seu artigo 53, 
ao considerar que.incumbe ao Ministério Público:

- receber denúncias e participações, 
válorá-las e carreá-las em função do que 
se lhe afigurar;

- dirigir ò inquérito;
- deduzir acusações e sustentá-la efeti

vamente na instrução e no julgamento;
r interpor recursos, ainda que no exclusivo 

interesse da defesa;
- cooperar com o tribunal para a descober

ta da verdade e a realização do direito,

1A  consideração material que esteve na base da evolução 
' de um processo penal de tipo inquisitório para um outro de 
feição acusatória radica na imparcialidade e objetividade 
que, cònjuntamente com a independência, são condições 
indispensáveis de uma autêntica decisão judicial. A  
imparcialidade, a objectividade e a independência só se 
assegurarão se a entidade julgadora não tiver também 
funções de investigação preliminar e acusação das 
infrações, mas antes possa apenas investigar e julgar 
dentro dos limites que lhe são postos por uma acusação 
fundamentada e deduzida por um órgão diferenciado (em 
regra o MP ou um juiz de instrução). E precisamente com 
este conteúdo que modernamente se afirma o princípio da 
acusação (cfr. Figueiredo DIAS, Direito Processual Penal I, 

. Coimbra Editora, 1974, págs. 136 e s.).

com observância de critérios de estrita 
objetividade; '

- promover a execução das penas e das 
medidas de segurança.

Aos órgãos de polícia criminal cabe co- 
adjuvar as autoridades judiciárias em ordem à 
realização dos objetivos que ao processo cumpre 
atingir. E, em especial, ainda que por impulso 
próprio, colher notícias dos crimes, impedir 
quanto possível as. suas consequências, des
cobrir os seus agentes e empreender-os atos 
necessários e urgentes tendentes a assegurar 
os meios probatórios que no caso caibam.

Aos órgãos de polícia criminal cumpre, com 
observância dos limites emergentes dos poderes 
de intervenção do Ministério Público e no quadro 
das funções adjuvantes que lhes competem, atu
ar no processo, sob a direcção das autoridades 
judiciárias e na sua dependência funcional.

2.2 Direção do inquérito
Como noutro passo se assinalou, a direção 

do inquérito càbe ao Ministério Público, assisti
do pelos órgãos‘.de polícia- criminal. ‘ .

E, conquanto se possa configurar como 
redundante, o artigo 263 do vigente Código de 
Processo Penal estabelece de forma inequívoca, de
pois de definir que a direção do inquérito constitui 
atribuição expressa do Ministério Publico, que em 
ordem à consecução de tais objetivos, “os órgãos 
de polícia criminal atpam sob a direta orientação do 
Ministério Público e na sua dependência funcional".

Parece inequívoco, pois, que o Ministério . 
Público é, na realidade, o titular dó inquérito, a 
entidade a que cumpre a direção do inquérito: e 
o inquérito é o conjunto de diligências que visam. 
investigar a existência de um crime, determinar 
os seus agentes e a sua responsabilidade e des
cobrir e recolher as provas em ordem à decisão 
tendente à acusação.

A  notícia de um crime dá sempre lugar à 
abertura de inquérito, salvas excepções pontuais 
qUe o Código de Processo Penal consigna.
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3. A  N ova Lei da Investigação Criminal
3.1 Preliminares

A  Lei n° 49/2008, de 27 de agosto (na con
tinuidade da predecessora Lei 21/2000, de 10 
de Agosto) contempla a organização da invés-, 
tigação criminal, passando a cometer às forças 
de segurança -  Guarda Nacional Republicana 
e Polícia, de Segurança Pública -  competência 
genérica enquanto órgãos de polícia criminal.

Parece tratar-se de uma lei desestruturan- . 
te, na medida em que subtrai à Polícia Judiciária 
um sem número de domínios e, ao “esparramar" 
competências, parece esvaziar de contéúdo a 
direção da investigação do Ministério Público 
que nem a tudo pode topar.

Há uma perspectiva crítica e menos li
sonjeira a propósito da realidade que ora se 
nos depara, fruto talvez de uma disseminação 
da delinquência um pouco pór toda a parte, na 
sociedade anêmica que estimula atividades 
em que em causa se acham bens, interesses ou 
valores fundamentais da sociedade.

3.2 Direção da investigação criminal na óptica 
da lei
■ - O artigo 2o da lei sub judice estabelece 

que “a direção da investigação cabe à autoridade 
judiciária competente em cada fase do processo".

E acrescenta que a autoridade judiciária 
(no caso e, prevalentemente, ò Ministério Públi
co) é assistida na investigação pelos órgãos de 
polícia criminal.

E nos números subsequentes estabelece-
se: ‘

- Os órgãos de polícia criminal, logo que 
tomem conhecimento de qualquer crime, 
comunicam o fato ao Ministério Público 
no mais curto prazo, sem prejuízo de,

, no âmbito do despacho de natureza ge
nérica previsto no n.° 4 do artigo 270.°

- do Código de Processo Penal, deverem 
iniciar de imediato a investigação e, em

todos os casos, praticar os atos çautelares 
necessários é urgentes para assegurar os 
meios de prova.

- Os órgãos de polícia criminal atuam no 
processo sob a direção e na dependên
cia funcional da autoridade judiciária 
competente, sem prejuízo da respectiva 
organização hierárquica.

- As investigações e os atos delegados 
pelas autoridades judiciárias são realiza
dos pelos funcionários designados pelas 
entidades dos órgãos de polícia criminal 
para o efeito competentes, no âmbito da 
autonomia técnica e tática necessária ao 
eficaz exercício dessas atribuições.

- A  autonomia técnica assenta na utilização 
de. um conjunto de conhecimentos e mé
todos de agir adequados e a autonomia 
tática consiste na escolha do tempo, lugar 
e modo adequados à prática dos atos cor
respondentes ao exercício das atribuições 
legais dos órgãos dè polícia criminal.

- Os órgãos de polícia criminal impulsionam 
e desenvolvem, por si, as diligências legal
mente admissíveis, sem prejuízo de a auto
ridade judiciária poder, a todo o tempo, avo- 
car o processo, fiscalizar o seu andamento 
e legalidade e nele instruir especificamente 
sobre a efetivação de quaisquer atos.

3.3 Coordenação dos órgãos de polícia criminal 
de competência genérica .

A  lei institui um conselho coordenador dos 
órgãos de polícia criminal que parece, em sumá, 
sobrepor-se às atribuições do Ministério Público, 
numa algaraviada que a ninguém áproveita e 
que tende a confundir os planos, conquanto se 
persista em reconhecer a direção da investiga
ção ao Ministério Público.

O Conselho Coordenador é constituído por:
- Ministro da Justiça e Ministro da Admi

nistração Interna, que presidem;

\

Internacional

- O secretário-geral do Sistema Integrado 
. de Segurança Interna;
- O comandante-geral da Guarda Nacional

) . Republicana’ e os diretores nacionais da
Polícia de Segurança Pública, da Polícia 
Judiciária e do Serviço de Estrangeiros 
e Rronteiras;

i - Os dirigentes máximos de órgãos de po-
lícia criminal de competência específica;

- O diretor-geral dos Serviços Prisionais. 
As reuniões do conselho terão a presen-

{y- : . ça do membro do Governo responsável pela 
coordenação da política de droga sempre que 
agendados temas correlativos.

Por iniciativa própria, sempre que o enten
dam, ou a convite dos membros do Governo que 
asseguram a presidência, podem participar nas 
reuniões do conselho o Presidente do Conselho 
Superior da Magistratura e o Procurador-Geral 
da República.

O Conselho Coordenador desfruta de com
petências como segue:

- Dar orientações para assegurar a articu
lação entre os órgãos de polícia criminal.

- Garantir- a adequada coadjuvação das 
autoridades judiciárias por parte dos

jí' v órgãos de polícia criminal.
- Informar o Conselho Superior da Magis-

j  , tratura sobre deliberações susceptíveis
!,. de relevar para o exercício das compe-
i tências deste.

- Solicitar ao Procurador-Geral da República 
a adopção, no âmbito das respectivas 
competências, as providências que se

í revelem adequadas a uma eficaz ação
> de prevenção e investigação criminais.
; - Apreciar regularmente informação es

tatística sobre as ações de prevenção e 
; investigação criminais.
- - Definir metodologias de trabalho e ações
i de gestão que favoreçam uma melhor co-
( , ordenação e mais eficaz ação dos órgãos

de-polícia criminal nos diversos níveis 
hierárquicos.

Cõmo se percebe do que precede, há algo 
de desestruturante no ar que tende a atingir 
também neste particular a autonomia funcional 
do próprio Ministério Público ou que deixa a 
amarga sensação de que se esvazia de conteúdo 
uma tál direção pela proliferação dos órgãos que 
intervém, segundo uma partilha de “territórios” 
em que radicam os tipos,-de-ilícito e pela ina- 
barcabilidade de atribuições, competências, de 
estruturas, de órgãos e de autoridades outras.

Não se olvide que, depois, a coordenação 
operacional cabe a nível nacional aos diretores 
nacionais da polícia judiciária e de segurança e 
ao comandante-geral da força de segurança que 
é a Guarda Nacional Republicana.

O que dá o mote ao átual sistema que não 
está sequer ainda avaliado por virtude de se 
achar em vigor há escasso tempo.

De qualquer modo, a efetiva participação 
do Ministério Público na investigação de crimes 
de corrupção e de pedofilia que envolvem per
sonalidades de destaque do mundo da política 
é de “colarinhos brancos” de distintos setores . 
da sociedade fazem temer que os poderes do 
Ministério Público poSsam vir a ser cerceaèios 
pelos mais poderes, beliscando-se a autonomia 
funcional do garante da legalidadé.

Os escândalos de tomo que vêm! abalando a 
credibilidade do sistema político português e de 
que publicações de renome e projeção intemacio- - 
nais se vêm fazendo eco, como fora e>m particular 
o caso da Ume, podem ditar os próximos passos.

Cremos, porém, que mal andaria o sistema 
político se por vindicta houvesse de alterar as 
competências funcionais do Ministério Público, 
o que concorrería, a todas as luzes, para maior 
desprestígio dos próprios poderes políticos (do 
poder legiferante, sobretudo).

Os próximos tempos serão, pois,'de ex
pectativa, tão pouco esclarecedor se apresenta
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0 quadro que ora se nos depara e em momento 
em que a criminalidade violenta recrudesce de 
intensidade e de tom.

FROTA, M. The Public Prosecutor's Office as 
the entity responsible for Criminal Prosecution 
in Portugal. Rev. Justitia (São Paulo), v. 199, p. 
299-304, jul/dez 20Q8.

° ABSTRACT: In Portugal, the Public Prosecutor’s 
Office is assumed to be an autonomous judi- 
ciary element- which underlies a criminal 
prosecution. The article analyzes the duties.

1 and jurisdictions assigned, especially in the 
process of directing a criminal ínvestigation. 
The current model in effect disseminatès juris
dictions throúgh safety forces and fhe Judicial

Police (a sort of Civil Police) even though still 
under the direction of the Public Pros'ecutor's 
: Office. It also _discourses about the charac- 
teristics of the Criminal Police Coordinating 
Council, created at a tim e that had a broad 
range of jurisdictions, which is also analyzed. 
However, the Public Prosecutor’s Office appa- 
rently has not let go of its direction powêrs. It 
is a model still to be tested and for which there 
-are no results that allow the assessment of its 
adequacy to the involving situation or of the 
efficacy attaíned.

• KEY-WÒRDS:.The Public Prosecutor’s, Office. 
Criminal Prosecution. Criminal ínvestigation. 
Coordinating Council. Criminal Police Agen
cies. Criminal Procedure.
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