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EDITORIAL

Prezado Leitor,

Com satisfação, apresentamos a edição do volume 201 da 
Revista Justitia.

Nossa maior preocupação tem sido regularizar a sua periodi
cidade, considerando os atrasos nas edições. Como já mencionado 
nos editoriais anteriores, esse atraso decorre de uma série de fatores 
que estamos procurando contornar.

Algumas modificações se fizeram necessárias, tendo por foco 
priorizar essa regularização, pois esse é o primeiro passo para que 
a Revista retome a sua importância histórica. Aproveitamos para 
salientar também as alterações no projeto gráfico que, por decisão 
do Conselho Deliberativo e Redacional, retorna ao antigo formato 
(16 x 23 cm), com o texto em apenas uma coluna.

As medidas adotadas para regularizar a periodicidade nos 
permitem colocar mais uma fonte de produção científica à dispo
sição dos Membros do Ministério Público de São Paulo e de seus 
colaboradores.

A Justitia sempre foi palco de grandes artigos jurídicos, sendo 
frequente o debate de temas que envolvem teses institucionais.

Nesta edição, somamos esforços para dar continuidade a 
essa tradição, apresentando trabalhos que promovem o debate 
e a reflexão sobre temas atuais -  o que explica o fato de, apesar 
de o volume corresponder ao ano de 2010, alguns autores terem 
atualizado seus artigos. O propósito da Revista é, sempre, oferecer 
um legado na construção de cenários futuros promissores para a 
classe jurídica e para os cidadãos.

Boa leitura!

Arthur Medeiros Neto 
Diretor
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A Competência Constitucional da Justiça 
Militar Estadual e o Arquivamento do 
IPM no Homicídio Doloso Praticado 

por Militar contra Civil
Ronaldo João ROTH*

• SUMÁRIO: Introdução. 1 A jurisdição e a competência. 2 Do desenvolvi
mento. 2.1 Do arquivamento do IPM nos crimes militares dolosos contra a 
vida de civil. Das conclusões. Referências.

• RESUMO: Versa o artigo sobre a atribuição constitucional e legal da 
Polícia Judiciária M ilitar na investigação policial m ilitar (IPM) dos crimes 
m ilitares dolosos contra a vida de civil, e da competência constitu
cional e legal da Justiça M ilitar Estadual nas questões pré-processuais 
daqueles delitos, como corolário do Juiz natural, em face do que 
dispõe a Constituição Federal (art. 125, § 4 9) e da Lei n  ̂ 9 .299/1996. 
O ordenamento jurídico, de forma peculiar, estabeleceu a primazia para a 
Polícia Judiciária Militar realizar o IPM nesses delitos, bem como a primazia 
para a Justiça Militar Estadual resolver todas as questões pré-processuais, 
inclusive o arquivamento daquela investigação policial, por ser o crime em 
questão militar. Com o advento da Emenda Constitucional (EC) nQ 45/2004, 
alterando a redação do art. 125, § 4 ,̂ da Constituição Federal (CF), houve 
a ressalva para a competência do Júri nos crimes dolosos contra a vida 
de civil, todavia, não houve a desqualificação do crime como militar, mas 
apenas criou-se o deslocamento de competência do crime militar para o 
Júri, havendo, por conseguinte, o efeito da extratividade do Código Penal 
Militar (CPM) em benefício do réu, como garantia a ser assegurada pelo 
Poder Judiciário.

• PALAVRAS-CHAVE: Lei n̂  9.299/1996. Crime militar. Investigação policial 
militar (IPM). Justiça Militar Estadual.

______________________ Criminal / Criminal________________________  13
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Introdução
Abordar o princípio e a garantia do Juiz natural é, por um lado, 

estabelecer limites ao poder persecutório do Estado e importa a garantia da 
imparcialidade do Juiz à causa que venha conhecer; é reconhecer, por outro 
lado, um direito do cidadão que venha a praticar um crime, tendo um Juízo 
predefinido para conhecer dessa questão,

A expressão Juiz natural foi usada pela primeira vez na França, no art. 
17 do título li da Lei de 24 de agosto de 1790 e, a seguir, na Constituição de 
1791, tendo aquela previsão implícita na regra da Magna Carta inglesa de 
1215, que estabelecia sanções a condes, barões e homens livres após julga
mento legítimo de seus pares e pela lei da terra (PACHECO, 2005, p. 397).

Esse princípio marca o Poder Judiciário no Estado Democrático de 
Direito e é a essência da jurisdição, tendo como corolário a garantia da nulla 
poena sine judicio, ou seja, o princípio do devido processo legal expresso no 
art. 59, LIV, da CF (“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem 
o devido processo legal"), na dicção do art. 59, Ull, da CF (“ninguém será 
processado nem sentenciado senão pela autoridade competente"), garan
tindo, dessa maneira, a toda pessoa a segurança de um Juízo previamente 
estabelecido para conhecer das questões que envolvam sua liberdade e 
patrimônio.

Nas palavras de Tourinho Filho (2009, p. 237/238), “0  princípio do Juiz 
natural, ou Juiz competente, como lhe chamam os espanhóis, ou Juiz legal, 
como denominam os alemães, constitui a expressão mais alta dos princípios 
fundamentais da administração da justiça".

Significa, como leciona Adelino Marcon, citado por Lopes Júnior 
(2010, p. 120), que o cidadão, ao cometer um crime, sabe, de antemão, o 
Juízo criminal a que irá submeter-se caso sua conduta seja objeto de uma 
denúncia, pelo Ministério Público.

Essa visão permite verificar que a incidência do princípio do Juiz 
natural ocorre desde o cometimento do crime, aperfeiçoando-se, depois, 
com a instauração do processo-crime.

Bem por isso, a Justiça Castrense, que é uma das Justiças Especiali
zadas no Brasil, é o Juiz natural dos crimes militares, desde o seu nascimento, 
perdurando durante o processo e o julgamento, ou seja, no due process o f 
law.

A propósito, como lecionam Grinover, Gomes Filho e Fernandes (2010, 
p. 41): "Não se confunde com tribunais de exceção a Justiça especializada, 
orgânica, pré constituída, integrante do Poder Judiciário, onde ocorre apenas
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uma prévia distribuição da competência, ora em razão das pessoas, ora em 
razão da matéria".

Portanto, repita-se, nas palavras de Lopes Júnior (2010, p. 430), “O 
nascimento da garantia do juiz natural dá-se no momento da prática do 
delito, e não no início do processo".

Pode-se falar, assim, no princípio do Juiz natural estabelecido pela lei, 
delimitando-se a atuação do magistrado no conhecimento de determinada 
matéria, bem como pode-se falar no princípio do Juiz natural estabelecido 
constitucionalmente, o qual, além de delimitar a atuação do Juízo, se 
caracteriza pelo processo e julgamento da matéria que lhe foi confiada pelo 
constituinte.

Destarte, o princípio do Juiz natural destina-se a limitar os poderes 
persecutórios do Estado e garantir a imparcialidade do Juiz, como já 
proclamou o Supremo Tribunal Federal (STF):

O princípio do Juízo -  que traduz significativa conquista do 
processo pena! liberai, essencialmente fundado em bases 
democráticas -  atua como fator de limitação dos poderes 
persecutórios do Estado e representa importante garantia da 
imparcialidade dos juizes e tribunais1.

A Polícia Judiciária Militar tem fundamento nos arts. 79 e 89 do Código 
de Processo Penal Militar (CPPM), cabendo-lhe a apuração, exclusiva, dos 
crimes militares, isso combinado com o art. 144, § 49, infine, da CF/1988.

Nesse ambiente, será analisada a Lei n9 9.299/1996, a qual já  fo i 
reconhecida constitucional pela Suprema Corte1 e implementa a garantia 
à Polícia Judiciária Militar de realizar a investigação do crime militar de

1 STF, is  Turma, HC n2 69.601/SP, Rei. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção 1,18 dez. 
1992, p. 24.377.

? STF, Tribunal Pleno, Rei. Min. Celso de Mello, j. 9.4.1997, DJ 18.6.2001: "Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 1.494-3, impetrada pela Associação dos Delegados de Polícia do 
Brasil (ADEPOL), pela aparente constitucionalidade do art. 82, § 22 do CPPM, negando 
a liminar requerida: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -  CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA, PRATICADOS CONTRA CIVIL, POR MILITARES E POLICIAIS 
MILITARES -  CPPM, ART. 82, § 22, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N9 9299/96 -  INVESTI
GAÇÃO PENAL EM SEDE DE I.P.M. -  APARENTE VALIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA 
LEGAL -  VOTOS VENCIDOS -  MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA.'."
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homicídio doloso praticado contra civil, como por exemplo, no caso do tipo 
penal de homicídio doloso (art. 205 do CPM), fixando como Juízo Natural 
nessa fase pré-processual a Justiça Militar Estadual.

Nota-se, nesse sentido, que o significado de Juiz natural, por meio da 
Lei n̂  9.299/1996, cai como uma luva para a jurisdição da Justiça Militar 
Estadual, porquanto, ainda que praticado o delito contra civil, o tipo penal 
é militar, a teor do Código Penal Militar, logo, constitucionalmente cabe-lhe 
o conhecimento dessa questão, todavia limitada à fase pré-processual, 
impondo a essa Justiça Especializada a solução de todas as questões que 
lhe forem provocadas, inclusive a decisão de reconhecer se o tipo penal 
investigado constitui, ou não, crime doloso contra a vida, determinando no 
primeiro caso a remessa dos autos do inquérito policial militar (IPM) ao Júri.

A dicção da Lei n- 9.299/1996 acabou, no entanto, garantindo a inves
tigação do crime militar, com exclusividade, pelo Órgão persecutório militar, 
isto é, a Polícia Judiciária Militar, harmonizando-se, assim, com o disposto no 
art. 144, § 49, infine, da CF.

Ademais, como leciona Fernandes (2003, p. 127), das garantias decor
rentes do princípio do Juiz natural,

[...] embora duplice a garantia, manifestada com a proibição
de tribunais extraordinários e com impedimento à subtração
da causa ao tribunal competente, a expressão ampla dessas
garantias desdobra-se em três regras de proteção:
l ã) só podem exercer jurisdição os órgãos instituídos pela
Constituição;
2§) ninguém pode ser julgado por órgão instituído após o fato; 
3ã) entre os juizes pré-constituídos vigora uma ordem 
taxativa de competências que exclui qualquer alternativa 
deferida à discricionariedade de quem quer que seja.

Nesse contexto, cabe à Justiça Militar, como Juízo natural previsto 
constitucional e legalmente, conhecer não só os incidentes pré-processuais 
-  prisão temporária, prisão preventiva, mandado de busca e apreensão, 
quebra se sigilo telefônico, bancário, fiscal etc. -  dos crimes dolosos contra a 
vida de civil, como também realizar o juízo negativo sobre a existência desse 
crime e, quando for o caso, arquivar a investigação correspondente após 
requerimento do Ministério Público. Somente na hipótese de se verificar 
tratar-se de crime doloso contra a vida de civil devem os autos ser remetidos 
ao Júri.
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1 A jurisdição e a competência
A jurisdição, ou seja, o poder de dizer o direito, é função soberana do 

poder Judiciário e de seus magistrados, enquanto a competência é a delimi
tação da jurisdição, condicionada ao mandamento constitucional e/ou legal.

Assim, é de se afirmar que todo magistrado possui jurisdição, mas nem 
todo magistrado possui competência para conhecer de determinado fato. 
Nesse sentido, os ministros do Supremo Tribunal Federal possuem compe
tência ampla, pois podem conhecer de todas as questões que lhes forem 
submetidas: criminais, cíveis, tributárias, eleitorais, militares, trabalhistas 
etc.; já os ministros do Superior Tribunal de Justiça podem conhecer de todas 
as questões, exceto as de natureza trabalhista, eleitoral e militar (da União), 
pois estas são de exclusividade das Justiças Especializadas. As questões da 
Justiça Militar Estadual são conhecidas nessa instância em grau de recurso.

Nesse ponto, é de se verificar que a Lei n5 9.299/1996 estabeleceu 
uma delimitação de competência para a Justiça Militar no que tange aos 
atos persecutórios realizados na fase policial, ou na fase pré-processual, que 
se encerra quando essa Justiça Especializada envia os autos do IPM para a 
Justiça Comum.

Veja-se que a garantia de atuação da Justiça Militar como o Juízo 
natural diante do tipo penal militar, bem como a atuação da Polícia Judiciária 
Militar, como, por exemplo, no homicídio doloso contra civil (art. 205, caput, 
do CPM), só se justifica porque, repita-se, o crime é militar.

Crime militar é aquele, sob tutela constitucional, definido no Código 
Penal Militar. Desdobra-se em crimes militares próprios, que são aqueles 
previstos unicamente naquele Codex (por exemplo, deserção, dormir em 
serviço, abandono de posto, desrespeito a superior etc.) e crimes militares 
impróprios, que são aqueles previstos tanto naquele Codex como no Código 
Penal Comum (por exemplo, homicídio, lesão corporal, furto, roubo, peculato 
etc.).

A Emenda Constitucional (EC) n̂  45/2004, ao alterar a redação do § 49 
do art. 125 da Constituição Federal de 1988, constitucionalizou a regra da Lei 

9.299/1996, ao estabelecer o deslocamento da competência do processo 
e do julgamento do crime militar para o Júri, porém, não desnaturou o crime 
militar, mas apenas definiu qual Órgão do Poder Judiciário é o Juiz natural 
nessa causa (ROTH, 2006, p. 454).

Corroboram esse posicionamento Lobão (2009, p. 59; 1999, p. 112), 
Coimbra Neves e Streifinger (2005, p. 156/157), Assis (2012, p. 172/177) e 
Ramos (2010, p. 2).
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Merece registro, assim, a lição de Coimbra Neves e Streifinger:

Com o novo texto do § 42 do art. 125 da CF, o constituinte excep
cionou a competência de julgamento das Justiças Militares 
Estaduais, agora em sentido oposto (ao menos no que concerne 
aos atos perpetrados contra a vida de civil), retirando-a destas e 
des!ocando-a para a Justiça Comum (Tribunal do Júri).
Pelo que até aqui se aduziu, conclui-se que, na esfera estadual, 
o crime doloso contra a vida de civil continua a ser crime militar, 
havendo, porém, a competência de julgamento pelo Tribunal 
do Júri. [...]
Os crimes dolosos contra a vida de civis, perpetrados por 
militares dos Estados, ao encontrarem a plena tipicidade 
no Código Penal Militar, serão de atribuição apuratória das 
autoridades de polícia judiciária militar (entenda-se: do 
Comandante da Unidade e, nos casos de delegação, do Oficial 
de serviço delegado). Como reflexo, as medidas previstas 
no art. 12 do CPPM devem ser encetadas pelo Oficial com 
atribuição de polícia judiciária militar, e não pelo Delegado 
de Polícia.

De modo contrário à natureza de crime militar, no crime doloso contra 
a vida de civil, quando praticado pelo militar, Cernicchiaro (1997, p. 43/45) 
assim leciona:

Como, constitucionalmente, o crime militar é da competência 
da Justiça Militar, quando a lei determinar que o delito deixará 
de ser julgado pela Justiça Militar, lógico, desqualifica-o 
da natureza anterior. Vale dizer, deixou de ser o crime militar 
para ingressar na regra geral-crime comum. Retirou-se-lhe o 
quid distintivo3.

Entende-se, aqui, que esse posicionamento é equivocado e não há de 
se confundir a natureza do delito (militar ou comum) com a competência 
para o seu processo e Julgamento. Isso fica claro quando se discute a diver
gência entre o promotor de justiça e o magistrado da causa quanto a ser o 
delito militar, praticado contra civil, por exemplo, tentativa de homicídio, ou

Justitia, Sáo Pauio, 67 (201), jan./dez. 2010_________________

3 STJ, voto-vista do Min. Luiz Vicente Cernicchiaro -  Conflito de Competência n2 17.665, j.
27.11.1996, DJ 17.2.1997, Rei. Min. José Arnaldo da Fonseca.
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lesão corporal. Uma vez definida a natureza do delito é que há de se definir 
a competência, nessa ordem (FERNANDES, 2003, p. 150). Assim, se admitido 
o primeiro, o crime será de competência do Júri, porém, se admitido o 
segundo, o crime será de competência da Justiça Militar, consoante dicção 
do art. 125, § 42, da CF. Nesse diapasão, assim se pronuncia 0 Tribunal de 
Justiça Militar de Minas Gerais:

A discordância, antes da denúncia, entre 0 Promotor de Justiça 
e o Juiz Auditor, se 0 fato constitui, em tese, crime de tentativa 
de homicídio ou lesão corporal, não se refere, propriamente, 
à competência, mas à natureza do crime, que, aí sim, determi
naria a competência da Justiça Militar ou do Tribunal do Júri, 
nos termos da Lei 9.299/96. -  inaplicável, pois, no caso, 0 art. 
146 do CPPM, devendo-se aplicar, analogicamente, o art. 397 
do mesmo Código, com a remessa dos autos ao Procurador- 
Geral de Justiça, a quem cabe a atribuição legal de dirimir a 
questão [...]4 *.

É pertinente acrescentar, ainda, os obstáculos para se vencer o princípio 
da reserva legal, pois, se na data dos fatos o crime é militar, por exemplo 
0 homicídio doloso qualificado (art. 205, § 2-, do CPM), como, posterior
mente, poderia ser transmudada a sua natureza para crime comum (art. 
121, § 25, do CP Comum), com evidentes prejuízos ao réu, porquanto este 
delito (art. 121, § 2e, do CP Comum) é considerado hediondo perante a Lei 
ne 8.930/1994, cujo diploma legal não incide sobre os crimes militares? Ou 
seja, tal mutação ensejaria inequívocos reflexos penais de impossibilidade 
de anistia, graça, indulto, bem como 0 necessário cumprimento da pena em 
regime inicialmente fechado.

Essa transformação, então, do delito militar para o delito comum, não 
pode desprezar o princípio da anterioridade da lei, previsto no art. I 9 do 
Código Penal Comum (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege), uma 
vez que a lei mais prejudicial (lexgravior) seria aplicada ao fato, violando-se 
expressamente o consagrado princípio de que apenas a lei mais benéfica

* TJM/MG, Recurso Inominado n2 053, Rei. Juiz Cel. PM Jair Cançado Coutinho, j. 18.10.1999, 
publ. 23.11.1999.
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ao réu é que pode retroagir (art. 59, XL, da CF/1988). Não seria o caso, nas 
palavras de Silveira (1997, p. 7/10), "de se entender que deve a lei penal 
militar, nas situações supramencionadas, imbuir-se de um caráter de extra- 
tividade, não só em benefício dos réus, mas da própria Justiça?". E, citando 
Maximiliano, diz:

A interpretação da lei penal, dá-se segundo os vários processos 
de Hermenêutica. Só se compreende, porém, os casos que ela 
especifica. Não se pode entendê-la por analogia ou paridade, 
para qualificar faltas reprimíveis ou lhes aplicar penas; não se 
conclui, por indução, de uma espécie criminal estabelecida para 
outra não expressa, embora ao juiz pareça ocorrer a segunda 
hipótese a mesma razão de punir verificada na primeira [...]. 
(SILVEIRA, 1997, p. 9)

Por isso, esse deslocamento de competência disciplinado pela EC n9 
45/2004, estabelecendo a competência da Justiça Militar Estadual para 
conhecer dos crimes militares estaduais, porém, excepcionando-se a compe
tência do Júri, nos crimes dolosos contra a vida praticados por militares 
estaduais (art. 125, § 49, da CF), reforçou a conclusão de que a natureza 
daquele crime é militar. Dessa regra, apenas fo i transmudada a competência 
para o seu processamento e julgamento para o Júri, pois aqueles crimes, 
como o caso do homicídio doloso, continuam sendo crimes militares, 
porquanto estes são definidos em lei (arts. 124 e 125, § 49, da CF), ou seja, 
oCPM .

Outra não é a dicção do parágrafo único do art. 99 do CPM, por força 
da Lei n9 9.299/1996: "Parágrafo único. Os crimes de que trata este artigo, 
quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência 
da justiça comum".

Em decisão pioneira, o Pleno do Tribunal de Justiça Militar do Estado 
de São Paulo reconheceu que o crime de homicídio doloso contra civil disci
plinado pela Lei n2 9.299/1996 é um crime militar e não comum, in verbis:

POLICIAL MILITAR -  Conteúdo normativo da Resolução SSP110, 
de 19.07.10 reconhecido -  Observância da reserva de plenário 
nos termos do art. 97, da Constituição Federal -  A Lei 9.299/96 
e a EC n® 45/04 apenas deslocaram a competência para o Júri, 
para processar e julgar crimes militares dolosos contra a vida, 
çqm vítimas civis -  Manutenção da natureza de crime militar
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(art. 9®, CPM) impõe a aplicação do § 4®, do art. 144, do CPM 
-  Competência exclusiva da polícia judiciária militar para a 
condução da investigação -  Inconstitucionalidade reconhecida 
da Resolução SSP 110, de 19.07.10 -  Decisão unânime5.

Em consequência, a investigação desse fato cabe, exclusivamente, 
à Polícia Judiciária Militar (art. 144, § 49, da CF), e, ao encerramento das 
investigações, por meio do inquérito policial militar (IPM), a Justiça Militar 
Estadual deverá enviar estes autos ao Júri (Lei n9 9.299/1996), depois de 
reconhecer que o crime apurado é realmente doloso contra a vida.

A classificação do tipo penal, como sabido, é provisória, sofrendo 
confirmação, ou não, durante as fases policial e judicial, até a sentença de 
mérito no processo; logo, quis o legislador que a Justiça Militar fosse o Juízo 
competente ou o Juízo legal, para proferir esse primeiro exame judicial, 
dizendo se o crime é doloso contra a vida, ou não.

Nessa esteira, já decidiu o Tribunal de Justiça Militar do Estado de 
Minas Gerais:

Nega-se a concessão de liminar quando o pedido é destituído 
de argumentação. A notícia de um fato de homicídio não pode, 
tecnicamente, ser pré-definido como criminoso, como doloso 
ou culposo. Daí, ocorrido o fato que, em tese, seja crime militar, 
cabe à Polícia Militar instaurar o IPM nos termos do art. 82, § 
2®, do CPPM com a redação dada pela Lei n® 9.299/96. O IPM 
será encaminhado à Justiça Militar, que o remeterá à Justiça 
Comum quando o fato apurado constituir, em tese, o crime de 
que trata o art. 82, § 1®, do CPPM6.

Note-se que a EC n9 45 também instituiu a federaiizaçõo dos crimes 
contra a humanidade, pelo deslocamento de competência na hipótese do 
art. 109, § 59, da CF, quando do fato decorrer grave violação de direitos 
humanos, hipótese em que o seu conhecimento, inicialmente apreciado na 
Justiça Estadual seja deslocado para a Justiça Federal, por meio do incidente

___________________ Criminal / Criminal

'■ TJM/SP -  Pleno -  Arguição de Inconstitucionalidade n® 001/2010 -  Rei. Juiz Paulo Adib 
Casseb -  unânime -  J. 3.12.2010.

6 HC na 1.299/2001, Rei. José Joaquim Benfica, m.v., j. 21.6.2001, publ. 8.8.2001.
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correspondente, em qualquer fase do inquérito ou do processo. Nesse 
caso, não fica prejudicada a investigação do fato pelo Órgão persecutório 
correspondente estadual, mas somente após o incidente do deslocamento 
de competência, os autos podem ir à apreciação da Justiça Federal, que será 
o Juiz natural para conhecer daquele fato.

Assim, estabelecidos dessa forma os pontos basilares da abordagem 
do tema, interessa aqui verificar quais atos serão de competência da Justiça 
Militar enquanto tramita o IPM relativo ao crime militar de homicídio doloso 
contra civil.

2 Do desenvolvimento
Conforme se verificou, o princípio do Juiz natural tem sede desde a 

prática do crime, pois este desencadeia medidas persecutórias de ofício 
tanto pela Polícia como pelo Ministério Público, nos crimes de ação penal 
pública incondicionada, como ocorre nos crimes militares, ensejando a partir 
daí o controle judicial correspondente.

Não é por outro motivo que a prisão de qualquer pessoa em 
flagrante delito deve ser comunicada, de imediato, ao Juiz e à família 
do preso, ou a pessoa por ele indicada, garantindo-se-lhe, ainda, outros 
direitos, como o de permanecer calado, a assistência de sua família e de 
advogado, o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou 
por seu interrogatório policial, de acordo com o art. 53, incs. LXH, LXIII e 
LXIV, da CF/1988.

Diante dessas garantias constitucionais que decorrem da prisão 
em flagrante delito de qualquer pessoa, o controle judicial passa a existir, 
também como garantia do cumprimento daqueles direitos fundamentais, 
conferindo, desse modo, ao magistrado a nobre função garantista, que no 
caso, indiscutivelmente, é realizada pela Justiça Militar.

Esse procedimento constitucional irá levar o magistrado não somente 
a verificar a legalidade da prisão, mas também a justificativa de sua conti
nuidade, ou não (ROTH, 2007, p. 10/13), impondo, neste último caso, a 
concessão da liberdade provisória.

Portanto, a disciplina da Lei ne 9.299/1996 nada mais fez do que definir 
o juízo natural, na fase pré-processual, à Justiça Militar, a qual irá garantir 
esse rol de direitos constitucionais do preso em flagrante delito.
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No entanto, ainda que não esteja preso o sujeito ativo do crime, mas 
estando ele envolvido na investigação criminal do fato, todos os incidentes 
e medidas assecuratórias e/ou cautelares decorrentes do IPM serão objeto 
de apreciação judicial pela Justiça Militar, tais como: (1) a discussão da 
legalidade da investigação, por meio de habeas corpus; (2) a decretação 
da prisão cautelar (temporária, preventiva etc.)7-8'9; (3) o sequestro dos 
bens do indiciado; (4) o cumprimento de mandado de busca e apreensão 
na residência; (5) a liberação de objetos apreendidos; (6) a quebra de sigilo 
telefônico, bancário, fiscal, dentre outras.

Veja-se que essas medidas cautelares estão vinculadas ao andamento 
das investigações, logo, devem ser resolvidas pela Justiça Militar para 
ultimação destas, como Juiz natural que é, antes do envio dos autos à 
Justiça Comum, ou mais especificamente ao Júri, porquanto o objeto da 
referida Lei, hoje contemplado no Texto Constitucional, ressalva os crimes 
militares dolosos praticados contra civil (Lei ne 9.299/1996 c.c. art. 125, § 
4e, da CF).

Neste ponto, discorda-se do posicionamento de Lobão (2009, p. 59) 
e de Chaves (2000, p. 29/32), de que a Justiça Militar não tem competência 
para a prática de medidas cautelares na fase pré-processual nas hipóteses de 
crimes militares dolosos contra a vida de civil.

______________  _ _ Criminal J_ Criminal

7 TJM/SP, 2a Câm, HC ne 1.817/2005, Rei. Juiz Cel. PM Costa Ramos, unânime, j. 19.5.2005: 
"Ainda que a competência para o julgamento do fato seja da Justiça Comum, o inquérito 
Policiai Militar somente deverá ser remetido após sua conclusão. Prisão temporária -  
devidamente fundamentada na legislação vigente -  é instrumento eficaz para a realização 
da Justiça e, por si só, não torna ninguém culpado. Não caracterizado constrangimento 
ilegal ou abuso de poder".

8 TJM/SP, 2a Câm, HC n2 2104/2009, Rei. Juiz Cel. Orlando Geraidí, unânime, j. 4.6.2009: "A 
Justiça Militar é competente para decretar prisão temporária nos crimes dolosos prati
cados contra a vida de civil, enquanto não encerrado o inquérito policial militar".

9 TJM/SP, 2a Câm., HC n2 2029/2008, Rei. Juiz Paulo Prazak, unânime, j. 4.9.2008: "Embora 
seja da Justiça Comum a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida prati
cados por militar contra civil, inexiste ilegalidade no decreto de prisão provisória do 
Magistrado desta Especializada que visa garantir o bom êxito da conclusão do Inquérito 
Policial Militar. Demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema, decretada com 
devida fundamentação, resta afastada a presença de aventado constrangimento ilegal ou 
abuso de poder".



Desse modo, veja-se que a atuação da Justiça Militar Estadual no 
decorrer do IPM é ampla e inequívoca, e, no crime militar de homicídio 
doloso praticado contra civil, cabe-lhe aferir, após o requerimento do Minis
tério Público, o momento de envio dos autos daquela investigação à Justiça 
Comum (art. 82, § 29, do CPPM, por força da Lei n9 9.299/1996), momento 
esse que ocorre após a conclusão do IPM.

Portanto, a Lei n5 9.299/1996 estabeleceu o Juízo natural para resolver 
as questões decorrentes do IPM, fixando, todavia, o Juízo natural com 
competência para o processamento e julgamento do crime doloso contra a 
vida de civil, perante o Júri, regra essa constitucionalizada na dicção do art. 
125, § 49, da CF/1988, por força da EC n® 45/2004.

Essa situação encontra eco na lição, já citada, de Lopes Júnior (2010, p. 
430/431), na esteira de Adelino Marcon, de que:

[...] o Princípio do Juiz Natural é um princípio universal, fundante 
do Estado Democrático de Direito. [...] O nascimento da garantia 
do juiz natural dá-se no momento da prática do delito, e não 
no início do processo. [...]. A consagração Constitucional vem 
dada pelo texto do art. 52, Lill, da Constituição. Destaque-se, 
ainda, essa correta análise feita pelo STF sobre o alcance do 
dispositivo em questão:
"O postulado do juiz natural representa garantia constitu
cional indisponível a qualquer réu, em sede de persecução 
penal, mesmo quando instaurada perante a Justiça Militar 
da União. [...] O postulado do juiz natural, em sua projeção 
política-jurídica, reveste-se de dupla função instrumental, pois, 
enquanto garantia indisponível, tem, por titular, qualquer 
pessoa exposta, em juízo criminal, à ação persecutória do 
Estado, e, enquanto limitação insuperável, representa fator de 
restrição que incide sobre os órgãos do poder estatal incum
bidos de promover, judicialmente, a repressão criminal" {HC 
n. 81.963, Rei. Min. Celso de Mello, DJ 28/10/04). No mesmo 
sentido: HCn. 79.865, DJ 06/04/01.

A finalidade da Lei ne 9.299/1996 ao manter, acertadamente, com 
a Polícia Judiciária Militar a investigação do crime militar daquela espécie 
nada mais fez do que dar cumprimento ao comando constitucional decor
rente do § 49 do art. 144 da CF, reservando àquela a realização das medidas 
persecutórias penais pré-processuais, excluindo expressamente a Polícia 
Civil de referido mister.
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A corroborar esse entendimento, a Corregedoria-Geral da Justiça 
Militar do Estado de São Paulo baixou 0 Provimento ne 04/200710 estabele
cendo, em caráter normativo, que à Polícia Judiciária Militar, na ocorrência de 
crimes dolosos contra a vida tendo como vítima um civil, compete apreender 
os objetos e instrumentos relacionados com o crime, nos termos do art. 12, 
"b", do CPPM (art. 19), bem como requisitar às repartições técnicas civis as 
pesquisas e os exames necessários ao complemento da apuração dos crimes 
militares definidos em lei (art. 29).

Bem por isso, a jurisprudência da Justiça Especializada Paulista tem 
decidido de maneira segura que durante 0 inquérito policial militar é de sua 
competência a determinação de medidas preventivas e assecuratórias:

A Justiça Militar é competente para decretar prisão temporária 
nos crimes dolosos praticados contra a vida de civil, enquanto 
não encerrado 0 inquérito policia! militar11.
Militar que detém a posse de quantia em moeda estrangeira 
excedendo o permitido pela legislação vigente, bem como, 
aparelho de comunicação em desacordo com as normas de 
telecomunicações, ambos sem comprovação legal, a ensejar, 
em tese, ilicitude penal na conduta do policial. Inexistência 
de proibição legal na apreensão de objetos diversos da coisa 
buscada, diante da existência de indícios de ilícito penal 
na conduta do impetrante12.
POLICIAIS MILITARES -  HABEAS CORPUS -  Liminar negada
-  Competência da Justiça Militar -  Prisão preventiva em IPM
-  Alegado constrangimento ilegal -  Inexistência -  Decisão 
fundamentada com minúcia e acerto -  Preenchidos os requi
sitos das alíneas "a" e "b" do art. 254, do CPPM -  Motivação 
da prisão em três das alíneas do art. 255, do CPPM -  Ordem 
denegada -  Decisão unânime13.

Criminal / Criminal

10 Provimento n2 04/2007, da Corregedoria-Geral da Justiça Militar do Estado de São Paulo, 
publ. no DOE n. 43, p. 1, de 6.12.2007.

11 TJM/SP -  22 Câmara -  Habeos Corpus n2 2.104/09 -  Rei. Juiz Cel. PM Orlando Eduardo 
Geraldi -  unânime -  J. 4.6.2009. No mesmo sentido: HC 2.115/09 -  Rei. Juiz Cel. PM 
Orlando Eduardo Geraldi.

17TJM/SP -  ia  Câmara -  Mandado de Segurança n2 380/2006 -  Rei. Juiz Cel. PM Fernando 
Pereira -  unânime - J .  8.8.2006.

l3TJM/SP -  2- Câmara -Hobeas Corpus n2 2.371/2013 -  Rei. Juiz Cel. PM Avivaldi Nogueira 
Junior-unânim e-J. 16.5.2013.
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Nessa esteira, observe-se o voto vencedor do Ministro Carlos Velloso do 
Superior Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionaiidade (ADI) 
no 1.494-3, em 9 de abril de 1997, interposta contra a Lei n̂  9.299/1996, in 
verbis:

Justitia, São Paulo, 67 (201), jan./dez. 2010

[...] à Justiça Militar estadual compete julgar os policiais 
militares nos crimes militares praticados pelos mesmos. Os 
crimes militares são definidos em lei (C.F., art. 125, § 49).
Esta é a regra.
A lei ordinária, a qual compete definir os crimes militares, 
excepciona: os crimes dolosos contra a vida, praticados pelos 
policiais militares, contra civis, serão da competência da Justiça 
comum: Lei 9.299/96, de 7.08.96. Excepcionou-se, portanto, 
a regra. Esses crimes, contidos na exceção, serão da compe
tência da Justiça comum.
Mas a própria lei, que assim procedeu, estabeleceu que, "nos 
crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça 
Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à 
Justiça comum".
É dizer, a Lei 9.299, de 1996, estabeleceu que à Justiça Militar 
compete exercer o primeiro exame da questão. Noutras 
palavras, a Justiça Militar dirá, por primeiro, se o crime é doloso 
ou não; se doloso, encaminhará os autos do inquérito policial 
militar à Justiça comum. Registre-se: encaminhará os autos do 
inquérito policial militar. É a lei, então, que deseja que as inves
tigações sejam conduzidas, por primeiro, pela Polícia Judiciária 
Militar.
É claro que o primeiro exame da questão -  se doloso ou 
não o crime praticado contra civil -  não é um exame discri
cionário, isento de controle judicial. Não. Esse exame está 
sujeito ao controle judicial, mediante os recursos próprios, 
e inclusive, pelo habeas corpus.
Mas o que deve ser reconhecido é que o primeiro exame é da 
Justiça Militar, que, verificando se o crime é doloso, encami
nhará os autos do IPM à Justiça comum. É o que está na lei. 
Posta a questão em tais termos, força é concluir que a Polícia 
Civil não pode instaurar, no caso, inquérito. O inquérito correrá 
por conta da Polícia Judiciária Militar, mediante o inquérito 
policial militar. Concluído o IPM a Justiça Militar decidirá, 
remetendo os autos à Justiça comum, se reconhecer que se 
trata de crime doloso praticado contra civil.
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Registro novamente: este julgamento não se constitui num 
julgamento imodificável. Estará ele sujeito a um controle 
judicial, através dos meios próprios, inclusive por meio de 
habeas corpus.
Com essas breves considerações, peço licença ao Sr. Ministro 
Relator para, divergindo do seu douto voto, indeferir a cautelar.

Como se pode observar, a Lei 9.299/1996 estabeleceu peculiar 
regra do7i//z natural, reservando à Justiça Militar o primeiro exame do fato 
investigado e a decisão, em se caracterizando crime doloso contra a vida de 
civil, da remessa dos autos à Justiça comum, quando o Júri será competente 
para processar e julgar esse delito, nos termos do art. 125, § 4Q, da CF/1988 
com a redação dada pela EC n5 45/200414.

Como se vê, compete à Justiça Militar decidir se o crime militar é doloso 
contra a vida de civil (ASSIS, 2012, p. 174/175), e assim sendo, e somente 
nesse caso, decidir pelo envio ou não dos autos do IPM ao Júri. Nesse sentido, 
coiaciona-se decisão do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais:

Troca de tiros entre marginais e policiais militares. Perseguição 
como obrigação funcionai. Nega-se provimento inclusive com 
suporte em parecer ministerial, por inocorrer, no caso, crime 
doloso contra a vida de civil.
Não se deve mandar a Júri Popular policiais militares que 
trocam tiros com bandidos, em razão de uma construção, 
tão só doutrinária, de dolo eventual, ao atingir marginais. As 
excludentes de ilicitudes conhecidas como causa de justifi
cação afastam a existência de uma conduta criminosa, tanto 
que o legislador, ao estatuir o art. 42 do CPM, dispôs sobre 
a inexistência de crime quando presentes uma das causas 
justificantes. Nega-se provimento, mantida decisão do juízo 
monocrático. Unânime15.

Com o mesmo pensamento, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim 
decidiu:

Criminal / Criminal

wArt. 125, § 4a, da CF/1988: "Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os 
militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra 
atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Júri quando a vítima for civil, 
cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais 
e da graduação das praças."
'JM/MG, Recurso Inominado n9 63, Rei. Juiz Décio de Carvalho Mitre, j. 21.11.2002.
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA. POLICIAIS MILITARES INVESTI
GADOS POR LESÃO CORPORAL. TROCA DE TIROS COM A VÍTIMA, 
QUE TERIA RESISTIDO À PRISÃO. MILITARES EM SUA FUNÇÃO 
TÍPICA. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE TENTATIVA DE 
HOMICÍDIO QUE NÃO AFASTA O DISPOSTO NO ART. 92, INCISO 
II, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA CASTRENSE.
1. O policial militar que em serviço troca tiros com foragido da 
justiça que resiste à ordem de recaptura, age no exercício de 
sua função e em atividade de natureza militar, o que evidencia 
a existência de crime castrense, ainda que cometido contra 
vítima civil. Inteligência do art. 9.2, inciso II, alínea c, do Código 
Penal Militar. Precedentes.
2. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ã 
Auditoria Militar de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do 
Sul16.

Não temos dúvida de que, antes do envio da investigação policial 
militar (IPM) à Vara do Júri, são amplas as questões de competência exclusiva 
da Justiça Militar ainda quando incida a Lei na 9.299/1996 (crime doloso 
contra a vida de civil), como demonstrado, cabendo-lhe o papel decisivo de 
reconhecer se o fato concreto não constitui crime de competência do Júri, 
hipótese em que outras possibilidades lhe competirão, até mesmo o arqui
vamento do IPM (quando existir excludente de ilicitude).

Nesse passo, cabe ao Ministério Público que oficia na Justiça Militar 
Estadual (JME), como dominus litis, apontar quando o caso não constitui crime 
doloso contra a vida de civil, reconhecendo, por exemplo, uma excludente de 
ilicitude. Nesse caso, requer o arquivamento do IPM, evitando-se, assim, o 
desnecessário envio dos autos do IPM à Vara do Júri quando natimorto. Afinal, 
atuando o Ministério Público na Justiça Especializada não terá menos atribuição 
e nem subordinação ao Ministério Público que atua nas Varas do Júri.

2.1 Do arquivamento do IPM nos crimes militares dolosos contra 
a vida de civil

Questão interessante na análise do IPM, abrigada pelas hipóteses da 
Lei ne 9.299/1996, surge quando o Promotor de Justiça requer o arquiva-

16 STJ -  Terceira Seção -  Conflito de competência ne 120.201/RS, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 
25.4.2012.
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mento da investigação, conforme aborda este autor em sua obra (ROTH, 
2011, p. 958/960).

Essa situação irá ocorrer quando ao final da investigação policial, 
realizada pela Polícia Judiciária Militar, for concluída a inexistência de crime 
ou que a ação policial restou justificada por uma excludente de ilicitude, 
ou seja, se crime não houve (apenas o fato foi típico, mas a conduta foi 
jurídica)17, desnecessário o envio dos autos para decisão sobre essa questão 
à Vara do Júri.

Logo, nesses casos não há sentido do envio dos autos do IPM da Justiça 
Militar Estadual para o Júri, pois, como demonstrado, se o fato investigado 
não constituiu crime, compete à própria Justiça Especializada castrense 
arquivar o IPM.

Esse procedimento, a nosso sentir, deve ocorrer pelo fato de competir 
à Justiça Militar Estadual, nas hipóteses disciplinadas pela Lei n5 9.299/1996, 
declarar o juízo negativo do delito doloso contra a vida de civil18.

Nesse sentido, a consolidada jurisprudência do Tribunal de Justiça 
Militar do Estado de São Paulo:

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público 
-  Discussão acerca da competência para primeira análise de 
Inquérito Policial Militar em que conste crime doloso contra

17 STJ, CC n2 45.134/MG, Seção, Rei. Min. Og Fernandes, j. 29.10.2008, DJ 7.11.2008: 
"[...] 1. A legítima defesa, ou qualquer outra excludente, só pode ser acolhida na fase 
ínquisitorial quando se apresentar de forma inequívoca e sem necessidade de exame 
aprofundado de provas, eis que neste momento pré-processual prevalece o princípio do 
'in dubio pro societate"'.

18 Na I a Auditoria Militar estadual de São Paulo citem-se: o IPM n2 47.389/2007, arquivado 
sob o fundamento de legítima defesa putativa, com decisão de 31 de agosto de 2007, 
homologado pelo Corregedor-Geral da JME/SP em 20 de setembro de 2007; o IPM n2 
51.127/2008, arquivado em 5 de junho de 2008, por estrito cumprimento do dever legal e 
legítima defesa, e homologado em 16 de junho de 2008; o IPM n2 50.192/2008, arquivado 
> m 23 de setembro de 2008, por legítima defesa, e homologado em 22 de outubro de 
2008. Na 2a Auditoria Militar estadual citem-se: o IPM n2 24.670/1999, por legítima 
defesa, arquivado em 30 de julho de 1999, e homologado em 27 de agosto de 1999; e o 
IPM n2 37.340/2003, por estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa, arquivado 
em 19 de dezembro de 2003, e homologado em 17 de fevereiro de 2004.
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a vida, praticado contra civis por policiais militares -  Compe
tência da Justiça Militar para a análise prévia -  Crime apurado 
pela polícia judiciária militar e que não perde a natureza militar
-  Encaminhamento para o Tribunal do Júri somente após a 
verificação de que doloso o delito, conforme consta na lei -  
Negado provimento ao recurso19.

Nessa mesma linha, colaciona-se o Recurso em Sentido Estrito n̂  
1.018/2012, sob a relatoria do Juiz Fernando Pereira:

Policiais Militares -  Embargos infringentes e de Nulidade
-  Opostos em face da divergência de votos que acolheram a 
pretensão ministerial, em sede de Recurso em Sentido Estrito, 
que pleiteava a remessa dos autos de Inquérito Policial Militar 
à Justiça Comum -  Decisão do Juízo "a quo" que reconheceu a 
inexistência de crime militar doloso contra a vida de civil, vez 
que acobertada por excludente de ilicitude -  Envio dos autos 
aos Promotores atuantes junto ao Tribunal do Júri, somente 
quando reconhecida a prática do crime -  Atuação do Órgão do 
Ministério Público que não restou atingida pela r. decisão de 
primeira instância -  Reforma, pelo Pleno do Tribunal, da decisão 
majoritária emanada pelos componentes da 2- Câmara -  Provi
mento do pleito defensivo20.

No mesmo sentido, citam-se os Embargos Infringentes 75, cujo 
Relator foi o já mencionado Juiz Fernando Pereira, em julgado de 23 de maio 
de 2012.

Ao abordar com profundidade a natureza do crime militar de homicídio 
doloso contra civil, bem como a competência da Justiça Militar Estadual para 
decidir sobre o arquivamento do IPM, Sylvia Helena Ono (2012, p. 284/293) 
leciona:

justitia, Sáo Paulo> 67 (201), jan./dez. 2010 ____ __________

[...] Desenvolvimento.
Em que pese a constitucionalização da previsão de compe
tência do processo e julgamento dos crimes dolosos contra a

19 TJM/SP -  2- Câmara -  Recurso em Sentido Estrito ns 1.037/2012 -  Rei. Juiz Avivaldi 
Nogueira Junior -  m.v. -  J. 9.8.2012.

20 TJM/SP -  Pleno -  Embargos Infringentes n* 76/2012 -  Rei. Evanir Ferreira Castilho -  J. 
13.3.2013.
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vida de civil praticado por militar, entende a melhor doutrina 
que a ressalva constitucional do deslocamento dessa compe
tência para o Tribunal do Júri não desnaturou o crime militar 
de homicídio doloso contra civil. Vale dizer, essa previsão 
constitucional não caracterizou a denominada circuns
tância exclusória da natureza militar do crime doloso de 
homicídio. [...]
Conforme salientado por Roth, na obra acima mencionada, 
comungam do mesmo entendimento Célio Lobão, Cícero 
Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger, Jorge Cesar de 
Assis e Dircêo Torrecillas Ramos.
Pois bem, uma vez constatado e definido tratar-se de crime 
militar o delito sob comento, fica fácil distinguir de quem é a 
competência para promover o arquivamento do inquérito 
policial militar, até porque a resposta é uma consequência 
lógica do até aqui estudado no presente trabalho.
Assim, por mero silogismo, em apenas três proposições 
podemos concluir que a competência para arquivamento 
do IPM, por qualquer que seja a causa, pertence à Justiça 
Castrense. Ou seja, partindo da premissa maior (art. 205 c.c 
art. 9S, II, "c", ambos do CPM), alcançamos a premissa menor 
(art. 92, parágrafo único, do CPM c/c art. 82, § 22, do CPPM c/c 
art. 144, § 42, da CF) que nos remete à conclusão (art. 125, § 42, 
da CF). Simples assim!
Vale dizer, partindo da premissa inequívoca de tratar-se de 
crime militar o delito de homicídio doloso contra civil praticado 
por militar (premissa maior), e ainda, que por essa razão é 
manifesta a competência da Polícia Judiciária Militar para 
apuração de delitos militares (premissa menor) forçoso concluir 
que a competência para promoção de arquivamento de IPM 
nesses delitos é da Justiça Especializada (conclusão).
Consoante restou cabalmente demonstrado, a legislação 
aplicável à espécie consignou, de forma inequívoca, que a 
apuração dos delitos de homicídio contra civil compete exclu
sivamente a PJM através da instauração de IPM, 0 qual, após 
concluído, será remetido à Justiça Comum para julgamento 
pelo Júri Popular. Vimos, portanto, que a Lei 9.299/96 e a EC 
45/2004 atribuiu a este tipo de delito, em especial, uma espécie
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híbrida de processo dividindo-se em duas fases: a primeira, fase 
pré-processual, realizada na Justiça Militar, e a segunda, fase 
processual, efetivada pela Justiça Comum através do instituto 
do Júri Popular.
Por essa razão, a toda evidência, que antes da remessa dos 
autos do IPM ao Tribunal do Júri, compete a Justiça Militar um 
primeiro exame para aferir se o delito investigado é mesmo 
hipótese de crime doloso conta vida de civil, e somente em 
caso positivo, encaminhar aqueles autos à Justiça Comum.
[-3
Recentemente, o MM. Juiz de Direito da l ê AJM/SP indeferiu 
vários requerimentos do Ministério Público de remessa ao 
Tribunal do Júri de autos do IPM versando sobre crime doloso 
contra a vida de civil, alguns deles sob o fundamento legal 
de tratar-se de crime militar com notória excludente de 
Üicitude consistente na caracterização de legítima defesa 
por parte de policiais militares investigados, e outros por 
razões diversas que também ensejam o arquivamento dos 
autos perante aquela própria Especializada.
Inconformado com as aludidas decisões, o Representante 
Ministerial interpôs, num primeiro momento, treze Recursos 
em Sentido Estrito perante o TJM/SP, objetivando a reforma 
da decisão monocrática. [...]

Como visto, tem a Justiça Especializada Castrense Paulista garantido, 
diante do due process o f low, que a investigação dos crimes dolosos contra 
civil se realize, nos termos da Lei n2 9.299/1996, e, desse modo, decidido as 
medidas preventivas e assecuratórias ocorridas na fase pré-processual, em 
razão de o crime ser de natureza militar; bem como reconhecido ser de sua 
competência o arquivamento do IPM quando o crime não se constitua como 
crime doloso contra a vida de civil.

Dessa forma, corrobora-se o até aqui exposto no sentido de que o Juiz 
natural nessa fase pré-processual é o Juízo da Justiça Militar.

Ipsofacto, o arquivamento do IPM também deverá ocorrer na Justiça 
Militar se outra causa autorizar tal medida, como, v.g., a extinção de puníbí- 
lidade, ou a exclusão de culpabilidade porquanto o CPM adota o causalismo 
neoclássico ou neokantismo, de forma que crime é fato típico, antijurídico e 
culpável.
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Como já citado em outro trabalho, quando o arquivamento do IPM 
ocorrer por excludente de criminalidade, fato atípico21’22, extinção de punibi- 
lidodew, ou coisa julgada2*, a decisão transita em julgado, ressalvando-se nos

2i g-pp; hc  ne 83.346/SP, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, 17.5.2005, Informativo 388: "[...] ii -  
Inquérito policial: arquivamento com base na atipicidade do fato: eficácia de coisa julgada 
material. A decisão que determina o arquivamento do inquérito policial, quando fundado 
o pedido do Ministério Público em que o fato nele apurado não constitui crime, mais 
que preclusão, produz coisa julgada material, que -  ainda quando emanada a decisão 
de juiz absolutamente incompetente -  impede a instauração de processo que tenha por 
objeto o mesmo episódio." Precedentes: HC n2 80.560, I aTurma, 20.2.2001, Pertence, RTJ 
179/755; Inq 1538, publ. 8.8.2001, Pertence, RTJ 178/1090; Inq-QO 2044, Pl., 29.9.2004, 
Pertence, DJ 28.1.2004; HC na 75.907, I a Turma, 11.11.1997, Pertence, DJ 9.4.1999; HC na 
80.263, publ. 20.2.2003, Galvão, RTJ 186/1.040.

n  stf : HC ne 84.156/MT, 2a Turma, Rei. Min. Celso de Mello, 26.10.2004, Informativo 367: 
inquérito Policial -  arquivamento ordenado por magistrado competente, a pedido do 
ministério público, por ausência de tipicidade penal do feto sob apuração -  reabertura 
da investigação policial -  impossibilidade em tal hipótese -  eficácia preclusiva da decisão 
judicial que determina o arquivamento do inquérito policial, por atipicidade do fato -  
pedido de 'habeas corpus' deferido."

m STF: Pet 3.927/SP, PETIÇÃO, Rei. Min. GILMAR MENDES, j. 12.6.2008, DJ 17.10.2008: 
"Petição. 1. Investigação instaurada para apurar a suposta prática do crime de corrupção 
eleitoral ativa por Deputado Federal (Código Eleitoral, art. 299). 2. Arquivamento requerido 
pelo Ministério Público Federal (MPF) sob o argumento de que a conduta investigada é 
itípica. 3. Na hipótese de existência de pronunciamento do Chefe do MPF pelo arquiva
mento do inquérito, tem-se, em princípio, um juízo negativo acerca da necessidade de 
apuração da prática delitiva exercida pelo órgão que, de modo legítimo e exclusivo, detém 
a opinio delicti a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal. 
Precedentes do STF. 4. Apenas nas hipóteses de atipicidade da conduta e extinção da 
punibilidade poderá o Tribunal analisar o mérito das alegações trazidas pelo Procurador- 
Geral da República. 5. Ausência de elementar do feto típico imputado: promessa de 

doação a eleitores. 6. Arquivamento deferido."
14 STJ, 3a Seção, CC 94803/BA, Rei. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 26.8.2009, DJ 

23.9.2009: "PENAL CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE INCÊNDIO. INQUÉRITOS 
POLICIAIS REFERENTES AO MESMO FATO INSTAURADOS PELA POLÍCIA LOCAL E FEDERAL. 
ARQUIVAMENTO NO ÂMBITO FEDERAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTI
NUIDADE DE NOVO INQUÉRITO REFERENTE AO MESMO FATO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. 
t Inviável nova análise de eventuais fatos criminosos descritos em outro inquérito poJicia) 
anteriormente arquivado, quando incidentes os efeitos da coisa julgada formal, sobretudo 
;e novas provas não forem apresentadas nos autos. 2. Uma vez arquivado o inquérito 
policial instaurado, não se pode, novamente, sem novas provas, analisar outro inquérito 
sobre o mesmo fato, sob o risco de causar prejuízo para o acusado. 3. Conflito prejudicado."



demais casos a abertura da investigação mediante o surgimento de novas 
provas (ROTH, 2004, p. 183/187)25'26.

Assim, considerando que o delito em comento é de natureza militar, 
caso seja inequívoca a existência de alguma das causas excludentes retroci- 
tadas, é de fundamental importância que o requerimento de arquivamento 
do IPM seja levado a efeito pelo próprio Ministério Público oficiante na 
Justiça Especializada, não só porque tecnicamente essa medida é a mais 
adequada, mas também para evitar o envio desnecessário dos autos à 
Vara do Júri. De bom alvitre, no entanto, que em havendo notícia que foi 
instaurada paralelamente investigação pela Polícia Civil, se promova o 
envio de cópia do requerimento do Parquet e da Decisão judicial sobre o 
arquivamento do IPM à Vara do Júri, pois essa medida poderá ser útil ao 
desfecho do caso.

É de se notar que o crime de homicídio doloso contra civil praticado por 
militar vem sendo investigado tanto pela Polícia Judiciária Militar como pela

34 _ _  ___ Justitia, Sáo Paulo, 67 (20 1), jan./dez. 2010

25 STF, HC ne 80560/GO, 1* Turma, Rei. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 07 30.3.2001: "Inquérito 
policial: decisão que defere o arquivamento: quando faz coisa julgada. A eficácia preclusiva 
da decisão que defere o arquivamento do inquérito policial, a pedido do Ministério 
Público, é similar à daquela que rejeita a denúncia e, como a última, se determina em 
função dos seus motivos determinantes, impedindo 'se fundada na atipicidade do fato' a 
propositura ulterior da ação penal, ainda quando a denúncia se pretenda alicerçada em 
novos elementos de prova. Recebido o inquérito 'ou, na espécie, o Termo Circunstanciado 
de Ocorrência' tem sempre o Promotor a alternativa de requisitar o prosseguimento das 
investigações, se entende que delas possa resultar a apuração de elementos que deem 
configuração típica ao fato (C. Pr. Penal, artl 16; L. 9.099/95, art. 77, § 2E). Mas, ainda que os 
entenda insuficientes para a denúncia e opte pelo pedido de arquivamento, acolhido pelo 
Juiz, o desarquivamento será possível nos termos do art. 18 da lei processual. O contrário 
sucede se o Promotor e o Juiz acordam em que o fato está suficientemente apurado, mas 
não constitui crime. Aí 'a exemplo do que sucede com a rejeição da denúncia, na hipótese 
do art. 43, i, C. Pr. Penal' a decisão de arquivamento do inquérito é definitiva e inibe 
que sobre o mesmo episódio se venha a instaurar ação penal, não importa que outros 
elementos de prova venham a surgir posteriormente ou que erros de fato ou de direito 
hajam induzido ao juízo de atipicidade.".

26 STJ, 5âTurma, RHCn217.389/SE, Rei. Min. Laurita Vaz,j. 20.11.2007, DJ 7.4.2008: "Recurso 
Ordinário em habeas corpus. Pedido de trancamento da ação penal. Arquivamento do
feito. Reconhecimento de causa excludente de ilicitude. Decisão proferida por juízo 
absolutamente incompetente. Instauração de ação penal perante o juízo competente. 
Impossibilidade. Coisa julgada. Precedentes.".
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Polícia Civil, permitindo ao Ministério Público oficiante na Justiça Castrense, 
bem como ao da Justiça Comum, diante da transparência das investigações, 
promover as medidas cabíveis sem retirar a competência de cada Juízo 
diante dos ditames constitucionais.

Enfim, o advento da EC n5 45/2004 (Reforma do Judiciário), ao 
modificar a redação do art. 125, § 4e, da CF/1988 e sob a incidência da Lei n̂  
g 299/1996, não transformou o crime militar em comum e tampouco retirou 
da Justiça Militar a competência pré-processual dos atos praticados no IPM, 
mas apenas definiu que o processo e o julgamento do crime militar doloso 
contra a vida de civil se realizem perante a Vara do Júri, somente no caso de 
realmente restar configurado aquele delito (juízo positivo).

Não se pode deslembrar, ainda, da razoável possibilidade de insti
tuição do Tribunal do Júri na Justiça Militar, cujo tema com proeminência 
trata Marcelo Streifinger (2011, p. 893/915), corroborando, mais uma vez, 
que o crime investigado sob a disciplina da Lei na 9.299/1996, é um crime 
militar e não comum.

Essa matéria acabou gerando intensas discussões sobre a competência 
da Justiça Especializada na Primeira Auditoria da Justiça Militar Estadual 
tendo ensejado a aplicação do arquivamento indireto (ROTH, 2008, p. 
32/34), e, em face disso, o Ministério Público recorrido ao E. Tribunal de 
Justiça Militar, o qual, por meio de sua Primeira Câmara, por unanimidade (3 
xO), acolheu a decisão do juízo a quo em vários julgados27.

Mais uma vez se verifica que a natureza do crime militar de homicídio 
doloso contra civil (Lei n̂  9.299/1996), quando praticado por militar em 
serviço e noutras hipóteses previstas no art. 9Q, inc. II, do CPM, tem oportu- 
nizado discussões em diversos momentos na fase pré-processual até mesmo 
no momento de seu arquivamento, quando a investigação policiai militar 
(IPM) conclua pela existência de causa excludente de ilicitude.

}l Oito julgados do TJM/SP de 4.6.2013: Correição Parcial n9 199/2013 -  Rei. Juiz Paulo Adib 
Casseb; Correição Parcial n9 200/2013 -  Rei. Juiz Paulo Adib Casseb; Correição Parcial n9 
201/2013 -  Rei. Juiz Paulo Adib Casseb; Correição Parcial n9 202/2013 -  Rei. Juiz Paulo Adib 
Casseb; Correição Parcial n9 203/2013 -  Rei. Juiz Paulo Adib Casseb; Correição Parcial n9 
205/2013 -  Rei. Juiz Paulo Adib Casseb; Recurso Inominado n9 11/2012 -  Rei. Juiz Cel. PM 
Fernando Pereira; e Recurso Inominado n9 19/2012 -  Rei. Juiz Cel. PM Fernando Pereira.
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Das conclusões
O princípio áo Juiz natural é estabelecido pela lei processual, comum ou 

militar, em harmonia com a Constituição Federal. Por exemplo, na hipótese 
do crime comum será processado e julgado pela Justiça Comum, e de acordo 
com a competência de foro definida previamente, ao passo que na hipótese 
do crime militar caberá à Justiça Castrense processá-lo e julgá-lo, pois aquele 
princípio engloba as Justiças especializadas, que, por óbvio, como se afirmou, 
não são justiças de exceção.

A Justiça Militar Estadual, nos termos da Constituição Federal e do 
CPPM, alterado pela Lei n9 9.299/1996, é o Juízo natural de todas as questões 
pré-processuais, incidentais ou não, ocorridas durante a tramitação do IPM 
na caserna, ou do auto de prisão em flagrante delito, inclusive cabendo-lhe 
decidir sobre o arquivamento daquela investigação.

Também cabe à Justiça Militar Estadual, noutras hipóteses, decidir 
sobre o momento adequado de envio dos autos da investigação ao Júri, 
quando a investigação estiver concluída, tudo sob o comando do Ministério 
Público -  isso nas hipóteses de o fato investigado dizer respeito a crime militar 
doloso contra a vida de civil {art. 125, § 49, da CF, c.c. a Lei n9 9.299/1996).

A Polícia Judiciária Militar, com fundamento no CPPM, detém a 
primazia de investigação nos crimes militares dolosos contra a vida de civil, 
atendendo à atribuição definida constitucionalmente, excluindo a Polícia Civil 
da apuração desses fatos (art. 144, § 49, infine, da CF), e, por conseguinte, 
tornando a Justiça Militar o Juízo natural do feito, tudo em conformidade 
com os termos da Lei n9 9.299/1996, que alterou o CPM (parágrafo único do 
art. 99) e o C P P M  (art. 82, § 29).

O comando constitucional do art. 125, § 49, por força da redação 
que lhe foi dada pela EC n9 45/2004, constitucionalizando a regra adotada 
pela Lei n9 9.299/1996, garantiu à Justiça Militar Estadual conhecer dos 
crimes militares e definiu a competência exclusiva do Júri nos casos de 
crimes dolosos contra a vida de civil, todavia, sem desnaturar a qualidade 
do crime militar correspondente, mas apenas definiu o Juízo natural dessa 
questão, com o deslocamento de competência, para o início da ação penal, 
e o seu processamento e julgamento perante o Júri.

É pertinente registrar, pois, que, com o advento da EC n9 45/2004, que 
alterou a redação do art. 125, § 49, da CF/1988, houve fortalecimento da 
interpretação de que o crime doloso contra a vida de civil quando praticado 
por militar, em uma das hipóteses do art. 99, II, do CPM (como estar de 
serviço, ou no interior do,quartel etc.) e desde que encontre tipificação neste
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(crime impropriamente militar), é inequivocamente crime militar, todavia, 
de competência do Júri e sem prejuízo da investigação pela Polícia Judiciária 
Militar.

Cabível ao Ministério Público que oficia na Justiça Militar Estadual 
(JME) requerer o arquivamento do IPM nas hipóteses de crime doloso contra 
civil, quando o fato não constitua crime, pois é aquela Justiça Especializada a 
competente para decidir sobre essa matéria.

Como o crime militar de homicídio doloso contra civil foi deslocado 
para ser processado e julgado no Júri, deve ser garantida, nos termos consti
tucionais (art. 59, XL) a irretroatividade da lei mais gravosa, no caso do fato 
caracterizar a modalidade de crime hediondo, ou, para simplificar, o fato 
deve ser conhecido pelo7u/z natural como crime militar (art. 205 do CPM), 
e não como crime comum (art. 121 do CP Comum), observando a disciplina 
penal daquele -  isso porque o primeiro é especial em relação ao segundo.

ROTH, R. J. The constitutional jurisdiction of Military Court at the State and 
the cease and desist of the lawsuit for murder done by a military against a 
civilian. Justitia, São Paulo, v. 201, p. 13-40, Jan./Dec. 2010.

• ABSTRACT: The article discussesthe constitutional and legal attribution of 
the Military Judicial Police in the military police investigation (MPI) of the 
military intentional crimes against a civilian's life, and the constitutional 
and legal jurisdiction of the State Military Justice overthe pre-proceeding 
matters of those feionies as corollary of the Natural Judge, in accordance 
with the Federal Constitution (Article 125, 4th paragraph) and Law no. 
9.299/1996. In a peculiar way, the juridical ordainment established the 
primacy for the Military Judicial Police to carry out the MPI on these 
feionies, as well as the primacy for the State Military Justice to settle all 
the pre-proceeding matters, including the filing of police investigation, 
because the crime in question is military. With the introduction of 
the Constitutional Amendment (CA) no. 45/2004, altering Article 125, 
4th paragraph, of the Federal Constitution, carne the exception to the 
jurisdiction and competence of the Jury regarding intentional crimes 
against a civilian's life. However, whereas that did not imply in the 
disqualification of the crime as military, it transferred the military crime 
jurisdiction to the Jury, resulting in the extracting effect of the Military 
Criminal Law in benefit of the defendant, as a guarantee to be assured 
by the Judicial Branch.
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Estudo sobre os Aspectos Formais/Substanciais 
da Denúncia e Temas Correlatos

João Gaspar RODRIGUES*

SUMÁRIO: Introdução. 1 Conceito e requisitos formais da denúncia. 1.1 
Exposição (descrição) do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias: 
imputação. 1.2 Qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais 
se possa identificá-lo. 1.3 Classificação do crime. 1.4 Rol de testemunhas. 
2 5 Eridereçamento. 2 Requisitos substanciais ou materiais da denúncia: 
suporte probatório mínimo. 3 Princípios informativos da denúncia. 3.1 
Princípio da objetividade. 3.2 Princípio da concisão. 3.3 Princípio da 
precisão. 4 Denúncia ou imputação alternativa. 5Teoria da dupla imputação. 
6 Elaboração técnica da denúncia nas diversas modalidades criminais. 6.1 
Concurso de agentes. 6.2 Crime societário. 6.3 Crime multitudinário ou 
coletivo. 6.4 Crime tentado. 6.5 Crime culposo. 7 Inépcia. 7.1 Denúncia 
genérica. 7.2 Falta de assinatura da peça acusatória. 7.3 Descrição sucinta 
do fato criminoso. 7.4 Erro no endereçamento. 7.5 Pedido de condenação 
e citação. 7.6 Não indicação da data do fato delituoso. 7.7 Momento 
processual para alegação de inépcia da denúncia. 8 Emendatio libelli e 
mutatio libelli. Considerações finais. Referências.

RESUMO: O estudo tem como objetivo enfrentar a problemática teórica 
sobre a imputação e temas correlatos. Desenvolve-se a partir da consta
tação, na prática diária, de denúncias ineptas, mal-elaboradas e prejudiciais 
à ampla defesa, ao contraditório e à própria dignidade humana, que ao

Promotor de Justiça. Mestre em Direito pela Universidade de Coimbra. Especialista em 
Direito Penal e Processo Penai pela Universidade Cândido Mendes/RJ. Membro do 
Conselho Editorial da Revista Jurídica do Ministério Público do Amazonas. Autor dos 
livros: O ministério público e um novo modelo de estado. Manaus: Valer, 1999; Tóxicos... 
Campinas: Bookseller, 2001; O perfil moral e intelectual do juiz brasileiro. Porto Alegre: 
Sérgio Antonio Fabris, 2007; Segurança pública e comunidade: alternativas à crise. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2009; Ministério Público resolutivo. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris, 2012.
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fim acabam se voltando contra a própria acusação oficial. A denúncia, sob 
pena de inépcia, deve necessariamente atendera certos requisitos formais 
e substanciais, consistentes na objetividade, concisão e precisão narrativa, 
pois dela exsurgem os contornos que darão vida ao debate contraditório, 
à ampla defesa e ao julgamento. Imputações indeterminadas, vagas, 
omissas ou ambíguas violam a garantia constitucional da plena defesa e 
são absolutamente nulas. Temas relacionados com a matéria também são 
abordados como a teoria da dupla imputação, a imputação alternativa, a 
emendatio libelli e a mutatio libelli.

• PALAVRAS-CHAVE: Denúncia. Modalidades. Conceito. Princípios. Requi
sitos formais e substanciais. Dupla imputação. Imputação alternativa. 
Inépcia.

Introdução
O Promotor de Justiça, ao receber os autos do inquérito policial ou 

peças de informação, deve tomar uma das seguintes providências: requerer o 
arquivamento em casos de autoria desconhecida, atipicidade, falta absoluta 
de provas etc. {MARQUES, 1965, p. 171); requerer a devolução dos autos à 
polícia para novas diligências imprescindíveis à formação da opinio delicti 
(art. 16 do CPP); requerer a extinção da punibilidade (prescrição, decadência 
etc.); em caso de crime de ação penal privada, manifestar-se no sentido de 
que os autos permaneçam em cartório aguardando a iniciativa da vítima; se 
entender que o juízo é incompetente, requerer a remessa dos autos ao juízo 
que for competente; e oferecer a denúncia.

O oferecimento da denúncia pressupõe o atendimento de requisitos 
substanciais (prova da materialidade e indícios de autoria) e formais (art. 
41 do CPP). A elaboração da peça acusatória em si prende-se a certos 
requisitos legais que inobservados podem levar à inépcia e nulidade do ato. 
Mas a importância de uma denúncia bem-elaborada supera, em muito, o 
aspecto meramente formal. Ao traçar os lindes da ação penal, a acusação 
se apresenta ao mundo jurídico como uma proposta ou projeto de sentença 
e, embora possua, em relação a esta, natureza jurídica diversa, deve conter 
semelhante estrutura lógica (PRATES, 2000, p. 3), em uma espécie de juízo 
preliminar tendente a determinar um futuro juízo definitivo.

Como ato jurídico processual emitido por um órgão público, a denúncia, 
assim como a sentença, deve ser precisa, certa e completa, pois justamente 
dela exsurgem os contornos que darão vida ao debate contraditório, à ampla
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defesa, ao julgamento e até à própria coisa julgada. Dado isso, a denúncia 
tem inegável preponderância sobre o acusado, podendo restringir-lhe alguns 
direitos1 como afiançabilidade, liberdade provisória, suspensão condicional 
do processo, reconhecimento da prescrição etc.

A denúncia, de certa forma, é uma sentença antecipada, menos 
densa e menos fundamentada, embora a afirmativa do Ministério Público 
na denúncia difira da afirmação do Juiz na sentença, não só pelo aspecto 
jurídico, mas também pelo prisma lógico: o Juiz afirma a responsabilidade 
do réu de maneira apodítica, ao passo que o Ministério Público (MP) o faz de 
maneira assertória ou mesmo problemática. A conclusão do Juiz é categórica; 
a do MP, hipotética (TORNAGHI, 1981, p. 46). Além disso, cabe ao Juiz, por 
ocasião do julgamento, fixar o quontum debeatur da pena e dar a classifi
cação legal definitiva ao crime, embora esteja atrelado aos fatos descritos 
(imputação), sendo-lhe vedado proferir sentença extra ou ultra petíta.

Do mesmo modo que sucede no processo civil, ocorre no processo 
penal. A peça inicial acusatória, seja denúncia, seja queixa-crime, deve 
descrever perfeitamente bem a espécie delituosa que constitui a causa 
petendi, a razão do pedido. No que se refere à qualidade e à quantidade da 
pena, o pedido é sempre genérico, pois, conforme os critérios adotados pelo 
Código Penal, compete exciusivamente ao Juiz dosá-la (SHIMURA, 1991, p. 
34; MARQUES, 1961, p. 152).

Vista por qualquer ângulo, a denúncia assume papel fundamental 
na deflagração e desenvolvimento do processo penal, razão pela qual 
seus requisitos formais/substanciais e suas variáveis exigem um estudo 
constante e atualizado2. Estudo tanto mais necessário na medida em que
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1 A função de justiça penal põe nas mãos dos governos um instrumento de compressão das 
liberdades dos indivíduos, não só pelas consequências condenatórias como, já no proce
dimento, pelas medidas preventivas a que sujeita os imputados. Estes não teriam meio de 
evitá-las, quando, obra de erro, faccionismo, despotismo, tirania, maldade, não lhes fossem 
dadas garantias de defesa. São garantias não de defesa do interesse estritamente penal, mas 
dos direitos individuais contra os possíveis abusos de poder (ALMEIDA, 1937, p. 135),

? Em 1948, Carnelutti (1961, p. 135) emitiu uma advertência, que guarda uma constran
gedora atualidade, sobre a "negligencia en torno al concepto de ia imputación", pois ainda 
hoje a doutrina mostra uma profunda indiferença no estudo teórico da imputação (como 
categoria genérica) no processo criminal, e os aplicadores jurídicos, na prática diária do 
foro, produzem peças acusatórias de forma artesanal e pouco científica.
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nos deparamos constantemente com denúncias ineptas, mal-elaboradas 
e definitivamente prejudiciais à ampla defesa, ao contraditório, à lealdade 
processual e à própria dignidade humana3, que ao fim acabam também se 
voltando contra a própria acusação oficial, pelo viés pragmático, pois em 
grau de recurso muitos processos criminais são anulados, desde o início, por 
conta de inépcia acusatória.

1 Conceito e requisitos formais da denúncia
A denúncia é um ato processual, escrito ou oral, privativo do Minis

tério Público (dominis litis), que a maneja nos crimes de ação penal pública, 
condicionada ou incondicionada, por meio da qual a pretensão punitiva do 
Estado é deduzida perante o Estado-juiz. Segundo classificação de Paulo Lúcio 
Nogueira (1991, p. 55), pode ser própria ou genuína quando o Promotor 
pede aplicação da pena ao acusado penalmente imputável; imprópria, em 
que o Promotor oferece denúncia contra o louco, assim já declarado desde 
a fase policial, quando este, na verdade, está isento de pena (art. 26 do 
CP), e deveria ter sido pedida apenas a aplicação de medida de segurança; 
cumulativa, quando a denúncia engloba vários crimes praticados pelo 
denunciado; alternativa, aquela que imputa fatos certos e determinados, 
mas a classificação é alternativa, já que cabe ao julgador capitular devida
mente o fato descrito4. Há também a chamada denúncia vazia, quando a 
peça inicial, embora narrando fato delituoso, apresenta-se em descompasso 
com os elementos probatórios constantes do inquérito policial ou resulta de 
pura criação mental da acusação (HAMILTON, 1998, p. 12).

O art. 41 do Código de Processo Penal (CPP) traz as diretrizes básicas 
para a confecção de uma peça acusatória formal: "A denúncia ou queixa 
conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 
qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá- 
lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas''.

3 Uma imputação injusta e ilegítima, que não atende aos requisitos formais ou substanciais, 
fere, efetivamente, o princípio da dignidade do ser humano, sujeitando o acusado a toda 
sorte de humilhações e ofensas, pois, como dizia Roberto Lyra (1989, p. 141), "a ação 
penal é, pelo menos, constrangimento, banco dos réus, publicidade, rol dos culpados, 
prevenção pública, identificação, prisão preventiva, permanência no distrito da culpa, 
cerceamento da liberdade, suspensão do conceito profissional, reserva, desconfiança, 
capitis diminutio, enfim". Ver STF, RT411/407.

4 Sobre a denúncia alternativa, ver tópico 5.
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O Código de Processo Penai Militar é mais minudente no que toca às 
exigências dos requisitos formais da denúncia. Dispõe o art. 77 do referido 
estatuto:

A denúncia conterá: a) a designação do juiz a que se dirigir; b) 
o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou escla
recimentos pelos quais possa ser qualificado; c) o tempo e o 
lugar do crime; d) a qualificação do ofendido e a designação da 
pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre 
que possível; e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as 
suas circunstâncias; f) as razões de convicção ou presunção 
da delinqüência; g) a classificação do crime; h) o rol das teste
munhas, em número não superior a seis, com a indicação da 
sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma 
indicação.

A denúncia, no dizer de João Mendes de Almeida Júnior (1959, p. 
183), é uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve 
revelar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação 
transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou 
(quibus auxiliis), o malefício que produziu {quid), os motivos que o deter
minaram a isso (cur), a maneira por que a praticou (quomodo), o lugar onde 
a praticou [ubi), o tempo [quando)... Demonstrativa, porque deve descrever 
o corpo de delito, dar as razões de convicção ou presunção e nomear as 
testemunhas e os informantes.

A peça acusatória deve ser elaborada de tal forma que responda às 
seguintes perguntas: Como? Quando? Quem é o culpado? Qual é o crime? 
Onde foi cometido? Com que cúmplices? Por que motivo? A seguir, anali
samos, um a um, os requisitos formais previstos em lei para que a peça 
acusatória seja apta e válida.

1.1 Exposição (descrição) do fato criminoso, com todas as suas 
circunstâncias: imputação

O acusador descreve acontecimentos naturais que servem de base 
empírica à pretensão punitiva, e nos quais o elemento fundamental está na 
conduta comissiva ou omissiva do indiciado e não de terceiro (SHIMURA, 
1991, p. 36; TAVARES, 2002, p. 252). O réu não se defende deste ou daquele 
crime definido ou tipificado no Código Penal ou em qualquer outra lei penal, 
mas do fato criminoso imputado na denúncia ou queixa. Não basta que o 
denunciante repita as palavras da lei ou apresente uma descrição nebulosa, 
vaga e imprecisa.
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A descrição do fato criminoso é uma espécie de núcleo intangível da 

peça acusatória, pois nem sequer o Juiz poderá modificá-lo, como ressaltado 
no art. 383, caput, com a nova redação conferida pela Lei n̂  11.719, de 20 J 
de junho de 2008, ao tratar da emendatio libelli: "O juiz, sem modificar I  
a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lh 
definição jurídica diversa

A acusação determina a amplitude e conteúdo da prestação juris- j 
dicional, motivo pelo qual o Juiz criminal não pode decidir além e fora do f 
pedido em que o órgão da acusação deduz a pretensão punitiva (quod j 
non est in líbeilo, non est in mundo). Os fatos descritos na denúncia ou § 
queixa delimitam o campo de atuação do poder jurisdicional (MIRABETE 
2000, p. 164; FRAGOSO, 1982, p. 426}. Mas, também, o teor da acusação j 
com a descrição precisa e determinada dos fatos criminosos fornece ao j 
acusado a possibilidade de manejar uma ampla defesa, pois proporcion- 
ao defensor a oportunidade de orientar o denunciado para o interroga
tório, na produção de provas e na condução estratégica de seu aparato 
defensivo. A imputação regular garante, em suma, a paridade de armas \ 
no evoluir do processo e evita que o acusado faça prova negativa sobre a : 
prática do crime (inversão inconstitucional do ônus da prova).

A acusação deve se apresentar de modo claro e completo, formulada 
de maneira que o réu possa contrapor-se a seus termos. É essencial, { 
portanto, a descrição do fato delituoso em todas as suas circunstâncias. A j 
imputação, vale repetir, centra-se no fato histórico que deve ser, necessária 
mente, localizado no tempo e no espaço, sendo descrito, com pormenores, 
em relação às circunstâncias que cercaram sua concreta realização5. Uma 
descrição incompleta, dúbia ou de um fato atípico gera a inépcia da denúncia 
e nulidade do processo, com a possibilidade de trancamento por meío 
de hobeas corpus, se o Juiz não rejeitar desde logo a inicial. Para alguém f 
preparar e realizar sua defesa com plenitude é preciso que esteja claramente f 
descrito o fato do qual irá defender-se (GRECO FILHO, 1991, p. 64). A defesa f 
não pode ser prejudicada pelos defeitos da acusação.

'11181

_________________ _____ _____
5 TACrim-SP-AP, Rei. Silva Franco, RT 549/332. No mesmo sentido, STJ, Recurso em Habea 

Corpus n. 4.132-3- BA, Rei. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJU 3.4.1995, p. 8.148: "A i 
denúncia revela-se apta, uma vez evidenciado que a imputação descreveu o fato con 
todas as suas características, isto é, identificável, no tempo e no espaço, definido com< 
infração penal. Com isso, é ensejado o exercício do direito de defesa".
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1.2 Qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se 
possa identificá-lo

É necessário virem expostos na denúncia a qualificação do acusado ou 
os esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Qualificar é apontar o 
conjunto de qualidades que individuam a pessoa, nele induindo-se nome, 
cognome, nome de família ou apelido, pseudônimo, estado civil, filiação, 
cidadania, idade, sexo e estado físico. Não impede o oferecimento da 
denúncia a ignorância a respeito de algumas dessas qualidades e mesmo do 
nome do imputado se é possível reproduzir na peça vestibular elementos 
que possam individuar a pessoa do imputado {idade, sexo, características 
físicas, dados particulares, sinais de nascença, alcunha etc.) (MIRABETE, 
2000, p. 124).

A lei exige que sejam fornecidos dados capazes de identificar e indivi
dualizar o acusado. Assim, além da qualificação comum (nome completo, 
nacionalidade, estado civil, profissão, número do RG e do CPF e endereço 
completo), é necessário indicar filiação, naturalidade, características físicas 
como deformidades, apelidos etc. Se não dispuser de meios para qualificar 
ou não tiver informações suficientes para individualizar o acusado, o MP 
deverá ou pedir o arquivamento ou requisitar diligências diretamente à 
polícia (art. 47 do CPP), objetivando coletar mais dados para lograr indivi
dualizar o eventual acusado.

Denúncia oferecida sem a qualificação do acusado ou com dados 
insuficientes para o identificar é inepta, podendo ser rejeitada pelo Juiz ou 
ensejar o trancamento da ação proposta, desde que seja impossível obter 
os dados necessários à identificação. Todavia, a impossibilidade de identifi
cação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não 
obstará o recebimento da denúncia, desde que certa a sua identidade física. 
A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da 
sentença, se for descoberta a qualificação do acusado, far-se-á a retificação, 
por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes6.

1.3 Classificação do crime
A classificação ou definição jurídica do crime não é elemento funda

mental da peça acusatória e chega até mesmo a ser irrelevante para a sua 
higidez jurídica. O perfeito enquadramento do fato criminoso descrito às

STJ, 6J-Turma, HC 17.621, Rei. Hamilton Carvalhido, j. 13.11.2001, DJU 25.2.2002, p. 450.
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normas legais é tarefa do Juiz (iura novit cúria ou narra mihifactum dabo tibi 
jus). Esse dogma insere-se na teoria geral do processo, aplicando-se tanto 
ao processo civil quanto ao processo penal. O nomen iuris que se dê a uma 
categoria jurídica ou o dispositivo de lei que se invoque para caracterizá-la são j 
irrelevantes, se acaso equivocadamente indicados. O que o Juiz necessita são os : 
fatos, pois o direito ele conhece. A subsunção do fato à norma é dever do Juiz; a ; 
categorização jurídica do fato é tarefa do julgador (PASSOS, 1975, p. 219).

A correlação ou congruência se verifica entre a sentença e o fato 
criminoso descrito (causa petendi), e não entre a sentença e a classificação j 
jurídica dada (OLIVEIRA, 2008, p. 507). E a defesa deve concentrar suas 
energias nos fatos narrados e não na capitulação legal contida na peça inicial.
A jurisprudência é pacífica neste sentido:

Eventual erro na capitulação legal pode ser corrigido m 
momento da sentença, ex vi do a rt 383 do CPP, sem causar 
prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, porquanto o réu se |  
defende dos fatos a ele imputados, e não da classificação do |  
crime feita na denúncia7. mm

A classificação oferecida pela denúncia não passa de um esboço, de |  
uma proposta, até porque o Ministério Público ainda não possui todas as f 
informações sobre o fato, mas apenas o suficiente para propor a ação penal, i 
podendo definir conduta que ao longo da instrução penal, com os dado 
complementares trazidos aos autos, possa se descaracterizar. A classificação 
provisória não vincula o Juiz, que pode alterá-la (emendado iibelli). O limite j 
do julgamento que decide sobre a acusação está no fato descrito atribuído j 
ao acusado.

Portanto, sendo provisória a classificação da denúncia, o erro ou 1 
omissão na capitulação do delito não a contamina, não ocorrendo inépcia, J 
O essencial é que o fato atribuído ao acusado esteja descrito corretamente | 
na inicial, pois ele se defende desse fato e não da capitulação provisória j~ 
constante da inicial (FRANCO; STOCO, 2004, p. 339).

1
—

7 STJ, HC 25810/SC, 5a Turma, Rei. Min. Félix Fisher, julg. em 6.3.2003, publ. no DJU de f 
14.4.2003, p. 239. Ver STF, HC 79535/MS, 2a Turma, Rei. Min. Maurício Corrêa, julg. < 
16.11.1999, publ. no DJU de 10.12.1999, p. 3.
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Embora irrelevante para a admissibilidade da denúncia, a errônea 
classificação legal do crime pode gerar sérios prejuízos para a defesa, como, 
v.g., não ter direito ab initio à fiança, à liberdade provisória, à suspensão 
condicional do processo etc.

1.4 Rol de testemunhas
O rol de testemunhas é facultativo. A obrigatoriedade, que vincula 

o órgão acusatório, é o oferecimento do rol na denúncia, razão pela qual, 
não o fazendo, preclui a oportunidade de requerer a produção de prova 
testemunhai (NUCCI, 2007, p. 145-146). Portanto, denúncia sem rol de teste
munhas não é inepta nem nula, pois não há qualquer prejuízo ao exercício 
da ampla defesa. No caso de não existir prejuízo para o réu, não se poderá 
falar em nuíidade, em face do princípio do pas de nullité sans grief *, acolhido 
no art. 563 do CPP ("Nenhum ato será declarado nulo, se da nuíidade não 
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa").

A própria redação da norma legal, conforme art. 41 do CPP já 
colacionado ("A denúncia ou queixa conterá... quando necessário, o rol das 
testemunhas"), confirma o caráter facultativo do rol de testemunhas. E isso 
se dá porque, em muitas ocasiões, inexistem testemunhas sobre o fato ou, no 
caso concreto, o fato não exige prova testemunhai para a sua comprovação.

1.5 Endereçamento
Embora a lei não contenha expressamente a exigência, a peça acusa- 

tória deve indicar o órgão jurisdicionai ao qual é dirigida, obedecendo às 
regras processuais que fixam a competência (art. 69 e ss. do CPP). O erro de 
endereçamento não gera nuíidade, nem inépcia da denúncia (cf. tópico 8.4).

2 Requisitos substanciais ou materiais da denúncia: suporte proba
tório mínimo

Além dos requisitos formais previstos no art. 41 do CPP, a denúncia 
deve obedecer a requisitos substanciais indicativos da autoria e materia- 8

8 Cf. jurisprudência: STJ, HC 12.116/CE, 5a Turma, Rei. Min. Edson Vidigal, publ. no DJU de 
1.8.2000, p. 287; STJ, 5aTurma, REsp 236.176/ES, Rei. Min. Edson Vidigal, v.u., j. 15.3.2001, 
publ. no DJU de 23.4.2001, p. 177; STJ, 6a Turma, HC15.523/SP, Rei. Min. Hamilton Carva- 
Ihido, v.u., j. 7.8.2001, publ. no DJU de 29.10.2001, p. 271.
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Jidade9. O Estado, por meio do Ministério Público, não pode destravar a 
persecução penal sem ter um suporte mínimo indiciário apto para definir 
a autoria e precisar a materialidade. A peça acusatória, portanto, não 
pode ser elaborada sobre suspeitas e suposições. Diante da ausência de 
suporte probatório mínimo, temos o que a doutrina chama de ausência de 
justa causa, podendo a inicial acusatória ser rejeitada ou trancada a ação 
proposta.

Entende-se por justa causa a presença de um substrato probatório 
mínimo capaz de justificar o desencadeamento do exercício da pretensão 
acusatória, ou seja: indícios razoáveis de autoria e prova da materialidade de 
um fato típico e ilícito, que legitimem a possibilidade de incidência do direito 
de punir do Estado.

I

IIIIn|

■I

Denúncia amparada em mera suposição da vítima, que, no 
entanto, não restou corroborada pelo restante da prov; 
carreada aos autos. A simples constatação de que o acusado 
é propenso à prática de delitos não tem o condão de, isolada 
mente, pressupor sua autoria em um delito sobre o qual não 
lhe recaiam quaisquer outros indícios de participação. E sen 
tais elementos não há justa causa para instauração da ação 
penal, pois do contrário estaríamos a admitir a propositura d> 
processos criminais contra qualquer pessoa, com base apenas 
em suspeitas e suposições. Mesmo que se possa dizer que a 
alegação da denúncia poderia eventualmente ser comprovad 
em juízo, deve haver um rastro inicial mínimo, que faça com | 
que nisso possamos acreditar. Caso contrário, bastaria que S' 
denunciasse para que depois se buscassem aqueles elementos |  
que minimamente já deviam estar presentes como condição de | 
procedíbilidade. Ausência defumus boni iurís para que a açã' 
penal tenha condições de viabilidade10 *.

'■mj

9 O Código de Processo Penal Militar, no art. 30, expressamente prevê que "a denúncia deve I 
ser apresentada sempre que houver: a) prova de fato que, em tese, constitua crime; b) | 
indícios de autoria".

10 TJRS, Apelação Crime n2 70010948438, 8â Câm. Crim., Rei. Des. Lúcia de Fátima Cerveira, í
julg. em 16.8.2006. In: MEZZOMO, Marcelo Colombelli. Elaborando a denúncia criminal. ?
Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1.241, 24 nov. 2006. Disponível em: <http://jus2.uol. |  
com.br/doutrino/texto.asp?id=9196>. Acesso em: 14 nov. 2009.
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O Ministério Público, para acusar formalmente alguém, deve estar 
respaldado por um suporte probatório idôneo, a fim de evitar constranger 
o acusado sem justa causa. A mera descrição, na denúncia, da figura típica 
imputada ao acusado mostra-se insuficiente, leviana e caracteriza constran
gimento ilegal a seu status libertatis. Para evitar que o acusado sofra o 
tormento de enfrentar uma ação penal, necessário se faz que ela venha 
embasada em um mínimo de provas a determinar a idoneidade ictu oculi da 
acusação (FRANCO; STOCO, 2004, p. 339-340).

A denúncia não pode ser uma mera criação mental do Ministério 
Público e não pode decorrer de simples suposição ou conjectura. O homem 
responde penalmente pelo que faz ou deixa de fazer. Repele-se, nesse 
âmbito, a simples suposição.

Meras conjecturas sequer podem conferir suporte material a 
qualquer acusação estatal. É que, sem base probatória consis
tente, dados conjecturais não se revestem, em sede penal, 
de idoneidade jurídica, quer para efeito de formulação de 
imputação penal, quer para fins de prolação de juízo condena- 
tório11.

Para se chegar à imputação, é forçoso obedecer a uma ordem natural e 
legal do procedimento acusatório: primeiro, a obtenção de indícios idôneos 
sobre o fato e a autoria; depois, a formulação da acusação. O que não se 
pode é inverter o princípio e a regra, construídos com tanto sacrifício na longa 
história da civilização, qual seja, o de que o Estado só pode ter autoridade 
para impor constrangimento a seus súditos se esse constrangimento for 
efetivamente legal, com observância das regras jurídicas, em especial as de 
índole constitucional12.

O que acontece se a denúncia não atender aos requisitos formais 
previstos no art. 41 do CPP, embora presentes os requisitos materiais 
(indícios de autoria e prova da materialidade)? Neste caso, deve a denúncia 
ser julgada apenas inepta, de forma a permitir o oferecimento de outra 
inicial acusatória, não se justificando o trancamento da ação penal por falta 
de justa causa. A seguir, apresentamos, passo a passo, o modelo padrão de

___________  C riminai / Criminal

11 Voto do Ministro Celso de Mello no HC n2 86.879/SP. No mesmo sentido: TJSP, RT 462/336; 
STJ, RT 699/376.

"TACrim-SP, 5â C, HC424.066/2, Rei. Cláudio Caldeira, j. 11.11.2002, Boi. IBCCrím 124/688,2003.

http://jus2.uol._%7ccom.br/doutrino/texto.asp?id=9196
http://jus2.uol._%7ccom.br/doutrino/texto.asp?id=9196
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uma denúncia (atendendo às sete circunstâncias: quem?, quando?, onde?, 
por que meios?, o quê?, por quê?, de que modo?):

Endereçamento (indicação do órgão judicial -  competência, art. 69 e 
ss, CPP) 4

Legitimado ativo (Ministério Público -  art. 1 2 9 ,1, da CF)
£
Qualificação (art. 41, CPP) -*■ "Quis" (quem? = denunciado + ação 

transitiva)
iz

"Quando" (Quando? = caracterização da ação no tempo)

"Ubi" (Onde? = lugar onde praticou; caracterização da ação no espaço)
12
"Quibus auxiliis" (Por que meios? = meios empregados)

*
"Quid" (O quê? = malefício que produziu)

"Cur" (Por quê? = motivo do crime, intenção)

"Quomodo" (De que modo? = maneira como praticou o crime)

Classificação legal do crime (art. 41, CPP) -> pedido de recebimento 
da denúncia, citação e condenação (*) -» proposta de suspensão condicional 
do processo (quando cabível)

Rol de testemunhas (art. 41, CPP) -» Assinatura do Promotor

■1

s
i

I
|

11
nI■

_____________________________
* Atenção: nos crimes dolosos contra a vida, de competência do Tribunal do Júri, na denúnci 

o Promotor não deve pedir a condenação, mas a pronúncia do acusado. Trata-se de uma \ 
impropriedade técnica que deve ser evitada!

ml i
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3 princípios informativos da denúncia
3.1 Princípio da objetividade
A denúncia é uma peça de acusação com objetivos bem-definidos, 

por isso, deve ser objetiva e concisa, abordando diretamente a exposição 
do conteúdo penalmente relevante. Sua âncora são os fatos e o comporta
mento do acusado. Não precisa se prender a minúcias e fatos irrelevantes. 
Por exemplo, em um crime formal como extorsão, é irrelevante à denúncia 
mencionar eventual consumação. A imputação deve restringir-se ao indis
pensável à configuração da figura delitiva e às circunstâncias fáticas que 
cercam o fato principal e que possam servir para esclarecê-lo.

Fatos irrelevantes ou meramente ilustrativos nada acrescentam ao 
conteúdo da imputação e, portanto, é recomendável evitá-los. A denúncia 
nãó se presta a contar estórias prolixas sobre o crime, mas a expor, direta 
e objetivamente, a conduta típica do denunciado e, eventualmente, o 
comportamento da vítima ou de terceiros, se considerado relevante para a 
configuração do crime. O núcleo vital da denúncia, todavia, é o comporta
mento do acusado e seus desdobramentos típicos.

3.2 Princípio da concisão
Ligado ao princípio da objetividade está o da concisão. Além de ser 

objetiva e ir direto ao conteúdo penalmente relevante, a denúncia deve 
ser concisa, vale dizer, deve buscar referir-se ao fato em apuração de forma 
direta e simples, sem estender-se em demasia em explicações, até porque 
não é uma peça de convencimento. Isso não impede que existam denúncias 
extensas. É possível denúncias com centenas de fatos, mas o princípio da 
concisão aplicado em tais circunstâncias exige que na menção a cada um 
deles, a abordagem seja simples, direta, objetiva e clara. Devem-se evitar 
a linguagem prolixa, as palavras inúteis ou excessivas, as frases truncadas e 
ambivalentes (MEZZOMO, 2006).

Como decorrência desse princípio, a denúncia não deve dar vazão a 
uma discussão jurídica dos fatos narrados e descritos, nem fazer referência 
a elementos doutrinários ou jurisprudenciais a sustentá-la. Tampouco 
é necessário que se constitua em uma peça literária, polida e repolida. 
Também não deve a peça acusatória conter menção às alegações do 
indiciado, vítima ou testemunhas, pois isso constitui simples exteriorização 
dos elementos colhidos no procedimento investigatório ou contidos nas 
peças de informações.



3.3 Princípio da precisão
A denúncia deve delinear e historiar fatos certos, descrevendo, de 

maneira precisa e logicamente sequenciada, como regra geral, a conduta 
de cada acusado, sem esquecer todas as circunstâncias relevantes para o 
caso. O objetivo desse princípio é garantir a mais ampla defesa e o contra
ditório.

4 Denúncia ou imputação alternativa
Fala-se em denúncia alternativa quando há dúvida sobre a qualificação 

jurídica de determinado fato, quando não se consegue identificar qual o 
tipo de delito cometido ou quando o fato concreto mostra-se equivocado, 
apresentando elementos definidores comuns a duas figuras típicas 
autônomas, sem que possa indicar o infrator, desde logo, como incurso em 
um ou outro tipo. Por exemplo, se o denunciado foi surpreendido na posse 
de coisa alheia móvel sem que se haja condições de estabelecer, de pronto, 
se a subtraiu ou se a recebeu, sabendo sua origem, do autor da subtração, 
admite-se uma imputação alternativa de furto e receptação13.

O Supremo Tribunal Federal (STF)14, apreciando arguição preliminar 
de inépcia da denúncia por alternatividade da imputação, já decidiu que "a 
alternatividade na classificação jurídica do fato não torna inepta a denúncia, 
porque não somente uma exata e certa adequação é irrelevante, como, 
também, porque não vincula o julgador. A este é que cabe capitular correta 
mente o fato nela descrito''.

A alternatividade na imputação não implica prejuízo ao direito de 
defesa. O acusado, como já dito várias vezes, defende-se do fato descrito c 
não da classificação dada pelo acusador, seja esta unitária ou alternativa. 0 
réu é citado para se defender dos fatos, mesmo que sejam passíveis de si- 
admitir definições jurídicas diversas. De qualquer forma, tendo o acusado 
cabal conhecimento dos fatos alternativamente imputados, destes terá 
oportunidade de se defender, razão pela qual a decisão que eventualment 
lhe impingir uma condenação não o terá pego de surpresa.
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13JUTACrim, 81/34. Também admitindo a imputação alternativa, JUTACrim 54/144, 81/534, 
85/540, 87/420.

14 RT 528/361.
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5 Teoria da dupla imputação
A teoria da dupla imputação consiste na responsabilização penal não 

só da pessoa física que agiu em nome e em benefício da pessoa jurídica, mas 
também da própria pessoa jurídica. É a possibilidade de responsabilização 
simultânea do ente coletivo e da pessoa física.

Admite-se a responsabilidade penal da pessoa jurídica em 
crimes ambientais desde que haja a imputação simultânea do 
ente moral e da pessoa física que atua em seu nome ou em seu 
benefício, uma vez que não se pode compreender a responsa
bilização do ente moral dissociada da atuação de uma pessoa 
física, que age com elemento subjetivo próprio15.

A dupla imputação é adotada entre nós pela Lei ne 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, que trata dos crimes contra o meio ambiente. Atribui-se, 
nessa lei, responsabilidade penal às pessoas jurídicas, desde que reunidos 
os seguintes requisitos: a) que o crime tenha sido cometido por decisão 
de seus representantes legais ou contratuais ou, ainda, de seus órgãos 
diretores colegiados; b) que o delito tenha sido cometido no interesse ou 
em benefício da entidade (art. 39, coput). Além disso, de acordo com o 
parágrafo único do art. 3Q da referida lei, a responsabilização penal das 
pessoas jurídicas não afasta a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou 
partícipes do mesmo fato. Tal disposição consagra definitivamente, no 
ordenamento jurídico brasileiro, o sistema da dupla imputação.

6 Elaboração técnica da denúncia nas diversas modalidades criminais
6.1 Concurso de agentes
Apesar do entendimento sobre o tema estar longe de ser pacífico, nos 

casos de concurso de agentes é indispensável que a denúncia descreva, ainda 
que resumidamente, a conduta delituosa de cada agente ou partícipe, de modo 
a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Uma denúncia 
penal válida, independentemente de ter um ou vários agentes, deve, além 
de narrar a participação individual do agente, estabelecer seu liame com as 
condutas do evento delituoso, em atenção não só à norma infralegal (art. 41 
do CPP) como também aos princípios constitucionais.

15 STJ, REsp ne 889528 -  SC, Rei. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJ 17.4.2007. No mesmo 
sentido: STJ, 6ã Turma, REsp n? 847.476/SC, Rei. Min. Paulo Gaiotti, j. 8.4.2008.



Discriminar a participação de cada co-réu é de todo necessária [.. 
porque, se, em certos casos, a simples associação pode constituir 
um delito per se, na maioria deles a natureza da participação c 
cada um, na produção do evento criminoso, é que determina a 
sua responsabilidade, porque alguém pode pertencer ao mesmo 
grupo, sem concorrer para o delito, praticando, por exemplo, ah 
penalmente irrelevante, ou nenhum. Aliás, a necessidade de se 
definir a participação de cada um resulta da própria Constituiçã 
porque a responsabilidade criminal é pessoal, não transcende da 
pessoa do delinqüente [...]. É preciso, portanto, que se compro' 
que alguém concorreu com ato seu para o crime16.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgados recentes, tem 
manifestado o seguinte entendimento:

[...] a denúncia deve descrever os elementos constitutivos do 
crime e suas circunstâncias. Importante é a narração do fat 
A capitulação normativa é inócua. A imputação, além disso, 
precisa individualizar a conduta de cada autor. A regra é válh 
também para o caso de concurso de agentes. Decorrência 
da imprescindibilidade dos princípios do contraditório e d 
fesa plena. O aditamento à denúncia não supre, no Estado < 
Direito democrático, a deficiência da acusação. A Constituição 
da República consagra o princípio da personalidade. Rejeita, 
pois, a responsabilidade pelo fato de outrem17.

A descrição pormenorizada da conduta de cada agente atende aos 
apelos garantistas mais arraigados e ao espírito constitucional de propor
cionar ampla defesa aos acusados.

56 Justitia, Sáo Paulo, 67 (201), jan./dez. 20 10________________

16 STF, RTJ 35/517-534.
17 STJ, HC 3.766-PR (95.0037497-8), 6a Turma, Rei. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU 27/05/96, 

Lex Jurisprudência do STJ e TRFs, v. 86, p. 280. No mesmo sentido: RHC 19.764/PR, 5a
Turma, Rei. Min. Gilson Dipp, J. 25.9.2006; HC40.005/DF, 6-Turma, Rei. Min. Paulo Gailotti, 
J. 7.11.2006; HC57.622/SP, 5a Turma, Rei. Min. Felix Fischer, J. 4.9.2006; HC54.868/DF, 5a 
Turma, Rei. Min. Laurita Vaz, J. 27.2.2007; RHC 19.734/RO, 5a Turma, Rei. Min. Gilson Dipp, 
J. 23.10.2006; HC 58.372/PA, 6a Turma, Rei. Min. Paulo Medina, J. 7.11.2006; HC 23.819/ 
SP, 6- Turma, Rei. Min. Paulo Gailotti, J. 6.9.2004; HC 57.213/SP, 5a Turma, Rei. Min. Gilson 
Dipp, J. 14.11.2006; Resp 783.292/RJ, 5a Turma, Rei. Min. Felix Fischer, J. 3.10.2006; A 
404/AC, Corte Especial, Rei. Min. Gilson Dipp, J. 5.10.2005; RHC 16.135/AM, 6a Turma, Rei. 
Min. Nilson Naves, J. 24i6.2004.

6.2 Crime societário
O chamado crime societário é aquele delito praticado por pessoas que 

agem em nome e em proveito de pessoas jurídicas, resultando na crimi
nalidade econômica perpetrada no âmbito das organizações empresariais. 
Uma das maiores dificuldades em lidar com essa categoria de criminalidade 
refere-se ao esquadrinhamento da intimidade da vida empresarial e dos 
órgãos de administração societária com o fim de identificar e individualizar a 
origem dos atos de vontade que resultam no crime.

O concurso de agentes não é imprescindível para a caracterização 
do crime societário, porque, embora para se constituir a sociedade haja, 
necessariamente, a convergência da vontade de várias pessoas, somente 
o indivíduo, de forma isolada, pode praticar atos criminosos em seu nome 
{PRATES, 2000, p. 3).

Diante de um direito penal construído sobre os postulados da respon
sabilidade pessoal, da culpabilidade, da ampla defesa, do contraditório e do 
devido processo legal, assume relevo a discussão sobre a denúncia genérica 
nos crimes societários.

O STF tem o entendimento, reiterado em inúmeras decisões18, de que, 
no caso de crimes societários, a exigência de descrição individualizada da 
conduta dos denunciados é atenuada e diferida para a instrução, na qual 
a conduta e a participação de cada um serão esclarecidas. Denota não 
ser possível, por um lado, que se inicie uma ação penal sem se imputar, 
individualmente, a cada um dos acusados, a prática de fato definido como 
crime. Não se pode, por outro lado, responsabilizar criminalmente alguém 
pelo simples fato de ser sócio, diretor ou gerente de empresa. Tampouco se 
pode, automaticamente, sem perquirir, no caso concreto, a culpabilidade do 
agente, atribuir-lhe o ilícito apurado em relação à pessoa jurídica. Diante de 
uma ordem constitucional que consagra os princípios da ampla defesa, do 
contraditório, do devido processo legal e da pessoalidade da pena e em face 
da previsão legai contida no art. 41 do CPP, é de se crer que, também em 
relação aos crimes societários não pode a denúncia ou a queixa cingir-se a
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18RTJ 125:1.063, 101:563, 114:226, 100:556 e 118:149. A doutrina mostra-se dividida 
sobre o tema, mas, pela inadmissibilidade de denúncia genérica nos crimes societários, 
podemos apontar alguns nomes representativos: Gomes (1995, p. 246-247); Jesus (1990, 
P. 84); Almeida (1975, p. 114); Pimentel (1987, p. 174); Tucci (1993, p. 214).
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descrever objetivamente o fato delituoso, sem que haja a imputação pessoal 
da conduta criminosa. E mais, é necessário que tal imputação encontre-se 
apoiada em um mínimo de substrato probatório, sem o que não se constatará 
a existência de justa causa para o desenvolvimento da ação penal (PRATES, 
2000, p. 2).

Também não convence o argumento de que a participação de cada 
agente, exigida expressamente pelo art. 11 da Lei n9 8.137/1990, seja 
apurada durante a instrução criminal. A imputação deve ser prévia. No 
decorrer da instrução o que se há de fazer é simplesmente consubstanciar a 
prova dos fatos imputados aos acusados. Não a própria identificação desses 
fatos {MACHADO, 2002).

O próprio STF, em manifestações recentes, vem suavizando e revendo 
sua posição histórica:

HABEAS CORPUS. PENAL PROCESSO PENAL TRIBUTÁRIO. 
DENÚNCIA GENÉRICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIW 
INÉPCIA. Nos crimes contra a ordem tributária a ação penal é 
pública. Quando se trata de crime societário, a denúncia não 
pode ser genérica. Ela deve estabelecer o vínculo do adminis 
trador ao ato ilícito que lhe está sendo imputado. É necessário 
que descreva, de forma direta e objetiva, a ação ou omissão 
da paciente. Do contrário, ofende os requisitos do CPP, ar 
41 e os Tratados Internacionais sobre o tema. Igualmente, c 
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditóric 
Denúncia que imputa co-responsabilidade e não descreve 
a responsabilidade de cada agente, é inepta. O princípio d 
responsabilidade penal adotado pelo sistema jurídico brasileir 
é o pessoal (subjetivo). A autorização pretoriana de denúncia 
genérica para os crimes de autoria coletiva não pode servir d 
escudo retórico para a não descrição mínima da participaçã 
de cada agente na conduta delitiva. Uma coisa é a desne 
cessidade de pormenorizar. Outra, é a ausência absoluta de 
vínculo do fato descrito com a pessoa do denunciado. Habe< 
deferido19.

De igual modo decidiu a l 9 Turma do STF ao deferir hobeas corpus 
para trancar a ação penal instaurada contra cotista e, após, acionista d-, 
sociedade, que jamais exercera cargo de gestão, gerência ou administração,

19 STF, HC 80.549-SP, 2a Turma, Rei. Min. Nelson Jobim, j. 20.3.2001.
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para apuração da suposta prática dos crimes de gerência fraudulenta de insti
tuição financeira e apropriação de bens de terceiros sem autorização (arts. 
4° e 59, Lei n9 7.492/1986). A Corte entendeu que, para enquadramento do 
paciente nos delitos aqui descritos, próprios de administrador de instituição 
financeira, impunha-se a descrição minuciosa de sua conduta na denúncia, 
não sendo válida, na espécie, a mera imputação genérica20.

E, mais recentemente, temos a seguinte decisão:

HC. CRIME SOCIETÁRIO. 1. Alegada inépcia da denúncia, por 
ausência de indicação da conduta individualizada dos acusados. 
2. Mudança de orientação jurisprudência!, que, nos crimes 
societários, entendia ser apta a denúncia que não individua
lizasse as condutas de cada indiciado, bastando a indicação 
de que os acusados fossem responsáveis pela condução da 
sociedade sob a qual foram praticados os delitos. 4. Necessidade 
de individualização das respectivas condutas dos indiciados. 5. 
Observância dos princípios do devido processo legal, da ampla 
defesa, contraditório e da dignidade da pessoa. 6. No caso 
concreto, a denúncia é inepta porque não informou, de modo 
adequado e suficiente, a conduta do paciente. 7. HC deferido21.

O STJ vem entendendo que:

Ser acionista ou membro do conselho consultivo da empresa 
não é crime. Logo, a invocação dessa condição, sem a descrição 
de condutas específicas que vinculem cada diretor ao evento 
criminoso, não basta para viabilizar a denúncia22.
INÉPCIA. DENÚNCIA. CRIME. PATRIMÔNIO CULTURAL O simples 
fato de o réu figurar no quadro associativo de pessoa jurídica 
que, na condição de locatária, ter-se-ia omitido em sua 
obrigação legal de impedir a deterioração de imóvel tombado, 
não autoriza a instauração de processo por crime contra o 
patrimônio cultural, se não estiver comprovado o vínculo entre a 
conduta e o agente, sob pena de reconhecer impropriamente 
a responsabilidade penal objetiva. A inexistência absoluta de

20 HC80.876-RJ, Rei. Min. limar Galvão, j. 4.9.2001.
21 STF, 2a Turma, HC 86.879/SP, Rei. Min. Joaquim Barbosa, j. em 21.2.2006. No mesmo 

sentido: STF, 2a Turma, HC n. 85.327-7-SP, Rei. Min. Gilmar Mendes, j. 15.8.2006, DJU
20.10.2006, p. 88.

22 RT 715/526, Relator Ministro Assis Toledo.
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elementos individualizados que apontem a relação entre os 
fatos delituosos e a autoria ofende o princípio constitucional 11 
da ampla defesa, tornando, assim, inepta a denúncia. Prece- I  
dentes citados: HC 79.376-RS, DJ 22/9/2008, e HC 73.747-Sí> j |
DJ 29/6/200723. J

|I1
A denúncia, portanto, nos crimes societários deve obedecer ao j 

comando padrão inserto no art. 41 do CPP, ou seja, descrever minuciosa e l  
individualizadamente a conduta de cada acusado na trama criminosa.

6.3 Crime multitudinário ou coletivo
O crime multitudinário é o delito cometido por multidão em tumulto, i  

Por exemplo: linchamento de um estuprador, saques coletivos etc.
Nos delitos coletivos, a pormenorização dos comportamentos é 

essencial apenas para efeito de condenação24. Dada a complexidade do iter 
criminis e a identificação da culpabilidade de cada agente no fato delituoso, 
admite-se certa atenuação do requisito formal da narração circunstanciad 
e individualizada de cada conduta.

Em caso de crime multitudinário admitir-se-á a narrai 
genérica dos fatos, sem a discriminação específica de cada 
denunciado, devendo a atividade instrutória cuidar da indiv 
dualização das condutas, com a aplicação do princípio do livre 
convencimento motivado25.

Predomina na jurisprudência o entendimento de que a denúncia en 
crimes multitudinários deve descrever os fatos e dizer da participação de 
todos os acusados. A maior ou menor atuação de cada um, a intensidadi 
do dolo e outros elementos podem ser apurados na instrução criminal, 
não sendo exigível vir expresso na denúncia. Basta que a denúncia narre 
a participação englobada dos denunciados, não se exigindo minudência do 
comportamento pessoal de cada um dos envolvidos26.

Justitia, Sáo Pauio, 67 (201), jan./dez. 3 1 0 ______________

23 STJ, RHC 19.488-RS, Rei. Min. Laurita Vaz, j. em 7.10.2008.
24 STF, RTJ 80/822.
25TRF, l s R, HC70.801 DF, Rei. Cândido Ribeiro,], em 21.3.2006, 3â Turma, publ. 28.4.2006, 

DJ, p. 57.
26 STJ, RHC 4.668 SP 1995/0029329-3, Rei. Min. Cid Flaquer Scartezzíni, j. em 22.8.1995, 5"

Turma, publ. DJ 5.9.1995, p. 31.117; RSTJ v. 84, p. 299; RTv. 724, p. 601.
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6.4 Crime tentado
Diz-se que o crime é tentado quando, iniciada a execução, não se 

consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A denúncia deve 
fazer referência ao fato impeditivo de sua consumação, não bastando repetir 
as palavras da lei: "por circunstâncias alheias à vontade do agente" (art. 14, II, 
do CP).

6.5 Crime culposo
O crime é culposo quando o agente dá causa ao resultado por impru

dência, negligência ou imperícia (art. 18, II, do CP). A imputação não deve 
apenas declarar qual é a modalidade da culpa (imprudência, negligência 
ou imperícia), mas em que ela consistiu taticamente; deve descrever o fato 
configurador da culpa.

7 Inépcia
A inépcia da denúncia tanto pode ser formal quanto material, ou ainda 

cumuíativamente formal e material. Ou seja, pode ser verificada na insuficiente 
narração e demonstração dos fatos ou pode decorrer da ausência de suporte 
mínimo indiciário apto para definir a autoria e precisar a materialidade.

De acordo com o art. 569 do CPP, as omissões da denúncia poderão ser 
supridas a qualquer momento, antes da sentença final. O STF, em interpre- 

atinente ao referido artigo legal, tem o entendimento sólido de que a 
denúncia, ainda com falhas ou vícios, se não forem substanciais, que chegar 

sentença, não mais poderá ser acoimada de inepta27.
Os vícios da denúncia dividem-se em dois tipos: os supríveis e os 

insupríveis. A regra de ouro para distinguir um vício do outro é simples: 
arretar prejuízo ao direito de defesa, teremos vício substancial ou 

insuprível; se não ocasionar dito prejuízo, o vício será sanável até antes 
da sentença, conforme exposto no art. 569 do CPP, não podendo mais

__________________ Criminal / Criminal

”  MTJRGS, 150/135. No mesmo sentido: STJ, HC 18.952/PE, 5̂  Turma, Rei. Min. Feiix 
Fischer, j. em 17.12.2002; RESP 168.314/RJ, 6§ Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j.

2.1998; RESP 124.035/DF, 6§ Turma, Rei. Min. Flamilton Carvalhido, j. em 17.5.2001; 
RESP 238.670/RJ, Rei. Hamilton Carvalhido, j. em 3.4.2001; e RHC 6.889/SP, 6® Turma, Rei. 
Mm . Anselmo Santiago, j. em 17.11.1997.
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ser arguido em eventual recurso28. São exemplos de vícios substanciais: 
a insuficiente descrição do fato criminoso, a falta de individualização do 
acusado etc.

7.1 Denúncia genérica
Tem-se denúncia genérica quando a acusação não promove a descrição 

da conduta ou comportamento do agente e não estabelece uma relação 
entre os comportamentos atribuídos ao acusado e os atos ilícitos suposta 
mente praticados por ele. Esse tipo de imputação é inepta e fere o art. 41 
do CPP, além dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido 
processo legal.

A imputação genérica fere ainda a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica), de 22 de janeiro de 
1969, ratificado pelo Brasil em 25 de setembro de 1992, no qual, no art. 
89, item 2, letra "b", prescreve que o acusado tem direito à comunicação 
prévia e pormenorizada da acusação formulada (GRINOVER; FERNANDES; 
GOMES FILHO, 1995, p. 69), bem como o Pacto Internacional de Direitos 
Civis e Políticos, de 1966, que, no art. 14, item 3, letra "a", consagra como 
garantia da pessoa acusada "ser informada, sem demora, em uma língua quo 
compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação 
contra ela formulada".

O STF, em algumas espécies de crime (societários e coletivos), admite 
a denúncia genérica em que a exigência da descrição individualizada da 
conduta dos denunciados é atenuada e diferida para a instrução. Esse enten
dimento jurisprudencial, ainda dominante, funda-se no art. 569 do CPP, que 
autoriza que as omissões da denúncia ou da queixa sejam supridas a todo 
tempo, antes da sentença final. Assim, seria possível postergar-se para a 
fase instrutória a delimitação da responsabilidade individual dos partícipes 
(PRATES, 2000, p. 7). Nem sempre, entretanto, esse entendimento foi pacífico 
-  e, na verdade, vem paulatinamente cedendo às exigências constitucionais 
da ampla defesa e do contraditório. Em 1965, no HC 42.303-PR, o Ministro 
Pedro Chaves expressava descontentamento:

28 STF, RT 765/533.
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Não posso admitir que prevaleça a tese sustentada no acórdão 
recorrido, no sentido de que a validade da denúncia pode ficar 
na dependência da prova a ser produzida. Não. A acusação da 
denúncia-libelo deve ser clara e precisa. O que dependerá de 
exame das provas é a procedência ou improcedência da ação 
penal, porque a denúncia não pode ser equiparada a uma 
promessa de acusação a ser concretizada inopportuno tempore.

E, mais recentemente, mediante parecer do Ministro Celso de Mello:

O sistema jurídico vigente no Brasil -  tendo presente a natureza 
dialógica do processo penal acusatório, hoje impregnado, em 
sua estrutura formal, de caráter essencialmente democrático -  
impõe ao Ministério Público a obrigação de expor, de maneira 
precisa, objetiva e individualizada, a participação das pessoas 
acusadas da suposta prática da infração penal, a fim de que o 
Poder Judiciário, ao resolver a controvérsia penal possa, em 
obséquio aos postulados essenciais do direito penal da culpa 
e do princípio constitucional do due process o f low, ter em 
consideração, sem transgredir esses vetores condicionantes 
da atividade da persecução estatal, a conduta individual do 
réu, a ser analisada, em sua expressão concreta, em face dos 
elementos abstratos contidos no preceito primário de incrimi
nação. O ordenamento positivo brasileiro repudia as acusações 
genéricas e repele as sentenças indeterminadas29.

A jurisprudência doSTJ, por sua vez, é sólida em não admitir a denúncia 
genérica:

A denúncia, articulada em termos extremamente genéricos 
e vagos, não descrevendo um mínimo necessário a indicar 
qualquer tipo de conduta, em tese, criminosa, ou mesmo a 
participação do agente em qualquer fato, salvo sua condição 
de empregado da empresa vítima de eventual ação delituosa, 
apresenta-se como insuficiente, não apenas para o exercício do 
direito de defesa, mas, também, para justificar o andamento da 
máquina punitiva estatal30.

39 STF, r  Turma, HC n? 73.590, Rei. Min. Celso de Mello, DJ 13.12.1996.
30 STJ, RT 780/549. No mesmo sentido: RBCCrim 19/351, Boi. IBCCrím 72/302.
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Adenúncia genérica, portanto, não atende à premissa básica de indicai 
os fatos com precisão para viabilizar que o acusado se defenda com plena 
consciência de todos os pontos acusatórios que o Estado levanta contra si.

7.2 Falta de assinatura da peça acusatória
A falta de assinatura do Promotor na denúncia é, em principio, vício 

insuprível. Denúncia sem assinatura é tida como inexistente. Todavia, se ficai 
evidenciado por elementos constantes dos autos (cota manuscrita e assinada 
de devolução do inquérito com denúncia em tantas laudas, por exemplo) 
que a assinatura deixou de ser lançada por esquecimento do Promotor 
sanável será o ato. E isso é defensável principaimente se nenhum prejuízo 
for ocasionado ao exercício pleno da defesa31.

HC- PROCESSUAL PENAL- DENÚNCIA- FALTA DE ASSINATURA- 
A assinatura integra os elementos essenciais da denúncia. A falfc 
implica inexistência do ato. a interpretação jurídica não pode 
porém, restringir-se ao aspecto formal. O vício só se proclama en 
sendo impossível manter-se o ato jurídico. Ausência de elemento 
essencial não se confunde com irregularidade, omissão formal 
Em sendo assim, evidenciado que a denúncia foi apresentad. 
pelo promotor que deixou de lançar sua assinatura, por esqueci 
mento, evidenciado por elementos constantes dos autos, válida 
é a imputação. A interpretação teleológica supera falhas literais 
notadamente quando se lembra que o processo é instrumentc 
A exposição de motivos do Código de Processo Penal chama a 
atenção para o trabalho do juiz não ser voltado para espiolhar 
nulidades32.

Também se não restar dúvida sobre a autenticidade da peça acusatórií 
por circunstâncias presentes aos autos, não há que se falar em nulidade:

31 TACrim-SP, RT 520/433. No mesmo sentido: TJPR -  HC 2119164 PR, Rei. Renato Nave 
Barcellos, j. em 22.10.2002, 3a Câmara Criminal, publ. em 31.10.2002, DJ 6.241; STF, RCrin 
77.915, DJU de 17.6.1974, p. 4.159; TJSP, RJTJESP119/475, RT693/392; TJSC, RT520/433

32 ST1, HC 1497-BA, 6a Turma, Rei. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, j. em 24.11.1992, D 
13.3.1995, p. 5.314. No mesmo sentido: TACrim/SP, RT 520/433; TJSP, ACrim 68.703, s 
RJTJSP 119/475; RT 693/392.

65Criminal / Criminal

A falta de assinatura do Promotor de Justiça na denúncia, não 
havendo dúvida quanto a autenticidade da peça acusatória, 
constitui mera irregularidade, não acarretando, portanto, a sua 
nulidade (Precedentes do STF e do STJ). Recurso provido33.
A falta de assinatura na denúncia constitui mera irregularidade, 
sanável com o retorno dos autos ao órgão do Ministério 
Público. No caso dos autos, o procurador da república assinou 
cota comunicando que oferecia a denúncia em separado, fato 
que confere autenticidade à peça acusatória34.

Aqui, como recanto de aplicação do Direito, predomina a razoabilidade 
na interpretação dos atos das autoridades envolvidas na persecução penal. 
Se a falta de assinatura resulta, claramente, de esquecimento escusável, 
natural que a falha possa ser suprida.

7.3 Descrição sucinta do fato criminoso
O processo penal de tipo acusatório repele, por ofensivas à garantia 

da plenitude de defesa, quaisquer imputações que se mostrem indetermi
nadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas. Existe, na perspectiva dos 
princípios constitucionais que regem o processo penal, um nexo de indiscu
tível vinculação entre a obrigação estatal de oferecer acusação formalmente 
precisa e juridicamente apta e o direito individual de que dispõe o acusado 
à ampla defesa. A imputação penal omissa ou deficiente, além de constituir 
transgressão do dever jurídico que se impõe ao Estado, qualifica-se como 
causa de nulidade processual absoluta. A denúncia -  enquanto instru
mento formalmente consubstanciador da acusação penal -  constitui peça 
processual de indiscutível relevo jurídico. Ela, ao delimitar o âmbito temático 
da imputação penal, define a própria res in judicio deducta. A peça acusa
tória deve conter a exposição do fato delituoso, em toda a sua essência e 
com todas as suas circunstâncias. Essa narração, ainda que possa ser sucinta 
e breve, impõe-se ao acusador como exigência derivada do postulado 
constitucional que assegura ao réu o exercício, em plenitude, do direito de

33 STJ, 5a Turma, REsp. n* 814.600-RS, Rei. Min. Felix Fischer, j. em 3.10.2006, v.u., DJU 
20.11.2006, p. 357.

34 TRF3, HC 43.356 SP, Rei. Juiz Celio Benevides, j. em 15.9.1998, DJ de 4.11.1998, p. 79.



defesa. Denúncia que não descreve de maneira adequada o fato criminoso é 
denúncia inepta (FRANCO; STOCO, 2004, p. 339)35.

A imputação, ainda que sucinta e breve, se permite ao acusado o 
conhecimento preciso do que lhe está sendo imputado, assegurando-ihe a 
ampla defesa e o contraditório, não será considerada inepta36. Na verdade, 
a objetividade e a concisão são, por muitos, alçados como princípios que 
devem informar a denúncia. Fatos irrelevantes ou meramente ilustrativos 
nada acrescentam ao conteúdo da imputação e, portanto, é recomendável 
que sejam evitados. A denúncia não se presta a contar estórias prolixas 
sobre o crime, mas a expor, direta e objetivamente, a conduta típica do 
denunciado e, eventuaímente, o comportamento da vítima ou de terceiros, 
se considerado relevante. O núcleo vital da denúncia é o comportamento do 
acusado e seus desdobramentos típicos.

Embora regida pelo princípio da objetividade e concisão, a denúncia 
não pode ser excessivamente lacônica na descrição dos fatos, sob pena de 
inépcia. A concisão não deve exceder aos limites de razoabilidade, impedindo 
o exercício da ampla defesa37.

7.4 Erro no endereçamento
Embora a lei não contenha expressamente a exigência, a peça acusa- 

tória deve indicar o órgão jurisdicional ao qual é dirigida, mas o erro de 
endereçamento não gera nulidade, nem inépcia da denúncia38.

7.5 Pedido de condenação e citação
Não é indispensável o pedido de condenação, implícito em toda 

denúncia quando mencionados os dispositivos penais em que está incurso 
o denunciado, nem se exige, como no processo civil, o pedido de citação do 
réu (MIRABETE, 1995, p. 92).

6 6 __  ____  Justitia, Sáo Paulo, 67 (201), jan./dez. 2Q1Q

35 STF, HC n2 70.763/DF, I aTurma, Rei. Min. Celso de Mello, DJ de 23.9.1994, p. 25.328.
36 Neste sentido: STF, RT 608/445, RTJ 92/630; STJ, JSTJ 100/225, RTJ 67/683, RJD 11/257; 

TRF 5a R, JSTJ 138/449; TACrim, RT753/611; TJSP, RTJSP 58/299.
37 STF, RT 548/428, 534/444.
38 STF, RHC 60.216, DJU de 24.9.1982, p. 9.444.
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7.6 Não indicação da data do fato delituoso
A data do fato delituoso não é elemento essencial da denúncia; logo, a 

ausência desse dado na peça acusatória configura nulidade relativa, sanável 
se não arguida no momento oportuno39.

7.7 Momento processual para alegação de inépcia da denúncia
A alegação de inépcia da denúncia deve ser feita até a prolação da 

sentença. Prolatada a sentença fica superado eventual vício, conforme amplo 
entendimento jurisprudencial.

É assente o entendimento pretoriano superior, segundo o qual, 
com o advento da sentença, não mais se pode argüir inépcia da 
denúncia, cujo defeito, se existente, teria se transferido para o 
ato do julgamento40.
[...) A inépcia da denúncia deve ser argüida até as alegações 
finais, dado que, após esta fase, a impugnação deve ser dirigida 
contra a sentença ou acórdão, os quais absorvem eventuais 

- vícios nela contidos [...]41. A alegação de inépcia da denúncia 
fica superada com o advento da sentença condenatória42.

Por natural exigência da mais rigorosa técnica processual, como 
demonstra a pacífica jurisprudência atinente à matéria, a inépcia é, de certa 
forma, convalidada (ou absorvida) pela sentença. A irresignação recursal 
deve se voltar agora contra a sentença, não contra a peça acusatória isola
damente.

8 Emendado libelli e mutatío libelli
Como sucede na esfera cível, no campo penal não se admite julga mento 

ultra, extra ou citra petitum. Se o Promotor denuncia por lesão corporal, o 
Juiz não pode condenar o réu por furto, sob pena de estar decidindo extra

39 STJ, HC 8.349 RJ, 5a Turma, Rei. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. em 29.6.1999, DJ de 
23.8.1999, p. 136, JSTJ 9/333.

40 STF, HC n® 71.207, Rei. Min. Moreira Alves, DJ de 10.6.1994.
41 STF, HC73.897/RJ, 2a Turma do STF, Rei. Min. Maurício Corrêa, j. em 11.3.1997.
42 TRF da I a Região, Ap. Crim. ne 2004.34.00.006115-0/DF, 4a Turma, j. em 8.11.2005, Rei. 

Hilton Queiroz. Disponível em: <http://br.vlex.com/vid/51502857>. Acesso em: l e nov. 2009.

http://br.vlex.com/vid/51502857
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petitum. Denunciado por dois crimes, a sentença não pode analisarsomente 
um deles; seria julgamento citra petitum. Acusado de lesão corporal leve, 
o Juiz não pode condená-lo por lesões graves, caso em que a sentença 
seria ultra petitum (SHIMURA, 1991, p. 35). É fundamental a existência de 
correlação entre a acusação e a sentença, princípio que representa uma das 
garantias constitucionais do direito de defesa.

Mesmo existindo uma congruência entre a imputação e a sentença, 
o sistema prevê mecanismos em que a acusação pode ser alterada no 
curso do processo. Esses mecanismos são a emendatio libellí e a mutatio 
libelli.

A emendatio libelli consiste na possibilidade do Juiz, por ocasião 
da sentença, conferir nova definição jurídica aos fatos narrados na peça 
acusatória, ainda que resulte na aplicação de pena mais grave. Essa nova 
definição jurídica se dá em abstrato e não sobre qualquer elemento 
probatório constante nos autos. Referida análise em abstrato preserva o 
núcleo intangível dos fatos narrados, não podendo o Juiz, como diz a lei, 
"modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa" (art. 383, 
caputf do CPP).

A acompanhar sólido entendimento jurisprudencial, a lei autoriza que, 
se em decorrência de emendati libelli houver possibilidade de proposta de 
suspensão condicional do processo, os autos serão encaminhados ao Minis
tério Público para proceder de acordo com a lei43. Caso o Promotor de Jus 
não ofereça a proposta, deve o Juiz remeter os autos ao Procurador-Ger; 
de Justiça para ele próprio fazê-lo ou designar outro membro da Instituição 
para tanto; o que não é possível, tal como já decidiu o STF44, é a concessão e> 
officio da suspensão pelo Juiz. E se com a nova definição jurídica modificar-si 
a competência, os autos serão encaminhados ao juízo competente (§§  1- e |  
29, art. 383, do CPP).
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43 "Uma vez operada a desclassificação do crime, a ponto de implicar o surgimento de quadre 
revelador da pertinência do artigo 89 da Lei ne 9.099/95, cumpre ao Juízo a diligência r 
sentido de instar o Ministério Público a pronunciar-se a respeito" (STF, HC75.894/SP, R< 
Min. Marco Aurélio, j. em 1.4.1998, DJ de 23.8.2002, p. 71).

44 STF, HC 75.343-4, MG, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, publ. DJ de 18.6.2001.
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Então a emendatio libelli só pode se dar na sentença? Na verdade, não há 
norma legal indicando ou impondo ser na sentença o único momento para 
uma redefinição jurídica dos fatos. O único motivo para a emendatio libelli 
ser realizada por ocasião da sentença deve-se ao fato de o art. 383 do CPP 
estar inserido no Título XII -  Da Sentença. Assim, é possível a redefinição 
judicial da classificação dos fatos por ocasião do recebimento da denúncia 
ou queixa, com vantagens estimáveis para o processo como a adoção do rito 
adequado e a consolidação do juízo competente.

Mas a jurisprudência e a doutrina45, majoritariamente, expressam 
opinião divergente, ou seja, de que não cabe ao Juiz redefinir a classificação 
legal em outra ocasião diversa da sentença, sob pena de prejulgamento e de 
usurpar atribuição exclusiva do dominas litis (seja o Ministério Público ou o 
querelante).

Não é lícito ao juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando 
. faz apenas juízo de admissibilidade da acusação, conferir 

definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória. 
Poderá fazê-lo adequadamente no momento da prolação da 
sentença, ocasião em que poderá haver a "emendatio libelli" 
ou a "mutatio libelli", se a instrução criminal assim o indicar46. 
Não tem poderes o juiz para, no despacho de recebimento da 
denúncia, considerar inconstitucional o decreto-lei em que se 
fundou, e dar nova definição jurídica do fato. Só o "dominus 
litis" tem poderes para alterar a classificação do delito, ao 
oferecer a denúncia. Habeas corpus denegado47.
Não cabe ao juiz, ao receber a denúncia, classificar o crime nela 
transcrito. A definição jurídica do fato supostamente delituoso, 
constante na denúncia, cabe ao Ministério Público como titular 
que é da ação penal. A análise quanto à correta capitulação

45 Entre os doutrinadores podemos apontar: Nucci (2008, p. 221) e Capez (2003, p. 134). 
Jurisprudência: TRF 3- Região, RSE 20416-SP, Rei. André Nekatschalow, j. em 6.11.2006, 
publ. no DJU de 5.12.2006, p. 574.

4BSTF, WC87.324/SP. Rei. Min. Cármen Lúcia, I a Turma, DJ 18.5.2007.
47 STF, HC 64.966/SP, 2a Turma, Rei. Min. Carlos Madeira, j. em 22.5.1987, publ. no DJ 

12.6.1987, p. 11.859.
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somente deve ser feita por ocasião da prolação da sentença, d 
acordo com o disposto no art. 383 do CPP48.

Se ao cabo da instrução surgir elemento ou circunstância da infração 
penal não contida, nem explícita, nem implicitamente, na denúncia, ser 
aberto o prazo de cinco dias ao Ministério Público ou querelante para que 
possa aditar a denúncia ou queixa. O princípio da correlação determina 
que o Juiz não pode condenar o acusado por fato não descrito na denúncia 
ou queixa sem as providências do art. 384 do CPP, ou seja, sem proceder à 
mutatio libelli.

É possível haver mutatio libelli em grau recursal? Não é permitido ao 
tribunal, em grau de recurso, fazer nova instrução do fato, para classificação 
de outro crime. Referida providência só se admite ao Juiz. Em segunda 
instância, onde já há sentença, não se pode renovar a instrução do feito. 
Por essa razão, o art. 617 menciona apenas o art. 383 (emendatio libelli), 
omitindo o art. 384 (mutatio libelli), todos do diploma em comento. A 
matéria já é pacífica e está incluída na Súmula ne 453 do STF (FRAGOSO, 
1982, p. 427).

Assim, por exemplo, se nas alegações finais o Promotor aditar, e o 
Juiz rejeitar e proferir decisão absolutória, em sendo acolhido o recurso 
da acusação, a solução juridicamente correta será anular a sentença 
monocrática, para que, em recebendo o aditamento, proceda-se nos termos 
do § 2?, do art. 384, do CPP, até para não ser suprimido um grau de jurisdição 
(SHIMURA, 1991, p. 40).

À mutatio libelli aplicam-se as disposições dos §§  l 9 e 2e do art. 383 
do CPP, ou seja, quando cabível pode provocar a suspensão condicional do 
processo e o deslocamento da competência.

O aditamento da denúncia, por conta da mutatio, sujeita-se às mesmas 
regras que presidem o oferecimento da denúncia ou a sua rejeição (cf. § 2-, 
art. 384, do CPP). Não aceito o aditamento, cabível é o recurso em sentido 
estrito, conforme disposição do art. 581, inc. I, do CPP.

Diferenças entre a emendatio libelli e a mutatio libelli:

48 STJ, RHC 4977/SP, 6aTurma, Rei. Min. Vicente Leal, publ. no DJU de 15.10.1997, p. 6.657.
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Emendatio libelli Mutatio libelli

cr- Ocorre por ocasião da sentença. ^  Ocorre ao fim da instrução 
criminal.

ô- Apreciação abstrata dos fatos 
narrados na denúncia, sem ingressar 
no exame probatório.

^  Requer análise de prova.

<r 0  fato provado é o mesmo que 
foi narrado na peça acusatória.

^  O fato provado é distinto do fato 
narrado.

ev Emenda da classificação legal. ^  Alteração da descrição fática

0  Juiz não precisa ouviras partes. ^  As partes são ouvidas.

rsp- pode ser aplicada em instância 
recursal.

^  Não é possível em instância 
recursal, salvo quando se tratar de 
processo de competência originária 
de tribunal (Súmula n5 453 do STF49).

Nada é acrescido, apenas há uma 
emenda legal.

&  Exige aditamento da peça 
acusatória.

Considerações finais
A denúncia é um ato processual penal de extrema importância e com 

amplo reflexo no ordenamento jurídico e na vida dos cidadãos, podendo 
restringir-lhes certos direitos fundamentais. É a ponta de lança dtojuspuniendi 
do Estado e, como tal, deve observar certos limites e princípios, sob pena 
de gerar prejuízos inestimáveis ao patrimônio jurídico e moral das pessoas. 
Com essa visão em perspectiva, podemos alinhar algumas conclusões a 
propósito do estudo desenvolvido: 1. A acusação determina a extensão e o 
conteúdo da prestação jurisdicional, limitando o raio de ação do Juiz criminal 
que não pode decidir além e fora do pedido onde o órgão oficial de acusação 
deduz a pretensão punitiva (quod non est in libello, non est in mundo). Mas,

49 Súmula n-453 do STF: "Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do 
Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, 
em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na 
denúncia ou queixa".
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no entanto, o teor da acusação com a descrição precisa e determinada dos 
fatos criminosos fornece ao acusado a possibilidade de manejar uma ampla 
defesa, pois proporciona ao defensor a oportunidade de orientar o denu-- 
ciado para o interrogatório, para a produção de provas e para a condução 
estratégica de seu aparato defensivo. A imputação regular garante, em 
suma, a paridade de armas no transcorrer do processo e evita que o acusado 
faça prova negativa de que não praticou o crime (inversão inconstitucional 
do ônus da prova). 2. Uma imputação injusta e ilegítima, que não atende 
aos requisitos formais ou substanciais, fere, efetivamente, o princípio da 
dignidade do ser humano, uma vez que sujeita o acusado a toda sorte de 
humilhações e ofensas, pois a ação penal é, pelo menos, constrangimento, 
banco dos réus, publicidade, rol dos culpados, prevenção pública, identr*- 
cação, prisão preventiva, permanência no distrito da culpa, cerceamento da 
liberdade, suspensão do conceito profissional, reserva, desconfiança, capitis 
diminutío, enfim (LYRA, 1989, p. 141). 3. Alguns princípios devem ser obser
vados na elaboração técnica da imputação: objetividade, concisão e precisão. 
A denúncia, tecnicamente regular, deve ser objetiva, concisa e precisa na 
narrativa e demonstração do fato criminoso, sem se ater a fatos irrelevantes. 
4. A imputação genérica, embora jurisprudencialmente atenuada nos crimes 
societários e multitudinários, não é aceita no ordenamento jurídico brasi
leiro, e também é repudiada pelo direito internacional (pela Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, de 22 de janeiro de 1969, no art. 89, item 
2, letra "b"; e pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966, 
no art. 14, item 3, letra "a"). 5. A teoria da dupla imputação foi acolhida pelo 
ordenamento jurídico pátrio, possibilitando a responsabilização criminal da 
pessoa natural e jurídica pelo mesmo fato criminoso praticado, obedecidos 
alguns requisitos (art. 39 da Lei n9 9.605/1998).

RODRIGUES, J. G. Studies on the formal/substancial aspects of indictment 
and related topics. Justitia, São Paulo, v. 201, p. 41-74, Jan./Dec. 2010.

• ABSTRACT: The thesis intends to face the theoretical problem arisingfrom 
imputation and related topics. It is based upon the evidence, constan . 
found in daily practice, of inept, poorly produced and incomplete bilis of 
indictment, which harm the full defense, fundamental requisite of a fair 
hearing and of human dignity itself, eventually casting doubts upon the 
official accusation., The indictment, to avoid the risk of ineptness, must
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observe substantial and formal requirements, consistent in objectivity, 
concision and accuracy in the narrative, the very basis for the fair debate, 
complete defense, and thetria l itself. Indeterminate, vague, neglectful and 
ambiguous indictments violate the constitutional right to a full defense 
and are absolutely nuíl. Related topics are also broached, such as the 
double imputation theory, alternative imputation, emendatio libelli and 
mutatio libelli.

§ |<EY WORDS: Indictment. Modalities. Concept. Principies. Substantial 
and formal requirements. Double imputation. Alternative imputation. 
Ineptness.
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Prescrição pela Metade: Equívoco Penal -  
Necessidade de Revogação do 

Artigo 115 do Código Penal1
Christiano Jorge SANTOS*

SUMÁRIO: Introdução. 1 A hipótese da denominada "menoridade relativa". 
1 .1 0  jovem criminoso brasileiro ou o "imputável imaturo". 1.2 Da necessidade 
de limites. 1.3 Da menoridade relativa "ao tempo do crime". 1.4 A modificação 
do Código Civil e sua influência no entendimento da questão. 2 A redução em 
favor dos maiores de setenta anos. 2.1 Da maioridade "na data da sentença".
2.2 Das supostas razões de existir da redução. 2.3 Estatuto do Idoso. 2.4 A 
condição de saúde mental do idoso e a imputabilidade. 2.5 Das providências 
cabíveis para respeitar a condição de idoso. Conclusões. Referências.

RESUMO: A prescrição, instituto bastante estudado no direito penal ao 
longo do tempo, encontra no modelo brasileiro um dos mais complexos 
sistemas do mundo. No Brasil, ademais, há regra autóctone: a contagem 
dos prazos pela metade em razão da idade do réu (entre dezoito e vinte e 
um anos, no momento da prática do crime, ou se maior de setenta anos, 
na ocasião da sentença). Essa previsão do art. 115 do Código Penal (CP), 
além de gerar inúmeros casos de extinção da punibilidade, não possui 
fundamento científico algum, como se pretende demonstrar neste artigo. 
Muito ao contrário, a psicologia dá conta de que a impunidade, especial
mente para os jovens, é algo extremamente pernicioso. Além disso, a 
norma em análise está em descompasso com a concepção de capacidade 
do Código Civil (CC) e em dissonância com norma processual penai (como *

O presente artigo, elaborado especialmente para esta Revista, reproduz boa parte de 
capítulos de obra do autor, intitulada Prescrição penal e imprescritibilidade, editada pela 
Elsevier, em 2010.
Promotor de Justiça do Estado de São Paulo. Professor de Direito Penal da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Mestre e Doutor em Direito das Relações 
Sociais (Direito Penal) pela PUC/SP.



a idade mínima para serjurado) e interpretaçõesjurisprudenciais recentes 
(no tocante à desnecessidade de nomeação de curador para réu menor 
de vinte e um anos). Também é desprovida de fundamento a redução do 
prazo de prescrição para os maiores de setenta anos, que a lei, de modo 
discriminatório, trata como menos capazes e, incoerentemente, em vez 
de estabelecer diferenças no cumprimento da pena, premia-os com a 
impunidade. Portanto, pelos argumentos expostos ao longo deste estudo, 
propõe-se a revogação da inconsistente norma penal.

• PALAVRAS-CHAVE: Prescrição. Prescrição penal. Prescrição pela metade. 
Prazo prescricional reduzido e art. 115 do Código Penal.

Introdução
Derivada do termo latino praescriptio, prescrição significa "pré-escrita" 

ou prefácio, introdução2. No formulário do direito romano,

[...] era uma espécie de pedido preliminar formulado pelo 
pretor ao juiz, advertindo-o para observar que o prazo das 
ações temporárias havia sido ultrapassado, o que tornava 
desnecessária a análise do mérito. Com o passar do tempo, 
a "expressão deixou de ter significação meramente formal e 
ganhou conteúdo material". (TRIPPO, 2004, p. 29)

É comum o entendimento de que surgiu a prescrição, por meio de lei 
escrita, com a LexJulia de adulteriis, em Roma, durante o governo de Augusto. 
Apesar de algumas divergências acerca do momento histórico de sua 
edição, para o intuito do presente trabalho, adota-se o ponto de vista de 
Trippo (2004), ou seja, o nascimento da lei em 17 ou 18 a.C., em parte pelo 
convincente estudo comparativo por ela realizado, mas, principalmente, 
por estarem esses anos compreendidos no período historicamente consa
grado como do governo de Augusto, ou seja, entre 27 a.C. e 14 d.C.3. De

76_____  _______Justitia, São Paulo, 67 (201), jan./dez. 2010

2 Para uma análise mais aprofundada da etimologia do termo, ver: Leal (1978, p. 3-4). Ver 
também: Trippo (2004, p. 29).

3 Otávio Augusto, César Augusto, ou simplesmente Augusto, primeiro imperador romano,
governou de 27 a.C. (com a concordância do Senado) até 14 d.C., segundo Burns, que
também considera o início de seu governo no ano de 31 a.C., conquanto exercido pela
força militar, à revelia do Senado (BURNS, 1964, p. 231).
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qualquer modo, foi fixado na lei o prazo de cinco anos para os delitos de 
estupro, lenocínio e adultério (BARROS, 1960, p. 6)4. Trata-se da prescrição 
da pretensão punitiva, pois a prescrição da pretensão executória somente 
viria a nascer na França, em 1791, segundo a grande maioria dos juristas 
que se debruçaram sobre o tema5, assumindo posição minoritária Francesco 
Carrara6.

No Brasil, conheceu-se a prescrição da pretensão punitiva com a 
entrada em vigor do Código de Processo Criminal de 1832 e a prescrição da 
pretensão executória pelo Decreto n2 774, de 20 de setembro de 1890.

É causa extintiva da punibilidade (art. 107, IV, do CP) que possui dupla 
possibilidade de definição: perda do direito de punir do Estado pelo decurso 
do tempo ou renúncia a esse direito. Prefere-se, neste trabalho, a segunda 
opção, na medida em que o Estado é quem define se incorpora a prescrição 
a seu ordenamento jurídico ou se defende (parcial ou totalmente) a impres- 
critibilidade.

Desconhece-se, em outro país do planeta, sistema prescricional penal 
mais complexo que o brasileiro, que possuía duas previsões inéditas: a 
prescrição da pretensão punitiva chamada de "retroativa" (extinta pela Lei n2 
12.234, de 5 de maio de 2010, e que não será objeto de análise neste espaço) 
e a contagem pela metade em razão da idade do agente (esta última, ainda 
em vigor).

O art. 115 do CP prevê a redução pela metade dos prazos de contagem 
da prescrição, nas hipóteses em que o agente delitivo possuir menos de 
vinte e um anos ao tempo do crime ou quando for maior de setenta anos na 
data da sentença.

_______ __ Criminal / Criminal

4 Sugere-se a consulta dessa obra para o aprofundamento da análise histórica do instituto 
da prescrição. Também merece referência de igual teor o trabalho de Trippo (2004, p. 
32-34), no qual há citações, comentários, críticas e esclarecimentos sobre os pontos de 
vista de diversos autores estrangeiros e brasileiros, inclusive acerca de divergências a 
respeito do ano de promulgação da lei. 

b Porto (1998, p. 25) e Andrade (1979, p. 2), dentre outros por eles citados. 
r> "Em Roma a prescrição da pena vinha incluída na prescrição geral da actio ex judicato, 

que se consumava em trinta anos: Hoorebecke, p. 8, - Viileret, De Ia prescríption, § 21." 
(CARRARA, 1956, v. 2, § 717, p. 189).
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1 A hipótese da denominada "menoridade relativa"
1.1 O jovem criminoso brasileiro ou o "imputável imaturo"
Como já dito, não se tem notícia de norma semelhante em outro lugar 

do mundo.
Confirma a suspeita de que possa ser hipótese criada e mantida isolada 

somente no Brasil, a ausência do tópico "direito comparado" nas anotações 
pertinentes ao art. 115 do CP, feitas por Carvalho Filho (1958), sempre tão 
pródigo em fornecer embasamento alienígena aos comentários dos demais 
artigos. Aliás, esse autor dá como "antecedentes" da norma dois decretos 
federais pátrios -  um de 1927 e o outro de 1933 - , ambos relativos à situação 
dos "menores". Expressamente afirmou, ademais: "A originalidade está na 
extensão do benefício aos velhos." (CARVALHO FILHO, 1958, p. 405).

Incumbe observar que a norma em comento se aplica à prescrição da 
pretensão punitiva e à prescrição da pretensão executória, sendo unânime 
referido entendimento na doutrina7.

Analisar-se-á aludida previsão do Código Penal brasileiro com o fito de 
demonstrar, de modo detalhado, sua inconsistência. Ao se comprovar que 
não deveria existir a previsão de redução pela metade do lapso prescricional, 
explicita-se, de maneira categórica, ao menos exemplificativamente, que o 
tema não é tratado com o devido respeito na legislação pátria, em prejuízo do 
Estado (afetado em suas pretensões punitiva e executória), motivo pelo qual 
merece ser revogada.

A razão da existência da norma do art. 115 do CP é exposta pelos 
doutrinadores que se aventuraram a dela tratar como o "insuficiente desen
volvimento mental e moral [...]" (CARVALHO FILHO, 1958, p. 407) do criminoso, 
sua "falta de maturidade" (NORONHA, 1989, p. 344), "a imaturidade do 
agente" (FRAGOSO, 2003, p. 428) ou porque "a imaturidade daqueles que 
ainda não estão com a sua personalidade completamente formada, como 
acontece com aqueles que estão saindo da adolescência e entrando na fase 
adulta, pode conduzir à prática de atos ilícitos impensados" (GRECO, 2006, 
p. 794). Ou seja, conquanto considerado imputável pela legislação penal, 
o "relativamente menor" é possuidor de uma maturidade tida como "não 
plena", razão pela qual o agente delitivo ou não é julgado ou não cumpre a 
pena judicial anteriormente fixada, por fazer jus à extinção da punibilidade
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7 Neste sentido: Fragoso (2003, p. 522) e, também, Greco (2006, p. 794), dentre outros
tantos.
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(respectivamente, a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da 
pretensão executória), segundo o sistema jurídico-penal brasileiro.

Causa espécie, aliás, que o Brasil, por meio de seu ordenamento 
jurídico, admita um cidadão com dezoito anos como preparado para alistar- 
se nas Forças Armadas e para fazer parte do conselho de sentença do júri (art. 
436 do CPP8, com a redação dada pela Lei 11.689/2008) e o tenha como 
"não suficientemente maduro" para ser julgado como os demais imputáveis.

Ou seja, presume o Estado brasileiro que alguém com dezenove anos 
pode pegar em armas para defender a Nação, como também presume 
mediante previsão no processo penal que o indivíduo com dezoito anos 
possui maturidade para lidar com todas as circunstâncias e consequências 
(legais e, principalmente, morais e emocionais) afetas ao ato de condenar 
ou absolver um acusado de homicídio doloso, mas, de modo contraditório, 
entende essa mesma pessoa não possuir estrutura emocional e psíquica 
suficiente para ser processada, julgada ou para cumprir a pena.

Assim, de modo exemplificativo, se um jurado com a idade mínima, na 
saída da sessão plenária solene, após o julgamento, praticar uma infração 
penal qualquer, será tido como "parcialmente imaturo" e poderá, no futuro, 
nem ao menos ser denunciado, julgado ou submetido ao cumprimento de 
uma pena porque acabará -  em termos hipotéticos -  beneficiado com a 
redução pela metade do lapso prescricional. Vale dizer: é maduro para julgar, 
mas não para ser réu9.

Como é sabido, o Código Penal brasileiro adotou, no art. 27, o critério 
biológico para estabelecera inimputabilidade penal. Ou seja, criou um limite 
de idade para responsabilizar penalmente os autores de infrações penais10 e 
também se valeu da idade do infrator da lei para criar as regras do art. 115.

8 Está previsto no atual art. 436 do CPP: "O serviço do júri é obrigatório. O alistamento 
compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade". Até a 
entrada em vigor da Lei ne 11.689/2008, previa o hoje revogado art. 434 do CPP: "O serviço 
do júri será obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de vinte e um 
anos, isentos os maiores de sessenta".

9 Saliente-se que a recente modificação legislativa do art. 434 do CPP, reduzindo a idade 
mínima do jurado de vinte e um para dezoito anos, revela sintonia do legislador com a 
mudança recente do Código Civil, no que toca à capacidade plena.

10 "Como causa de exclusão da culpabilidade -  remanesce o crime, mas se isenta o réu de 
pena, por falta de reprovabilidade a inimputabilidade por razão puramente biológica 
(menores de dezoito anos de idade, cf. o art. 27 do CP) não oferece problemas em seu 
estudo pela clareza da lei" (BONFIM; CAPEZ, 2004, p. 541).
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É certo que a presunção legal, por sua generalidade, pode abrigar 
equívocos. Por óbvio, há pessoas essencialmente capazes aos quinze ou 
dezesseis anos, assim como existem imaturos com trinta anos. Todavia, 
o estabelecimento de um limite preciso da imputabilidade penal e da 
maioridade civil são imprescindíveis para a segurança jurídica, razão pela 
qual é correto que sejam fixados tais parâmetros pelo legislador.

Por conseguinte, se a lei penal entende ser imputávei a pessoa com 
dezoito anos e a lei civil também a compreende capaz de arcar com as conse
quências de seus atos na esfera cível, não há razão para a existência da regra 
do art. 115, em sua primeira parte, como inicialmente exposto.

Mesmo em se partindo da premissa de que há pessoas civil e penal
mente capazes por presunção legal, mas com imaturidade emocional, não se 
justificaria a existência da norma.

Segundo a psicologia, entendendo-se como adolescente -  diverso do 
necessário balizamento do Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 
2911 -  a pessoa que, a partir da fase da puberdade, está ainda em busca de 
sua identidade11 12, verifica-se não ser possível o estabelecimento de um limite 
etário para seu fim,

[...] já que não é tão nitidamente demarcado porque, além da 
característica filogenética, interfere a ontogenética (bagagem 
psicológica adquirida do seu meio ambiente). Assim, apesar de 
fiiogeneticamente 0 indivíduo poder ser adulto, ontogenetica- 
mente pode não ter atingido a maturidade psicossocial. (TIBA, 
1985, p. 37)

No mesmo sentido posiciona-se Osório: "O término da adolescência 
[...] é bem mais difícil de determinar e novamente obedece a uma série de 
fatores de natureza sócio-culturar (OUTEIRAL, 1994, p. 7-8). Em seguida, 0 
autor especifica os "elementos mais universais na atualidade" que possibili 
tariam assinalar o término da adolescência, concluindo: "Em termos etários, 
isto ocorrería por volta dos 25 anos na classe média brasileira, com variações 
para mais ou pra menos consoante as condições sócio-econômicas da família 
de origem do adolescente" (OSÓRIO citado por OUTEIRAL, 1994, p. 8).
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11 Lei n9 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente): "artigo 29 -  considera-se 
criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 12 (doze) anos de idade incompletos, > 
adolescente aquela entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade".

12 Para análise mais ampla, ver: Bock; Liebesny (2003, p. 203-222).
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Ora, se os penalistas justificam a regra de redução da prescrição a partir, 
ao menos implicitamente, de conhecimentos da psicologia, em específico 
pela aceitação da ideia de que nem toda pessoa atinge a maturidade 
aos dezoito anos -  embora, repita-se, a lei estabeleça, para tanto, um 
limite fixo: os vinte e um anos - , também deveria a psicologia servir de 
parâmetro ao raciocínio acerca das necessidades íntimas dessa pessoa em 
formação, alicerçando ou não o conteúdo da norma em comento. Vê-se, 
portanto, flagrante incoerência na existência dessa regra de redução do 
lapso prescricional.

1.2 Da necessidade de limites
É sabido que desde a tenra infância o ser humano necessita de limites. 

Conforme estabelece Lima Filho (2002, p. 79):
Vista do ângulo do pai, a interdição e a função dos limites está a 
serviço de preservar para si o poder, inclusive 0 poder ilimitado; do 
ponto de vista da estruturação da personalidade do filho, contudo, 
a interdição vem humanizá-lo. A falta dessa circunscrição resultará 
em uma onipotência -  defensiva, é bom que se diga, uma vez 
que se apresentará para suplantar o profundo sentimento de 
impotência oriundo de uma relação pai-criança disfuncional.

No mesmo sentido, uma das maiores referências mundiais no assunto, 
Winnicott (2005, p. 131), ao tratar de delinquentes infanto-juvenis, afirma:

Quando uma criança rouba fora de casa, ainda está procurando a 
mãe, mas procura-a com maior sentimento de frustração e neces
sitando cada vez mais encontrar, ao mesmo tempo, a autoridade 
paterna que pode pôr e porá um limite ao efeito concreto de seu 
comportamento impulsivo e à atuação das idéias que lhe ocorrem 
quando está excitada. [...] O pai rigoroso que a criança evoca 
também pode ser amoroso mas deve ser, antes de tudo, severo 
e forte. Somente quando a figura paterna rigorosa e forte está em 
evidência a criança pode recuperar seus impulsos primitivos de 
amor, seu sentimento de culpa e seu desejo de corrigir-se. A menos 
que se veja em apuros, o delinqüente só poderá tornar-se cada vez 
mais inibido no amor e, por conseguinte, cada vez mais deprimido 
e despersonalízado, tornando-se por fim totalmente incapaz de 
sentir a realidade das coisas, exceto a realidade da violência13.

ü Saliente-se que Winnicott trata pessoas de até catorze anos como crianças.
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O mesmo dá-se com o adolescente, como assinala Outeiral (1994, p. 
35-36):

É necessário enfatizar que as crianças e os adolescentes "pedem 
limites" e que o "limite" os ajuda a organizar sua mente. Os 
adultos, às vezes, não colocam limites porque assim será mais 
"cômodo". Colocar limitessignifica envolvimento, "conter"oado- 
lescente, suportar suas reclamações e protestos, enfim, enfren
tar dificuldades. Os adultos poderão também ter dificuldades 
em colocar 'limites' em função de problemas com os seus pais, ou 
seja, tendo, talvez, sentindo-se "reprimidos" nas suas infâncias 
e adolescências, têm dificuldades com seus adolescentes. 
Buscando evitar que eles passem pelo que não gostariam de ter 
vivido, acabam causando "problemas".

Com efeito, se o infrator da lei entre dezoito e vinte e um anos, por 
presunções legais, é plenamente capaz de entender o caráter ilícito de seu 
ato e se sujeita a uma pena (arts. 26, caput, e 27, ambos do CP), deveria 
arcar com as consequências penais de uma condenação como os demais 
infratores da lei, ou, na melhor das hipóteses, deveria "pagar" as penas de 
modo distinto, mas nunca ser delas isento, como ocorre muitas vezes com os 
lapsos de prescrição reduzidos à metade.

Um tanto contraditórias, portanto, as normas referidas no artigo anterior, 
em confronto com a letra expressa no art. 115, primeira parte, do mesmo 
Código, pois nessa, como já salientado -  segundo a interpretação doutrinária 
-  o criminoso ainda não é maduro o suficiente para cumprir as sanções como 
um "adulto" maior de vinte e um anos.

Embora se discorde da necessidade de um tratamento penal diferen
ciado aos "relativamente menores" (na medida em que sejam imputáveis), 
pode-se imaginar, em um primeiro momento, atendendo àqueles que veem 
sentido na existência dessa categorização penal de indivíduos, algumas 
espécies de beneplácito a eles, como: cumprimento de penas privativas 
de liberdade em estabelecimentos penais distintos (providência hoje não 
prevista na Lei ne 7.210/1984); redução do tempo de cumprimento de 
pena privativa de liberdade; ou, então, a depender dos crimes cometidos 
(delitos não hediondos nem equiparados e também os sem violência ou 
grave ameaça à pessoa, por exemplo), poderia ser ele favorecido com regras 
especiais de substituição.da sanção privativa de liberdade ou de suspensão
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condicional da execução da pena. Também não se olvide que o art. 65, inc. 
I, do CP já estabelece que os réus com a idade em questão são beneficiados 
com a atenuação da pena.

O inconcebível é que, a pretexto de, reitere-se, ser um "imaturo 
imputável", contrariando o aconselhável pela psicologia para sua adequada 
formação da personalidade, seja essa espécie de criminoso presenteada 
com a extinção da punibilidade, após decurso da metade do tempo fixado 
para os demais agentes delitivos. Vale dizer, não se aceita que o criminoso, 
a quem deveria o Estado -  com ainda mais razão -  impor limites, termine 
brindado com a impunidade.

1.3 Da menoridade relativa "ao tempo do crime"
Necessário que se observe a importância da definição de "tempo do 

crime", ou seja, a expressão legal corresponde ao início dos atos executórios 
ou à consumação do delito? Na hipótese de alguém com vinte anos e onze 
meses atirar com animus necandi contra outro que venha a falecer dois 
meses depois em razão dos disparos, incidiría ou não a norma? A resposta é 
positiva, pois o Código Penal consagrou a teoria da atividade, com a mesma 
exata rubrica, no art. 42, ao tratar do "tempo do crime", como defendido por 
Damásio de Jesus (2003, p. 742), nada obstante tenha adotado para efeito de 
início da contagem da prescrição a teoria do resultado (art. 1 1 1 ,1, do CP)14.

Interessante notar, nesse tocante, que a doutrina fundamenta a 
existência do preceito normativo como forma de poupar das agruras do 
cárcere os imputáveis não amadurecidos, "no interesse da ordem jurídica 
em que se poupe o menor à ação perversora da prisão, encurtando-lhe 
quanto possível o período do seu internamento" (BRUNO, 1969, p. 135), 
ou, em outras palavras, "a convivência carcerária do menor de 21 anos com 
criminosos perigosos acabará por deturpar a sua personalidade" (GRECO, 
2006, p. 794), como também no fato de ser

[...] incontestável a conveniência de facilitar ao egresso da 
sociedade, culpado de um crime em que atuaram contin
gências peculiares da idade curta, o mais breve reingresso 
na coletividade social, para o trabalho lícito e prestante, a
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M Entendem em sentido contrário: Andrade (1979, p. 120) e Carvalho Filho (1958, p. 412).



que o habilitam, mais do que nunca, as suas energias môças.
(CARVALHO FiLHO, 1958, p. 407)

No primeiro caso, vê-se flagrante incoerência: se a norma existe 
porque os jovens criminosos não possuem estrutura para o cumprimento da 
pena, considerando que muitos dos acusados respondem aos processos em 
liberdade e vêm a ser condenados após completar os vinte e um anos (quando, 
presumivelmente -  pela lei -  já teriam maturidade e condições de suportaras 
consequências penais de seus atos), a regra deveria valer para aqueles que 
possuíssem menos de vinte e um anos na data do início do cumprimento 
da pena (aplicando-se, por exemplo, para efeito da prescrição da pretensão 
executória, ao foragido).

Igualmente frágil referida argumentação nos dias de hoje, na medida 
em que os autores de delitos mais graves (aqueles que levam concretamente 
um jovem criminoso à prisão), sujeitam-se a penas altas e, em regra, mesmo 
tendo o lapso temporal de prescrição dividido por dois, não são favore
cidos com a extinção da punibilidade. Estariam, assim, fadados a receber o 
beneplácito legal em análise, verdadeira e efetivamente, apenas os agentes 
delitivos de menor gravidade. Todavia, como se sabe, nessas hipóteses, no 
mais das vezes, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 
sanções restritivas de direitos, a aplicação do sursis ou mesmo a fixação de 
regime inicial aberto para cumprimento da pena (sempre lembrando que 
a menoridade relativa também é causa atenuante genérica -  art. 65, I, do 
CP, influindo para a redução da pena), sendo possível afirmar, ademais, que 
os autores de infrações menos graves, em tese, têm maiores chances de 
escapar do caminho marginal.

Nessa última hipótese, portanto, a redução do lapso prescricional pela 
metade também não cumpre o seu papel de "livrar dos malefícios da prisão" 
os jovens criminosos que poderíam "se contaminar".

A propósito da visão de Alcântara Machado, ela se mostra excessiva
mente otimista e pouco aplicável aos dias de hoje, quando se veem tantas 
vezes pessoas de dezoito anos recém-completados inaugurando uma carreira 
criminosa, enquanto imputáveis com as "fichas limpas", mas que, muitas 
vezes, já carregam consigo um passado marcado pela adolescência infratora 
violenta, com uma vivência recheada, em diversos casos, de "passagens" 
pelas fundações destinadas ao cumprimento de medidas socioeducativas de 
internação (como a extinta Fundação para o Bem-Estar do Menor (Febem), 
hoje Fundação Casa, no Estado de São Paulo).
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No que tange aos argumentos de cunho mais humanista que racional, 
cabe com precisão o comentário de Winnicott (2005, p. 128):

É porque estou tão ansioso para que se apliquem métodos 
psicológicos na investigação de casos judiciais e na orien
tação de crianças anti-sociais que quero atacar uma das maiores 
ameaças a um avanço nessa direção; essa ameaça provém 
da adoção de uma atitude sentimentalista em relação ao 
crime. Se parece haver avanços, mas se eles se baseiam em 
sentimentalismo, não têm nenhum valor; acabará havendo 
necessariamente uma reação, e então seria preferível que 
não houvesse avanços. No sentimentalismo existe ódio recalcado 
ou inconsciente, e esse recalcamento não é saudável. Mais 
cedo ou mais tarde, o ódio vem à tona.
O crime produz sentimento de vingança pública. A vingança 
pública redundaria em algo perigoso, se não fosse a lei e 
aqueles que têm por missão implementá-la. No tribunal, o 
magistrado, antes de mais nada, expressa os sentimentos de 
vingança pública e só assim podem ser estabelecidas as bases 
para um tratamento humano do infrator.

Vê-se, portanto, que também é inadequada a previsão legal da 
prescrição contada pela metade para os menores de vinte e um anos.

1.4 A modificação do Código Civil e sua influência no entendi
mento da questão

Pode-se também utilizar como argumento a favor da necessidade 
de extinção da norma do art. 115 do Código Penal a adoção pelo Código 
Civil, instituído pela Lei n- 10.406/2002, de um novo patamar etário para a 
maioridade, nos termos do disposto no art. 55, ou seja: "A menoridade cessa 
aos 18 (dezoito) anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de 
todos os atos da vida civil".

Vê-se, portanto, que a legislação civil em vigor entende ser o indivíduo 
com dezoito ou mais anos (e não mais aos vinte e um anos) apto a decidir 
e capaz de tomar as mais importantes decisões de sua vida, como casar, 
descasar, doar seu patrimônio, estabelecer um negócio, firmar um contrato, 
ou seja, é considerada a pessoa, com a idade já mencionada, plenamente 
capaz, vale dizer, a lei presume ser maduro o indivíduo.

A modificação na legislação civil afetou a norma dos arts. 15 e 262 do 
Código de Processo Penal (CPP), segundo Damásio de Jesus (2007, p. 20-21):
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Sérgio Demoro Hamilton, abordando o tema do fundamento 
da exigência de curador ao indiciado ou réu menor, afirma 
que "a providência tem por fim suprir a relativa incapacidade 
do menor, já imputável penalmente (ar:. 27 do CP), mas ainda 
incapaz perante a lei civil (artigo 69,1, do Código Civil)" (Reflexões 
sobre o exercício da curadoria no processo penal, Ensaios 
jurídicos, Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Atualização 
Jurídica, 2/26, 1996). A função do curador no interrogatório 
do réu menor, considerou o STF, "consiste em complementar 
a vontade do acusado, relativamente incapaz para decidir 
sozinho sobre os seus próprios atos" (RTJ 103/993). Em outras 
situações, permitia que o ato fosse reali zado por ele ou por seu 
representante legal, como o exercício do direito de queixa e de 
representação. Hoje, como o menor de 21 anos e o maior de 
18 não é mais relativamente incapaz, oodendo exercer todos 
os atos da vida civil, desapareceram a necessidade de curador 
e a figura de seu representante legai. De modo que devem ser 
considerados ab-rogados ou derrogados, conforme o caso, 
todos os dispositivos do CPP que se referem ao menor de 21 
anos de idade (e maior de 18) e à nomeação de curador (arts. 
15,194, 262, 449 e 564, IIÍ, c)ls.

Também Assis Moura (MOURA; BETANHO; MORAES, 2004, p. 113) 
defende a influência nas leis processuais penais do novo Código Civil:

Dispõe o artigo 262 do CPP que "ao acusado menor dar-se-á 
curador", na esteira do disposto no art. 15, que determina a 
nomeação de curador, pela autoridade policial, ao indiciado 
menor de 18 anos. Com a entrada em vigor do Código Civil 
em janeiro de 2002, que fixou a maioridade aos 18 anos de 
idade, passou-se a questionar se ainda se faria necessária a 
presença do curador, no processo penal, ao acusado menor 
de 21 anos de idade, não obstante o disposto no art. 2043 da 
nova Lei Civil disponha, expressamente, que "até que por outra 
forma se disciplinem, continuam em vigor as disposições de 
natureza processual, administrativa ou penal, constantes de 
leis cujos preceitos de natureza civil hajam sido incorporados 
a este Código". A polêmica, todavia, deixou de existir em face 
da Lei 10792/2003, que expressamente revogou o art. 194 do 
CPP, o qual determinava a nomeação de curador ao acusado
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15 O próprio autor, ao final do tópico, incluiu observação de que a questão é discutível.
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menor de 21 anos, quando do ato do interrogatório. E, embora 
o legislador não tenha revogado os arts. 15 e 262, resta claro, 
em nossa opinião, que o disposto nestes artigos deixou de ter 
razão de ser, estando, pois, implicitamente revogados.

Na mesma esteira, Nucci (2007a, p. 408/p. 533}16 e Ponte (2004, p. 
65-76).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu pela desnecessidade de 
curador ao interrogando menor de 21 anos, tanto em Juízo, quanto na fase 
policial17.

Apesar do entendimento ora exposto -  no que tange à esfera 
processual a doutrina tem-se inclinado, no âmbito do direito penal, pela 
não revogação da norma do art. 115, primeira parte, do CP.

Damásio de Jesus, na última edição de sua obra Prescrição penal (2008, 
p. 67), defende posição contrária, no tocante às normas de cunho processual, 
ao asseverar que "o artigo 115 do CP não foi ab-rogado ou derrogado pelo 
art. 52 do novo CC, que baixou a maioridade para 18 anos", por conta da 
imaturidade dos agentes nessa faixa etária. Todavia, não aprofunda a consi
deração apontada, tampouco justifica a diferença entre as normas de direito 
material e as de cunho processual.

De acordo com essa ótica interpretativa encontram-se Mirabete e 
Fabbrini (2008, p. 429), ao argumentarem que a redução aludida:

[...] funda-se em presunção absoluta que se baseia expressamente 
na idade do agente e não em sua relativa responsabilidade civil. 
Sua aplicabilidade independe, portanto, dos conceitos e regras 
da lei civil. Por essa razão, aliás, não se admitia a exclusão do 
favor a maiores de 18 anos que fossem emancipados. Ademais, 
o art. 2.043 do Código Civil determina que "até que por outra 
forma se disciplinem, continuam em vigor as disposições de 
natureza processual, administrativa ou penal, constantes das 
leis cujos preceitos de natureza civil hajam sido incorporados 
a este Código".

Jf' Comentários aos arts. 194 e 262 do CPP.
v  STJ, HC na 74.169/SP, 5§ Turma, Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 25.10.2007, DJU 

M2.2007, p. 244; STJ, RHC 19603/MA, 5̂  Turma, Rei. Min. Laurita Vaz, j. 3.8.2006, 
DJU 11.9.2006, p. 315.



Conquanto se possa entender não revogado pelo Código Civil o art. 115 
do Código Penal, permite-se a ousadia de discordar dos eminentes juristas, 
na medida em que as regras de direito penal e processual penal, no que toca 
aos "relativamente menores", não podem sofrer análises diametraímente 
opostas sobre o mesmo tema. Não é possível interpretar-se que o civilmente 
capaz, conquanto menor de vinte e um anos, possa prescindir de curador, 
ao ser interrogado pelas autoridades policiais ou judiciais, por pressupor-se 
capaz da realização de todos os atos da vida civil e, ao mesmo tempo, que 
mereça ser brindado com a redução de metade dos prazos prescricionais 
"por não ser totalmente maduro". A diferenciação doutrinária não possui 
mínimo suporte ontológico. Ademais, se a existência do art. 2.043 do CC é 
considerada óbice para a revogação do art. 115 do CP, também deveria ser 
com relação aos mencionados artigos do Código de Processo Penal alusivos 
ao menor de vinte e um e maior de dezoito anos.

Por fim, desnecessário que se cogite da situação dos menores de 
dezoito anos emancipados, porque expressamente tidos como inimputáveis 
pelo art. 228 da Constituição Federal.

2 A redução em favor dos maiores de setenta anos
Situação análoga existe no mesmo art. 115 do CP, em sua parte final, 

no tocante aos que "à época da sentença" ostentem idade igual ou superior 
a setenta anos.

2.1 Da maioridade "na data da sentença"
Entendia a doutrina, de modo uniforme, que a expressão "à época da 

sentença" significava a decisão de primeiro grau de jurisdição (GRECO, 2006, 
p. 794-795; MIRABETE; FABBRINI, 2008, p. 429). Nada obstante, a jurispru
dência tem se inclinado no sentido de acolher a hipótese de reconhecimento 
do prazo ao meio, enquanto existir recurso pendente de apreciação18.
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18 RT614/282 (GRECO, 2006, p. 795) e RT700/335 (MIRABETE; FABBRINI, 2008, p. 429). Este 
último, no mesmo texto, refere decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que 
"a idade deve ser considerada até o último provimento judicial, ocorrendo a prescrição 
se foi alcançado o limite previsto em lei antes da decisão de segunda instância, porque esta 
substitui a sentença, quer a confirme, quer a reforme. Extradição 591-0 DJU, 22-9-95, p. 
30.588".
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2.2 Das supostas razões de existir da redução
Parte dos autores silencia sobre o assunto, e a fração que dela trata 

justifica a existência da norma pela fragilidade mental do idoso que tenha 
mais de setenta anos.

Fragoso (2003, p. 428-429) também assim argumenta:
Os maiores de 70 anos, na data da sentença, também são 
beneficiados com atenuação obrigatória da pena, tendo-se em 
vista o enfraquecimento das funções psíquicas que geralmente 
acompanha a senilidade. Como diz Aníbal Bruno, a decadência 
mental dos velhos é uma fatalidade biológica: "Ao mesmo tempo 
que a memória enfraquece, e este é geralmente o primeiro 
passo na senescência mental, embota-se a compreensão clara 
dos fatos, debilita-se a vontade e o caráter sensivelmente se 
modifica". A velhice altera, por vezes, por completo a persona
lidade, em conseqüência de alterações biológicas que justificam 
a atenuação da pena.

Para Carvalho Filho (1958, p. 408),

[aj norma legal se harmoniza, portanto, com as conclusões 
da ciência, consonantes em assemelhar, do ponto de vista 
da imputabilidade e da responsabilidade penal, a criança e o 
ancião. Dessa atenuação decorre, como consectário natural, a 
diminuição do tempo de prescrição.

O autor, há mais de meio século, defendeu ainda, implicitamente, que 
deveria ser reduzido o limite etário, tanto pela baixa incidência de crimi
nosos com mais de setenta anos (lembrando que, à época, deveria possuir o 
agente setenta anos na data do cometimento do delito) e dadas as "condições 
normais de vida no nosso país".

Antes de outras observações, incumbe anotar sobre a atual redação da 
norma em comento, criada com a reforma da Parte Geral do Código Penal 
de 1984, que prevê que "são reduzidos de metade os prazos de prescrição 
quando o criminoso era, [...] na data da sentença, maior de 70 (setenta) 
anos". Já o original art. 115 do CP de 1940 estabelecia: "São reduzidos de 
metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo do crime, 
menor de vinte e um ou maior de setenta anos" (PIERANGELLI, 1980, p. 469), 
contrariando o denominado "Projeto Alcântara Machado", que estabelecia a 
matéria nos termos da legislação hoje vigente (PIERANGELLI, 1980, p. 411).

Com o devido respeito, não se mostram muito adequados nem a 
previsão legal nem o entendimento doutrinário da maior parte dos penalistas 
sobre a questão, ou seja, imprópria é a redução da prescrição pela metade
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pela idade avançada do criminoso, como também a ideia de generalização da 
ausência da capacidade de discernimento do idoso, para não dizer tratar-se,
hoje, de uma visão preconceituosa.

Para Liberalesso Néri (2007, p. 37-38), professora titular de psicologia
do envelhecimento e gerontologia da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), "muitos preconceitos e estereótipos resultam de falsas crenças a 
respeito da competência e da produtividade dos idosos". Porém, continua a 
estudiosa, "o preconceito etário em relação aos idosos pode não ser baseado 
em estereótipos negativos, mas compassivos, que realçam sua dependência 
e sua incapacidade e advogam práticas paternalistas e políticas protecio
nistas em relação a eles (Kalish, 1979)" (NERI, 2007, p. 37-38).

Nesse sentido, vê-se claramente que há uma tendência da sociedade 
de entender os idosos como incapazes de produzir, o que não corresponde 
à realidade, como regra.

A reforçar esse entendimento, verifica-se que tramitam atualmente no 
Congresso Nacional os Projetos de Emendas Constitucionais n -  457/2005 
do Senado (ao qual foram apensados os Projetos n -  5/2003, 103/2003 e 
436/2005) e 40/2003 da Câmara dos Deputados, que tratam da alteração 
do art. 40 da Constituição Federal, ampliando o limite para a aposentadoria 
compulsória dos funcionários públicos nelas especificados, de setenta para 
setenta e cinco anos. Em uma das justificativas apresentadas-pelo deputado 
federal Nelson Born ier-vê-se :

Estudos científicos comprovam que a expectativa de vida do 
brasileiro vem aumentando a cada dia. A Constituiçac 
Federal em vigor [...] impede que qualquer cidadão com mais 
de setenta anos possa continuar em atividade, como servidoi 
público. Prova inconteste que não se adaptou à realidade do< 
dias atuais. O objetivo da presente proposta é o de fazer justiça 
com aqueles que, em pleno vigor físico e mental são afastados 
compulsoriamente do serviço público, apesar de ainda se 
encontrarem em condições de oferecer sua vasta experiência à 
Administração Publica e à sociedade como um todo J...]19.

19 Projetos de Em endas Constitucionais disponíveis em: <www.senado.gov.br/sf/atividade 
m ateria/detalhes.asp?p_cod_m ate=58362> e também em <www2.camara.gov.br/propc 
sições + autor nelson bornier (proposição EMC-15/2003)>. Acesso em: 20 set. 2010.
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Evidencia-se, portanto, estar parcela significativa do Poder Legislativo 
brasileiro a entender que idosos podem encontrar-se, muitas vezes, em 
plenas condições de atuar profissionalmente, tanto que se pretende possam 
continuar a ocupar cargos públicos de alta relevância -  como o de ministro 
do Supremo Tribunal Federal, dentre outros -  até os setenta e cinco anos.

2.3 Estatuto do Idoso
O Estatuto do Idoso, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro 

pela Lei na 10.741, de l s de outubro de 2003, abre seu texto definindo como 
tal a pessoa "com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos"20.

Entende-se, aqui, que a lei protetiva das pessoas que completam essa 
idade não antecipou os prazos do art. 115 do CP. Tampouco houve criação 
de nova presunção legal acerca da fragilidade mental das pessoas pelo 
transcorrer do tempo, ou seja, que teria passado o patamar de setenta para 
sessenta anos.

Isso ocorre porque, com o aludido Estatuto, pretendeu-se apenas 
ampliar a proteção às pessoas que alcançam idades mais avançadas21, 
cujo percentual na população brasileira é cada vez maior, na medida em 
que o "Brasil está passando por uma rápida transição demográfica como 
resultado das progressivas quedas nas taxas de fecundidade e de morta
lidade" (LEBRÃO citado por LEBRÃO; DUARTE, 2007, p. 191-208)22.

Pode-se apontar como uma das razões de ser da proteção da nova lei 
a esse grupo de pessoas a maior suscetibilidade a determinadas doenças e a 
necessidade de uma maior proteção do sistema de saúde nacional. Isso porque,

20 Estatuto do idoso: "Artigo 12 -  É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os 
direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos".

21 Em atendimento também ao mandamento do art. 230, coput, da Constituição Federal: "A 
família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas".

22 O Ato Normativo n9 514-PGJ-CGMP (conjunto da Procuradoria-Geral de Justiça com a 
Corregedoria-Geral do Ministério Público), de 31 de julho de 2007, disciplina a atuação do 
Ministério Público paulista em defesa do idoso. Segundo ele aponta, a Pesquisa Nacional 
por Amostragem de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) indica um progressivo aumento da expectativa de vida no País, que passou de 71,9 
anos para a população total (ambos os sexos) em 2005, para 72,6 em 2006 (Disponível em: 
<ftp://ftp.ibge.gov.br/Tabuas_Completas_de_Mortaiidade>. Acesso em: 20 set. 2010).

http://www.senado.gov.br/sf/atividademateria/detalhes.asp?p_cod_mate=58362
http://www.senado.gov.br/sf/atividademateria/detalhes.asp?p_cod_mate=58362
ftp://ftp.ibge.gov.br/Tabuas_Completas_de_Mortaiidade


[à] medida que a população vai envelhecendo aumentam 
incidência e a prevalência das chamadas doenças crônic* 
não transmissíveis (DCNTs). Esse grupo de doenças é carai 
terizado por longo período de latência, tempo de evolução 
prolongado, etiologia não totalmente elucidada e complicaçõe 
e lesões irreversíveis que acarretam graus variáveis de incap; 
cidade ou óbito (LEBRÃO; DUARTE, 2007, p. 194).

Dentre essas doenças, destacam-se: hipertensão arterial, diabetes 
mellitus, doenças cardíacas, artrose, reumatismo e osteoporose (LEBRÃO; 
DUARTE, 2007, p. 195).

Também a desigualdade de renda e a inserção desproporcionalment 
menor no mercado de trabalho, fatos confirmados em pesquisa analisada 
por Faleiros (2007, p. 158), justificaram a criação do Estatuto do Idoso. 
Nada obstante, não se pode confundir tais normas com o reconhecimento 
pelo Estado, a partir do estabelecimento de um patamar de idade mais 
baixo do que o normalmente previsto até então pelas leis pátrias, de uma 
diminuição generalizada da capacidade mental dos brasileiros23.

A respaldar esse modo de entender, Nucci (2007b, p. 615) afirma, recor
dando-se do disposto no art. 230 da Constituição Federal: "Temos, atualmente, 
três estágios de idades: a) 60 anos, para ser uma pessoa considerada idosa; b) 
65, para que tenha o benefício do transporte coletivo público gratuito; c) 70 
anos para a contagem da prescrição pela metade (art. 115, CP)". Cita o autor, 
em seguida, ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

O art. l e do Estatuto do Idoso não alterou o art. 115 do Códig 
Penal, que prevê a redução do prazo prescricional para o réu 
com mais de 70 (setenta) anos na data da sentença. Precedem 
(RHC n. 16.856/RJ, 5âTurma, rei. Gilson Dipp, j. 02.06.2005, v.i 
DJU, de 20.06.2005, p. 295).

Em outra obra, Nucci (2006, p. 508) também explicita que a entrada 
em vigor do Estatuto do Idoso não alterou a norma do art. 115 do CP:
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23 Lei na 10.741/2003, art. 10, caput: "É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar
pessoa idosa a liberdade, o respeito e  a dignidade, como pessoa humana e sujeito dp
direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis.".

Essa lei, no entanto, em nada alterou a contagem da prescrição, 
que continua a ser feita pela metade "somente" quando a 
pessoa atingir 70 anos na data da sentença, Aliás, se o legis
lador quisesse beneficiar, no campo da prescrição, o maior 
de 60 anos poderia tê-lo feito, do mesmo modo que inseriu a 
agravante de crime praticado contra maior de 60 anos no art. 
61, ii, "h", do Código Penal24.

Agregue-se ainda um último argumento: a recém-promulgada Lei n2
11.689/2008, alteraàora de normas do Código de Processo Penal afetas ao 
Júri, revogou o art. 434, que previa estarem isentos de servir como jurados os 
maiores de sessenta anos. Incluiu regra diversa, isentando do serviço do Júri 
"os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa"25, 
bem demonstrando o respeito pela capacidade de discernimento do idoso 
com mais de sessenta anos.

2.4 A condição de saúde mental do idoso e a imputabilidade
A questão mostra-se ser simples: o problema não é a idade da pessoa, 

mas sim a forma como ela reage ou reagiu ao passar do tempo e, por via 
de consequência, o seu estado de saúde mental. Vale dizer, se o indivíduo 
mantém-se hígido mentaimente e possui mais de setenta anos, é imputável 
e, como tal, deve responder pelos atos criminosos ou contravencionais que 
eventualmente tenha praticado. Caso esteja acometido de doença de cunho 
mental (de modo genérico e, muitas vezes, designado de forma imprópria 
como "senilidade") que o torne inteiramente incapaz de "entender o caráter 
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento", nos
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24 Em sentido oposto posiciona-se Viola Marty (2005, p. 12), propugnando que o conceito 
de idoso criado pela Lei n2 10.741/2003 deve ser utilizado, para preservação do princípio 
constitucional da igualdade, em todas as normas penais, ou seja, que a prescrição deve ser 
contada pela metade quando o autor do crime tiver sessenta anos na data da sentença. 
Também defende ter a entrada em vigor do Estatuto do Idoso alterado o art. 115 do CP, 
Prado (2006, p. 732) ao afirmar: "No que se refere ao marco etário de 70 (setenta) anos, com 
a edição da Lei 10741/2003 (Estatuto do Idoso) passa ele a ser de 60 (sessenta) anos, para 
efeitos de prescrição da pretensão punitiva, numa interpretação favorável constitucional
mente assegurada (art. 52, XL, CF)".

25 Art. 437, inc. IX, do CPP, com a redação dada pela Lei ne 11.689/2008.
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exatos termos do art. 26, caput, do CP, será tido como inimputáveí e, como 
tal, isento de pena26.

Todavia, não se pode confundir idade avançada com incapacidade 
mental, o que é implicitamente feito pela lei penal (com a previsão genérica 
do art. 115) e como também foi encarado pela maioria dos penalistas que
trataram do tema.

Goldfarb (2004, p. 57), professora de psicogerontologia da PUC-SP, 
afirma:

A demência não é considerada parte do envelhecimento dito 
normaí, e sim um quadro patológico grave, frequente na velhice, 
mas que é contingente e não necessário. Isso é importante 
salientar, pois, se uma pessoa de 35 ou 40 anos mostrar um 
quadro confusional, esquecer demais das coisas e, por cau a 
disso, mostrar-se irritada ou deprimida, logo será tratada, uma 
vez que se reconhecerá nessa conduta algo de anormal. Ms 
se isso acontecer aos 70 ou 75 anos, muitos ainda dirão que si o
coisas da idade.

Enfim, vale para a questão do idoso o que se disse acerca da hipótese do * 
criminoso "relaüivamente menor" ou "imputável imaturo": se as condições 5 
físicas, em rigor, presumivelmente menos favorecidas da pessoa com mais •; 
idade, justificam um tratamento especial no que tange ao cumprimento da I 
pena, não pode referida circunstância ser utilizada para autorizar a premiação i 
com a ausência de punição (o que muitas vezes ocorre por conta da redução i 
do lapso prescrlcional pela metade) da pessoa que completa os setenta anos 
"até a data da sentença". É por demais caro à sociedade um "presente de
aniversário" dessa monta. §

2.5 Das providências cabíveis para respeitar a condição de idoso |
Como exemplo de normas já em vigor aplicáveis de modo favorável aos j 

idosos condenados criminalmente, podem-se mencionar o art. 77, parágrafo j 
22, do CP (o denominado "sursis etário") e a previsão da Lei de Execução Penal 
de "estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal" aos maiores

Justítia, Sáo Paulo, 67  (201), jan./dez. 2010 __________

26 Evidente que, se em virtude de perturbação da saúde mental enquadrar-se o agente 
preceituado no art. 26, parágrafo único, do CP, será tido como semi-imputável e podeia 
ser submetido ao cumprimento de uma medida de segurança, ou cumprirá a pena com
redução de um a dois terços.
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de sessenta anos27, atendendo ao comando do art. 5a, XLVIII, da Consti
tuição Federal: "o pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de 
acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado" (sem 
grifos no original), além de ser circunstância atenuante genérica "ser o 
agente maior de 70 (setenta) anos na data da sentença" (art. 6 5 ,1, do CP).

Nucci(2006, p. 475) justifica a existência da norma do art. 82, parágrafo 
V2, da Lei de Execução Penal, no tocante ao maior de sessenta anos, "por sua 
situação mais frágil, no cenário físico e psicológico".

Ora, se os idosos podem ser, numa maior proporção, fisicamente mais 
frágeis que os jovens, por isso merecendo cumprir penas em alas de unidades 
prisionais ou em presídios próprios à sua faixa etária (pois a experiência 
revela imperar no ambiente carcerário, no mais das vezes, "a lei do mais 
forte"), não se pode ignorar que as pessoas de mais idade podem perfei- 
tamente cumprir não só as penas privativas de liberdade como também as 
penas restritivas de direitos, bem como arcar com o pagamento de pena de 
multa. Importa dizer que a condição de idoso maior de setenta anos não 
impede ninguém de cumprir sua pena {seja ela de qual espécie for), desde 
que se trate de imputável. Além disso, como já lembrado há pouco, o maior 
de setenta anos pode receber atenuação da sua pena, na segunda fase da 
dosimetria (art. 65, I, do CP).

A título de exemplo de aplicação da norma em análise em prejuízo da 
sociedade, pode-se destacar, por ser fato notório, o caso do ex-governador de 
São Paulo e ex-prefeito da capital paulista, Paulo Salim Maluf, que conseguiu 
obstar a apuração de delitos de estelionato, quadrilha ou bando, falsidade 
ideológica, peculato, crime contra o sistema financeiro nacional (art. 6- da Lei 
n2 7.492/1986) e crime de responsabilidade de prefeito (art. I 2 do Decreto- 
Lei nfl 201/1967), em processo em que se apurava a "colocação de títulos 
públicos no mercado financeiro, com simulação na realização de leilões 
quando das negociações de suas Letras Financeiras do Tesouro, no período de
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”  Art. 82, parágrafo l 9, da Lei n2 7.210/1984 (com a redação dada pela Lei n2 9.460/1997). 
Já decidiu pela aplicabilidade da norma o Superior Tribuna! de Justiça: "Penal -  Prisão 
domiciliar. Sexagenário. Lei n. 9.460/97. Habeas corpus. 1. Tem direito a prisão em 
estabelecimento adequado à sua condição pessoal o maior de sessenta anos, desde que 
já condenado definitivamente. 2. Recurso não provido. (RHC n. 9.279-SP, rei. Min. Edson 
Vidigal, j. 02.03.2000, DJU, de 27.03.2000, p. 117)." (KUEHNE, 2003, p. 235).



julho de 1994 a dezembro de 1996” que teria gerado um prejuízo ao erário 
de R$ 98,2 milhões (noventa e oito milhões e duzentos mil reais). Isso se deu 
por conta, exatamente, de sua idade ultrapassar os setenta anos28. Sua culpa 
ou inocência neste caso específico não puderam ser aferidas, porquanto foi 
declarada extinta a punibilidade, com base no art. 107, IV, do CP (prescrição 
da pretensão punitiva), graças à redução pela metade do lapso temporal 
exigível.

Hoje, anos após o episódio, tem o referido político dado mostras da 
preservação de sua plena higidez mental, tanto que fez vitoriosa campanha 
para deputado federal, recebendo expressiva votação29, marcando seu 
mandato, inclusive, pela apresentação do projeto de lei destinado a limitar 
as atuações dos integrantes de órgãos públicos incumbidos da defesa da 
probidade administrativa30, encontrando-se em plena atividade política no 
ano de 2008, quando foi novamente candidato a prefeito de São Paulo, o 
maior município brasileiro e, em 2010, lançando-se candidato mais uma vez 
ao parlamento nacional.

Conclusões
Diante de tudo o que se expôs, defende-se aqui a necessidade da 

revogação da norma do art. 115 do CPt tanto na primeira parte (menoridade 
relativa), quanto na segunda (para os maiores de setenta anos), vale dizer, 
deveria ser criada lei para promover a ab-rogação do art. 115 do CP.

Pelos argumentos aqui alinhavados, resta evidenciado que a norma 
carece de congruência e serve apenas para incentivar a impunidade, o 
que não compraz com o Estado Democrático de Direito, tampouco com os 
direitos humanos das vítimas, ferindo também o princípio da proibição da 
proteção deficiente, justificando-se sua revogação.

9 6 ________  Justitia, São Paulo, 67 (201), jan./dez. 2010 __  _  _______

28 STF, Pet ne 4.132/SP, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 22.10.2007, DJe n® 133, de 30.10.2007. 
Disponível em: <www.stf.gov.br/jurisprudenda/>. Acesso em: 16 jul. 2008.

29 Obteve nas eleições de 2006 exatos 739.827 votos (Disponível em: <www.tse.gov.br/ 
eleicoes/>. Acesso em: 18 jul. 2008).

30 Projeto de Lei n- 265/2007: "Altera as Leis ns. 4.717, de 29 de junho de 1965, 7.347, de ?4
de julho de 1985 e 8.429, de 2 junho de 1992, de modo a deixar expressa a responsabi
lidade de quem ajuiza ação civil pública, popular e de improbidade temerárias, com má-fé, 
manifesta intenção de promoção pessoal ou visando perseguição política." (Disponível 
em: <http://www2.camaraigov.br/proposicoes>. Acesso em: 15 ago. 2008).
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Não se olvide, como também já se apontou, ser perfeitamente possível 
a punição dos agentes delitivos por meio de sanções ditas "alternativas". 
Igualmente vê-se adequado ao sistema jurídico vigente o cumprimento de 
pena privativa de liberdade em estabelecimentos penais diferenciados para 
os "imputáveis imaturos" e aos idosos maiores de setenta anos, nos termos 
da norma estampada no art. 5e, XLVIII, da Constituição da República, consen- 
tânea, ao seu turno, com as

Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos, adotadas em 
31 de agosto de 1955 pelo Primeiro Congresso das Nações 
Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delin- 
qüentes, conforme estabelecem suas regras de aplicação geral, 
onde se dispõe que "as diferentes categorias de reclusos devem 
ser mantidas em estabelecimentos penitenciários separados ou 
em diferentes zonas de um mesmo estabelecimento peniten
ciário, tendo em consideração o respectivo sexo e idade 
(MARCÃO, 2008, p. 87)

Aguardam-se, portanto, as iniciativas dos parlamentares brasileiros 
para que procedam às devidas reformas, revogando-se, o quanto antes, tão 
maléfica regra penal -  a norma do art. 115 do CP31 11 geradora de impunidade 
em um país que dama por um direito penai mais justo e apto a propiciar, de 
fato, segurança à população.

SANTOS, C. J. Statute of limitation reductiom criminal misconception -  the 
need to repeal article 115 of the Criminal Code. Justitia, São Paulo, v. 201, p. 
75-100, Jan./Dec. 2010.

• ABSTRACT: The statute of limitation, a widely studied institute in criminal 
law, finds, in the Brazilian model, one of the most complex systems in the 
world. In Brazil, there is an autochthonous rule: period reduction by haíf 
in view of defendant's age (between eighteen and twenty-one years of 
age at the time of the crime or oider than seventy years on the occasion 
of the judicial decision). This rule instituted by article 115 of the Criminal

11 Não se descarta a possibilidade de entendimento de que o art. 115 do CP é inconstitu
cional, por estar em descompasso com o princípio constitucional da segurança. Sobre ele, 
sugere-se a leitura de Santos (2010, p. 20-30).

http://www.stf.gov.br/jurisprudenda/
http://www.tse.gov.br/eleicoes/
http://www.tse.gov.br/eleicoes/
http://www2.camaraigov.br/proposicoes
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Code, in addition to generating countless cases of punishability extinction, 
has no scientífic basis, as this article intends to demonstrate. Conversely, 
Psychology defends that impunity, especially for youngsters, is extremely 
pernicious. Furthermore, the rule in question is not in accordance with 
the notion of capacity prescribed in the Civil Code and it reveals to be 
in disparity with Criminal procedure rules (such as the minimum age 
to be a member of a jury) and recent court decisions (deeming the 
appointment of a curator for defendants under twenty-one unnecessary). 
The limitation period reduction for defendants over seventyyears of age is 
also unfounded, since the law discriminatorily treats them as less capable 
and, inconsistently, instead of establíshing differences in punishment 
enforcement rewards them with impunity. Therefore, considering the 
arguments hereby presented, this article proposes the repea) of this 
incoherent criminal rule.

® KEY WORDS: Statute of limitation. Criminal statute of limitation. Limitation 
period reduction. Article 115 of the Criminal Code.
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SUMÁRIO: Escorço introdutório. 1 A expansão da tutela penal do meio 
ambiente. A fundamentação ontoantropológica do direito penai. O iíícito 
penal enquanto ponto privilegiado. 2 Os delitos omissivos. O critério de 
Armin Kaufmann. 3 A fundamentação da posição de garantia. O "cuidado" 
enquanto elemento essencial do existir. Os critérios para delimitação 
dos seus deveres jurídico-penais do garantidor. O pressuposto da ofensi- 
vidade. 3.1 O dever gerai de tutela do meio ambiente. Considerações 
finais. Referências.

RESUMO: O artigo estuda a posição de garantia no âmbito do Direto Penal 
Ambiental. Inicialmente, advogou-se pelo estudo do direito penal a partir 
do ilícito (e não da pena) e constatou-se a legitimidade e necessidade 
de tutela penal do meio ambiente. Verificou-se, contudo, que este ramo 
do direito esbarra em enormes dificuldades dogmáticas e estudou-se, 
especificamente, o problema do delito omissivo. Passou-se, então, ao 
estudo da posição de garantia, analisando-se as teorias formal, material e 
material-formal. Logo depois, discorreu-se acerca do dever geral de tutela 
do meio ambiente e verificou-se a necessidade de uma "causa especial” 
para que se possa responsabilizar alguém por omitir uma ação positiva 
para proteger o meio ambiente.
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omissivo.
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Escorço introdutório
1 A expansão da tutela penal do meio ambiente. A fundamentação 

ontoantropológica do direito penal. O ilícito penal enquanto ponto 
privilegiado

O incremento da complexidade das relações sociais inaugurou novos 
espaços de interesse jurídico-penal e pontos de alto nível de problemati- 
cidade. Observam-se novos problemas que, não raramente, denotam o 
esgotamento explicativo de critérios jurídicos tradicionais, demandando 
estudos que propiciem um já indispensável aprimoramento (DAVILA, 2008, 
p. 307 e ss.).

Tornou-se comum o discurso que propugna pelo afastamento dos 
princípios iluministas e de cunho marcadamente antropocêntrico do Direito 
Penal Clássico, Passou-se a exigir um Direito Penal apto a lidar, cada vez 
mais, com bens jurídicos supraindividuais, coletivos e de relevância capital 
(POZZEBON, 2008, p. 369).

A leitura desses novos interesses, novos âmbitos de criminalização, 
deve, contudo, dar-se de forma criteriosa. DAvila (2009) observa que o 
Direito Penal pode ser visto de duas formas: ou se parte das consequências 
da norma penal, da pena, ou se parte do objeto da norma, do ilícito.

Em uma leitura consequencial, partindo-se da pena criminal, estão as 
orientações funcionalistas, cujo principal expoente é Günther Jakobs. Nesta 
concepção, o Direito Penal é pensado a partir da manutenção das expecta
tivas normativas juridicamente fundadas e não há espaço para a noção de 
bem jurídico (DAVILA, 2009, p. 45 e ss.).

Ou ainda, nas palavras de Castanheira Neves (2002, p. 31), com a 
concepção funcionalista, "o direito passa a ser um 'instrumento' -  um 
finalístico instrumento e um meio ao serviço de teleologias que de fora 
o convocam e condicionamente o submetem". Comporta, assim, toda a 
relatividade e contingência constitutiva e intencional implicadas na possível 
disponibilidade e variação dos fins, dos objetivos sociais (NEVES, 2002, p. 
40). Quer dizer: "a autonomia constitutiva do 'input' é sacrificada à optimi- 
zação do 'output'" (NEVES, 2002, p. 41).

Aqui, reconhece-se a segunda orientação, que se afasta do funciona
lismo e que elege enquanto ponto privilegiado o ilícito penal, ingressando-se, 
assim, no campo das fundamentações de base ontológica. Dar-se-á especial 
atenção à orientação ontoantropológica de Direito Penal, defendida por 
Faria Costa (1992, passim) e, no Brasil, por DAvila (2009, p. 41 e ss.).

Justitia, Sâo Paulo, 67 (201), jan./dez. 2010 ____ ___________ Criminal / Criminal 103

Essa compreensão traduz, no plano dogmático, uma concepção de 
ilícito estabelecida fundamentalmente na ofensa a interesses objetivos e 
no desvalor da lesão ou do pôr-em-perigo. Opõe-se, portanto, à simples 
violação subjetiva do dever, sendo insuficiente uma simples descrição formal 
da conduta, como uma vez propôs Beling (DAVILA, 2005, p. 40)2.

Essa forma de pensar o Direito Penal restringe, inegavelmente, a 
sua incidência, por meio de limites ao "objeto de tutela" e às "técnicas de 
tutela". Isso implica a imprescindibilidade de que o bem jurídico seja dotado 
de dignidade penal e, ainda, de verificação de um dano ou de perigo de dano 
ao objeto de proteção da norma (DAVILA, 2009, p. 106).

O meio ambiente é um bem jurídico dotado de dignidade penal. Não 
é exagerada a afirmação de Milaré (2005, p. 844 e ss.) no sentido de que 
preservar e restabelecer o equilíbrio ecológico se tornaram questões de vida 
ou morte. Isso porque os riscos globais, a extinção das espécies animais e 
vegetais, assim como a satisfação de novas necessidades, deixam claro que 
o fenômeno biológico e suas manifestações no Planeta estão sendo perigo
samente alterados.

7 Não é demais lembrar que o tipo penal, enquanto categoria sistemática da teoria do 
delito, foi trazido pela primeira vez pelo penalista alemão Ernst Beling, em 1906, na obra 
A doutrina do delito. Nesse período, a ciência jurídica estava impregnada das idéias do 
positivismo. Isso significa que se adotava no Direito a mesma metodologia das ciências 
da natureza: em vez de se "compreender" o Direito, tentava-se "explicá-lo" (BRANDÃO, 
2007, p. 21).
A estrutura do delito para Beling dividia-se em dois aspectos: o subjetivo e o objetivo. 
Naquele, ele verificava a culpabilidade, instituto que aglutinava dolo e culpa. Neste, encon
trava a antijuricidade e a tipicidade. Beling compreendia o tipo enquanto uma descrição 
de um comportamento, escolhido como proibido e indesejável pelo Legislador. Tratava-se 
de uma estrutura objetiva, desprovida de qualquer aspecto vaiorativo ou subjetivo. E o 
eixo do tipo penal era a causação (lei da causalidade). Bastava o nexo naturaiístico entre a 
conduta e o resultado para se concluir pela tipicidade daquela. Em outras palavras, Beling 
compreendia o Direito Penal enquanto um "catálogo de tipos delitivos" e a tipicidade 
enquanto a adequação a este catálogo. Referia que: "[...] Ia antijuricidad y ia culpabilidad 
subsisten como notas conceptuales de Ia acción punible, pero concurre con ellas, como 
característica externa, Ia 'tipicidad' (adecuación al catálogo) de modo que, dentro de Io 
ilícito cuipable, está delimitado el espacio dentro dei cual aquellas son punibles (así como, 
en uma ley de aduanas, el concepto de objetos gravados se obtiene de Ia relación genérica 
con Ia tarifación aduanera)" (BELING, 2002, p. 73 e ss.).



Não reconhecer enquanto necessária e legítima a proteção do meio 
ambiente implicaria a confissão resignada de que ao Direito Penal não 
pertence nenhum papel na proteção das gerações futuras e de sua inércia 
diante de riscos que podem ter como consequência, pura e simples, a extinção 
da vida. Nas palavras de Figueiredo Dias, citado por Prado (2001, p. 27)3:

[...] não valerá a pena, nem será socialmente aceitável, o cultivo 
de um direito penal que, seja em nome de princípios que for, se 
desinteresse da sorte das gerações futuras e nada tenha para 
lhes oferecer diante do risco existencial que sobre elas pesa. 
Ademais, a tutela está em perfeita harmonia com a ordem 
axiológica constitucional. No art. 225, "caput", da Carta da 
República, consagra-se que todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público 
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.
O § 3o, por sua vez, estabelece que estarão sujeitos a sanções 
penais e administrativas as pessoas físicas e jurídicas que prati
carem condutas lesivas ao meio ambiente. Ao discorrer sobre 
este dispositivo, Luiz Régis Prado salienta que a Constituição 
não se limita a fazer uma declaração formal de tutela do meio 
ambiente, mas trata de estabelecer a imposição de medidas 
coercitivas aos transgressores do mandamento constitucional. 
Haveria, nas palavras do autor, um "mandato expresso de 
criminalização"4.
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3 Sobre o assunto, cf. Figueiredo Dias (2009, p. 49).
4 Feldens (2008, p. 42/44; 2005, p. 84) lembra que, além de legitimar a atividade do Legis

lador penal, em determinadas situações, a Constituição exige a sua intervenção por meio 
de normas que designa de "mandados constitucionais de tutela penal". Nesta situação, 
a Constituição funciona como fundamento normativo do Direito Penal, transmitindo um 
"sina! verde" ao Legislador, o qual, diante da normatividade da disposição constitucional, 
não poderá lhe recusar passagem. Trata-se, então, de uma zona obrigatória de intervenção 
do legislador penal. O autor constata que isso ocorre no âmbito do Direito Ambiental, 
devido à previsão do art. 225, "caput" e parágrafos, da Constituição Federal.
Ao observar que as constituições brasileira e espanhola estabeleceram enquanto obriga
tória a tutela do meio ambiente, Dolcini e Marinucci (1994, p. 166 e ss.) ressaltam que 
isso reflete "uma nova e acrescida importância dos bens e a previsão de que no futuro 
poderão ser objecto de agressões sempre mais graves e frequentes". Acrescentam, ainda, 
que "é precisamente o possível intensificar destes fenômenos que tornam o bem cada 
vez mais valioso aos olhos da coiectividade e do legislador constituinte, impondo à pena 
como instrumento irrenunciável de prevenção e repressão.
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Portanto, a problemática não está na dignidade penal do meio 
ambiente, mas sim na técnica de tutela que vem sendo adotada. Conforme 
referido, nas últimas décadas, verificou-se uma significativa expansão 
na tutela penal. E essa expansão derivou, especialmente, da tomada de 
consciência de uma verdadeira "crise ecológica" que obrigou a colocar em 
novos moldes -  ou, em todo o caso, em moldes diferentes daqueles que 
se tomavam por axiomáticos -  toda a questão da relação entre Homem e 
Natureza (FIGUEIREDO DIAS, 2009, p. 46)5. Ou ainda, nas palavras de Silva 
Sanchez (2001, p. 25), constatou-se que o meio ambiente é um "bem jurídico 
escasso", e não uma "realidade abundante", como tradicionalmente era 
compreendido.

Diante disso, faz-se necessário, a todo instante, o reconhecimento 
de situações novas e a moldagem de novos instrumentos de resguardo e 
efetivação. Contudo, especialmente no âmbito criminal, isso deve dar-se 
de forma criteriosa, sendo preocupantes iniciativas que visam, primordial
mente, a atender a utilidade e a eficiência6.

A apressada expansão de tutela do meio ambiente esbarrara em 
enormes dificuldades dogmáticas, muitas vezes insuperáveis, como a 
verificação causai dos delitos, a antecipação de tutela (delitos de perigo) e 
a frequente utilização da técnica legislativa denominada "norma penal em 
branco". Faz-se, portanto, necessária a discussão sobre a legitimidade de 
algumas dessas novas técnicas de proteção.

Neste trabalho, vísa-se a discutir a posição de garantídor, que vem 
ganhando significativa exasperação, buscando-se o substrato material neces
sário para lastrear o vínculo entre o garante e o meio ambiente. Antes disso, 
fazem-se necessárias breves considerações sobre os crimes omissivos, a fim 
de demonstrar o conceito do instituto que será adotado no desenvolvimento 
do artigo.
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5 Sobre as alterações do modo de ser do homem com a natureza, cf. Ost (1995).
6 Nas palavras de Malarée (1991, p. 154): "En un Estado social y democrático de derecho Ia 

determinación de los bienes jurídicos se habrá de hacer considerando los indivíduos y sus 
nccesidades antes que Ia conservación y funcionamiento de! sistema social,".



2 Os delitos omissivos. O critério de Armin Kaufmann
A problemática do delito omissivo ocupa, historicamente, papel de 

destaque no Direito Penal. A discussão científica remonta ao século XVII 
quando a omissão identificava-se com o non facere; uma teoria geral 
dos delitos omissivos surgiu apenas no século XIX quando se começa a 
engendrar um regulamento próprio para essa espécie de crime (TAVARES, 
1996, p. 12).

Os delitos de omissão podem ser próprios e impróprios, e existem 
diferentes posições doutrinárias acerca da caracterização desta ou daquela 
espécie, sendo as principais os critérios do resultado e do tipo legal7 *. Para 
aquele critério, o crime omissivo próprio consiste em uma mera desobe
diência ao mandamento legal, independentemente da ocorrência de um 
possível resultado normativamente vinculado. O delito omissivo impróprio, 
por sua vez, é aquele cuja existência está vinculada à ocorrência de um 
resultado (típico), que o sujeito tem o dever de evitar (D'AViLA, 2005, p. 219 
e ss.).

O critério do tipo penal foi elaborado por Kaufmann (2006, p. 284 e 
ss.), para quem a distinção entre os crimes omissivos próprios e impróprios 
reside na tipificação legal. Aqueles estão diretamente tipificados; enquanto 
estes não têm um tipo específico.

Esse critério conta com diversos adeptos, como o italiano Findaca 
(2000, p. 528 e ss.), cuja lição se transcreve:

A nostro avviso é, dunque, preferibile operare Ia distinzione 
tra reati omissivi propri e impropri in funzione delia diversa
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7 D'Avi!a (2005, p. 217 e ss.) elenca e distingue outros quatro critérios ciassificatórios. O 
primeiro deies é o critério normológico, que se vale da norma violada. No caso de ser 
esta preceptiva, haveria delito omissivo próprio; se proibitiva, ter-se-ia um delito omissivo 
impróprio. O segundo critério é o de Herzeberg, segundo o qual os crimes omissivos 
próprios são aqueles cujo tipo admite sua realização apenas na forma omíssiva; enquanto 
por crimes omissivos impróprios se entendem aqueles cuja realização admite tanto a
forma omissiva quanto a comissiva. O terceiro critério apontado por D'Avila é o do garante: 
o elemento distintivo seria o "dever de garante", fundamental nos delitos omissivos 
impróprios e ausente nos omissivos próprios. O quarto critério é o lógico objetivo de 
Shünemann, o qual trabalha com a equiparação aos delitos comissivos: impróprias são as 
omissões equiparáveis às ações, e próprias são aquelas não equiparáveis.

Criminal / Criminal 107

"técnica di tipizzazione" adottata dal Segislatore. in base a 
questo critério, sono da definire "propri" i reati omissivi diret- 
tamente configurati come tali dal legislatore penaie (sia o no 
presente un evento naturalistico nella ioro strutura); "impropi" 
gli iíleciti omissivi carenti di previsione legislativa espressa e 
ricavati dalla conversione di fattispecie create, in origine, per 
incriminare comportameti positivi.

Essa é, também, a compreensão do português Figueiredo Dias (2007, 
p. 913 e ss.):

Crimes puros ou próprios de omissão seriam aqueles em 
que a PE referencia (expressamente) a omissão como forma 
de integração típica, descrevendo os pressupostos fácticos 
donde deriva o dever jurídico de actuar ou, em todo o caso, 
referindo aquele dever e tornando o agente garante do seu 
cumprimento. Diversamente, delitos impuros ou impróprios 
de omissão seriam os não especificamente descritos na lei 
como tais, mas em que a tipicidade resultaria de uma cláusula 
gera! de equiparação da omissão à ação, como tal legalmente 
prevista e punível na PG [...].

Essa classificação apresenta-se como a mais simples e clara e, ainda, 
não se compromete com o objeto classificado. "Pelo contrário, confere 
abertura e flexibilidade no desenvolvimento dos elementos constituintes 
do ilícito-típico omissivo próprio e impróprios, o que, in casu, em razão do 
seu estágio ainda incipiente de desenvolvimento, é especialmente benéfico" 
(DAVILA, 2005, p. 230).

É necessário, contudo, reconhecer que o critério de Kaufmann 
(2006, p. 284) não resolve os problemas do delito de omissão imprópria, 
cuja concepção e delim itação seguem sendo político-criminalmente 
difíceis e problemáticas desde a perspectiva do princípio da legalidade. 
E, justam ente por isso, é essencial a determ inação rigorosa dos concretos 
deveres de garantia e a elaboração de um catálogo que seja o mais estrito 
e determinado possível, devendo-se, nas palavras de Figueiredo Dias 
(2007, p. 924),

[...] recusar que aí reentrem ainda uma vez cláusulas gerais mais 
ou menos indeterminadas; ou mesmo uma exagerada funciona- 
lização do catálogo que faça perder o conteúdo material de que 
justamente se pretende ver dotada a doutrina dos deveres de 
garante como forma de salvaguardar sua constitucionalidade.
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3 A fundamentação da posição de garantia. O "cuidado" enquanto 
elemento essencial do existir. Os critérios para delimitação dos 
seus deveres jurídico-penais do garantidor. O pressuposto da 
ofensividade

Apenas nos delitos impróprios de omissão, suscita-se a questão do 
concreto "dever de garantia" e da consequente "posição de garante" do 
omitente. Sobre o garantidor, como se sabe, pesa a necessidade de intervir 
ativamente e de colocartudo aquilo queseja possível para impedir o resultado 
proibido (NOVOA MONREAL, 1984, p. 137); não o fazendo, a omissão do 
agente equipara-se a uma ação. Em favor da posição de garantia, é comum 
a doutrina invocar exemplos chocantes, como o da mãe que, dolosamente, 
deixa o seu bebê morrer por fome e deveria ser punida como homicida 
(FIGUEIREDO DIAS, 2007, p. 918).

De fato, parece inegável que a vida em comunidade impõe deveres de 
proteção, sendo o "cuidado" elemento essencial do existir. Nesse sentido, 
transcreve-se a lição de D'Avila (2009, p. 48 e ss.), reconhecendo a funda
mentação de um horizonte filosófico heideggeriano8:

Ser-se é, assim, cuidar-se, mas é também ser-se-com e, 
portanto, nessa abertura do ser para com o outro, cuidar-se é 
cuidartambém do outro, como expressão elementar do ser-no- 
mundo que, sendo, projeta-se, em sua fragilidade, no outro, e
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Interessante lembrar que é a partir de uma alegoria -  uma entre as velhas Fábulas de Higino 
-  com que Heidegger encerra a apresentação do seu resultado da analítica existencial: a 
definição do estar-aí como cuidado. Transcreve-se a referida fábula: "Quando um dia o 
Cuidado atravessou um rio, viu ele terra em forma de barro: meditando, tomou uma parte 
dela e começou a dar-lhe forma. Enquanto medita sobre o que havia criado, aproxima-se 
Júpiter. O Cuidado lhe pede que dê espírito a esta figura esculpida com barro, isto Júpiter 
lhe concede com prazer. Quando, no entanto, o Cuidado quis dar seu nome a sua figura, 
Júpiter o proibiu e exigiu que lhe fosse dado o seu nome. Enquanto o Cuidado e Júpiter 
discutiam sobre os nomes, levantou-se também a Terra e desejou que à figura fosse 
dado o seu nome, já que ela tinha-lhe oferecido uma parte do seu corpo. Os conflitantes 
tomaram Saturno para juiz. Saturno pronunciou-lhes a seguinte sentença, aparentemente 
justa: Tu, Júpiter, porque deste o espírito, receberás na sua morte o espírito; tu, Terra, 
porque lhe presenteaste o corpo, receberás o corpo. Mas porque o Cuidado por primeiro 
formou esta criatura, irá o Cuidado possuí-la enquanto ela viver. Como, porém, há discor
dância sobre o nome, irá chamar-se homo já que é feita de húmus." (STEIN, 2008, p. 98).
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cuidando-se, no cuidado-para-com-o-outro. Ação de ser-se-no 
mundo, que é sempre uma ação de ser-se-com, atira o ser-aí 
em uma teia de relações recíprocas de cuidado que estruturam 
e dão consistência ao ser comunitário.

Nas palavras de Faria Costa (1992, p. 381):

O cuidado para com o "outro" que nos responsabiliza, porque só 
também por esse acto o "meu" cuidado tem sentido quando se 
vira sobre si mesmo. Porém, é indiscutível que o "eu", ao virar-se 
sobre si, pressupõe a abertura ao "outro", logo, um desligar 
originário para com o "ser".

Neste trabalho, parte-se, então, do pressuposto de que existe uma teia 
complexa de relações de matriz ontoantropológica, uma teia de cuidados 
recíprocos que estrutura o ser comunitário, e de que é possível invocar-se 
um sujeito responsável perante o tecido social9. E esse fundamento de 
ordem filosófica projeta-se na ordem jurídica: é na prejudicial oscilação 
dessa teia de cuidados que o Direito Penal busca elementos informadores 
do seu núcleo fundamental, o ilícito.

Daí por que o Direito Penal se afirma como uma ordem relacionai. Nas 
palavras de Faria Costa (2007, p. 20):

Ordem relacionai, não só porque, como vimos, tudo se funda
menta em uma "primeira" relação comunicacional de raiz 
onto-antropológica, como também, agora a partir de uma 
óptica fenomenológica, porque o direito penal não pode deixar 
de ser percebido numa rede de relacionações.

Nas últimas décadas, conforme referido, alterou-se a relação entre Homem e 
Natureza e deu-se a exasperação dos deveres de cuidado daquele para com esta, o 
que refletiu na ampliação das hipóteses de configuração de posição de garantia.

9 Adota-se, aqui, a concepção de Castanheira Neves (2002, p. 75) de que o homem não 
deve se compreender apenas como destinatário do direito e titular de direitos, "mas 
autenticamente como o sujeito do próprio direito e assim não apenas beneficiário dele 
mas comprometido com ele -  o direito não reivindicado no cálculo e sim assumido na 
existência, e então não como uma externalidade apenas referida pelos seus efeitos, 
sancionatórios ou outros, mas como uma responsabilidade vivida no seu sentido".
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Silva Sanchez (2001) atribui essa exasperação à interdependência dos 
indivíduos na sociedade de risco10, que faz que o sujeito dependa de 
condutas positivas de terceiros (controle de riscos). Acrescenta, ainda, 
que "Ias esferas individuales de organización ya no son autônomas, sino 
que se producen de modo continuado fenômenos -  recíprocos -  de 
transferencia y asunción de funciones de aseguramiento de esferas ajenas" 
(SILVA SANCHEZ, 2001, p. 30).

Para averiguar se essa exasperação é legítima, válida, interessa tratar, 
ainda que brevemente, acerca dos principais critérios apontados pela 
doutrina para delimitação dos deveres de garantidor, quais sejam, o formal, 
o das funções e o material-formal. A teoria formal do dever jurídico, também 
chamada teoria clássica, é fruto do pensamento jurídico naturalista e positi
vista dominante até o século XX e visa à certeza e à segurança jurídica do 
direito, de garantia dos cidadãos e de paz jurídica comunitária, ínsitos ao 
"nulium crimen sine lege". Para essa doutrina, tem-se um catálogo estrito de 
fontes do dever jurídico: a lei, o contrato e a ingerência (FIGUEIREDO DIAS, 
2007, p. 934 e ss.).

Entende-se que este foi o critério adotado pelo Ordenamento Jurídico 
Brasileiro (GRECO, 2002, p. 221; SANTOS, 2002, p. 120). Isso porque o art. 13, 
§ 2e, do Código Penal prevê que o "dever de agir incumbe a quem: a) tenha 
por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; b) de outra forma, 
assumiu a responsabilidade de evitar o resultado; c) com seu comporta
mento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado".

No âmbito do Direito Penal Ambiental, encontra-se um adendo a 
esse dispositivo legal, qual seja, o art. 2° da Lei n2 9.605/1998. Esse artigo 
prevê a responsabilização penal de todos que concorrem à prática de

10 A sociedade contemporânea recebeu diversas designações, como "sociedade de risco", 
"sociedade pós-moderna", "sociedade da informação", "sociedade tecnológica" e "moder
nidade amadurecida". Amaral (2007, p. 62) alerta que o uso de diferentes expressões para 
designar a sociedade atual se justifica para dar ênfase a uma ou algumas de suas carac
terísticas, já que todas são as mesmas, independentemente das variações nominativas. 
Silva Sanchez (2001) refere-se à sociedade de risco de Ulrich Beck, sociólogo que, como 
se sabe, é um dos teóricos de maior destaque na atualidade e tratou da "sociedade do 
risco". Nesta, os riscos são qualitativa e quantitativamente maiores que os existentes nas 
sociedades anteriores, pois assumem consequências transgeracionais (sobrevivem aos 
seus causadores) e são marcados pela glocalidade (globais e locais ao mesmo tempo). 
Sobre o assunto, cf.: Beck (2006, p. 11) e Lopes Junior (2004, p. 142).

111

delitos ambientais e, ainda, a posição de garantidor ao diretor, adminis
trador, membro de conselho e de órgão técnico, auditor, gerente, preposto 
ou mandatário de pessoa jurídica. A previsão legal é de que estes devem 
responder pelo delito sempre que, sabendo da conduta criminosa de outrem, 
deixarem de impedir a sua prática, quando podiam agir para evitá-la.

Estes dispositivos representaram um progresso no Direito Penal 
Brasileiro, na medida em que, antes do art. 13 do CP e do art. 2a da Lei n2 
9.505/1998, não havia limites legais, sendo a construção dos deveres de 
garantidor feita pela doutrina e pela jurisprudência. Contudo, é necessário 
reconhecer que os benefícios foram apenas relativos. A teoria formal não 
traz o fundamento material, o sentido social, do vínculo de garantia.

Reconhecidas as fraquezas desta teoria, doutrina e jurisprudência 
voltaram-se a uma concepção material. A palavra decisiva aqui pertenceu 
a Kaufmann (2006), por intermédio da concepção que ficou conhecida por 
teoria das funções.

Segundo essa doutrina, os deveres fundam-se ou em uma função 
de guarda ao bem jurídico (criadora de deveres de proteção e assistência) 
ou em uma função de vigilância de uma fonte de perigo (determinante de 
deveres de segurança e controle). Naquela situação, o bem jurídico deve ser 
protegido de todos os perigos englobáveis no âmbito de proteção; neste, o 
garante tem unicamente o dever de fiscalizar fontes de perigo determinadas 
(FIGUEIREDO DIAS, 2007, p. 937).

De acordo com Jescheck (1993, p. 565), a concepção material "senala 
un camino para resolver Ia problemática dei garante sobre Ia base dei sentido 
social de los diferentes deveres". O autor alemão refere, contudo, que não 
se pode prescindir da origem dos deveres de garantia pelo perigo de uma 
ampliação sem limites, devendo-se, por isso, buscar um critério material- 
formal.

Figueiredo Dias (2007), buscando este critério, refere, em síntese, que 
os deveres de proteção em relação a determ inado bem jurídico carecido 
de amparo podem derivar de relações de proteção familiares ou análogas, de 
estreitas relações de comunidade (nomeadamente, dentro de uma estrutura 
organizada) ou, ainda, da assunção voluntária de proteção ou de guarda a 
determinados bens jurídicos. No que tange aos deveres de vigilância em face 
de uma fonte de perigos, o autor português também separa em três grupos 
de casos: (1) dever de obstar a verificação do resultado por força de uma 
ação anterior perigosa ("ingerência"); (2) dever de fiscalização de fontes de 
perigo no âmbito de domínio próprio; e (3) dever de garante em face da 
atuação de terceiros (FIGUEIREDO DIAS, 2007, p. 938 e ss.).
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Figueiredo Dias (2007, p. 703) aponta, ainda, aquela que seria a verda
deira fonte dos deveres de garantia:

A verdadeira fonte dos deveres e das posições de garantia reside 
em atgo muito mais profundo, a saber, na valoração autônoma 
da iiicitude material, completadora do tipo penal, através da qual 
a comissão por omissão vem a equiparar-se à ação na situação 
concreta, por força das existências de solidariedade do homem 
para com os outros homens dentro da comunidade. Caso em 
que será a "proximidade existencial" do "eu" e do "outro", o 
princípio dialógico do "ser-com-os-outros" e "ser-para-os- 
outros", o exercício da virtude "cristã da caridade" e do "amor 
ao próximo" (ou como prefiramos exprimir-nos) que "criam" os 
deveres e as posições de garantia.

É necessário buscar o fundamento dessa relação de solidariedade do 
Homem para com a Natureza, que edifica a equiparação da omissão à ação 
no âmbito do Direito Penal Ambiental. É necessário, também, apontar os 
limites dessa equiparação.

Pois, se é verdade que uma ordem jurídico-penal não pode passar, em 
certos casos, sem aquela equiparação, não o é menos -  e desde há muito 
que a doutrina se apercebeu consensualmente disso, mesmo em sociedades 
muito menos complexas que as atuais -  que uma equiparação total, ou 
mesmo só de princípio e à partida, da comissão por omissão à ação, por 
força das constantes intromissões, a que conduziría, de cada um na esfera 
jurídica dos outros, elevaria a complexidade social e a mancha da criminali- 
zação a cotas político-criminalmente insuportáveis {FIGUEIREDO DIAS, 2007, 
p. 919 e ss.).

Ao trabalhar-se com a noção de ser comunitário, o fundamento -  o 
argumentum de validade-da posição de garantia no âmbito do Direito Penal 
Ambiental será estudado no bojo das relações comunitárias. Isso porque se 
compreende que o vínculo de garantia não é originalmente jurídico; apenas 
reflete-se, ou deveria refletir-se, na norma.

Não é demais referir que a análise do dever de garantia dá-se em um 
momento posterior à da ofensividade. E a ofensividade, como se sabe, é 
um problema para o Direito Penal Ambiental, pois, em muitas infrações, 
o fato é ilícito porque o agente atuou sem autorização, sem licença ou 
em desacordo com as determinações legais. Em outras palavras, o agente é
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punido não por ter praticaào o fato ou por ter exercido tal ou qual atividade 
considerada danosa ao meio ambiente, mas sim por não ter obtido a 
autorização ou licença para tanto ou, ainda, por não ter observado as condi- 
cionantes ou determinações legais ou regulamentares (MILARÉ, 2005, p. 
852).

Nesse contexto, no âmbito do Direito Ambiental, o Direito Penal é 
chamado como um recurso secundário de reforço à organização adminis
trativa e social, e surgem delitos de mera desobediência. Essa concepção 
tende à negação do bem jurídico e funda-se na possibilidade de o núcleo do 
delito estar em normas administrativas. Com isso, o "Direito Penal perde a 
sua identidade, passando a ser manipulado exclusivamente em razão de seu 
caráter simbóíico e estigmatizante" (FELDENS, 2005, p. 132).

Neste trabalho, rechaçam-se essas idéias, aceitando-se, apenas, 
argumentos calcados na ofensividade, fundam ento do Direito Penal. E a 
ofensividade não se confunde com as regras organizacionais de cuidado 
produzidas no âmbito ju ríd ico11, mas parte da expressão jurídico-penal 
da desvaliosa oscilação da tensão originária da relação ontoantropo- 
lógica de cuidado. Não se trata , vale referir, de qualquer oscilação, mas 
apenas daquela que, aos olhos da comunidade historicam ente situada, 
é tida por insuportável (D'AVILA, 2009, p. 40 e ss .).

A "ofensa a bens jurídico-penais" surge nesse contexto como forma 
jurídico-normativa de percepção do intolerável atingimento da relação 
matricial de cuidado. Possibilita-se, assim, a necessária e fecunda infor
mação do ilícito, pela sua matriz ontológica (D'AVILA, 2009, p. 50.). Em 
outras palavras, apenas aquelas ofensas reconhecidas como mais intensas 
e insuportáveis poderão ser objeto do Direito Penal. Enfim, é do princípio 
da ofensividade que se pode empreender uma busca para um efetivo e 
definitivo distanciamento das compreensões de crime como mera desobe
diência (MACHADO, 2008, p. 78).
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11 D’Avila (2009, p. 70 e s.) explica que "o tipo penal incriminador é o resultado da ponde
ração de valores, no qual o direito fundamental à liberdade é restringido em benefício da 
conservação de outros valores de fundamenta! relevo em sociedade (liberdade 'versus' 
patrimônio, 'versus' integridade física, 'versus' honra, etc.) [...]" Mais: "se isso é correto, 
mostra-se absoiutamente inaceitável cogitar-se a restrição do direito fundamental à 
liberdade em benefício da obtenção de meros interesses político-criminais de organização 
e regulamentação social." (0'AVILA, 2009, p. 70 e s.).



Contudo, é necessário ressaltar, mais uma vez, que, neste trabalho, a 
ofensividade é ponto dado, não constituindo o problema da pesquisa. Isso 
porque parte-se do pressuposto de que, não havendo ofensa ao bem jurídico, 
é desnecessária a análise do desvalor da conduta e, consequentemente, do 
"dever de garantia". Em outras palavras, apenas quando há resultado (ofensa 
ao meio ambiente), é necessária a análise do vínculo de garantia.

3.1 O dever geral de tutela do meio ambiente
É necessário refletir se há desvalor na conduta de todo e qualquer 

cidadão que se omita diante de um dano, ou perigo de dano, à Natureza. 
A discussão faz-se especialmente interessante na sociedade atual, marcada 
pela alta complexidade estrutural, dimensional e intencional (NEVES, 2002, 
p. 10). Sociedade esta "só interessada quer politicamente quer estrategi
camente em reivindicantes 'liberdades', tornadas 'direitos' subjetivos sem 
deveres, e em 'limites' garantísticos" (NEVES, 2002, p. 11).

Pretende-se demonstrar que existe, sim, um dever geral de defesa 
do meio ambiente para as presentes e futuras gerações12. E, logo depois, 
investigar-se-á se esse dever legitima -  por si só -  a equivalência axiológica 
de uma omissão a uma ação.

Medeiros (2004) compreende que esse dever de proteção do meio 
ambiente é um dever fundamental e, ainda, que integra a categoria mais 
elaborada, complexa, dos deveres fundamentais. Segundo a autora, essa 
complexidade vincula-se ao fato de esse dever ser de cunho positivo e 
negativo.

É de cunho positivo porque impõe ao Homem um comportamento 
positivo, seja mediante uma prestação de fato (fazer) ou uma prestação de 
coisa (dar). Também é de cunho negativo porque o comportamento exigido 
é de se abster de fazer algo em prol da defesa ambiental. Nesse contexto, 
o dever tem dupla função: de prestação e de abstenção, tal como existe
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12 Sobre as obrigações das gerações do presente com as do futuro, Ost (1995, p. 320 e ss.) 
lembra que o filósofo americano Jonh Rawls foi o primeiro -  em obra publicada em 1971 
-  a abordar que as gerações do presente devem economizar recursos para as do futuro. A 
questão surgiu no quadro de uma ambiciosa teoria da justiça, que pretende estabelecer 
princípios de distribuição universalmente válidos, porque equitativos e produzidos no 
bojo de um processo que não se quer partidário.

115

no direito fundamental de viver e de conviver em um ambiente saudável 
(MEDEIROS, 2004, p. 127).

Ainda sobre o dever de tutela do meio ambiente, interessante referiras 
lições de Teixeira (2006, p. 94), no sentido de que uma geração deve utilizar 
os recursos minerais, especialmente os não renováveis, na dupla condição 
de fazer deles um uso racional e de manter intactas as possibilidades de uso 
para as gerações futuras. Isso porque a extinção dos recursos ambientais 
levaria a Humanidade ao colapso ou, pelo menos, à progressiva estagnação 
do processo econômico.

Compreende-se que esse dever geral de cuidado para com o meio 
ambiente não é suficiente para consubstanciar a posição de garantia. Em 
outras palavras, o dever geral de cuidado existe e demanda efetivo compro
metimento de todos e diversas ações e omissões da coletividade e do Poder 
Público, mas não é suficiente para a configuração do vínculo de garantia, 
para a equivalência axiológica de uma omissão a uma ação.

A obrigação de garantia, como se sabe, tem um caráter especial, sendo 
vinculada a apenas alguns sujeitos (garantes), e não a todos os cidadãos 
(FINDACA, 2000, p. 550.) Nas palavras de Jescheck (1993, p. 564):

en los delitos impróprios de omisión, no basta ei hecho de 
que uma posible acción huberia impedido el resultado para 
cargar a cualquier persona con capacidad de acción Ia vulne- 
ración del bien jurídico como injusto dei que haya de responder, 
pues no puede existir un deber de socorrer en todo lugar y 
simpre que sea preciso.

É, assim, imprescindível a busca de uma "causa especial" para que se 
possa responsabilizar alguém por omitir uma ação positiva para proteger 
o meio ambiente. Quer dizer: é necessário perquirir se o desvalor da 
omissão corresponde, no essencial, ao desvalor da ação. E, nas palavras de 
Figueiredo Dias (2007, p. 920), esse será o caso

[...] quando, e apenas quando, sobre o agente recaia um dever 
de evitar activa ou positivamente a realização típica, "rectior", 
de obstar à verificação do resultado típico -  dito abreviada
mente "dever de garantia" ou "dever de garante" - , apesar de 
um tal dever se não encontrar referido na descrição típica.

E esse vínculo de responsabilidade, esse dever de garantia, entre o 
Homem e a Natureza deve ser pensado nas relações comunitárias, buscando-se 
o seu sentido a partir do contexto em que a pessoa está inserida. Em outras
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palavras, parece que a validade das normas jurídicas que preveem os 
deveres de garantia deve ser submetida à análise das relações comunitárias, 
verificando-se se efetivamente as refletem ou se configuram um quadro 
jurídico artificia).

Essa concepção significa, em última análise, a valorização da pessoa. 
Tem-se o Homem-pessoa e sua dignidade enquanto pressuposto decisivo, 
valor fundamental e fim último que preenche a inteligibilidade do mundo. A 
pessoa é um ser pessoal e simultaneamente um ser social; e a comunidade 
é condição de existência, condição empírica e condição ontológica da pessoa 
(NEVES, 2002, p. 68 e ss.). E, reltera-se, é na comunidade, nas relações 
comunitárias, que deve ser buscada a axiologia dos institutos jurídicos.

Poder-se-ia pensar em outras alternativas, que abstraíssem da pessoa, 
da axiologia e da noção de comunidade e que preferissem uma "ordem de 
finalidade" a uma "ordem de validade" (NEVES, 2002, p. 73). Rechaça-se, 
contudo, essa possibilidade por levar ao funcionalismo, nos termos antes 
aludidos.

Diante disso, parece que a Lei ne 9605/1998 representou algum 
progresso. Isso porque houve a vaioração da autonomia, da capacidade de 
decisão, do garante: o dispositivo legal indicou o rol de indivíduos13 que, via 
de regra, de modo especificado, comanda direta ou indiretamente a pessoa 
jurídica, ou seja, quem tem poder decisório sobre ela (SALVADOR NETTO; 
SOUZA, 2009, p. 37}14.

13 Podem ocupar, reitera-se, a posição de garantidor o diretor, o administrador, o membro 
de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário. "Diretor é 
aquele que comanda a direção da empresa, ditando ordens de natureza gerai e específica. 
Administrador é quem administra a pessoa jurídica, cumprindo ordens da diretoria ou 
ditando outras, de natureza subsidiária. O membro de conselho e de órgão técnico tem 
a responsabilidade de apontar o melhor caminho para a execução da objetividade social 
da pessoa jurídica, estudando a viabilidade técnica da execução de determinada obra ou 
serviço; aquele, com base no estudo deste, decide, escolhendo as ponderações daquele órgão 
técnico. Auditor é o que ouve e confere a execução da obra ou do serviço. Gerente é aquele 
que dirige um negócio por conta do mesmo negócio. Mandatário é aquele que conduz um 
negócio por conta de um mandato a ele conferido." (SIRVINSKAS, 1998, p. 28).

14 Ressalva-se o entendimento de Prado (2005, p. 179), para quem o artigo em comento 
é uma norma genérica que prevê modalidade especial de delito omissivo próprio, sem o 
correspondente tipo legal. O autor ressalta que não se estabelece nenhum dever de agir e 
que o disposto é simplesmente inaplicável (PRADO, 2005, p. 179, 2001, p. 37).
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Contudo, é necessário reconhecer que os ocupantes desses cargos 
não são garantes em qualquer situação, ou seja, o contrato que os vincula 
às empresas, por si só, não fundamenta o dever de garantia; nem, inversa
mente, a invalidade do contrato lhes furta de responsabilidade.

Isso porque, quando se trabalha com um ser comunitário, tal 
qual ora se faz, seguem-se irrecusáveis implicações normativas, como a 
"exigência de fundamento para todas as pretensões que na intersubjeti- 
vidade e na coexistência eu dirija aos outros e os outros me dirijam a mim". 
E um fundamento, explica Castanheira Neves (1998, p. 33 e ss.), é a rotio 
em que se afirma a validade, é o argumentum de validade. E a validade é 
compreendida enquanto um "sentido normativo (de um valor ou de um 
princípio) transindividual".

Considerações finais
Conclui-se que a dogmática penal deve evoluir, fornecendo ao 

aplicador critérios e instrumentos adequados para resolver os problemas 
do século XXI; contudo, não se deve ceder à tentação de "dogmáticas 
alternativas" que podem, a todo momento, tornar-se "alternativas à 
dogmática", incompatíveis com a regra do Estado de Direito e, como tal, 
democraticamente ilegítimas (FIGUEIREDO DIAS, 2009, p. 65). Mais do que a 
construção de um novo modelo de Direito Penal, deve-se empreender uma 
comprometida manutenção das estruturas de garantia e de legitimidade 
legadas pela Modernidade e, com base nesses elementos que diferenciam 
o Direito Penal dos outros ramos do saber, realizar o enfrentamento das 
complexas questões e dificuldades que hoje se apresentam (MACHADO, 
2008, p. 169).

Deve-se, portanto, buscar -  no vínculo de garantia e nos demais insti
tutos jurídicos que encontram expansão no Direito Penal -  um fundamento 
de axiologia e validade. Nas palavras de Castanheira Neves (1998, p. 35), 
"à pura racionalidade opõe-se a axiologia e à eficiência a validade". Há, 
portanto, o direito de esperar que os novos e grandes riscos da sociedade 
atual possam ser contidos dentro de limites ainda comunitariamente supor
táveis, em um quadro axiológico regido pelos valores da vida, da dignidade 
humana e da soiidariedade (FIGUEIREDO DIAS, 2009, p. 65).

RIEGER, R. J . da C. Initial considerations about guarantee in criminal 
environmental law. Justitia, São Paulo, v. 201, p. 101-120, Jan./Dec. 2010.



• A8STRACT: The article studies the position of guarantee in Criminal 
Environmental Law. First, it defends the study of criminal law from an 
illegal action point of view (and not from the punishment point of view) 
and the establishment of legitimacy and the need for environmental 
criminal protection. However, this segment of law faces enormous 
dogmatic difficulties, specifically concerning the omissive crime. It, then, 
proceeds to analyze the guarantee, studying the formal, material and 
material-formal theories. Furthermore, it discusses the general protection 
of environmental duty and the need for a "special cause" to hold one 
responsible for omitting a positive action to protect the environment.

e KEY WORDS: Criminal environmental law. Position of guarantee. Omissive 
crime.
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Tráfico de Pessoas para Fim de Exploração 
Sexual e Adoção Internacional Fraudulenta1

Marco Antonio de BARROS*

SUMÁRIO: 1 Proteção da dignidade humana. 2 Criminalidade organizada e 
os ataques à dignidade humana. 3 Políticas públicas. 4 Amplitude e definição 
atual do termo. 5 Tutela penal da dignidade sexual. 6 Tráfico internacional 
de pessoa para fim de exploração sexual. 7 Tráfico interno de pessoa para 
fim de exploração sexual. 8 Outros ilícitos que não podem ser confundidos 
nesta análise. 9 Tráfico internacional de criança e de adolescente sem 
conexão com a exploração sexual. 10 Adoção internacional fraudulenta. 11 
Referência jurisprudencial sobre o tráfico internacional previsto no ECA. 12 
Tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro. Conclusão. Referências.

RESUMO: O objeto desta exposição se bifurca em dois focos principais. O 
primeiro dedica-se a desenvolver o comentário sobre as medidas legais, 
preventivas e repressivas, que visam conter o progressivo aumento dos 
crimes de tráfico de pessoas para fim de exploração sexual, previstos 
no Código Penal. O segundo reserva-se ao exame de outro ilícito penal, 
porém ditado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) -  Lei n- 
8.069/1990 - , consistente no ato de promover ou auxiliar o envio de 
criança ou adolescente para o exterior com inobservância das forma
lidades legais, ou seja, do crime de tráfico internacional de criança ou 
adolescente realizado mediante adoção fraudulenta. Do ponto de vista 
do enfrentamento que tem sido oposto ao perigoso desenvolvimento da 
destemida criminalidade organizada, destaca-se uma série de medidas *
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legais e de políticas públicas colocadas em prática pelo governo, visando 
com isso dar efetividade às convenções internacionais já recepcionadas 
pelo ordenamento jurídico brasileiro.

• PALAVRAS-CHAVE: Tráfico de pessoas. Exploração sexual. Envio de criança 
ao exterior. Adoção fraudulenta. Crime organizado. Criminalidade trans- 
nacional. Lavagem de dinheiro.

1 Proteção da dignidade humana
A proteção legal que se atribui à dignidade humana, segundo a 

visualização temporal absolutamente restrita aos tempos modernos e 
aos limites deste trabalho, remonta à Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (UDHR), adotada pela Resolução n2 217 A (III) da Assembléia 
Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. Essa Declaração foi 
subscrita logo após o término da Segunda Guerra Mundial, constituindo-se 
no documento histórico que proclamou o ideal comum a ser atingido por 
todos os povos e todas as nações -  ou seja, pelos Estados-partes conside
rados membros das Nações Unidas.

Dentre os importantes preceitos estabelecidos por essa Declaração, 
selecionamos alguns fundamentos que comprovam a definitiva valorização 
dos direitos humanos, em cujo universo se inclui a proteção da dignidade 
humana:

A rt .! -  "Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade 
e direitos".
Art. II -  "Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à 
segurança pessoal".
Art. III -  "Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a 
escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos, em todas as 
suas formas".
Art. IV -  "Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e 
residência dentro das fronteiras de cada Estado".
Art. Xlil -  "Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, 
inclusive o próprio, e a ele regressar".

Foi a partir dessa Declaração de 1948 que se iniciou o processo de 
universalização dos direitos humanos. Piovesan (2007, p. 13) escreve que isso 
"permitiu a formalização de um sistema internacional de proteção desses 
direitos". De sorte que ao longo dessas décadas, muitos pactos, tratados e 
convenções internacionais.foram subscritos pelas nações com o propósito
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de aperfeiçoar o conjunto de normas tutelares de tal natureza. E é natural 
que essa onda de celebração contínua de convenções internacionais tenha 
se avolumado, pois o mundo, hoje globalizado, envolve inúmeros aspectos 
que tornam a defesa dos direitos humanos uma atividade de extrema 
complexidade, multidimensiona! e totalmente dependente de cooperação 
internacional mútua, a ser levada a efeito principalmente por organismos 
governamentais que se dedicam à proteção da dignidade humana.

Na esteira da trajetória ditada por interesses supranacionais, o Brasil 
tornou-se signatário de diversas convenções internacionais que têm por 
objetivo a criação de normas e de diretrizes gerais, as quais tocam, direta ou 
indiretamente, em diversos pontos abordados neste artigo jurídico. Assim 
sendo, para se ter ideia do expressivo volume de acordos pactuados entre 
nações, aos quais se soma a aquiescência do nosso País, fiquemos com a 
anotação dos seguintes diplomas legais: (1) Decreto n2 99.710, de 21 de 
novembro de 1990, promulgou a Convenção dos Direitos da Criança; (2) 
Decreto Legislativo n2 63/1995, aprovou o texto da Convenção sobre Coope
ração Internacional e Proteção de Crianças e Adolescentes em Matéria de 
Adoção Internacional; (3) Decreto n2 2.429/1997, promulgou a Convenção 
Interamericana sobre Conflito de Leis em Matéria de Adoção de Menores, 
concluída em La Paz, em 24 de maio de 1984; (4) Decreto n2 2.740/1998, 
promulgou a Convenção Interamericana sobre o Tráfico Internacional de 
Menores, assinada na cidade do México, em 18 de março de 1994; (5) 
Decreto n2 3.087/1999, promulgou a Convenção Relativa à Proteção das 
Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, concluída 
em Haia, em 29 de maio de 1993; (6) Decreto n2 5.007/2004, promulgou o 
Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança, referente à 
venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil.

Não é demasiado lembrar que a celebração desses acordos interna
cionais causa significativo impacto na formulação de regras jurídicas internas 
do país concordante. Por exemplo, no caso do Brasil, a força cogente que se 
inspira em documentos internacionais decorre também da nossa Lei Maior, 
ao declarar, com todas as letras, que os direitos e garantias nela expressos 
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, 
ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte. Vai além ao estabelecer que os tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, 
em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais (art. 5Q, §§ 22 e 3e, da CF).
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2 Criminalidade organizada e os ataques à dignidade humana
A divisar a linha em que as leis internas dos Estados são submetidas 

a um ideal de proeminência internacional, é preciso dizer que além das 
convenções internacionais aqui mencionadas, merece especial destaque, 
para efeito do tema em comento, a chamada "Convenção de Palermo", isto 
é, a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, 
composta por seus três protocolos: (1) "Protocolo de Combate ao Tráfico de 
Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea"; (2) "Protocolo para Prevenir, 
Reprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças"; 
(3) "Protocolo contra a Fabricação e o Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, suas 
Peças e Componentes e Munições".

Essa Convenção foi recepcionada pelo Decreto Presidencial n- 5.015, 
de 12 de março de 2004, mantendo-se no ordenamento jurídico brasileiro, a 
partir disso, com força de lei ordinária.

Dos conhecidos fenômenos avassaladores que estão afetando o 
nosso Planeta, há um em especial que devemos mencionar ao propósito 
dos comentários que ora fazemos. Não se trata propriamente de umr. 
reação extraordinária da natureza ou de uma tragédia cósmica que torrn 
a humanidade cativa de males infindos, mas de um desastre contínuo que 
conta com a ação provocativa, direta e criativa de parcela dos seres vivo;, 
espalhados pelo mundo. Estamos nos referindo à criminalidade organizada, 
modelo de degeneração de valores éticos, morais, legais e religiosos, que 
não para de crescer.

A atuação de organizações criminosas nacionais e internacionais se dá 
em muitas áreas das relações humanas. Sabemos que o princípio ativo que 
as rege é a obtenção de lucro ilícito. Por isso é que as associações dessa 
natureza estão fortemente presentes no tráfico de drogas, nos jogos de toda 
modalidade, no contrabando de mercadorias e de armas, nos desfalques 
e nas fraudes financeiras e tributárias, na lavagem de capitais, nos crimes 
informáticos etc. Nesse cenário de criminalidade altamente profissionalizada 
se inclui, por óbvio motivo de lucratividade, a prática constante do crime de 
tráfico de pessoas.

Evidente que para atingir seus objetivos os grupos crim inosos não 
medem consequências, de tal sorte que nesse ambiente a dignidade 
humana é algo descartável, destituída de querença ou de mínimo 
respeito. Entretanto, não se pode dizer que esse ataque à dignidade
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humana é obra de exclusiva criatividade da moderna crim inalidade 
organizada, globalizada ou transnacional. Ao contrário. Bem antes das 
organizações crim inosas se multiplicarem de maneira incontrolável e de 
expandir suas raízes pelo mundo, o tráfico de pessoas já existia como 
"negócio" lucrativo. Lembremos que a importação de escravos, homens 
e mulheres, especialmente para servir na prostituição (FÜHRER, M. R. 
E.; FÜHRER, M. A. C., 2007, p. 637), já  era uma atividade "econômica", 
lucrativa e amplamente difundida em Roma antiga.

Nem é preciso retroagir aos tempos e costumes tão antigos. Fiquemos 
com o nosso próprio exemplo. O Brasil, enquanto Colônia de Portugal, e 
também durante quase todo o período de vigência do Império de D. Pedro 
II, foi uma Nação nitidamente escravocrata. Somente em 13 de maio 
de 1888, com a edição da "Lei Áurea", assinada pela Princesa Isabel, 
o País deixou de efetivamente acolher navios negreiros, que em solo 
pátrio aportaram durante décadas, sem objeção das autoridades locais. 
Durante aproximadamente trezentos anos, trouxeram , sob o domínio do 
chicote e de outras torturas, milhões de pessoas -  homens, mulheres e 
crianças -  destinadas ao trabalho agrícola, estendendo-se aí, como assinala 
a literatura de nossa história, à servidão doméstica, à exploração sexual e às 
violações físicas, sem qualquer respeito à dignidade humana.

Mas, essa execrável ofensa aos direitos humanos, página triste de 
nossa história, também foi sentida em outras partes do mundo. Por exemplo, 
na Europa, onde infindáveis guerras e conflitos armados geraram sucessivas 
hordas de miseráveis famintos, elevado contingente de mulheres originárias 
das regiões mais sofríveis como a Polônia, a Rússia e a Galícia (FÜHRER, 
M. R. E.; FÜHRER, M. A. C., 2007, p. 637) foram traficadas e submetidas 
à prostituição. E hoje esse mal persiste, alimentado por ações, em rigor, 
camufladas por um modus operandi mais sutil (ou mais escondido) em sua 
operacionaíização, sendo dominado pela criminalidade organizada interna
cional e nacional. Cuida-se do crime denominado tráfico de pessoas para 
fim de exploração sexual, típica modalidade de ofensa à dignidade humana, 
combatida nos países civilizados, e que produz altíssima rentabilidade ilícita 
para as organizações criminosas.

Diverso da antiga época da escravatura, novos fatores são apontados 
para o incremento dessa atividade. Em substancioso projeto de pesquisa

____________ Criminal / Criminal



126 Justitia, Sáo Paulo, 67 (201), jan./dez. 2010

sobre o tráfico internacional de pessoas com base no mercado sexual2, 
mencionam-se os fatores atuais que frequentemente contribuem para o 
tráfico de pessoas. Citemos alguns deles: (1) aumento da pobreza e do desem 
prego; (2) intensificação da exclusão social provocada pela globalização da 
economia; (3) crescimento da indústria do sexo de entretenimento (aumento 
do turismo sexual); (4) enfraquecimento de valores sociais causado pela 
situação de conflito armado, facilitando a atuação de traficantes juntamente 
às vítimas; (5) violência contra a mulher; (6) desigualdade de oportunidades 
e de renda com relação ao sexo feminino; (7) políticas e leis que dificultam a 
migração e trabalho migrante; corrupção de fiscais e agentes dos governos; 
(8) práticas culturais e religiosas; (9) envolvimento com o crime organizado.

Ante esse doloroso quadro social -  infelizmente presente em várias 
partes do mundo -  e na tentativa de restabelecer o controle da paz e da 
segurança pública em áreas de maior incidência da criminalidade trans- 
nacional, as nações civilizadas somaram esforços e nas últimas décadas 
editaram regras de caráter internacional, cuja aplicação se sobrepõe às 
fronteiras territoriais. É o caso da referida "Convenção de Palermo", na qual 
se nota a nítida preocupação dos Estados-partes em criar mecanismos de 
cooperação internacional para serem aplicados na prevenção, investigação e 
instrução de julgamento de infrações penais de caráter transnacional, envol
vendo a participação de grupo criminoso organizado.

Em referido documento, de comum acordo, estabeleceu-se que o 
crime é considerado de caráter transnacional quando a ação delituosa for 
cometida em mais de um Estado. Também o é nos casos em que a ação, 
embora cometida em um só Estado, tenha uma parte substancial da sua 
preparação, planejamento, direção e controle realizada em outro Estado. 
Do mesmo modo será transnacional o crime quando a ação for cometida 
em um só Estado, porém envolvendo a participação de um grupo criminoso 
organizado que pratique atividades criminosas em mais de um Estado. Ou, 
ainda, se a infração for cometida em um só Estado, produzindo, entretanto,

2 Elaborado por Cristiane Araújo de Paula (Disponível em: <http://www.ambito-juridico. 
com.br/site/index.php?n_link=revista_artigosjeitura&artigojd=1640>. Acesso em: 
5 fev. 2010), que, entre outras fontes, cita as pesquisas publicadas pela Global Aliance 
Against Traffiking in Womem -  GAATW (Aliança Global Contra o Tráfico de Mulheres).
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efeitos substanciais em outro Estado (ver art. 3 da Convenção). Portanto, 
para efeito da repressão à modalidade de organização criminosa transna
cional, a "Convenção de Palermo", tendo entre nós a aludida força de lei 
ordinária, pode até suprir, em determinados casos, a falta de lei nacional que 
conceitue o delito transnacional.

Todavia, a criminalidade organizada não transnacional, considerando a 
órbita de aplicação do ordenamento jurídico nacional, ainda leva vantagem 
no campo da persecução penal. Nas duas últimas décadas não se alcançou 
mínimo consenso no legislativo pátrio a ponto de estabelecer a definição de 
organização criminosa. Essa omissão causou impacto negativo no próprio 
combate repressivo à criminalidade, pois ela se choca com a aplicação do 
princípio constitucional da reserva legal, eis que "não há crime sem lei 
anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal" (art. 52, XXXIX, 
da CF).

Felizmente essa lacuna legislativa está perdendo força, haja vista 
a edição da Lei n5 12.694, de 24 de julho de 2012, a qual dispõe sobre o 
processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes 
praticados por organizações criminosas. Reza o art. 22 que,

[...] para os efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa 
a associação, de 3 (três) ou mais pessoas, estruturaímente 
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que infor- 
maimente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 
vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja 
pena máxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que 
sejam de caráter transnacional.

É certo que na pauta do Congresso Nacional tramita o Projeto de Lei do 
Senado ns 150/20063 *, mediante o qual se propõe a definição de organização 
criminosa como sendo "a associação de três ou mais pessoas -  estrutural
mente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas -  com o objetivo de
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3 De autoria da Senadora Serys Slhessarenko, tendo por Relator o Senador Aloizio Merca- 
dante. Acrescenta-se que o Projeto de Lei do Senado ne 150/2006 foi parcialmente 
alterado pelo Substitutivo da Câmara dos Deputados, o qual retornou ao Senado para
ser examinado peia Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), figurando agora
como Relator o Senador Eduardo Braga (Disponível em: <www.senado.gov.br>. Acesso 
em: 7 mar. 2013).

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigosjeitura&artigojd=1640
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigosjeitura&artigojd=1640
http://www.senado.gov.br
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obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante 
a prática de um ou mais crimes" relacionados em uma listagem taxativa, 
que contém a indicação de dezenove delitos graves. A tomar por base o 
tema nuclear deste comentário, desde logo interessa ressaltar que referido 
projeto de lei visa determinar a imposição de cinco a dez anos de pena de 
reclusão e multa, a quem promover, constituir, financiar, cooperar, integrar e 
favorecer pessoalmente ou indiretamente organização criminosa, que venha 
praticar o delito de tráfico de pessoas, sem prejuízo da imposição da pena 
correspondente a esse tipo penal.

3 Políticas públicas
Independentemente do lento trabalho legislativo que busca encontrar 

a definição ideal em Projeto de Lei para identificar o que seja "organização 
criminosa", deve ser reconhecido que o governo brasileiro tem executado 
outras medidas estratégicas assumidas no compromisso internacional 
firmado por meio da referida "Convenção de Palermo". Com efeito, encontra- 
se em pleno desenvolvimento a gestão de um novo sistema estratégico 
brasileiro de proteção aos direitos humanos, que vem sendo operaciona- 
lizado, sobretudo no âmbito da prevenção e da repressão ao tráfico de 
pessoas para fim de exploração sexual.

Registremos que na oportunidade da edição do Decreto n2 5.948, de 
26 de outubro de 2006, foi aprovada a "Política Nacional de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas"; e que em decorrência do mesmo diploma legal se 
instituiu o "Grupo de Trabalho Interministerial" com o objetivo de elaborar 
proposta do "Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
(PNETP)".

Referida política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas foi 
esclarecida em pormenores no Anexo que integrou o Decreto Presidencial 
n2 5.948/2006, contendo princípios, diretrizes gerais, bem como a especi 
ficação de ações multidisciplinares a serem desenvolvidas em sintonia com 
programas estabelecidos em parceria pelos órgãos e agentes públicos que 
atuam nas seguintes áreas: Justiça, Segurança Pública, Relações Exteriores, 
Educação, Saúde, Assistência Social, Promoção da Igualdade Racial, Trabalho 
e Emprego, Desenvolvimento Agrário, Direitos Humanos, Proteção e 
Promoção dos Direitos da Mulher, Turismo e Cultura.

A partir dessa integração multidimensional dos organismos públicos, 
seguiu-se a movimentação de um novo passo dado com o objetivo de
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prevenir e reprimir o tráfico de pessoas, responsabilizar os seus autores e 
garantir atenção às vítimas, nos termos da legislação em vigor e dos instru
mentos internacionais de direitos humanos. É isso o que determina o Decreto 
Presidencial n2 6.347, de 8 de janeiro de 2008, ao aprovar o "Plano Nacional 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETP)" e ao instituir o "Grupo 
Assessor de Avaliação e Disseminação" do referido Plano.

Com prazo fixado para ser executado em dois anos, o PNETP, em seu 
eixo estratégico de prevenção ao tráfico de pessoas, elegeu as seguintes 
prioridades: (1) levantar, sistematizar, elaborar e divulgar estudos, pesquisas, 
informações e experiências sobre o tráfico de pessoas; (2) capacitar e 
formar atores envolvidos direta ou indiretamente com o enfrentamento 
ao tráfico de pessoas na perspectiva dos direitos humanos; (3) mobilizar 
e sensibilizar grupos específicos e comunidade em geral sobre o tema do 
tráfico de pessoas; (4) diminuir a vulnerabilidade ao tráfico de pessoas de 
grupos sociais específicos; (5) articular, estruturar e consolidar, a partir dos 
serviços e redes existentes, um sistema nacional de referência e atendi
mento às vítimas de tráfico; (6) aperfeiçoar a legislação brasileira relativa 
ao enfrentamento ao tráfico de pessoas e crimes correlatos; (7) ampliar e 
aperfeiçoar o conhecimento sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas 
nas instâncias e órgãos envolvidos na repressão ao crime e responsabilização 
dos autores; (8) fomentar a cooperação entre os órgãos federais, estaduais e 
municipais envolvidos no enfrentamento ao tráfico de pessoas para atuação 
articulada na repressão do tráfico de pessoas e responsabilização de seus 
autores; (9) criar e aprimorar instrumentos para o enfrentamento ao tráfico 
de pessoas; (10) estruturar órgãos responsáveis pela repressão ao tráfico de 
pessoas e responsabilização de seus autores; (11) fomentar a cooperação 
internacional para repressão ao tráfico de pessoas.

4 Amplitude e definição atual do termo
Inferimos, do quanto foi até aqui anotado, a evidente complexidade que 

envolve o combate ao tráfico de pessoas. E essa complexidade claramente 
atinge a definição da expressão, tendo em vista não só a sua atual abran
gência, mas também a necessidade de se levar em conta a prática de novos 
métodos e de condutas criminosas que se mantêm em constante mutação e 
crescimento. Nesse sentido, podemos lembrar que na mencionada "Política 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas", já implementada pelo 
governo, tomou-se por base, para definir "tráfico de pessoas", a concei- 
tuação ditada pela referida "Convenção de Palermo", conforme constou
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do "Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas Contra o Crime 
Organizado Transnacional".

Assim sendo, considerando-se as adaptações feitas ao texto interna 
cional, relatívamente à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas 
-  em especial mulheres, crianças e adolescentes -  o governo brasileiro 
apresenta a definição de tráfico de pessoas como sendo:

[...] o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamenti 
ou acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da 
força ou a outras formas de coação, sequestro e cárcere privado, 
à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação do 
vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos oi 
benefícios para obter o consentimento de uma pessoa qu 
tenha autoridade sobre outra para fins de exploração; essa 
exploração inclui, no mínimo, a exploração da prostituição d< 
outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabaíht 
ou serviços forçados, a redução à condição análoga a cf 
escravo, o casamento servil, a servidão ou a remoção de órgãos.

Complementa-se referida definição, ainda conforme acordado na 
"Convenção de Palermo" com o acréscimo de que igualmente configura o 
tráfico de pessoas "a intermediação, promoção ou facilitação do recruta 
mento, do transporte, da transferência, do alojamento ou do acolhimento 
de pessoas para fins de exploração sexual".

Resta esclarecido, ademais, que o tráfico interno de pessoas é aquele 
realizado dentro de um mesmo Estado-membro da Federação, ou de um 
Estado-membro para outro, no território nacional. Por seu turno, o tráfico 
internacional de pessoas é aquele realizado entre Estados distintos. Ainda se 
faz a ressalva no sentido de que o consentimento dado pela vítima é irrele 
vante para a configuração do tráfico de pessoas {art. 2-, §§  l 9 a 79, do Anexo 
do Decreto n2 5.948/2006).

5 Tutela penal da dignidade sexual
Mais uma evidência da especial atenção que passou a ser destinada 

ao tema "tráfico de pessoas", a partir da adesão do Brasil à "Convenção de 
Palermo", encontra-se na legislação penal em vigor. Duas leis introduziram 
profundas alterações no Código Penal. A primeira, Lei n2 11.106/2005, foi 
editada com o propósito de modificar alguns dispositivos relacionados com
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o objeto desta exposição, mas não teve longa duração de sua vigência, pois 
logo se seguiu a promulgação da Lei n2 12.015, de 7 de agosto de 2009, que 
implementou uma nova textura aos tipos penais. Hoje, por força dessas 
alterações, o Código Penal apresenta, na Parte Especial, o Título VI, tutelando 
a dignidade sexual, no espaço em que outrora tratava dos crimes contra os 
costumes.

Essa tutela penal é plenamente justificável na medida em que a 
dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República 
Federativa do Brasil (art. I 9, III, da CF).

A dignidade sexual é entendida como uma espécie do gênero dignidade 
da pessoa humana, bem jurídico indisponível, daí ter o legislador incluído, 
na composição do referido Título VI do Código Penal, alguns Capítulos que 
versam, em tom abrangente, sobre crimes sexuais. E no Capítulo V -  Do 
lenocínio e do tráfico de pessoa para fim  de prostituição ou outra forma de 
exploração sexual -  é que se encontram os tipos penais que versam sobre 
tráfico internacional e tráfico interno de pessoas para fim de exploração 
sexual. Como veremos a seguir, os tipos penais em espécie visam coibir em 
especial a ação da criminalidade organizada, que visivelmente predomina 
sobre a prostituição e demais formas de exploração do sexo.

6 Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual
Será punido com reclusão, de três a oito anos, quem promover ou 

facilitar a entrada, no território nacional, de alguém que nele venha a exercer 
a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de alguém que 
vá exercê-la no estrangeiro. Na mesma pena incorre aquele que agenciar, 
aliciar ou comprar a pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento 
dessa condição, transportá-la, transferi-la ou alojá-la. Incide o aumento da 
metade da pena: se a vítima for menor de dezoito anos; se a vítima, por 
enfermidade ou deficiência mental, não tiver o necessário discernimento 
para a prática do ato; se o agente for ascendente, padrasto, madrasta, irmão, 
enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador 
da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, 
proteção ou vigilância; e, ainda, se houver emprego de violência, grave 
ameaça ou fraude. Ademais, será imposta, cumulativamente, a pena de 
multa se o crime for cometido com o fim de obter vantagem econômica 
(art. 231, caput, §§  l 9, 29 e 39, do CP, com as alterações determinadas pela 
Lei n2 12.015, de 7 de agosto de 2009).
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Entendemos que a conduta de promover funda-se em termos bem 
abrangentes, podendo ter os seguintes significados: dar impulso; trabalhar 
a favor; estimular; executar; efetuar diretamente; favorecer o progresso; 
fomentar; causar; originar. Portanto, promover a entrada de alguém prove
niente do exterior, ou a saída de alguém do território nacional para o exterior, 
compreende a arregimentação da pessoa e a organização de tudo aquilo 
que seja necessário para que seja bem-sucedido o tráfico internacional, 
condizente com a finalidade de exercer a prostituição ou outra forma de 
exploração sexual (por exemplo: turismo sexual, pornografia, ou outro tipo 
de dominação e abuso do corpo da pessoa). É possível notar, portanto, que 
o sentido que se atribui ao termo promover é genérico. Como ressalta o 
douto penalista Greco (2010, p. 601),

[...] o agente atua verdadeiramente como um empresário do 
sexo, da prostituição, adquirindo passagens, obtendo visto em 
passaporte, arrumando alguma colocação em casas de prosti
tuição, enfim, praticando tudo aquilo que seja necessário para que 
o sujeito passivo consiga ultrapassar as fronteiras dos países 
nos quais se prostituirá ou será explorado sexualmente.

No que tange ao núcleo facilitar significa auxiliar, ajudar, eliminar as 
barreiras legais para a entrada de alguém proveniente do exterior, ou a saída 
de alguém do território nacional para o exterior. Verificamos aqui a implícita 
vontade da vítima de exercer a prostituição ou outra forma de exploração 
sexual, de sorte que o agente exerce o papel de assessor ou colaborador 
na realização do tráfico internacional. Logo, o consentimento da vítima não 
elide a responsabilidade do agente.

O elemento objetivo território nacional -  toda região em que o 
Estado exerce a sua soberania -  compreende os espaços terrestre, aéreo e 
aquático (o mar territorial brasileiro é de doze milhas). Conforme lição de 
Maximiliano e Maximilianus Führer (2007, p. 638.), "respeitado o princípio 
da tipicidade estrita, no conceito de território não se incluem as extensões 
referidas no art. 59, § l 4 5, do Código Penal, ou seja, as embarcações e 
aeronaves nacionais que se encontram fora do território nacional".

Em relação aos sujeitos do crime, o traficante (sujeito ativo) pode ser 
qualquer pessoa (crime comum). Já a vítima (sujeito passivo) também pode
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ser qualquer pessoa (mulher, homem, travesti4). Como visto, se for criança 
ou adolescente, a pena será majorada de metade. O tipo subjetivo é o 
dolo específico, afinado com o tráfico internacional destinado ao exercício 
da prostituição ou de outra forma de exploração sexual (o agente deve ter 
conhecimento e agir de acordo com essa finalidade). Não há previsão de 
modalidade culposa.

Inexiste consenso na doutrina sobre o momento de consumação do 
crime. Uma linha doutrinária5, da qual somos adeptos, defende que o ilícito 
é de natureza formal, ou seja, que se consuma com a efetivação da entrada 
ou saída da vítima do país; e que basta o intuito e não necessariamente 
que se prostitua no destino de saída ou de chegada, visto que o efetivo 
exercício da prostituição caracterizaria o exaurimento do delito. Outra 
corrente6 assenta-se ao entendimento de tratar-se de crime material, pois 
as expressões "venha a exercer a prostituição ou outra forma de exploração 
sexual e vá exercê-la no estrangeiro" pressupõem a necessidade do efetivo 
exercício da prostituição ou de outra exploração sexual. Embora possa existir 
resistência por pequena parte da doutrina, é de ser admitida a punição da 
infração tentada, eis que é perfeitamente possível fracionar o iter criminis.

No tocante às condutas paralelas (incorre nas mesmas penas aquele 
que) agenciar, aliciar, vender ou comprar a pessoa traficada, assim como,

4 De se dizer que os travestis figuram entre as vítimas de organizações criminosas que praticam 
o tráfico internacional das pessoas para fins de exploração sexual. Boller menciona que na 
operação da Polícia Federal denominada "Caraxué" (explorador de prostituição), concre
tizada no final de 2006, foi possível descobrir um grupo criminoso que atuava em São Paulo, 
Minas Gerais e Santa Catarina e que teria enviado quarenta travestis para prostituição 
na Europa, principalmente para a Itália (Milão, Roma e Florença), Espanha (Zaragoza, 
Pamplona e Madri). Cobrava-se R$ 30 mil de cada vítima pela passagem e uso dos pontos 
de prostituição, além da hospedagem e alimentação. Ao chegarem no país destinatário, os 
travestis tinham os seus passaportes retidos pelos traficantes, o que os tornava cativos do 
crime organizado e impossibilitados de voltarem ao Brasil (Disponível em: <http://www. 
ambito-juridico.com.br/site/index.php?nJink=revista_artigos_leitura&artigo_id=1397>. 
Acesso em: 5 fev. 2010).

5 Nesse sentido, ver: Mirabete e Fabbrini (2010a, p. 447); Prado (2008, p. 710); Maximiliano 
e Maximilianus Führer (2007, p. 638); Damásio de Jesus (2010, p. 209); e Amaro (2007, p. 
854), citando jurisprudência.

6 Da qual são partidários Nucci (2009, p. 850-851) e Greco (2010, p. 602-603).

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?nJink=revista_artigos_leitura&artigo_id=1397
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?nJink=revista_artigos_leitura&artigo_id=1397
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tendo conhecimento dessa condição, transportá-la, transferi-la ou alojá-la 
(art. 231, § l 9), cabe assinalar: (1) agenciar significa atuar como agente repre
sentante ou empresarial; {2} aliciar exige o comportamento ativo de atrair, 
conquistar, convencer o sujeito passivo; (3) comprar aplica-se ao caso em 
que a vítima é comparativamente reduzida a uma coisa, isto é, submetida ao 
mais degradante nível da escravidão sexual, podendo ser adquirida mediante 
pagamento. De outro vértice, quem transportar (conduzir por qualquei 
meio), transferir {deslocar de um lado para outro) ou der alojamento (hospe  ̂
dagem ou guarida) à pessoa traficada, conhecendo essa condição, merece 
idêntica punição.

Quando o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, 
a imposição de multa é obrigatória. A ação penal é pública incondicionada. 
de iniciativa exclusiva do Ministério Público Federal, já que o Juízo compe 
tente para julgamento do processo criminal é federal (art. 109, V, da CF). 
Lembremos, ainda, que a ação penal corre em segredo de justiça (art. 234-B 
do CP).

7 Tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual
De outro vértice, será punido com reclusão, de dois a seis anos, 

quem promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do território 
nacional para o exercício da prostituição ou outra forma de exploração 
sexual. Na mesma pena incorre aquele que agenciar, aliciar, vender ou 
comprar a pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento dessa 
condição, transportá-la, transferi-la ou alojá-la. Incide o aumento da 
metade da pena: se a vítima for menor de dezoito anos; se a vítim a, por 
enfermidade ou deficiência mental, não tiver o necessário discernimento 
para a prática do ato; se o agente for ascendente, padrasto, madrasta, 
irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou 
empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de 
cuidado, proteção ou vigilância; e, ainda, se houver emprego de violência, 
grave ameaça ou fraude. Ademais, será imposta, cumulativamente, a pena 
de multa se o crime for cometido com o fim de obter vantagem econômica 
(art. 231-A, caput, §§  l 9, 29 e 39, do CP, com as alterações determinadas 
pela Lei n- 12.015, de 7 de agosto de 2009).

Preferiu o legislador cuidar da ilicitude do tráfico de pessoa para fim de 
exploração sexual em dois dispositivos do Código Penal, sendo um destinado 
à repressão da conduta criminosa internacional e outro para combater o 
ilícito em território nacional. Nada obstante, nota-se que as redações dos
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arts. 231 e 231-A são quase idênticas, diferenciando-se apenas em pequenos 
detalhes. De sorte que as observações anotadas no item anterior, perti
nentes ao exame da modalidade internacional da infração penal, de modo 
geral, servem também de esteio para essa breve noção explicativa do crime 
de tráfico de pessoa para fim de exploração sexual que se realiza dentro das 
fronteiras do país.

Por óbvio, no tráfico interno inexiste a conotação de entrada ou saída 
do território pátrio da pessoa que é vítima do delito, com a finalidade do 
exercício da prostituição ou de outra forma de exploração sexual. Daí a 
punição ser dirigida ao agente que promover ou facilitar o deslocamento de 
alguém dentro do território nacional. Deslocamento, aqui, corresponde à 
mudança, transferência, afastamento ou desprendimento físico de alguém 
de um para outro lugar.

Outro dado desigual que se verifica na análise comparativa das redações 
dadas aos mencionados tipos penais consiste em: (1) preceitua o § l 9 do 
art. 231 (tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual), que 
incorre na mesma pena (reclusão, de três a oito anos) aquele que agenciar, 
aliciar ou comprar a pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento 
dessa condição, transportá-la, transferi-la ou alojá-la; (2) reza o § l 9 do art. 
231-A (tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual), que incorre 
na mesma pena (reclusão, de dois a seis anos) aquele que agenciar, aliciar, 
vender ou comprar a pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento 
dessa condição, transportá-la, transferi-la ou alojá-la. Denota ter havido um 
cochilo do legislador, pois somente na equivalência de condutas delituosas 
do crime de tráfico interno é que inseriu ao contexto descritivo do tipo o 
verbo vender (a pessoa traficada), esquecendo-se de incluí-lo na redação 
concernente ao tráfico internacional.

8 Outros ilícitos que não podem ser confundidos nesta análise
Depreendemos do que foi mencionado nos dois itens anteriores, 

que, no art. 231 do CP, pune-se a exploração sexual decorrente do tráfico 
internacional de pessoas (criança, adolescente ou adulto), ao passo que, 
no art. 231-A, também sob a ótica da exploração sexual, o alvo da punição 
é o tráfico interno de pessoas (criança, adolescente ou adulto).

Mostra-se conveniente esclarecer que o nosso comentário não 
abordará o exame de outros crimes que tutelam a sexualidade das crianças 
e dos adolescentes. Entretanto, até mesmo para distinguir uma situação de
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outra7, vale a pena assinalar que, em face da alteração introduzida recen
temente no Código Penal, determinada pela Lei na 12.015, de 7 de agosto 
de 2009, a exploração da prostituição de crianças e adolescentes passou a 
constituir um novo tipo penal (revogando-se o art. 244-A do Estatuto da 
Criança e do Adolescente -  ECA8}, assim descrito no Código Penal:

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração 
sexual de vulnerável
Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra 
forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) 
anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem
0 necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, 
impedir ou dificultar que a abandone:
Pena -  reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.
§ l 9 Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem 
econômica, aplica-se também multa.
§ 2S Incorre nas mesmas penas:
1 -  quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com 
alguém menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na 
situação descrita no caput deste artigo;
lí -  o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que 
se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo.
§ 3̂  Na hipótese do inciso li do § 22, constitui efeito obrigatório 
da condenação a cassação da licença de localização e de funcio
namento do estabelecimento.

Outrossim, com relação à exploração da prostituição de adultos, 
lembremos que a infração está tipificada no art. 228 do Código Penal, obede
cendo, agora, a nova redação determinada pela citada Lei n5 12.015/2009, 
nos seguintes termos:
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7 Seguimos aqui o alerta feito por Cunha (2009, p. 79).
8 Apenas para complementar essa informação, anota-se que o art. 244-A, atualmente 

revogado, foi acrescentado ao ECA, pela Lei ne 9.975/2000, com a seguinte redação: "Art. 
244-A. Submeter criança ou adolescente, à prostituição ou à exploração sexual: Pena -  
reclusão de 4 a 10 anos, e multa. § l 2 Incorrem nas mesmas penas o proprietário, 0 gerente
ou 0 responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às 
práticas referidas no caput deste artigo. § 22 Constitui efeito obrigatório da condenação a 
cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento."
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Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração 
sexual
Art. 228. induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma 
de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que 
alguém a abandone:
Pena -  reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e muita.
§ 12 Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, 
enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou 
empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, 
obrigação de cuidado, proteção ou vigilância:
Pena -  reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.
§ 22 Se o crime é cometido com emprego de violência, grave 
ameaça ou fraude:
Pena -  reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, além da pena 
correspondente à violência.
§ 39 Se o crime é cometido com 0 fim de lucro, aplica-se 
também muita.

É pertinente ponderarmos, ainda, que 0 combate à pornografia envol
vendo crianças e adolescentes, abrange a incriminação de outras condutas 
que estão explicitadas no ECA, mais precisamente nos arts. 240, 241 e 241-A 
a 241-D. Como assinalado, não é objetivo deste trabalho estender a digressão 
sobre esses delitos. Todavia, no intuito de propiciar ao leitor melhor reflexão 
sobre o tema em análise, pautada, inclusive, em dados subjacentes mais 
completos, consideramos oportuno reproduzir os dispositivos mencionados:

Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou 
registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou porno
gráfica, envolvendo criança ou adolescente:
Pena -  reclusão, de 4 a 8 anos, e multa.
§ l 2 Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, 
coage, ou de qualquer modo intermedeia a participação de 
criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste 
artigo, ou ainda quem com esses contracena.
§ 22 Aumenta-se a pena de 1/3 se o agente comete o crime:
I -  no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de 
exercê-la;
II -  prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou 
de hospitalidade; ou
III -  prevalecendo-se de relações de parentesco consangüíneo 
ou afim até o terceiro grau, ou por adoção, de tutor, curador, 
preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro 
título, tenha autoridade sobre ela, ou com seu consentimento.



Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro 
registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica 
envolvendo criança ou adolescente:
Pena -  reclusão, de 4 a 8 anos, e multa.

Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, 
publicar ou divulgar.por qualquer meio, inclusive por meio de 
sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro 
registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica 
envolvendo criança ou adolescente:
Pena -  reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.
§ 12 Nas mesmas penas incorre quem:
I -  assegura os meios ou serviços para o armazenamento das 
fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo;
II -  assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de compu
tadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput 
deste artigo.
§ 2e As condutas tipificadas nos incisos I e II do § l 2 deste 
artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação 
do serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso 
ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo.

Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, 
fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha 
cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou 
adolescente:
Pena -  reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.
§ l 2 A pena é diminuída de 1 a 2/3 se de pequena quantidade o 
material a que se refere o caput deste artigo.
§ 2e Não há crime se a posse ou o armazenamento tem 
a finalidade de -comunicar às autoridades competentes a 
ocorrência das condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-A e 
241-C, desta Lei, quando a comunicação for feita por:
I -  agente público no exercício de suas funções;
II -  membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, 
entre suas finalidades institucionais, o recebimento, o proces
samento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos 
neste parágrafo;
III -  representante legai e funcionários responsáveis de 
provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de 
computadores, até o recebimento do material relativo à notícia 
feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder 
Judiciário.
§ 32 As pessoas referidas no § 22 deste artigo deverão manter 
sob,sigilo o material ilícito referido.
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Art. 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em 
cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, 
montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer 
outra forma de representação visual:
Pena -  reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe 
à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer 
meio adquire, possui ou armazena 0 material produzido na 
forma do caput deste artigo.

Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qual
quer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela pra
ticar ato libidinoso:
Pena -  reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
I -  facilita ou induz o acesso à criança de material contendo 
cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela 
praticar ato libidinoso;
li -  pratica as condutas descritas no caput deste artigo com 
o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou 
sexualmente explícita.

Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão 
"cena de sexo explícito ou pornográfica" compreende qualquer 
situação que envolva criança ou adolescente em atividades 
sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos 
genitais de uma criança ou adolescente para fins primordial
mente sexuais9.

Por último registramos que a pornografia realizada entre adultos, em 
regra, não configura crime.

9 Tráfico internacional de criança e de adolescente sem conexão com 
a exploração sexual

Focalizaremos agora o foco principal de nossa exposição, cujo alicerce 
é 0 exame das implicações que extraímos de um tipo penal especial previsto 
no ECA. Para tanto é preciso deixar de lado a finalidade de exploração sexual

9 Todos os artigos ora apontados, previstos na Lei n2 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente -  ECA) tiveram suas redações determinadas pela Lei n2 11.829/2008.



que evidencia tanto o tráfico internacional quanto o tráfico interno de 
pessoas, conforme já explicitado.

Desde a edição da Lei ns 8.069, de 13 de julho de 1990, alguns crimes 
praticados contra criança e adolescente foram disciplinados pelo referido 
Estatuto. Aliás, alguns deles já foram apontados de passagem no item 
anterior. Sem embargo disso, entre as infrações penais previstas nesse 
diploma, interessa-nos destacar aquela que vem prevista no art. 239 e seu 
parágrafo único. Esse dispositivo reserva punição de reclusão, de quatro a 
seis anos, e multa, para quem "promover ou auxiliar a efetivação de ato 
destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobser
vância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro". No caso de 
emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a sanção aplicável é ainda 
mais grave, ou seja, de seis a oito anos de reclusão, além da pena correspon
dente à violência.

A primeira observação a ser feita é que o disposto no referido art. 239 
da Lei n- 8.069/1990 revogou tacitamente10 11 o disposto no § 2  ̂ do art. 245 
do CP11.

Conquanto não se tenha explicitado na redação do tipo penal (art. 
239, p. u., do ECA), o certo é que o elemento objetivo do crime se amolda 
perfeitamente ao "tráfico internacional" -  de criança ou de adolescente 
- , burlando-se as formalidades legais, ou, alternativamente, com o fito de 
obter lucro ilícito.

Aproveitamos novamente a explicação feita no item 7 este trabalho 
sobre o elemento promover, que quer dizer dar impulso; trabalhar a favor; 
estimular; executar; efetuar diretamente; favorecer o progresso; fomentar;
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10 Conforme obtemperam: Greco (2010, p. 693), Mirabete e Fabbrini (2010b, p. 39), Prado 
(2008, p. 768) e Chaves (1997, p. 753).

11 No Capítulo em que trata dos "Crimes contra a Assistência Familiar", soba rubrica Entrega
de filho menor o pessoa inidônea, o Código Penal assim estabelece: "Art. 245. Entregar 
filho menor de 18 (dezoito) anos a pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que 
o menor fica moral ou materialmente em perigo: Pena -  detenção, de 1 (um) a 2 (dois) 
anos. § l e A pena é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, se o agente pratica delito 
para obter lucro, ou se o menor é enviado para o exterior. § 22 [tacitamente revogado] 
incorre, também, na pena do parágrafo anterior quem, embora excluído o perigo moral 
ou material, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior, com 
o fito de obter lucro."
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causar; originar. Portanto, "promover a efetivação de ato destinado ao 
envio de criança ou adolescente para o exterior" compreende a organização 
de tudo aquilo que seja necessário para que o tráfico internacional possa 
efetivar-se com inobservância das formalidades legais. Por seu turno, auxiliar 
significa ajudar, amparar, dar assistência. E a efetivação, de efetivar, é tomar 
efetivo, real (o ato).

Trata-se de crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, 
inclusive por pais, autoridades e funcionários públicos incumbidos das 
atividades que circundam o universo da adoção; e, é claro, por associações 
e grupos criminosos nacionais e internacionais. O tipo subjetivo é o dolo 
específico, promover a efetivação de ato ou auxiliar na efetivação de ato 
que resulte no envio de criança ou adolescente ao exterior, estando ciente 
o agente de que o faz com inobservância das formalidades legais (ver item 
seguinte) ou com o fito de obter lucro ilícito.

Vem à baila a oportuna ponderação feita por Maximiliano e Maximi- 
lianus Führer (2007, p. 677), no sentido de que o tipo penal previsto no art. 
239 do ECA deve ser interpretado com prudência, eis que

[..] crianças e adolescentes podem viajar para o exterior 
mediante autorização judiciai ou acompanhamento dos pais 
(arts. 83 a 85, ECA). Assim, o auxílio remunerado (fim de lucro) 
à atividade lícita (ex.: agente de viagem) não pode constituir 
ilícito penal, sob pena de inviabilizar o direito de ir e vir, 
assegurado pela legislação citada, e ferir a garantia estampada 
no inciso Xil! do art. 52 da CF.

Por isso acerta Elias (1994, p. 211), ao dizer que "se houve a intenção de 
obter lucro, mas a adoção foi realizada de acordo com a lei, não se configura 
o delito".

Cuida-se de crime formal12 1, não se exigindo, para a sua consumação, 
a saída do menor do País (delito de mera conduta) ou a obtenção do lucro 
(elemento subjetivo do injusto). Prado (2008, p. 768) explica que "o ânimo 
de lucro deve ser o motivo propulsor da resolução delitiva, residindo a maior 
reprovabilidade da conduta típica e ilícita na mera representação do proveito, 
dispensável, para a caracterização, a obtenção da vantagem visada".

____________________Criminai_/ Criminal

1 Nesse sentido também é o entendimento de Mirabete e Fabbrini (2010b, p. 39).
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Entendemos que a consumação desse delito independe da obtenção 
do lucro, pois basta que sejam praticados atos que promovam ou auxiliem 
na efetivação do ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o 
exterior. Porém, respeitando os limites da redação dada ao tipo penal, é 
mister que se confirme a efetivação do ato necessário para o envio ao exterior 
de criança ou adolescente. Ressaltemos que o tipo penai se completa com 
a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o 
exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter 
lucro; não se exige a efetivação do envio {ingresso da criança ou adolescente) 
ao país destinatário, cujo adendo é mero exaurimento do ilícito. Fora disso 
estaremos diante da conduta criminosa não concluída em sua inteireza, o 
que permite a punição do ilícito em sua forma tentada.

Por serem as leis de proteção e prevenção ao tráfico internacional de 
pessoas marcadas pelo interesse de natureza transnacional, decorrente, em 
sua maioria, de acordos firmados em convenções e tratados estrangeiros, 
entendemos que o tipo penal em espécie proporciona exclusivamente o 
ajuizamento de ação penal pública incondicionada, cujo conhecimento e 
processamento são atribuídos à competência da Justiça Federal, conform< 
determina o art. 109, inc. V, da Constituição Federal.

10 Adoção internacional fraudulenta
Ainda como desdobramento da análise do ilícito descrito no art. 239 

do ECA, impõe-nos destacar -  o que, para fins meramente didáticos, ora s< 
faz em tópico separado, mas em necessária integração ao item anterior -■ 
que a ação de promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio 
de criança ou adolescente para o exterior exige que o agente tenha pleno 
conhecimento de estar realizando os atos com inobservância das formali 
dades legais. Diante disso, o tipo penal se caracteriza como norma penal em 
branco, ou seja, de conteúdo incompleto, que depende de complementação 
obrigatória por outra norma jurídica para que possa ser aplicada ao fato 
concreto. Em outras palavras, é preciso identificar quais as formalidades 
legais exigidas que não foram observadas.

Certo é que as formalidades legais, que legitimam o envio de criança 
ou adolescente para o estrangeiro, encontram-se rigidamente reunidas 
e corporificadas no aludido Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n 
8.069/1990), as quais foram recentemente alteradas, aditadas e atualizadas 
pela Lei n° 12.010, de 3 de agosto de 2009.
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É imprescindível antecipar a condição essencial de validade desse 
envio, qual seja, a de que somente pode ser regularmente consumado tal 
ato quando atendidos todos os requisitos e pressupostos que cercam o 
instituto da adoção de crianças e adolescentes. Esse imperativo decorre 
da lei, ao declarar que a colocação de criança ou adolescente em família 
substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na 
modalidade de adoção (art. 31 do ECA).

Jamais olvidemos que o princípio basilar que impera na adoção é o 
de tão somente concedê-la aos interessados se constituir efetivo benefício 
para o adotando. No entanto, em se tratando de adoção internacional, é 
de rigor o cumprimento de regras e formalidades específicas. Assim sendo, 
sem prejuízo de outras regras previstas em lei, anotaremos, nas linhas que 
se seguem, apenas algumas dessas formalidades legais mínimas, as quais 
devem ser atendidas para se evitar o cometimento do crime em tela.

De acordo com a própria lei, considera-se adoção internacional aquela 
na qual a pessoa ou casal postulante é residente ou domiciliado fora do 
Brasil13.

Terá cabimento a adoção internacional de criança ou adolescente 
brasileiro ou domiciliado no Brasil, quando restar comprovado: I -  que a 
colocação em família substituta é a solução adequada ao caso concreto; II 
-q u e  foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou 
adolescente em família substituta brasileira, após consulta aos cadastros 
mencionados (estaduais e nacional, adiante mencionados); III -  que, 
em se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado, por meios 
adequados ao seu estágio de desenvolvimento, e que se encontra preparado 
para a medida, mediante parecer elaborado por equipe interprofissional 
(art. 51, caput, e § i s ,  I a III, do ECA).

Nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasi
leiro, terão preferência os adotantes brasileiros em relação aos estrangeiros; 
e toda tramitação do processo, em se tratando de adoção internacional,

_______ _______________ Criminal / Criminaf

13 Segue-se aqui os termos do quanto previsto no art. 2 da Convenção de Haia, de 29 de maio 
de 1993, "Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção inter
nacional", aprovada pelo Decreto Legislativo na 1, de 14 de janeiro de 1999, e promulgada 
pelo Decreto ne 3.087, de 21 de junho de 1999.
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pressupõe a intervenção das Autoridades Centrais Estaduais e Federal em 
matéria de adoção internacional (art. 51, §§  2Q e 32, do ECA).

Precederá a adoção, 0 necessário estágio de convivência com a criança 
ou adolescente. Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domici
liado fora do País, o estágio de convivência, cumprido no território nacional, 
será de, no mínimo, trinta dias. Esse estágio de convivência será acompanhado 
pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, 
preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução 
da política de garantia do direito à convivência familiar, que apresentarão 
relatório minucioso acerca da conveniência do deferimento da medida (art. 
46, §§  39 e 45, do ECA). Toda adoção submete-se a um sistema preliminar di 
filtragem de dados, eis que a lei determinou a criação e a implementação de 
cadastros -  estaduais e nacional -  de crianças e adolescentes, em condições 
de serem adotados, e de pessoas ou casais habilitados à adoção. Os cadastros 
são distintos para pessoas ou casais residentes fora do País. A adoção inter 
nacional somente será deferida se, após consulta ao cadastro de pessoas ou 
casais habilitados à adoção, mantido pela justiça da Infância e da Juventude 
na comarca, bem como aos cadastros estadual e nacional, não for encon
trado interessado com residência permanente no Brasil (art. 50, §§ 5 ,̂ 62 e 
10, do ECA).

A tramitação do pedido de adoção internacional, diante das alterações 
legislativas empreendidas recentemente, tornou-se demasiadamenti 
complexa e exaustiva. Além de ter de atender às regras normais do procedí 
mento, ditadas nos arts. 165 a 170 da Lei nfl 8.069/1990, a pessoa ou casal 
estrangeiro, interessado em adotar criança ou adolescente brasileiro, deverá 
formular pedido de habilitação à adoção perante a Autoridade Central 
em matéria de adoção internacional no país de acolhida, assim entendido 
aquele onde está situada sua residência habitual. Se a Autoridade Central 
do país de acolhida considerar os solicitantes habilitados e aptos para 
adotar, emitirá um relatório que contenha informações sobre a identidade, 
a capacidade jurídica e adequação dos solicitantes para adotar, sua situação 
pessoal, familiar e médica, seu meio social, os motivos que os animam e 
sua aptidão para assumir uma adoção internacional. Com as modificações 
introduzidas no ECA pela Lei ns 12.010, de 3 de agosto de 2009, a adoção 
internacional passou a ser submetida a um extenso procedimento formal 
de proposição, comprovação, avaliação e julgamento, cujos detalhes, a 
nosso ver, não podem ser aqui alongados sob pena de extravasarmos os
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limites apropriados para esta exposição. Caso o leitor queira conhecer esses 
detalhes específicos, recomendamos que verifique os arts. 52 a 52-D do ECA. 
Na realidade, o importante para o desenvolvimento lógico deste trabalho, é 
deixar registrado que a adoção internacional se submete ao preenchimento 
de diversas formalidades legais de cumprimento obrigatório. Sublinhemos, 
ao final dessas anotações, mencionadas aqui de forma exemplificativa, que 
sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente 
nascido em território nacional poderá sair do País em companhia de estran
geiro residente ou domiciliado no exterior (art. 85 do ECA). Vale dizer, antes 
de transitada em julgado a decisão que concedeu a adoção internacional, 
não será permitida a saída do adotando do território nacional. Consolidada 
juridicamente a adoção internacional, a autoridade judiciária determinará 
a expedição de alvará com autorização de viagem, instruindo 0 documento 
com cópia autenticada da decisão e certidão de trânsito em julgado. Será 
autorizada, ainda, a expedição de passaporte, constando, obrigatoriamente, 
as características da criança ou adolescente adotado, como idade, cor, sexo, 
eventuais sinais ou traços peculiares, assim como foto recente e a aposição 
da impressão digital do seu polegar direito (art. 52, §§  89 e 9Q, do ECA).

11 Referência jurisprudência! sobre o tráfico internacional previsto 
no ECA

Consideramos extremamente útil à melhor compreensão do tema ora 
abordado adicionar a referência explícita de um caso concreto já submetido 
a julgamento.

Tomamos como exemplo o acórdão originário da 2̂  Turma do 
Tribunal Regional Federal da 5  ̂ Região, Apelação Criminal n2 4093/PE 
(2005.05.00.002300-0, processo que teve curso perante a 13  ̂Vara Federal 
de Pernambuco), julgamento ocorrido em 3 de novembro de 2009, relatado 
pelo Desembargador Federal Francisco Barros Dias, tendo também parti
cipado do julgamento os Desembargadores Paulo Gadelha (presidente) e 
Rubens de Mendonça Canuto (convocado).

Em apertada síntese, anotamos que no mencionado processo criminal 
0 Ministério Público Federal imputou a determinado réu a prática dos crimes 
capitulados no art. 297 (falsificar, no todo ou em parte, documento público, 
ou alterar documento público verdadeiro), punido com reclusão, de dois a 
seis anos, e multa; no art. 304 (fazer uso de documento falso), sancionado 
com idêntica pena, ambos do Código Penal; todos combinados com a infração 
penal descrita no art. 239 do ECA.
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A denúncia narrou que o acusado, com o intuito exclusivo de obter 
lucro, auxiliou um casal (de portugueses, naturalizados franceses) impossi
bilitado de gerar filho, chegando a forjar uma certidão do Juízo de Direito da 
comarca de Glória de Goitá -  PE, na qual falsamente se informava a data de 
início do estágio de convivência do casal com uma criança. O acusado teria 
prestado ao casal falsas informações sobre a efetiva existência de processo 
de adoção, já ajuizado em nome deles perante o Juízo da Infância e da 
Juventude, o que se constatou ser inexistente. Constou em dita acusação que 
o denunciado cobrou do casal a quantia de US$ 8,000 a título de pretensos 
honorários advocatícios, tendo recebido US$ 6,000. Para obtenção do seu 
intento, noticiou a denúncia, o acusado valeu-se da colaboração de uma 
pessoa conhecida como "Mocinha", que permaneceu com a criança sob os 
seus cuidados durante mais de oito meses, até a sua entrega efetiva ao casal 
de adotantes.

O réu foi condenado em Primeira Instância, conforme sentença prolatada 
pela juíza Amanda Torres de Lucena, às penas de três anos de reclusão e 200 
dias-multa, pelo crime de falsidade; e de cinco anos de reclusão e 300 dias 
multa, pela prática do crime de tráfico internacional de criança, totalizando 
em face do concurso material, oito anos de reclusão e 500 dias-multa, a serem 
cumpridos em regime semiaberto.

Em segundo grau de jurisdição, por votação unânime, foram rejeitadas 
as preliminares: (1) de incompetência da Justiça Federal para conhecimento e 
julgamento do crime de tráfico internacional de criança; (2) e de nulidade da 
sentença. No mérito, por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso, 
confirmando-se a sentença condenatória de primeiro grau ao declarar-se no 
acórdão, que "ante o texto literal, possível até para quem não pertence à área 
jurídica, tamanha a clareza gramatical", constata-se "que o crime consuma- 
se com a simples execução ou auxílio à execução de ato destinado ao envio 
de menores ao exterior, sem que o envio efetivo, pois, seja necessário". Foi 
reconhecida como incontestável a materialidade delitiva ao se ter certeza "de 
que, quando realizou o contato com o casal e provocou a sua vinda ao Brasil, 
desejava o acusado, após já haver identificado a criança que atendería aos 
anseios dos estrangeiros, obter lucro com essa intermediação". O montante 
da pena foi mantido em sua integraíidade, não tendo sido "vislumbrada 
qualquer exacerbação" no cálculo efetuado pelo Juízo monocrático.
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12 Tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro
Pode parecer que esse caso colhido da jurisprudência, pinçado aqui de 

forma resumida, se refira a um fato raro, algo inédito, dificilmente praticado. 
Mas não é.

Delitos dessa natureza ocorrem com frequência. Contudo, a esmagadora 
maioria dos crimes de tráfico de pessoas -  que tem por vítimas mulheres, 
travestis, homens, adolescentes e crianças-é  de difícil apuração. Impressiona 
a aparência de que a ação criminosa de referido gênero ocorre acobertada por 
um grosso manto de impunidade. É extremamente árdua ~ mais até do quanto 
podemos im aginar-a tarefa de descobrir a autoria e de comprovara materia
lidade desse delito. Com insistente frequência verifica-se que o caso concreto 
a ser investigado encontra obstáculos intransponíveis, como a cumplicidade 
das vítimas, dos pais ou de representantes legais de menores, ou até mesmo 
de algumas autoridades que têm a obrigação de reprimir o crescimento verti
ginoso dessa ofensa ao ser humano.

Encontramos, igualmente, até certa dificuldade na pretensão de 
ilustrar a exposição do tema com a citação de outros exemplos colhidos na 
jurisprudência. E isso se deve também à restrição que se impõe ao acesso de 
processos penais que, em sua maioria, correm em segredo de justiça.

Mas, é certo que as condutas criminosas de que cuida esse comentário 
têm recebido maior atenção do legislador. Basta mencionar que o tráfico de 
pessoas encontra-se no patamar dos crimes considerados graves, tanto que 
referidas condutas já foram relacionadas no elenco daquelas infrações excep
cionais, que, para serem descobertas, podem ensejar a quebra do sigilo de 
comunicações telefônicas durante as investigações ou durante a instrução 
do processo criminal14, mediante autorização judicial.

Nada obstante, e em reforço de nossas palavras, seja permitido 
comprovar a veracidade da alegação de que o tráfico internacional de

14 É o que consta do Substitutivo aprovado em dezembro de 2009, pela Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, apresentado em 
relação aos Projetos de Lei n“  4.825/2001, 173/2003, 2.114/2004, 4.323/2004, 43/2007, 
432/2007, 1.303/2007, 1.443/2007, 3.577/2008, 3.579/2008, 4.155/2008, 4.192/2008, 
4.047/2008, 4.559/2008 e 5.285/2009, que tramitam apensados na Câmara dos 
Deputados. Todos esses Projetos de Lei visam à reformulação da Lei n2 9.296/1996, que 
trata dos grampos telefônicos.
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crianças e de adolescentes, em desacordo com as normas regulamentares, 
tornou-se realidade cruel, relembrando agora a notícia que se espalhou em 
decorrência de investigações realizadas pela Polícia Federal, em determinado 
caso15, colacionada aqui, in verbis:

A Operação Cegonha, deflagrada em fevereiro de 2006, pela 
Polícia Federal, resultou na prisão de envolvidos em seis 
estados brasileiros: Ceará, Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Maranhão e Bahia. Eles foram acusados de enviar crianças para 
os EUA para que encontrassem os pais, imigrantes ilegais. De 
acordo com as investigações, a quadrilha cobrava de US$ 13 mil 
a US$ 15 mil por criança para providenciar novos documentos 
e transportá-la com falsos pais ao exterior. Em alguns casos, as 
crianças eram registradas como filhos dos integrantes do grupo. 
Ainda durante as investigações apurou-se o envolvimento de 
cartórios no esquema. Além das crianças, a quadrilha trans
portava pessoas interessadas em arranjar trabalho nos EUA. Os 
membros do grupo se encarregavam de falsificar carteiras de 
trabalho, e os interessados viajavam como babás das crianças 
enviadas irregularmente para o exterior. Descobriu-se que 
as pessoas responsáveis pelo transporte dos menores têm 
alto padrão aquisitivo e, em geral, são advogados e funcionários 
públicos. Entre os objetivos da intervenção está o de "facilitar 
a aprovação desse procedimento pelo consulado". No caso 
da mencionada "Operação Cegonha", as crianças procediam 
principalmente do Estado de Minas Gerais. A saída do nosso 
País se dava pelos aeroportos do Galeão ou por Guarulhos, com 
destino a Miami, Nova York, Nova Jersey e Atlanta.

Acrescenta-se que a própria Polícia Federal já obteve dados mais 
concretos em outras investigações, que têm sido realizadas para desbaratar 
grupos criminosos que agem com esse intuito. A título de mencionar mais 
um exemplo dessa modalidade de crime transnacional, lembremos que a 
"Operação Santa Teresa", realizada pela Polícia Federal, resultou em ofere
cimento de denúncia pelo Ministério Público Federal, recebida pelo Juízo da 
2- Vara Federal Criminal de São Paulo. Instaurou-se o processo contra treze
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15 Fonte: STJ, 18.10.2006. Disponível também em: <http://www.ambito-juridico.com.br>, 
em reportagem assinada por Ana Gleice Queiroz.
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pessoas, imputando-se aos denunciados a prática de crimes como: tráfico 
interno e tráfico internacional de pessoas para fim de exploração sexual, 
formação de quadrilha, favorecimento da prostituição, rufianismo, desvio na 
aplicação de financiamento (crime financeiro) e de "lavagem" de dinheiro16.

Desenhou-se, nesses casos noticiados, a evidente participação de 
organização criminosa. Daí ser oportuna a preocupação do legislador-com o 
já anotamos no item 2 deste trabalho -  em reconhecer, no Projeto de Lei do 
Senado (ne 150/2006), a manifesta relação de interesse para as organizações 
criminosas na prática do grave crime de tráfico de pessoas.

Sabemos que a apuração de toda atividade ilícita de grande produção 
lucrativa, apreciada e dominada pelas organizações criminosas, encontra 
enormes obstáculos. Nesse campo, o desenrolar do ofício investigativo é 
notoriamente difícil. Não é por outro motivo que o tráfico internacional de 
pessoas para fins de exploração sexual e o tráfico internacional de crianças 
e de adolescentes irregularmente transferidos para o exterior não param de 
crescer. E não podemos nos esquecer de que o tráfico de pessoas, destinado 
à exploração sexual, ou não, constitui, notadamente para a moderna crimi
nalidade organizada, uma atividade de alta lucratividade.

Diante da produção e da obtenção incalculável de lucros ilícitos surge 
a necessidade, para as organizações criminosas, de realizar as operações 
de "lavagem" de capitais. Isso se faz com o propósito de se dar aparência 
de licitude ao lucro ilicitamente obtido, ou seja, às altas somas de dinheiro, 
aos investimentos financeiros e aos bens móveis e imóveis adquiridos e 
integrados ao patrimônio privado. Existem estatísticas de órgãos gover
namentais e não governamentais dando conta da geração de cifras 
espantosas geradas anualmente pelo mundo do crim e. Sem embargo, 
os números apresentados não demonstram ser confiáveis, porque, 
como dissemos, as operações criminosas ocorrem no estreito núcleo 
da clandestinidade, onde dificilmente são descobertas. Só uma coisa se 
mostra incontestável, isto é, milhares de dólares, euros, reais e de outras 
moedas internacionais, provenientes de lucros gerados em sede de afronta 
à dignidade humana, circulam diariamente nesse mercado criminoso.

16 Para obter outros detalhes sobre essa operação investigativa e sobre o conteúdo 
da denúncia, ver matéria Justiça aceita denúncia do MPF/SP contra investigados 
pela Operação da PF {Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia. 
aspx?op=true&cod=59854>. Acesso em: l 2fev. 2010).

http://www.ambito-juridico.com.br
http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia.aspx?op=true&cod=59854
http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia.aspx?op=true&cod=59854
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Vale a pena ressaltar, todavia, que os crimes de tráfico de pessoas, 
internos ou internacionais, para fim de exploração sexual, bem como o 
tráfico de menores para o exterior em desapreço à legislação vigente, são 
infrações que podem ser cometidas por qualquer pessoa, e não necessa
riamente por organização criminosa. Desse modo, os já mencionados tipos 
penais podem -  e devem -  figurar como crimes antecedentes da posterior 
infração penal conhecida como lavagem de capitais, desde que tenham 
produzido o aumento do patrimônio do criminoso, envolvendo a ocuítação 
ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação 
ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indireta
mente, de qualquer uma dessas condutas criminosas, consoante estabelece 
o art. 1Q, caput, da Lei n2 9.613/1998, com a redação dada pela Lei n5 12.683, 
de 9 de julho de 2012.

Conclusão
À guisa de conclusão, podemos confessar que o nosso intento, neste 

trabalho, foi instigar a reflexão do leitor sobre a aparente dualidade das 
estratégias de políticas públicas, preventivas e repressivas, e sobre a nova 
ordem jurídico-legal, que estão sendo colocadas em prática no tocante ao 
trato da dolorosa ofensa à dignidade humana, especialmente no raio de 
esfera de combate ao tráfico de pessoas.

Em razão de tudo quanto foi anotado, colhemos a impressão de que as 
políticas públicas implementadas pelo governo, em sua ampla esteira multi- 
dimensional de proteção aos direitos humanos, subsidiam, com maior vigor 
e atenção, as medidas preventivas e repressivas que visam diminuir a prática 
do tráfico de pessoas -  internacional ou interno -  para fim de exploração 
sexual. Sim, porque no plano das estratégias de implementação de medidas 
socioeducativas, de divulgação dos métodos empregados por criminosos, 
de subvenção destinada à pesquisa, e de outras providências que buscam 
minimizar o grave problema de interesse nacional e internacional, o que se 
tem privilegiado é o combate ao tráfico de pessoas para fim de exploração 
sexual.

O espírito que norteia toda essa atividade protecionista é positivo, 
mas não está completo. Falta incluir, no mesmo propósito, e com a mesma 
dose de preocupação tutelar, o combate ao tráfico de menores enviados 
para o exterior ao arrepio das normas legais de adoção. Nesse sentido, sob
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o enfoque de uma análise meramente temática e pedagógica, merece elogio 
o resultado proferido no julgado mencionado no item 10 deste trabalho, 
eis que ali se encontram vencedoras a razoabilidade e a sensibilidade que 
sempre denotam a certeza de um julgamento afinado com a Justiça.

Reitera-se mais uma vez: subjacente ao envio de crianças ou de 
adolescentes para o exterior, com inobservância das formalidades legais, 
é comum depararmos com a operacionalização eficiente de uma estrutura 
organizacional paralela, afinada com a realização de ações ilícitas, ilegais e 
ilegítimas. É mais um fenômeno internacional que se prevalece da pobreza, 
da instabilidade social e da ignorância dos povos.

Talvez, o exemplo cristalino e evidente disso possa ser retirado de um 
fato concomitante à terrível catástrofe ocorrida no Haiti. A tragédia que 
abateu aquele país, em janeiro de 2010, por ocasião do sofrimento causado 
em razão de forte terremoto, ceifou a vida de aproximadamente duzentos 
e doze mil habitantes, e ainda deixou trezentos mil feridos, entre os quais 
quatro mil tiveram de sofrer amputações de membros. Dias após o ocorrido, 
a população local e o mundo civilizado foram surpreendidos com a notícia de 
que dez missionários dos Estados Unidos teriam sido denunciados à Justiça 
daquele país, porque foram presos ao tentar cruzar a fronteira do Haiti com 
a República Dominicana, com trinta e três crianças {de dois meses a treze 
anos de idade), sem a documentação regular e sem autorização judicial17. É 
claro que tudo deverá ser devidamente apurado em processo criminal, mas 
o exemplo comprova, mais uma vez, que o interesse pela posse de crianças 
não respeita as fronteiras internacionais.

Assim sendo, é imperativo que o próprio Poder Público (federal, 
estadual e municipal) se conscientize da necessidade de se posicionar, 
vigilante e permanentemente atento, em prol da assistência formal e material 
que se deve dará adoção de caráter internacional. O estrito cumprimento da 
lei deve ser rigidamente exigido para os casos e condições de sua efetivação 
pelos estrangeiros, consoante determina a própria Lei Maior, no art. 227, § 52.
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17 Sobre o caso, ver as reportagens publicadas na Folha de 5. Paulo, de Luid Kawaguti, 
"Missionários dos EUA são denunciados por sequestro no Haiti", A16, Mundo, 5.02.2010; 
e "Tremor no Haiti é o 3e mais letal em cem anos", A13, Mundo, 6 fev. 2010.
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Nesse contexto se inserem a representatividadee a efetiva participação 
pró-positiva de todos os órgãos que já trabalham em parceria para o desen
volvimento de políticas públicas destinadas ao combate do tráfico interno e 
internacional de pessoas para fim de exploração sexual. Em outras palavras, é 
indispensável a união de forças dos agentes públicos que atuam nas áreas da 
Justiça, Segurança Pública, Relações Exteriores, Educação, Saúde, Assistência 
Social, Promoção da Igualdade Racial, Trabalho e Emprego, Desenvolvimento 
Agrário, Direitos Humanos, Proteção e Promoção dos Direitos da Mulher, 
Turismo e Cultura. E que essa sinergia também tenha por destinação obstar 
o envio de crianças e de adolescentes para o exterior com inobservância das 
formalidades legais previstas para a adoção.

A preocupação e o resguardo para com essa causa de manifesto respeito 
à dignidade humana não devem ser cobrados tão somente das autoridades 
e dos organismos públicos. Incumbe o mesmo dever de proteção, até com 
maior ênfase, antecipação e interesse, aos pais, familiares e demais respon
sáveis por zelar pela proteção de menores, pois as crianças e os adolescentes 
devem ser considerados o verdadeiro patrimônio do futuro de uma nação.

BARROS, M. A. de. Human trafficking for sexual expioitation and fraudulent 
international adoption.Vustrt/a, São Paulo, v. 201, p. 121-154, Jan./Dec. 2010.

• ABSTRACT: The object of this article focuses on two main points. The 
first discusses the legal, preventive and repressive actions present 
in the Criminal Code to contain the increasing crime figures for human 
trafficking for sexual expioitation. The second approaches yet anothe 
type of criminal offense under the provisions of the Statute of the Chil< 
and Adolescent (Law no. 8.069/1990), namely the act of promoting 
and/or assisting with the abduction of children or teenagers to foreign 
countries in violation of legal procedures, i.e., international trafficking 
through fraudulent adoption. Taking the measures enforced against this 
dangerous organized crime into account, the article highlights a series of 
legal measures and public policies adopted by the government, in order 
to implement international conventions aiready approved by Brazilian law.

® KEY WORDS: Human trafficking. Sexual expioitation. Children sentabroad. 
Fraudulent adoption. Organized crime. Transnational crime. Money 
laundering.
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Aspectos do Direito de Família ante o 
Novo Código Civil

José Raimundo Gomes da CRUZ*

» SUMÁRIO: 1 O Direito de Família no novo Código Civil. 2 As disposições 
sobre a prova. 3 Regras contratuais de interesse familiar. 4 Regra do 
direito de empresa ligada à família. 5 A categoria do ato inexistente. 6 
O Direito Civil Constitucional. 7 Institutos processuais no novo Código 
Civil. 8 O casamento. 9 O procedimento de habilitação para o casamento. 
10 A extinção do curador do vínculo. 11 Alguns aspectos da filiação. 12 
O poder familiar. 13 O regime de bens no casamento. 14 A dispensa da 
hipoteca legal. 15 O direito da personalidade. 16 A união estável. 17 Tutela 
e curatela. 18 A ausência. Conclusões. Referências.

• RESUMO: O novo Código Civil, de 2002, como o anterior, de 1916, inclui o 
Direito de Família; quer dizer, as regras a ela aplicáveis, especiaimente ao 
casamento, à filiação, ao regime dos bens no casamento, à união estável, à 
tutela e à curatela. Outras normas, como aquelas sobre a ausência e o direito 
da personalidade, no Código ou fora dele, guardam relação com a disciplina.

• PALAVRAS-CHAVE: Novo código civil. Direito de família. Casamento. 
Filiação. Relações patrimoniais. União estável. Tutela. Curatela.

1 0  Direito de Família no novo Código Civil
Há vários anos, Monteiro (1960, p. 8) citava a Beviláqua (1956a), em

obra intitulada Código Civil, para definir o Direito de Família como

[...] o complexo dos princípios que regulam a celebração do 
casamento, sua validade e os efeitos que dele resultam, as re
lações pessoais e econômicas da sociedade conjugal, a dissolução 
desta, as relações entre pais e filhos, o vínculo de parentesco e os 
institutos complementares da tutela, da curatela e da ausência.

‘ Procurador de Justiça aposentado de São Paulo (SP). Mestre e Doutor em Direito pela 
Universidade de São Paulo (USP).
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Seguia-se, contudo, séria crítica, pois, em vez de definição, existiría aí 
"completa enumeração dos vários institutos que se contêm no âmbito do 
Direito de Família regulado peto Código Civil, nosarts. 180 a 484" (MONTEIRO, 
1960, p. 8). Convém notar que, pesquisando em outras obras de Beviláqua 
(1956a, p. 6; 1956b, p. 20), não verificamos a inclusão do instituto comple
mentar da ausência.

Com a Lei n5 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o novo 
Código Civil (CC), em vigor desde 11 de janeiro de 2003, o conteúdo da disci
plina se mostra diferente, assim como a sua localização: em vez do Livro I 
da Parte Especial, com os mencionados artigos, agora é o Livro IV da Parte 
Especial, com os arts. 1.511 a 1.783. No tocante ao conteúdo, destaca-se 
tudo aquilo que Theodoro Júnior (1991, p. 53/54) chamou, ainda em 1991, 
de "revolução ocorrida no âmbito do Direito de Família", por força da Consti
tuição de 1988: "a) a proteção ao concubinato; b) a igualização de todos os 
filhos; c) a igualização dos cônjuges em direitos e obrigações; d) a faciíitação 
da dissolução do casamento".

Amaral (2001, p. 83/84) resume, com precisão, a matéria cujas 
principais inovações constituem o objeto do nosso estudo:

O Livro IV diz respeito ao Direito de Família, cujos princípios 
fundamentais são hoje de natureza constitucional, o princípio 
da igualdade dos cônjuges (C. F. art. 226, p. 5a) e o da igualdade 
dos filhos (C. F. art. 227, p. 62). A respectiva matéria divide-s 
em quatro títulos. O primeiro, dedicado ao direito pessoal da 
família, disciplina a existência, validade e eficácia do casamento, 
a dissolução da sociedade conjugal e proteção da pessoa dos 
filhos, e as relações de parentesco. O segundo título dedica-se 
ao direito patrimonial, reunindo os preceitos sobre os regimes 
de bens, usufruto e administração dos bens dos filhos menores, 
os alimentos e o bem de família. O terceiro título diz respeito à 
união estável, e o título quarto, à tutela e à curatela.

Concentraremos a nossa atenção sobre essas inovações contidas no 
novo diploma civil, ou nele incorporadas.

2 As disposições sobre a prova
Ante a dimensão deste estudo, não repetiremos, aqui, a crítica aos 

dispositivos legais sobre a prova, feita em estudo específico (CRUZ, 2002, p. 
206 e ss.). Em síntese, por várias razões, continuam prevalecendo os disposi
tivos do Código de Processo Civil (CPC) em matéria de prova.
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Ainda mais criticável se mostra o novo Código Civil pelo excesso ao 
incluir no Livro IV, Do Direito de Família, Título I, Do direito pessoal, Subtítulo 
I, Do casamento, o Capítulo VII, Das provas do casamento.

No capítulo anterior, sobre a celebração do casamento, no art. 1.536, 
caput, do novo Código, consta: "Do casamento, logo depois de celebrado, 
lavrar-se-á o assento no livro de registro", seguindo-se os requisitos e 
conteúdo desse registro.

O que significa este ou, como prefere Serpa Lopes (1955, p. 17 e ss., 
especialmente p. 17 ,18 , 21/22) o registo? Ele pode ser considerado

[...j a menção de certos atos ou fatos, exarada em registos 
especiais, por um oficial público, quer à vista dos títulos comuns 
que lhe são apresentados, quer em face de declarações escritas ou 
verbais das partes interessadas. Podem servir de meio de prova 
especial ou atuar como um simples processo de conservação 
de um documento. No primeiro caso, a sua essência reside na 
publicidade. Esta é de uma utilidade jurídico-social inegável. 
A sua função no Direito consiste em tornar conhecidas certas 
situações jurídicas, precipuamente quando se refletem nos 
interesses de terceiros. Por outro lado, a sua finalidade carac
teriza-se por essa dupla face: ao mesmo tempo que realiza uma 
defesa, serve de elemento de garantia [...] O registro público 
constitui um meio de prova, ao mesmo tempo fácil e seguro, 
oferecendo todos os requisitos de precisão, autenticidade e 
durabilidade indispensáveis aos atos nele exarados, condições 
insubstituíveis por qualquer outro meio de prova, principal
mente a prova testemunhai. {SERPA LOPES, 1955, p. 17 e ss.)

Conforme salienta Rodrigues (2002, p. 20/21):

[...] o casamento não se ultima nem se aperfeiçoa apenas pela 
conjunção da vontade dos nubentes. O oficial público, que 
preside a cerimônia do casamento, não se contenta em auten
ticar a vontade dos cônjuges, como o notário perante quem se 
processa uma escritura. Aquele celebra o casamento, recor
rendo a uma fórmula consignada na lei. Entre nós, tal fórmula 
se encontra no art. 194 do Código Civil de 1916, reproduzida 
integraimente pelo art. 1.535 do novo Codex, onde se diz 
que o presidente do ato, ouvida dos nubentes a afirmação de 
que persistem no propósito de casar por livre e espontânea 
vontade, declarará efetuado o casamento nestes termos: De
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acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante 
mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da 
lei, vos declaro casados.

De resto, o mesmo civilista afirma adiante: "o casamento é mesmo 
o negócio jurídico mais solene que se conhece" (RODRIGUES, 2002, p. 22). 
Sobre os casos em que a prova específica do casamento, por força da sua 
solenidade, faz-se por meio da certidão do registro, o autor mostra-se até 
minucioso (RODRIGUES, 2002, p. 71/72).

Diniz (2002, p. 113/114) é mais sucinta sobre as "provas diretas suple- 
tórias", mas não lhe assiste razão quando diminui a solenidade do casamento:

O registro não é, portanto, formalidade essencial à validade 
do casamento. Se faltar, em virtude do fato de o oficial não ter 
lavrado o termo por desleixo ou má-fé, ou se se perder, pela 
destruição do próprio livro ou cartório, em razão de incêndio, 
guerra, revolução etc., admitem-se meios subsidiários de prova 
(passaporte -  RT, 222:90; testemunhas do ato; certidão dos 
proclamas; documentos etc.).

Na verdade, a importância do casamento é tal que, mesmo excepcio
nalmente frustradas algumas das suas formalidades essenciais, a instituição 
sobreviverá, bastando elementos probatórios genéricos. A afirmação da 
autora poderia sugerir até a dispensa das mencionadas formalidades, o que 
de modo algum se pode propugnar.

Daí a norma do art. 366 do CPC: "Quando a lei exigir, como da substância 
do ato, o instrumento público, nenhuma outra prova, por mais especial que 
seja, pode suprir-lhe a fa lta M o stra -se  dispensável, diante disso, a norma 
do coput do art. 1.543 do novo Código Civil: "O casamento celebrado no 
Brasil prova-se pela certidão do registro." Da mesma forma que o art. 332 
do CPC torna inútil o parágrafo único do art. 1.543 do novo Código Civil: 
"Justificada a falta ou perda do registro civil, é admissível qualquer outra 
espécie de prova".

No que tange à norma do art. 1.547 do novo Código Civil ("Na dúvida 
entre as provas favoráveis e contrárias, julgar-se-á pelo casamento, se os 
cônjuges, cujo casamento se impugna, viverem ou tiverem vivido na posse 
do estado de casados"), bastaria a previsão de natureza substancial: "A 
posse do estado de casados, por parte dos cônjuges, prevalecerá, quando 
impugnado o seu casamento."
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3 Regras contratuais de interesse familiar
O art. 1.132 do Código de 1916 previa: "Os ascendentes não podem vender 

aos descendentes, sem que os outros descendentes expressamente consintam." 
Para Monteiro (1959, p. 104), o prazo de prescrição seria aquele do art. 178, § 
9e, inc. V, letra b (de quatro anos) e não de vinte anos. Pela Súmula n2 494 do 
Supremo Tribunal Federal (STF), porém, tornou-se pacífico o prazo de vinte anos.

O art. 496, caput, do novo Código Civil dispõe: "É anulável a venda de 
ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do 
alienante expressamente houverem consentido." Agora, porém, a regra sobre 
o prazo tornou-se clara, ficando superada a mencionada súmula do STF, a partir 
de 11 de janeiro de 2003: "Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato 
é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois 
anos, a contar da data da conclusão do ato".

No capítulo da doação, repete-se o art. 1.167 do Código que se despede, 
no art. 546 do novo:

A doação feita em contemplação de casamento futuro com 
certa e determinada pessoa, quer pelos nubentes entre si, quer 
por terceiro a um deles, a ambos, ou aos filhos que, de futuro, 
houverem um do outro, não pode ser impugnada por falta de 
aceitação, e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar.

Como veremos no tópico sobre os atos inexistentes, a expressão sem 
efeito corresponde a essa categoria.

4 Regra do direito de empresa ligada à família
A sociedade comercial ou civil entre cônjuges, para Frontini (1988, p. 

527), não é inexistente e até se mostra válida, sugerindo-se, nos casos em que 
"a sociedade prejudicar terceiro, o que não ocorrería se os cônjuges estivessem 
agindo como pessoas físicas", a aplicação da teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica.

Note-se que o novo Código Civil, no art. 50, dispõe:

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo 
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz 
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, 
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas 
e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
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Para Xavier (2002, p. 75), a ideia de fraude se insere de modo implícito 
"na redação do art. 50 do novo Codex, quando faz referência ao abuso da 
personalidade jurídica e ao desvio de finalidade".

Não se restringe a regra a este ou aquele ramo do direito, tratando-se, 
evidentemente, de ineficácia parcial dependente de prudente critério do juiz.

Louvável se mostra o novo Código Civil ao incluir as situações de 
confusão patrimonial. A propósito, Xavier (2002, p. 76, notas 16 e 17) cita 
dois acórdãos, em um dos quais a teoria da desconsideração da pessoa 
jurídica foi aplicada, em face de empresas "que têm sede no mesmo local, 
sendo também os mesmos sócios, marido e mulher".

Merece referência o aspecto da chamada subcapitalização societária:

Embora não existindo, nem sendo adequada uma fixação ge
nérica de capital social mínimo, podemos identificar especial
mente um princípio a ser observado em cada situação concreta, 
ou seja, a regra de que o capital societário deve ser adequado 
a que a sociedade desenvolva a sua atividade sem gerar riscos 
exagerados ao mercado. Trata-se de observância do princípio 
da adequação do capitai social. A inadequação do capital aos 
recursos necessários para o desempenho seguro da atividade 
social e para suportar os riscos de sua atividade ficou conhecida 
como subcapitalização [...] estimulando o surgimento entre 
nós do questionamento no sentido de identificar se, no direito 
brasileiro, existe a responsabilidade pessoal dos sócios pela 
subcapitalização da sociedade. (XAVIER, 2002, p. 81)

Seria criticável o novo Código por omitir-se a respeito? O autor 
denota responder afirmativamente, embora sua conclusão seja no sentido de 
que a matéria se mostra complexa, não tendo sido ainda "devidamente 
enfrentada pela doutrina brasileira" (XAVIER, 2002, p. 85).

Ao se referir à aludida doutrina, Requião (1974, p. 240/241) escrevia 
há quase três décadas:

Esse fascinante tema foi objeto de nosso estudo em "Abuso de 
Direito e Fraude através da Personalidade Jurídica" (Rev. dos 
Tribs., 410/12), que mereceu a atenção da Comissão Revisora 
do Código Civil, presidida pelo Prof. MIGUEL REALE, inspirando 
o art. 49 do Anteprojeto. Apenas o dispositivo aludido pretende 
a radical medida de dissolução da pessoa jurídica, quando for 
ela desviada dos fins que determinaram a sua constituição,
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enquanto a doutrina exposta pretende apenas que o juiz 
desconsidere episodicamente a personalidade jurídica, para 
coartar a fraude ou abuso do sócio que dela se valeu como 
escudo, sem importar essa medida dissolução da sociedade. Em 
face de sugestão nossa, o art. 49 foi modificado, não de modo 
satisfatório, como consta da revisão do anteprojeto (1973).

O novo Código Civil traz outra norma específica sobre o tema, não 
se confirmando a possibilidade de formação de sociedade entre cônjuges, 
qualquer que seja o regime de bens do casamento, evidentemente sujeita 
aos efeitos do art. 50 há pouco examinado do mesmo diploma: "Art. 977. 
Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde 
que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens, ou no da 
separação obrigatória."

De acordo com o art. 1.667 do novo Código Civil, o "regime de comunhão 
universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos 
cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte". No 
caso de existir, portanto, um só patrimônio do casal, entendemos a restrição 
feita por referido dispositivo legal.

Rodrigues (2002, p. 179 e ss., especialmente p. 182/183) critica, com 
razão, a permanência, entre os casos de regime obrigatório da separação, 
aquele relativo aos maiores de sessenta anos. Para o autor, trata-se de 
restrição "atentatória da liberdade individual. A tutela excessiva do Estado 
sobre pessoa maior e capaz decerto é descabida e injustificável" (RODRIGUES, 
2002, p. 183). No mesmo sentido é a opinião de Diniz (2002, p. 165).

Uma vez que existe o regime obrigatório da separação de bens, admitir 
a sociedade entre os cônjuges ou qualquer outro modo de afastar as regras 
de tal regime seria frustrar a finalidade contemplada pelo legislador.

5 A categoria do ato inexistente
Não podemos afirmar que o novo Código se distinga do anterior 

pela acolhida da prévia classificação dos atos jurídicos em inexistentes e 
existentes, para dividir estes em nulos, anuláveis e válidos. Também o Código 
de Processo Civil em vigor contém louvável capítulo sobre as nulidades, não 
se referindo, da mesma forma, ao ato inexistente.

No entanto, no campo da doutrina, tem-se demonstrado que, pelo 
menos no seu art. 37, parágrafo único, e no art. 741, inc. I, o nosso diploma 
processual comum agasalha a categoria do ato inexistente (CRUZ, 1995, p. 
599 e ss., especialmente p. 608/614).
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Pereira {1993, p. 448) demonstra com argumentos e exemplos mais 
decisivos a importância da categoria do negócio jurídico inexistente:

Doutrinariamente, e sem embargo de seus opositores, tem 
fundamento a diferenciação, se se atentar em que o ato nulo 
tem existência como figura jurídica, apesar de lhe recusar a 
ordem iegal as conseqüências naturais. Já o ato inexistente 
não passa de mera aparência de ato, insuscetível de quaisquer 
efeitos, plenamente afastável com a demonstração de sua não 
realização [...] Negócio jurídico inexistente é aquele a que falta 
um pressuposto material de sua constituição [...] Analisadas 
comparativamente as diversas hipóteses, acentuam-se as 
diferenças. A incapacidade absoluta do agente induz a nulidade 
do ato, porque há uma declaração de vontade, embora defei
tuosa. Houve uma emissão volitiva, e, pois, o ato existe; mas é 
nulo, porque imperfeita aquela. Se, em vez de consentimento 
defeituoso, não tiver havido consentimento nenhum, o ato é 
inexistente [...].

O autor citado prossegue com a argumentação e os exemplos acerca 
do assunto.

Diversos artigos do novo Código consagram a inexistência, como 
acontecia com o anterior. Assim, o art. 116 do Código de 1916 estabelece: 
"As condições fisicamente impossíveis, bem como as de não fazer coisa 
impossível, têm-se por inexistentes. As juridicamente impossíveis invalidam 
os atos a ela subordinadas." Já o art. 124 do novo diploma se limita a afirmar: 
"Têm-se por inexistentes as condições impossíveis, quando resolutivas, e as 
de não fazer coisa impossível

Para que nenhuma impugnação, recursal ou autônoma, seja exigida 
do ato inexistente, que nisso tem a sua grande valia, ele pode aparecer em 
outros termos, como ocorre no art. 137 do novo Código Civil: "Considera- 
se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo 
determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico." 
Saliente-se até a oposição nítida entre o não escrito ou inexistente, e o caso 
de invalidade (arts. 166 a 184 do CC/2002).

Outros dispositivos referem-se, expressamente, à inexistência, no 
novo Código: "Considera-se inexistente a aceitação, se antes dela ou com 
ela chegar ao proponente a retratação do aceitante." Note-se que se trata de 
cópia exata do art. 1.085 do Código Civil de 1916. Também o art. 483 do novo 
Código cuida do ato inexistente, embora com outras palavras: "A compra e
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venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Neste caso, ficará sem efeito 
o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de 
concluir contrato aleatório".

O art. 485 do novo Código vale-se de fórmula semelhante à anterior, 
sendo a repetição do disposto no art. 1.123 do Código de 1916: "A fixação 
do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, que os contratantes logo 
designarem ou prometerem designar. Se o terceiro não aceitar a incumbência, 
ficará sem efeito o contrato, salvo quando acordarem os contratantes designar 
outra pessoa." Habscheid (1985, p. 249/333) demonstra a semelhança entre 
o árbitro e esse terceiro designado para estabelecer o preço na compra e 
venda. E após capítulo dedicado à jurisdição arbitrai nos diversos ordena
mentos, o autor dedica o outro capítulo ao Schiedsgutachten, em relação 
com outros institutos análogos. Ele observa, de início, que,

[...] com o procedimento do Schiedsgutachten {arbitraggio ou 
perícia contratual no direito italiano, expertise ou expertise- 
arbitrage, segundo tradução literal, no direito francês, arbitraje 
impropio, no direito espanhol) determinadas questões decor
rentes de relações jurídicas entre as partes são por estas 
submetidas a um terceiro, a fim de que este as resolva à maneira 
do perito. (HABSCHEID, 1985, p. 310)

Creifelds (1990, p. 984) registra apenas Schiedsgutachtervertrag, para 
ele "o contrato de direito privado, através do qual as partes ajustam que um 
perito deve determinar certos fatos (p. ex., valor, preço, danos) de modo 
obrigatório. As normas sobre o processo de arbitragem (§§  1025-1048 da 
ZPO) não se aplicam nesse caso."

Sobre o art. 546 do novo Código e seu correspondente no de 1916, já 
falamos, no item 3 -  Regras contratuais de interesse familiar: sem efeito, em 
ambos, corresponde a inexistente.

No campo do Direito de Família, encontramos outra expressão: "Art. 
1.613. São ineficazes a condição e o termo apostos ao ato de reconheci
mento do filho. [...] Art. 1.653. É nulo o pacto antenupcial se não for feito 
por escritura pública, e ineficaz se não lhe seguir o casamento." A redação 
do diploma de 1916, em essência, não era a mesma:

Art. 361. Não se pode subordinar a condição, ou a termo, o 
reconhecimento do filho. [...]

_________________________ Cível / Civil
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Art. 256. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, 
estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver (arts. 161, 
273, 277, 283, 287 e 312).
Parágrafo único. Serão nulas tais convenções: I-N ão se fazendo 
por escritura pública. II -  Não se lhes seguindo o casamento.

Portanto, o legislador de 2002 mostrou-se mais exato e coerente, 
fazendo a indispensável distinção entre o ato nulo e o inexistente ou ineficaz. 
Dinamarco {2001, p. 577 e ss., especialmente p. 608/609) examina com 
grande profundidade essa correspondência, sem dúvida admissível também 
no direito privado. Não devemos esquecer que esse mesmo autor distingue 
a figura da ineficácia, de que acabamos de falar, da ineficácia parcial, decor
rente da fraude contra credores, da fraude de execução e da alienação pelo 
devedor do bem penhorado (DINAMARCO, 2000a, p. 255 ess .). Nesses casos, 
a "fraude não priva o negócio jurídico integralmente de sua eficácia [...] o 
negócio fraudulento produz o efeito de transmitir o domínio" (DINAMARCO, 
2000a, p. 257/258}.

Logicamente, a inexistência dispensará, ao contrário do que 
aconteceu, por exemplo, no caso de casamento entre pessoas do mesmo 
sexo, julgado pelo acórdão de que dá notícia o volume n. 572, p. 189/197, 
da Revista dos Tribunais, todo um rigoroso processo de conhecimento, até 
com curador do vínculo, quando bastaria a alteração do registro civil, após 
a perícia e a manifestação do Ministério Público. A teoria da inexistência 
foi cogitada principalmente para situações semelhantes. Simples leitura 
de dispositivo do novo Código Civil se mostra suficiente: "Art. 1.514. O 
casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, 
perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os 
declara casados."

Não se mostra inteiramente acertada a crítica de Gama (2002, p. 
29/30), que considerou, talvez,

[...] o maior dos retrocessos a não inclusão da teoria do ato inexis
tente na Parte Geral, incidindo sobre os mesmos equívocos do 
legislador de 1916. Para nós, além de contemplar o ato inexistente, 
o legislador poderia ter estabelecido regras sobre a eficácia do ato; 
talvez preocupado com outras questões até menos importantes, 
o legislador deixou escapar oportunidade que dificilmente se 
repetirá.
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Afinal, assiste razão a Dinamarco ( 2000a, p. 583):
O conceito de ato processual inexistente é puramente doutri
nário mas reflete com extrema fidelidade a realidade de atos 
que em si mesmos não capazes de produzir o resultado que 
anunciam. Por isso é que a lei não cuida dessa categoria jurídica, 
nem seria necessário. Não-obstante tal omissão, chega-se ao 
conceito de inexistência jurídica, com muita segurança e até 
com relativa facilidade, mediante um trabalho de confronto do 
ato com o esquema mínimo de exigências relativas ao tipo legal 
{forma, sujeito, objeto) e, de modo muito particular, com os 
objetivos declarados.

Claro que tudo isso vale para o direito em geral, até pela origem da 
teoria.

6 O Direito Civil Constitucional
Em 1999, discursando em seu nome e no dos outros quatro juristas 

brasileiros agraciados com o título de Doutor Honoris Causa na Universidade 
de Coimbra, Pereira (2001, p. 88/89) afirmou:

Numa rápida reflexão sobre o que representará o Direito no novo 
século, procurei deixara minha mensagem ressalvando, especial
mente, que as codificações cumpriram sua missão histórica de 
assegurar a manutenção dos poderes adquiridos e que não mais 
se pode reconhecer ao Código Civil o valor de "Direito Comum". 
Naquela oportunidade, destaquei a importância das normas 
constitucionais, notadamente, dos Direitos Fundamentais, ao 
ocupar o lugar privilegiado e tradicionalmente reconhecido aos 
"Princípios Gerais de Direito". Alertei, sobretudo, para a proposta 
consolidada na Doutrina brasileira de um "Direito Civil Constitu
cional", reconhecido definitivamente nos meios acadêmicos e 
pelos Tribunais. Convoquei, finalrhente, os operadores de Direito 
para que assumam suas principais responsabilidades com base 
nos ditames constitucionais.

Reale (2002, p. 9), coordenador da Comissão que elaborou o novo 
Código Civil, se refere a este como

[...] a "constituição do homem comum", estabelecendo as regras 
de conduta de todos os seres humanos, mesmo antes de nascer, 
dada a atenção dispensada aos direitos do nascituro, até depois de 
sua morte, ao fixar o destino a ser dado aos bens deixados pelo 
falecido, sendo, assim, a lei por excelência da sociedade civil.
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Mas a própria norma constitucional passou, depois da Segunda Guerra 
Mundial, a ter a aludida característica, como destaca Dürig (1994, p. X):

Antigamente {ainda durante Weimar) as regras constitucionais 
tinham eficácia na medida das leis ordinárias; hoje, as leis 
ordinárias têm eficácia na medida das normas constitucionais. 
No artigo 1, parágrafo 3, acha-se, de resto, o fundamento pelo 
qual hoje a Constituição não se reduz mais a mero monopólio de 
alguns especialistas, mas antes tornou-se instrumento jurídico 
prático do cotidiano.

A propósito do dispositivo citado, seu texto pode ser traduzido do 
seguinte modo: "Os direitos fundamentais que se seguem vinculam a legis
lação, a administração e a jurisdição como direito imediatamente eficaz".

Tepedino (1993, p. 23), confirmando essa perspectiva, observa que "os 
códigos civis perderam a posição central que desfrutavam no sistema, verda
deiras constituições em que se configuravam acarretando a redução do espaço 
reservado ao contrato e à propriedade, institutos-chave do liberalismo".

A autora prossegue, adiante:
Diante da nova Constituição e da proliferação dos chamados 
microssistemas, como, por exemplo, a Lei do Direito Autoral, e 
certamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de 
Defesa do Consumidor e a Lei das Locações, é forçoso reconhecer 
que o Código Civil não mais se encontra no centro das relações 
de direito privado. Ta! pólo foi deslocado, a partir da consciência 
da unidade do sistema e do respeito à hierarquia das fontes 
normativas, para a Constituição, base única dos princípios 
fundamentais do ordenamento. {TEPEDINO, 1993, p. 24)

Para a estudiosa, acolher

[...] a construção da unidade (hierarquicamente sistematizada) 
do ordenamento jurídico significa sustentar que seus princípios 
superiores, isto é, os valores propugnados pela Constituição, 
estão presentes em todos os recantos do tecido normativo, 
resultante, em conseqüência, inaceitável a rígida contraposição 
direito público-direito privado. (TEPEDINO, 1993, p. 24)

Em sua vigorosa argumentação, outro trecho exige transcrição:
Correta parece, então, a elaboração hermenêutica que entende 
ultrapassada a summa divisio e reclama a incidência dos valores 
constitucionais na normativa civilística, operando uma espécie
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de "despatrimonialização" do direito privado, em razão da 
prioridade atribuída, pela Constituição, à pessoa humana, sua 
dignidade, sua personalidade e seu livre desenvolvimento. 
(TEPEDINO, 1993, p. 26)

E aqui merece destaque certa passagem lembrada pela autora, de Silva 
(1989, p. 107), a propósito do princípio da legalidade:

É da essência do seu conceito subordinar-se à Constituição e 
fundar-se na legalidade democrática. Sujeita-se, como todo 
Estado de Direito, ao império da lei, mas da lei que realize o 
princípio da igualdade e da justiça não pela sua generalidade, 
mas pela busca da igualização das condições dos socialmente 
desiguais.

Haveria risco de exageração da norma constitucional, como se uma 
espécie de constitucionalização pudesse conduzir a certa "hiperinterpre- 
tação do documento constitucional"? A indagação é de Tepedino (1993, p. 
27/28), que se apressa em

[...] contrapor que a uniformidade do ordenamento jurídico 
consiste exatamente em utilizar todo o potencial do sistema 
jurídico em um renovado positivismo, que não se exaure na 
pura e simples obediência à letra da lei, mas que, acatando 
substancialmente as escolhas políticas do legislador constitu
cional, estende os valores constitucionais a toda a legislação.

Entender-se-á, a partir daí, que o

[...] esforço hermenêutico do jurista moderno volta-se para a 
aplicação direta e efetiva dos valores e princípios da Consti
tuição, não apenas na relação Estado-indivíduo, mas também na 
relação interindividual, situada no âmbito dos modelos próprios 
do direito privado [...] Assim é que qualquer norma ou cláusula 
negociai, por mais insignificante que pareça, deve se coadunar 
a exprimira normativa constitucional. Sob essa ótica, as normas 
de direito civil necessitam ser interpretadas como reflexo das 
normas constitucionais. A regulamentação da atividade privada 
(porque regulamentação da vida cotidiana) deve ser, em todos os 
seus momentos, expressão da indubitável opção constitucional 
de privilegiar a dignidade da pessoa humana. Em conseqüência, 
transforma-se o direito civil: de regulamentação da atividade 
econômica individual, entre homens livres e iguais, para regula
mentação da vida social, na família, nas associações, nos grupos
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comunitários, onde quer que a personalidade humana melhor 
se desenvolva e sua dignidade seja mais amplamente tutelada. 
(TEPEDINO, 1993, p. 28)

Não é demais insistir:
[...] na interpretação e aplicação do direito, pode-se afirmar 
que a leitura da legislação infraconstitucional deve ser feita 
sob a ótica dos valores constitucionais [...] Daí a necessidade 
para os operadores do direito, do conhecimento da lógica do 
sistema, oferecida pelos valores constitucionais, pois que a 
norma ordinária deverá sempre ser aplicada juntamente com 
a norma constitucional, que é a razão de validade para a sua 
aplicação naqueie caso concreto. Sob esta ótica, a norma 
constitucional assume, no direito civil, a função de, validando 
a norma ordinária aplicável ao caso concreto, modificar, à luz de 
seus valores e princípios, os institutos tradicionais. {TEPEDINO, 
1993, p. 29)

Não deve ser esquecido, a esse respeito, o controle difuso da constitu- 
cionalidade, que qualquer Juiz sempre poderá fazer. E de fato tal atividade 
não tem sido só da doutrina, mas também da jurisprudência, "no que se refere 
a inúmeros institutos do direito civil, da propriedade ao direito de família, 
das sucessões à responsabilidade civil" (TEPEDINO, 1993, p. 30, onde ela 
acrescenta que o papel dos tribunais tem sido de maior relevo do que o da 
doutrina).

No direito de família, destaca-se a perspectiva da "repersonalização" 
das relações de família, propugnada, recentemente, por meio da qual, 
evidenciado o consistente "conteúdo patrimoniaiizante" das relações 
reguladas pelo "direito de família tradicional como, por exemplo, o fato de 
que 'boa parte dos impedimentos matrimoniais não tem as pessoas, mas 
o patrimônio dos cônjuges como valor adotado'". Também se demonstra 
a verdadeira substituição, a partir do texto constitucional, da "famíiia- 
instituição", tutelada em si mesma, pela "família-instrumento", preocupada 
com "o desenvolvimento da personalidade de seus membros" (TEPEDINO, 
1993, p. 30); a propósito da descodificação do direito civil e das tendências à 
repersonalização, também Lôbo (1999, p. 102/103).

Aplicação de tudo isso podemos fazer no que se refere à Lei Federal n2 
6.880, de 9 de dezembro de 1 9 8 0 - Estatuto dos M ilitares-, no art. 144 e §§ 
l 2, 22 e 32, que vedam o casamento aos aspirantes a oficial, praças especiais,
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e restringem o casamento com mulher estrangeira. O art. 145 prevê, para as 
praças especiais que se casarem sem excepcional autorização do Ministro da 
respectiva Força, a exclusão do serviço ativo sem qualquer remuneração ou 
indenização.

Também a Lei n2 7.501, de 27 de junho de 1986, impõe ao funcionário 
público do Serviço Exterior do Ministério das Relações Exteriores o dever 
de pedir a autorização do Ministro respectivo para casar-se com pessoa 
estrangeira (art. 36) e ao Presidente da República, para casar-se com pessoa 
empregada de governo estrangeiro ou que dele receba comissão (art. 37).

Além da desigualdade de tratamento, convém não esquecer que 
essas proibições não se acham previstas para a união estável, o que viria a 
favorecê-la, em comparação com o casamento civil.

A solução, contudo, não será incluir a união estável na proibição, mas, 
por força da norma constitucional, tratar igualmente a todos os servidores 
civis e militares.

Rodrigues (2002, notas 194 e 195, às p. 180 e 182) bem percebeu a 
supremacia da Carta Magna, a propósito do regime obrigatório da separação 
em face de idade avançada:

A proibição, no texto do Código de 1916, impedia o casamento 
do varão de mais de 60 e da mulher de mais de 50 anos; todavia, 
o dispositivo foi revogado pelo art. 5e da Constituição de 1988, 
que proclamou a igualdade de homens e mulheres em direitos 
e obrigações. Como a norma constitucional é restritiva de 
direito, a Comissão eiaboradora da Consolidação das Leis 
Civis {supra, nota precedente à 26- ed.) entendeu só poderem 
se casar pelo regime de separação legal as pessoas de mais de 
60 anos. E, nesse sentido, alterou, ao consolidar, o preceito do 
parágrafo único do art. 258, II, do Código Civil.

Sobre a Consolidação do Direito de Família e das Sucessões, cf. 
Rodrigues (2002, p. XVII).

Como veremos no tópico sobre a ausência, demonstra ser inconsti
tucional a exclusão da posse provisória do herdeiro com direito a ela, mas 
que não puder prestar a garantia exigida para o exercício de referido direito 
(arts. 30 e 34, certo que este apenas ameniza a discriminação do herdeiro 
na mencionada situação, concedendo-lhe, desde que justifique a "falta de 
meios [...] metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria").
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7 Institutos processuais no novo Código Civil
O processualista Lima (1983, p. 163) observou, referindo-se a 

Beviláqua, autor do projeto do Código Civil de 1916: "o mestre civilista e, 
até, de Filosofia do Direito teve necessidade, na elaboração do C. C., de 
inserir, no diploma, várias normas processuais, embora de modo anômalo, 
aparentemente, dadas as circunstâncias da época em que aquele diploma 
foi elaborado".

Ao sobrevir a unidade da legislação processual, com a Constituição 
de 1934 e o CPC de 1939, deixou de existir o risco temido por Beviláqua, 
da precária tutela dos direitos, tornando-se dispensável forçar a mão, e até 
cometer inconstitucionalidades, para evitar a atuação criticável dos legis
ladores estaduais. Lima (1983, p. 171/172) conclui que há certas normas 
situadas

[...] nos [imites do Direito Material e do Direito Processual, 
naquela fase de "penumbra", sem que se possa precisar, 
com exatidão, a topologia inteiramente correta. Hoje, com o 
adiantamento do Direito Processual Civil [...] já é mais difícil a 
confusão nos diplomas de Direito Positivo. Possivelmente, no 
novo C. C., cuja elaboração já se anuncia, inclusive com Projeto 
submetido ao Congresso Nacional, a nomenclatura processual 
desaparecerá por inútil e, até, errada, quando for evidente a 
natureza da regra. Em outros casos, a dúvida persistirá, de que 
é exemplo mais notável a matéria de prova: de Direito Material 
ou de Direito Processual, quanto aos meios em si mesmos e, 
não, como óbvio, quanto à sua produção em juízo.

Para limitar o nosso exame ao Direito de Família, no novo Código Civil, 
com imensas vantagens para melhor efaboração de normas relativas a insti
tutos do direito processual, que ele até pode alterar, ante a competência da 
União para legislar sobre ambas as matérias, ressaltamos que impressiona, 
de início, a exagerada referência ao Juiz, nem sempre esclarecido o Juiz de 
que se trata.

Assim, o Juiz (de casamentos) é lembrado a propósito da celebração 
do casamento (art. 1.514 do CC/2002), devendo declarar o impedimento de 
que tenha conhecimento (art. 1.522).

Já não se trata do mesmo Juiz, no caso do art. 1.523, parágrafo único, 
do novo Código Civil:

É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam 
aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos I, ii! e IV
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deste artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, respecti- 
vamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa 
tutelada ou curatelada; no caso do inciso li, a nubente 
deverá provar nascimento de filho, ou inexistência de 
gravidez, na fluência do prazo.

No que se refere ao "processo" de habilitação para o casamento 
(arts. 1.525 a 1.532 CC/2002), há inovação relativa à sua homologação pelo 
Juiz. Dedicaremos um tópico a referido procedimento especial de juris
dição voluntária, não processo, portanto, mas, desde já , acrescentaríamos 
o teor do art. 1.554, no capítulo da invalidade do casamento: "Subsiste o 
casamento celebrado por aquele que, sem possuir a competência exigida na 
lei, exercer publicamente as funções de juiz de casamentos e, nessa qualidade, 
tiver registrado o ato no Registro Civil." Competência, e não atribuições admi
nistrativas, caracteriza a medida da jurisdição exercida pelo respectivo órgão 
jurisdicional. Evidentemente, o juiz de casamentos não é órgão jurisdicional 
(art. 98,11, da CF/1988).

A frequência com que se menciona o Juiz se percebe no conjunto dos 
seguintes dispositivos do novo Código Civil: art. 1.699, parágrafo único do 
art. 1.701, art. 1.702, 1.704 e seu parágrafo único, e arts. 1.705 e 1. 706.

A imprecisão técnica em matéria processual se evidencia quando o art. 
1.601 do novo Código Civil dispõe: "Cabe ao marido o direito de contestar a 
paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. 
Parágrafo único. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm o 
direito de prosseguir na ação.". Em rigor, seria prosseguir na contestação, já 
que, em vez da ação negatória, falou-se, duas vezes, no típico ato de defesa 
do processo de conhecimento (arts. 297 e 300 do CPC).

E, para agravartudo isso, a palavra contestação, pouco adiante, aparece 
com seu sentido técnico:

Art. 1.615. Qualquer pessoa, que justo interesse tenha, pode 
contestar a ação de investigação de paternidade.
Art. 1.616. A sentença que julgar procedente a ação de inves
tigação produzirá os mesmos efeitos do reconhecimento; mas 
poderá ordenar que o filho se crie e eduque fora da companhia 
dos pais ou daquele que lhe contestou essa qualidade.

Obviamente, nestes dois dispositivos, sem qualquer preocupação com 
a coerência, o legislador se refere à típica defesa no processo de conheci
mento.



174 Justitia, Sáo Paulo, 67 (201), jan./dez. 2010

Do processo cautelar se pode dizer que tem por objetivo conceder 
tutela de urgência e provisória, pela impossibilidade de cognição mais detida: 
em casos de urgência, para que não se frustre o processo de conhecimento 
ou o de execução em sua missão, assegura-se seu resultado, aceitando-se a 
provisória demonstração da probabilidade de existência do direito alegado. 
Existem algumas medidas típicas, mas há um procedimento comum para 
medidas atípicas, que parte da doutrina considera decorrência de poder 
cautelar geral do Juiz.

Apesar disso, dispõe o art. 1.562 do novo Código Civil: "Antes de mover 
a ação de nulidade de casamento, a de anulação, a de separação judicial, a 
de divórcio direto ou a dissolução da união estável, poderá requerer a parte, 
comprovando sua necessidade, a separação de corpos, que será concedida 
pelo juiz com a possível brevidade." Se é ônus da parte, o juiz terá o dever de 
conteúdo discricionário de atender, tudo conforme o disposto na lei própria, 
que é o CPC, nos arts. 796 a 812 (àquele até faz referência o art. 7°, § 1-, da 
Lei n- 6.515, de 26 de dezembro de 1977).

Mais de uma vez o novo Código se refere à "sentença constitutiva de 
adoção" (arts. 1.621, § 2fi, e 1.623, parágrafo único).

Também não faltou contradição. O art. 1.523, no capítulo das causas 
suspensivas do casamento, no inc. II, inclui, entre os que não devem casar-se, 
"a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido 
anulado, até dez meses depois do começo da viuvez, ou da dissolução da 
sociedade conjugal".

Por sua vez, o art. 1.598 estabelece:
Saivo prova em contrário, se, antes de decorrido o prazo 
previsto no inciso li do art. 1.523, a mulher contrair nova 
núpcias e lhe nascer algum filho, este se presume do primeiro 
marido, se nascido dentro dos trezentos dias a contar da data 
do falecimento deste e, do segundo, se o nascimento ocorrer 
após esse período e já decorrido o prazo a que se refere o inciso 
1 do art. 1.597.

Acontece que, pela própria regra de contagem de prazos do art. 132 
do novo Código Civil, o prazo de dias se conta "excluído o dia do começo e 
incluído o do vencimento" (caput), enquanto os "prazos de meses e anos 
expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata 
correspondência". Evidente: dez meses não são a mesma coisa que trezentos
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dias, como doze meses não são apenas trezentos e sessenta dias, mas 
trezentos e sessenta e cinco, com um a mais por ano bissexto.

8 O casamento
O Livro IV, da Parte Especial do novo Código Civil, relativo ao Direito de 

Família, no Título I, Do direito pessoal, Subtítulo I, cuida do casamento, cujas 
disposições gerais integram o Capítulo I.

O art. 1.511, com que este começa, não define o casamento, mas fala 
dos seus efeitos: "O casamento estabelece comunhão plena de vida, com 
base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges."

Texto bem antigo sugere as mais remotas origens de tudo isso: "As 
primeiras uniões entre pessoas, oriundas de uma necessidade natural, são 
aquelas entre seres incapazes de existir um sem o outro, ou seja, a união da 
mulher e do homem para a perpetuação da espécie" (ARISTÓTELES, 1988, p. 
13/14).

O sociólogo Johnson (1997, p. 107) define a família, como instituição 
social, "pelas funções sociais que se espera que ela cumpra: reproduzir e 
socializar os jovens, regular o comportamento social, agir como grande 
centro de trabalho produtivo, proteger os filhos e proporcionar apoio 
emocional aos adultos".

Ao se referir ao casamento, o sociólogo citado afirma:

O casamento é uma união socialmente sancionada envol
vendo dois ou mais indivíduos no que é considerado um arranjo 
estável, duradouro, baseado, pelo menos em parte, em 
laço sexual de algum tipo. Dependendo da sociedade, o 
casamento pode requerer sanção religiosa ou civil (ou ambas), 
embora alguns casais venham a ser considerados casados pelo 
simples fato de viverem juntos durante um período prescrito 
(casamento consuetudinário). Na maioria das sociedades, 
o casamento serve socialmente para identificar os filhos, ao 
definir com clareza os laços de PARENTESCO com mãe, pai e 
diversos parentes. Serve também para regular o compor
tamento sexual; para transmitir, preservar ou consolidar 
propriedade, prestígio e poder; e, nas sociedades patriarcais, 
transferir a autoridade sobre as mulheres dos pais para os 
maridos. Mais importante ainda, constitui a base da instituição 
da FAMÍLIA. (JOHNSON, 1997, p. 31, grifo do originai)
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A definição de família dos Juristas admite sentidos diversos: a) em 
sentido amplo, "conjunto de pessoas descendentes de ancestral comum e 
ligadas pelo casamento e a filiação"; b) em sentido estrito, grupo formado 
pelos pais e seus descendentes, ou mesmo, mais restritivamente ainda, 
pelos pais e seus filhos menores" (GUILLIEN; VINCENT, 1995, p. 258).

Para ambos os juristas, o casamento corresponde à "união estável do 
homem e da mulher, resultando de declaração recebida de forma solene 
visando a criação de uma família" (GUILLIEN; VINCENT, 1995, p. 351). Também 
aqui a palavra pode apresentar significado restrito: "o vocábulo designa igual
mente o ato jurídico criador da união” (GUILLIEN; VINCENT, 1995, p. 351).

Não pode ser esquecido o terceiro aspecto, de cunho religioso: 
"Nuptiae sunt conjunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini 
et humani juris communicatio (MODESTINO. D. 23.2.1).". No verbete família, 
essa definição se traduz do seguinte modo: "o casamento é a união do 
homem e da mulher num consórcio por toda a vida, com a comunicação do 
direito divino e humano" (SOUSA; GARCIA; CARVALHO, 1998, p. 225).

9 O procedimento de habilitação para o casamento
O novo Código, em capítulo próprio (Capítulo V, do Subtítulo I, Do 

casamento, do Título l, Do direito pessoal, do Livro IV, Do direito de família), 
cuida do "processo de habilitação para o casamento".

Trata-se, quando muito, de procedimento especial de jurisdição volun
tária, que, por força do art. 1.218, inc. IX, do CPC em vigor, continuaria a 
observar o disposto nos arts. 742/745 do CPC de 1939. Com a vigência da Lei 
n2 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos, 
a partir do dia l 2 de janeiro de 1976, a matéria passou a ser regulada pelos 
arts. 67 a 69.

Com a precisão habitual, Marques (1959, p. 286) discorria:

A habilitação para casamento é, de regra, administração extraju
dicial de direitos privados, uma vez que se trata de procedimento 
que se desenrola perante o oficial do Registro Civil (Cód. Civil, art. 
180), a quem incumbe, ao demais, certificar que os pretendentes 
"estão habilitados para casar nos três meses imediatos" (Cód. 
Civil, art. 181, § I a). Todavia, nessa fase preparatória do ato matri
monial pode haver intervenção judicial através de providências 
de jurisdição voluntária.
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A seu respeito, afirma Greco Filho (2000b, p, 300):

Entre as ações típicas da lei (Lei n. 6.015, de 31-12-1973), podem 
ser destacadas: a) A habilitação de casamento (arts. 67 e s.), que 
já fora prevista no Código de Processo. É um procedimento de 
jurisdição voluntária em que a atuação jurisdiciona! é eventual, 
ou seja, se houver impugnação do Ministério Público. Os autos, 
neste caso, serão enviados ao juiz para decisão, sem recurso. 
Haverá, também, decisão judicial se for oposto por qualquer 
pessoa impedimento ao casamento, caso em que o oficial, após 
ouvir os nubentes sobre as provas que pretendam produzir em 
três dias, remeterá os autos a juízo. As provas produzir-se-ão 
em juízo com participação dos nubentes, do impugnante e do 
Ministério Público. A decisão do juiz, na hipótese, é apeiável e 
não exclui o processo contencioso declaratório da existência ou 
inexistência do impedimento.

No novo Código Civil, a matéria acha-se em parte regulada. Trata-se 
de lei não revogada expressamente (art. 2.045 do CC/2002), podendo os 
dispositivos da Lei n2 6.015/1973) sofrer a revogação implícita (art. 22, § 
1-, da chamada Lei de Introdução ao Código Civil).

O art. 1.525 exige os mesmos documentos previstos no art. 180 do 
Código Civil de 1916, deixando de constar a comprovação de ausência de 
impedimento pelo contraente que houver residido a maior parte do último 
ano em outro Estado (parágrafo único do art. 180 do CC/1916). Os verda
deiros impedimentos do diploma de 1916 (art. 183, I a VIII, com exceção do 
VII) encontram-se no de 2002, em seu art. 1 .5 2 1 ,1 a VII.

O art. 1.535 do novo Código Civil, regulando o requerimento dos 
nubentes e os documentos que o devem instruir, passa a ser a referência, 
mas coincide com as regras anteriores. Já o art. 1.526 do novo diploma traz 
inovação: "A habilitação será feita perante o oficial do Registro Civil e, após a 
audiência do Ministério Público, será homologada pelo juiz.".

Já observava Mazzilli (1993, p. 61), cuidando do art. 127 da Consti
tuição da República:

A referência a ser "essencial à função jurisdiciona! do Estado", 
que já se achava presente no art. I a da Lei Complementar n. 
40/81, bem como constava do art. 308 do Anteprojeto Afonso 
Arinos, não deixa de ser incorreta: diz menos do que deveria 
(o Ministério Público tem inúmeras funções exercidas indepen
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dentemente da prestação jurisdicional, como na fiscalização 
de fundações e prisões, nas habilitações de casamento, na 
homologação de acordos [...]

O art. 67, § 1-, da Lei n -6.015/1973, dispõe:

Autuada a petição com os documentos, o oficial mandará 
afixar proclamas de casamento em lugar ostensivo de seu 
cartório e fará publicá-los na imprensa local, se houver. 
Em seguida, abrirá vista dos autos ao órgão do Ministério 
Público, para manifestar-se sobre o pedido e requerer o que 
for necessário à sua regularidade, podendo exigir a apresen
tação de atestado de residência, firmado por autor dade 
policial, ou qualquer outro elemento de convicção admitido 
em direito.

No § 2e achava-se a norma mencionada, no tocante à atuação 
meramente eventual: "Se o órgão do Ministério Público impugnar o pedido 
ou a documentação, os autos serão encaminhados ao juiz, que decidirá sem 
recurso/'.

O art. 1.527 do novo Código Civil prevê o editai depois da mencionada 
inovação da homologação pelo Juiz:

Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edital, 
que se afixará durante quinze dias nas circunscrições do Registro 
Civil de ambos os nubentes, e, obrigatoriamente, se publicar* 
na imprensa local, se houver.
Parágrafo único. A autoridade competente, havendo urgência, 
poderá dispensar a.publicação.

Deixou de ser, portanto, eventual, a atuação da autoridade jurisdicional, 
não sendo mais caso de atuação do Ministério Público independentemente 
da prestação jurisdicional. Passa a corresponder ao que Dantas (1991, p. 
160) entendia:

Organiza-se um pequeno processo administrativo em cartórios 
especializados, que são os das circunscrições do registro civil, 
e submete-se todo o processo informativo ao conhecimento 
de duas autoridades: do representante do Ministério Público, 
que fiscaliza o cumprimento da lei e do juiz dos registros civis, 
que examina a boa ordem dos documentos, até o término do 
processo de habilitação.
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Em posição diversa das examinadas, Wald (1988, p. 51 e ss., especial
mente p. 52 e 55) denota sustentar que a própria intervenção do Ministério 
Público se mostra eventual.

No que se refere ao recurso, prevalecerá, sob o novo Código, a sua 
possibilidade, já que ele não mantém a restrição. Pode-se dizer que a Consti
tuição de 1988 já revogara a norma do art. 67, § 22, da Lei ns 6.015/1973, 
no tocante à irrecorribilidade do pronunciamento judicial em matéria de 
habilitação para casamento. Não se ignora que, sobrevindo a norma consti
tucional, ocorre a revogação da norma constitucional anterior e, com maior 
razão ainda, de qualquer norma infraconstitucional anterior incompatível, 
sendo o caso de inconstitucionalidade de ato normativo infraconstitucional 
apenas quando este vem depois da norma constitucional.

Eventual norma infraconstitucional ulterior à Constituição de 1988 
prevendo a irrecorribilidade de algum pronunciamento jurisdicional de l 9 
grau de jurisdição seria inconstitucional. Em qualquer dos casos, o chamado 
princípio do duplo grau de jurisdição estaria violado.

Se é certo que o princípio aludido não se acha iiteralmente consagrado 
na Carta Magna de 1988, o conjunto das suas regras sobre a organização do 
Poder Judiciário torna evidente sua adoção: a previsão de juizes e tribunais; 
a apelação excepcional para o STF e o STJ, mesmo que se chame recurso 
ordinário (arts. 102, II, e 105, II); nem nos juizados especiais se dispensa 
o recurso, embora para turmas dos próprios juizes de primeiro grau (art. 
98, I); os Tribunais Regionais Federais julgarão recursos dos juizes federais 
e estaduais de primeiro grau, no último caso atuando os juizes dos Estados 
em matéria da competência federal (logo, os tribunais estaduais o farão, na 
matéria comum, alheia ao interesse da União) (art. 108, II).

Observava Castro (1956, p. 82), referindo-se à habilitação de casamento, 
"que a falta desse processo saneador, ainda quando exigido por lei, não é, 
em si, causa de nulidade de casamento". Reforça-se, assim, pelo menos em 
favor dos nubentes, a admissibilidade do recurso.

Diante de precedentes com interpretação literal e restritiva, Negrão 
e Gouvêa (2008a), após inaceitável sugestão de apelação só para os inte
ressados, sem recurso para o Ministério Público, sugerem o cabimento de 
mandado de segurança (nota ns 2 ao art. 67 da Lei n2 6.015/1973).

Portanto, em conclusão, seja pela revogação anterior, por força da 
Constituição de 1988, seja pela vigência do novo Código, mas só em 11 de 
janeiro de 2003, não mais se admitirá o caráter irrecorrível da sentença 
proferida em habilitação de casamento.
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Esta afirmação vale para o procedimento do art. 69 da Lei n26.015/1973, 
relativo ao requerimento dos contraentes de dispensa de proclamas, 
por motivo de urgência na celebração do casamento, no que tange à não 
admissão de recurso (§ 22). Nada dispondo a respeito o novo Código Civil, 
não ocorre a revogação desse dispositivo legal.

Prevalece a norma do art. 68, da Lei n-6.015/1973, já que o novo Código 
emudeceu a respeito da justificação necessária à habilitação de casamento. 
O prazo de vinte e quatro horas, para o Ministério Público, é inconveniente, 
por sua brevidade exagerada e pela dificuldade de contagem, de minuto a 
minuto (art. 125, § 4a, do CC/1916 e art. 132, § 4a, do CC/2002).

Lamentamos a regulamentação da oposição de impedimento nos arts. 
1.529 a 1.531 do novo Código. O prazo atende mais ao aspecto da segurança 
jurídica, não convindo "prazo razoável", como se lê no art. 1.530, parágrafo 
único, do novo Código Civil. E é claro que os autos irão a juízo (art. 67, § 5a, 
da Lei na 6.015/1973).

O art. 226, § 3a, da Constituição de 1988 dispõe: "Para efeito da 
proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 
mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 
casamento." No tópico sobre a união estável, retomaremos o exame da 
aludida regra fundamental. Por enquanto lembramos que a Lei na 9.278, 
de 10 de maio de 1996, com o objetivo de regulamentar a mencionada regra 
constitucional, estabeleceu o seguinte, no art. 8a: "Os conviventes poderão, de 
comum acordo e a qualquer tempo, requerer a conversão da união estável 
em casamento, por requerimento ao Oficial do Registro Civil da Circunscrição 
de seu domicílio".

Certamente levando em consideração a mera eventualidade da 
apreciação, pelo Juiz, do procedimento de habilitação para casamento, o 
dispositivo legai em exame só previa a atuação do Oficial do Registro Civil.

Daí a preocupação da Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo em 
introduzir, por meio do Provimento na 10/1996, entre as suas Normas de 
Serviço, as regras seguintes:

Subseção !V -  Da Conversão da União Estável em Casamento. 
92. A conversão da união estável em casamento deverá ser 
requerida pelos conviventes ao oficial do Registro Civil das 
Pessoas Naturais de seu domicílio.
92.1. Recebido o requerimento será iniciado o processo de 
habilitação previsto nos itens 56 a 79 deste Capítulo, devendo 
constar dos editais que se trata de conversão de união estável 
em casamento.

Justitia, Sáo Paulo, 67 (201), jan./dez. 2010_________________ 181Cível / Civil

92.2. Decorrido o prazo legal do edital, será lavrado o assento da 
conversão da união estável em casamento, independentemente 
de qualquer solenidade, prescindindo o ato da celebração do 
matrimônio.
92.3. O assento da conversão da união estável em casamento 
será lavrado no Livro B, exarando-se o determinado no art. 70, 
1- ao 10, da Lei de Registros Públicos, sem a indicação da data 
da celebração e o nome e assinatura do presidente do ato,, 
cujos espaços próprios deverão ser inutilizados, anotando-se no 
respectivo termo que se trata de conversão de união estável em 
casamento, tal como regulada no art. 8a da Lei Federal 9.278, de 
10 de maio de 1996.
92.4. A conversão da união estável dependerá da superação 
dos impedimentos legais para o casamento, sujeitando-se à 
adoção do regime matrimonial de bens, na forma e segundo os 
preceitos da lei civil.
92.5. Não constará do assento do casamento, convertido a 
partir da união estável, em nenhuma hipótese, a data do início 
desta.

O art. 1.726 do novo Código Civil dispõe: "A união estável poderá 
converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e 
assento no Registro Civil."

Em rigor, tudo não passaria de uma habilitação para casamento com 
outro requisito, que consiste no próprio pedido de dispensa da celebração do 
casamento, pela alegação da existência de união estável entre os contraentes. 
Claro que será indispensável a manifestação do órgão do Ministério Público, 
seguindo-se a sentença do Juiz.

Rodrigues (2002, p. 311/312) critica referido dispositivo do novo 
Código:

Falha, e muito, o legislador em não estabelecer os critérios, requi
sitos, formalidades e efeitos desse pedido, tornando, assim, inócua 
a previsão, fazendo subsistir, nesse contexto, o conturbado 
ambiente normativo sobre o assunto, desenvolvido pelos 
tribunais através de portarias e provimentos, no exercício da 
Corregedoria dos Cartórios de Registro Civil, cada Estado 
adotando regras e procedimentos próprios, e às vezes confli
tantes entre si.

Diniz (2002, p. 331 e ss., especialmente p. 343/349) se detém mais 
sobre o tema, por ela apontado como o 39a efeito jurídico decorrente da 
união estável. Ao se referir ao art. 1.726 do novo Código Civil, ao Provimento 
n2 10/1996 da CGJ, aos arts. 1.521, relativo aos impedimentos, e ao 1.525,
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correspondente aos documentos exigidos na habilitação para o casamento, 
a autora afirma e indaga:

Seria necessária a edição de uma lei especial que estabelecesse o 
modus faciendi dessa conversão. Ta! conversão parece ser incon
cebível porque o convivente já possui direitos e deveres similares 
aos dos cônjuges. Tais direitos, na conversão, deveríam ser 
respeitados. Se há dissolução da união estável com o casamento, 
deveria haver liqüidação do patrimônio comum, para dar início 
ao regime patrimonial de bens? Como facilitar a conversão da 
união estável do separado de fato e do separado judicialmente, 
ante a circunstância de o vínculo matrimonial com o cônjuge 
ainda não ter desaparecido? (DINIZ, 2002, p. 343)

Ao civilista talvez escape outro sério problema. Entre as condições para 
o exercício da ação, poder ou direito subjetivo público de exigir o exercício da 
atividade jurisdicional, inclui-se o interesse de agir ou interesse processual. 
Não se trata, aí, do interesse de direito material, mas da utilidade do uso 
da via jurisdicional. Afirma-se que esta só pode ser estimulada se o provi
mento pedido for necessário, o que não ocorrerá, por exemplo, se ainda 
não for exigível a prestação da outra parte do negócio jurídico material, ou 
quando ainda for cabível o cumprimento espontâneo por esta da obrigação. 
Trata-se, no caso, do chamado interesse necessidade. Pode acontecer que 
este até exista, mas a via jurisdicional invocada não seja adequada. Exemplo: 
o credor, mesmo que exigível a obrigação do devedor, não disporá da via 
executiva, se ainda não dispuser de título executivo, judicial ou extrajudicial. 
Neste caso, fala-se no interesse adequação. Ao faltar o interesse processual, 
como acontece com o requisito da possibilidade jurídica do pedido ou da 
legitimidade para a causa ou ad causam, o autor carece de ação, devendo 
extinguir-se o processo sem julgamento do mérito (mais exatamente, deverá 
o Juiz proferir sentença extinguindo o procedimento de primeiro grau).

Em determinados casos, porém, o requisito do interesse é permanente 
e até se diz que, em certas demandas, a ação é necessária, já que não existe 
outro modo para obtenção de equivalente do provimento jurisdicional. 
Assim, a ação penal é necessária, já que a pretensão punitiva do Estado não 
pode ser obtida de outro modo. O mesmo se afirma da ação de anulação do 
casamento e do divórcio.

Pelo menos no caso referido da conversão, o interesse deixaria de 
existir, bastando que a pessoa separada de fato ou separada judicialmente,
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ou ambos os conviventes, aleguem tal situação, para afastar-se a celebração 
do casamento, com toda a publicidade e solenidade que a caracterizam.

Que sentido, porém, tem o art. 226, § 3e, da Constituição de 1988, 
quando considera a união estável entre o homem e a mulher entidade familiar 
e determina que a lei deverá facilitar sua conversão em casamento? Ninguém 
pode negar que, pelo menos, o constituinte considerou ideal o casamento: 
"Com isso pretendeu robustecer a entidade familiar e o casamento e não 
o concubinato. A legislação infraconstitucional não procurou incentivar sua 
conversão em casamento, uma vez que conferiu mais direitos aos convi
ventes do que aos cônjuges." (DINIZ, 2002, p. 345).

Seria a supressão da celebração do casamento, com as suas apregoadas 
vantagens, modo lógico de facilitar a conversão da união estável naquele? 
Como vimos, o Código Civil de 2002 inovou o procedimento administrativo 
de habilitação para o casamento, impondo a sua homologação pelo Juiz 
(art. 1.526), o que constitui dificultação até para o próprio casamento a ser 
celebrado.

A situação enseja verdadeiro e indesejável divórcio à brasileira. Infor
malidade em matéria de casamento cheira a contradição.

Por razões notórias de restrições à imigração, alguns países já conhecem 
a realidade absurda do casamento formal, mas destinado exclusivamente 
a afastar mencionadas restrições. Referida possibilidade subsiste, embora 
com menor frequência, com a finalidade de manter a aparência. O vício, em 
todos esses casos, presta sua homenagem à virtude, que se identifica, como 
mera imagem, pela certeza que a forma imprime ao ato insincero.

A tendência da burocratização das conversões de união estável em 
casamento, negando tantas convicções sobre exigências de ordem pública, 
põe em grave risco os interesses não só dos conviventes, como também de 
terceiros e o próprio interesse público.

O assunto deverá ser retomado no tópico relativo à união estável, 
quando discutiremos a própria constitucionalidade das normas infraconsti- 
tucionais envolvidas.

X0 A extinção do curador do vínculo
O novo Código não repete o disposto no art. 222 do diploma de 1916: 

"A nulidade do casamento processar-se-á por ação ordinária, na qual será 
nomeado curador que o defenda."

Afigura do defensor vincuii é mantida pelo Código de Direito Canônico 
de 1983, cânones 1.432 e ss. Em nota ao cânone 1.430, que se refere ao 
Promotor de Justiça, Hortal (1983, p. 623/624) considera as duas funções 
como um "ministério público":
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A diferença entre as duas figuras está em que o promotor 
deve zelar sempre pelo bem público, enquanto o defensor do 
vínculo deve obrigatoriamente apresentar tudo aquilo que 
possa favorecer a validade da ordenação ou do matrimônio. 
Por isso, são cargos incompatíveis na mesma causa, pois pode 
acontecer que, num caso concreto, o bem público exija a 
declaração de nulidade de um casamento.

A opinião geral considerava exigível a intervenção do Ministério Público 
(art. 84, II, do CPC) e do curador do vínculo, simultaneamente, pela própria 
inspiração canônica referida. Com o silêncio do legislador de 2002, só se 
legitimará a intervenção do custos legis a partir de 11 de janeiro de 2003.

11 Alguns aspectos da filiação
Podemos localizar outra novidade, no art. 1.597 do novo Código, 

no que se refere às hipóteses de presunção de concepção na constância 
do casamento dos filhos "havidos por fecundação artificial homóloga, 
mesmo que falecido o marido" (inc. III); "havidos, a qualquer tempo, quando 
se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial 
homóloga" (inc. IV) e "havidos por inseminação artificial heteróloga, desde 
que tenha prévia autorização do marido" (inc. V).

Aí se reúnem casos da chamada procriação assistida. Rodrigues (2002, 
p. 341) resume a noção de cada hipótese:

[...] homóloga é a inseminação promovida com o material ge
nético (sêmen e óvulo) dos próprios cônjuges; heteróloga é a 
fecundação realizada com material genético de pelo menos um 
terceiro, aproveitando ou não os gametas (sêmen ou óvulos) de 
um ou de outro cônjuge; e, por fim, embriões excedentários são 
aqueles resultantes da inseminação promovida artificialmente 
mas não introduzidos no útero materno.

Enquanto esse autor critica a irresponsabilidade do legislador, "por não 
ter regulamentado essa matéria no Código", seguindo-se série de indagações 
sem resposta no texto legal (RODRIGUES, 2002, p. 341/342), Diniz (2002, p. 
378/381) tenta elaborar construção doutrinária, destacando a necessidade 
de que a paternidade resulte de consentimento do pai, sem, contudo, deixar 
de formular indagações e com sugestão de aprovação de normas especiais 
ou de um Código Nacional de Bioética, "que indiquem o caminho a percorrer".

Outras duas inovações merecem destaque, em matéria de filiação. O 
art. 348 do Código de 1916 previa: "Ninguém pode vindicar estado contrário 
ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou
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falsidade do registro." Dir-se-á que nenhuma novidade introduz a respeito o 
novo Código, pela reiteração de tal dispositivo no art. 1.604. Acontece que 
o art. 27 da Lei n- 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente -  ECA) dispõe: "O reconhecimento do estado de filiação é direito 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra 
os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de 
justiça." Criticável, portanto, a redação do art. 1.604 do novo Código Civil, que 
se deverá restringir a "terceiros que, em face de qualquer registro público, 
submetem-se à situação nele retratada" (RODRIGUES, 2002, p. 336/337).

As restrições anteriores à possibilidade da demanda tendo por objeto a 
negação da paternidade também ficam afastadas pelo disposto no art. 1.601 
do novo Código Civil: "Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade 
dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Parágrafo 
único. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de 
prosseguir na ação".

Sempre lembrado o significado técnico de contestar e contestação 
(arts. 297, 299, 300 e 303 do CPC), até porque o sucessor de quem oferece 
contestação só pode prosseguir com esta e não com a ação, convém observar 
que a doutrina e a jurisprudência já não consideravam taxativas as hipóteses 
do art. 340 do Código Civil de 1916 para a impugnação da paternidade:

Nos tempos atuais, não se justifica que a contestação da pater
nidade, pelo marido, dos filhos nascidos de sua mulher, se res
trinja às hipóteses do art. 340 do C. C., quando a ciência fornece 
métodos notavelmente seguros para verificar a existência do 
vínculo de filiação (STJ-3§ Turma, Resp 194.866-RS, rei. Min. 
Eduardo Ribeiro, j. 20.4.99. (NEGRÃO; GOUVÊA, 2002, nota n. 
2a. ao artigo 340 do Código Civil de 1916)

Também os prazos de decadência do art. 178, § § 3 2e42, como qualquer 
outro prazo análogo, deixarão de ter qualquer influência.

12 O poder familiar
O Capítulo V, do Subtítulo II, Das relações de parentesco, do Título I, Do 

direito pessoal, do Livro IV, Do direito de família, dedica-se ao poder familiar, 
expressão equivalente ao antigo pátrio poder.

A propósito, Reale (2002, p. 16), referindo-se, na verdade, à expressão 
e não ao próprio instituto, afirma: "ocorreram mudanças substanciais 
tão-somente no direito de família, instaurando a igualdade absoluta dos 
cônjuges e dos filhos, com a supressão do pátrio poder, que, por sugestão
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minha, passou a denominar-se 'poder familiar'". Para Gama (2002, p. 26), 
porém, a mudança da expressão mostra-se totalmente irrelevante.

Ao poder familiar, portanto, pode ajustar-se a definição do pátrio 
poder, no qual

[...] sobreleva a relação pessoal entre pais e filhos, a qual 
comporta muitos aspectos: biológicos, psicológicos, socio
lógicos, pedagógicos, religiosos e outros. Do ponto de vista 
do Direito, filhos e pais ligam-se por um vínculo de direitos e 
deveres. Trata-se de uma relação jurídica de direito pessoal 
puro, onde à obrigação de prestar certos fatos contrapõe-se 
o direito de exigi-los. Da obrigação negociai se distingue a de 
direito de família, por ser extrapatrimonial o seu conteúdo, 
muito embora envolva expressões econômicas. (MORAES, 
1977, p. 277)

A frequente referência ao Juiz se observa no parágrafo único do art. 
1.631 do novo Código: "Divergindo os pais quanto ao exercício do poder 
familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do 
desacordo". Trata-se de dispositivo totalmente dispensável, ante o art. 5fl, 
inc. XXXV, da Constituição da República.

Com o inconveniente de usar o verbo recorrer, quando se trata do ingresso 
perante o Juiz, do exercício da demanda ou ação, iniciando-se o processo. 
Recorrer e recurso traduzem sempre o pedido de reexame de algum pronun
ciamento do Juiz, pelo próprio órgão jurisdicional ou, em geral, pelo tribunal 
incumbido do conhecimento e julgamento do recurso.

A excessiva liberalidade, em texto legal, não se admite. Nos arts. 1.698 e 
1.703 do novo Código Civil, a palavra recursos significa meios, fontes de renda, 
receita, principalmente ao lado de ação e da expressão integrar a lide, total
mente inaceitável, pelo sentido de lide no Código de Processo Civil. No parágrafo 
único do art. 1.637, há referência de rigor técnico à sentença irrecorrível. Falta 
aludido rigor, no art. 1.635, inc. I, quando se admite a perda do poder familiar 
por "decisão judicial", quando se trata de sentença, pronunciamento do Juiz que 
põe fim ao procedimento de primeiro grau e desafia o recurso de apelação.

Entre os casos em que se admite a destituição do poder familiar, inclui-se 
"castigar imoderadamente o filho" (art. 1.638, I, do CC/2002). Talvez seja a 
hipótese mais difícil de conciliar correntes opostas, da maior tradição e das 
exigências do direito da personalidade, ante os fundamentos pedagógicos da 
terapia familiar dos dias atuais.
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Como bem destacou a nossa doutrina, o castigo moderado se admite:
O que não se tolera é a falta de moderação, a estupidez, a bruta
lidade. Para aquilatar o excesso, sopesará o juiz a faixa etária 
em que se encontra o menor, bem como suas condições de 
desenvolvimento físico e psicológico, cotejando tudo isto com 
a atitude do autor do castigo. Nem sempre a violência física é 
imprescindível para a configuração de castigo imoderado. A 
tortura psicológica também poderá, máxime em se tratando 
de crianças, configurá-lo. Competirá ao juiz, em cada caso 
concreto, avaliar se foi imposto ao incapaz sofrimento desne
cessário e excessivo. E bastará que a falta de comedimento 
se verifique uma única vez para que tenha plena incidência 
a sanção legal. Ou seja, não se exige habituaiidade. Os maus 
tratos perpetrados importarão, também, em responsabilidade 
criminal, nos termos do art. 136 do Código Penal. (SANTOS 
NETO, 1994, p. 189)

O inc. II do art. 1.638 do novo Código Civil considera o segundo motivo 
determinante da destituição do poder familiar: "deixar o filho em abandono". 
Sobre o suposto abandono praticado pelo pai e/ou pela mãe sem meios para 
sustentar o(a) filho(a), que entrega esse(a) filho(a) de tenra idade a pessoa 
idônea para criá-lo(a), o autor deste artigo escreveu trabalho, aproveitando 
razões e pareceres, além do acórdão que acolheu um destes, confirmando 
sentença de improcedência do pedido de destituição do pátrio poder: "A 
destituição do pátrio poder não se destina, por exemplo, a assegurar, aos 
detentores da guarda de fato do menor, que se evite o eventual restabeleci
mento do relacionamento natural entre pais e filhos" (CRUZ, 1986a, p. 123; 
também 1987, p. 426; ainda 1986b, p. 18).

A Lei n -8.069/1990 (ECA) captou bem essa realidade, no art. 23:

A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo 
suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio poder. 
Parágrafo único. Não existindo outro motivo que por si só 
autorize a decretação da medida, a criança ou o adolescente 
será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigato
riamente ser incluída em programas oficiais de auxílio.

Em livro de memórias, recordamos certa colega de curso primário, em 
pequena cidade do interior mineiro, nos anos 1940, que vivia com sua mãe 
prostituta na casa em que esta, na zona do meretrício, recebia seus clientes. 
Resultado: aos treze anos, a menor já se transformara em colega da mãe,
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sem que ninguém percebesse tal absurdo, obviamente apenas mais um 
caso, pois sua irmã mais velha já vivera a mesma experiência {CRUZ, 1997b, 
p. 71/76).

Referida conduta materna, no caso concreto -  também poderá ser 
paterna traduz a hipótese de causa de destituição do poder familiar do 
inc. III do art. 1.638 do novo Código Civil: "praticar atos contrários à moral e 
aos bons costumes" (DíNIZ, 2002, p. 452).

O novo Código Civil introduz mais um motivo para a destituição do 
poder familiar: incidir, o pai ou a mãe, "reiteradamente, nas faltas previstas 
no artigo antecedente" (art. 1.638, IV). O artigo anterior cuida da suspensão 
do poder familiar:

Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos 
deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe 
ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, 
adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança 
do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, 
quando convenha.
Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder 
familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, 
em virtude de crime, cuja pena exceda a dois anos de prisão.

O dispositivo apontado constitui repetição do disposto no art. 394 do 
Código Civil de 1916.

A Lei ne 8.069/1990 (ECA), no art. 24, introduzira nova causa de 
suspensão e perda do pátrio poder: "A perda e a suspensão do pátrio poder 
serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos 
previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento 
injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22.".

13 O regime de bens no casamento
O art. 2.039 do novo Código Civil determina: "O regime de bens nos 

casamentos celebrados na vigência do Código Civil anterior, Lei n. 3.071, de 
I a de janeiro de 1916, é o por ele estabelecido."

Na estrutura do novo diploma legal, após os três livros em que se divide 
a parte geral (respectivamente, Das pessoas, Dos bens e Dos fatos jurídicos), 
segue-se a parte especial, com cinco livros (Do direito das obrigações, Do 
direito de empresa, Do direito das coisas, Do direito de família e Do direito 
das sucessões), além do Livro Complementar. No tocante aos regimes de 
bens, por exemplo, o novo Código Civil silencia sobre o regime dotal (arts. 
278/311 do CC/1916). Como vimos, isso implica sua revogação (arts. 2.045 do
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CC/2002, em combinação com o art. 2a, § I a, da chamada Lei de Introdução 
ao Código Civil).

Ainda sobre o regime dotal, houve proposta de sua abolição pelo 
anteprojeto de 1965.

O anacronismo do dote, instituído em contrato antenupcial, torna-se 
evidente na sua definição como "porção de bens incomunicáveis, que a 
mulher, ou alguém por ela, transfere ao marido, para [...] sustentar os 
ônus do matrimônio, sob a cláusula da restituição de tais bens, dissolvida a 
sociedade conjugal" (FRANÇA, 1988, p. 304).

Esse autor, após breve análise da legislação, observou:

Esta espécie de regime matrimonial de bens está, entre nós, 
compietamente em desuso. Consultamos a respeito magis
trados e advogados militantes, e da generalidade ouvimos o 
depoimento de que, durante toda a carreira, jamais se defron
taram com um só caso de dote constituído. Daí a oportuna 
orientação do anteprojeto Orlando Gomes, de 1963, que o 
suprimiu, arts. 163 a 183, seguida pelo Projeto da Comissão 
Revisora, de 1965, arts. 154 a 174. Igual orientação seguiu 
o Projeto n. 634-B, de 1975, da Comissão Miguel Reale. (V. arts. 
1.667-1.751, cujo anteprojeto é da autoria de Clóvis do Couto e 
Silva.). (FRANÇA, 1988, p. 306)

Aspecto digno de registro diz respeito à legitimidade extraordinária 
exclusiva. Bastaria destacar que o art. 6a do CPC deixa bem claro: "Ninguém 
poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado 
por lei." A legitimidade extraordinária, portanto, já constitui exceção. No 
caso da exclusiva, em que, excepcionalmente, o legitimado ordinário deixa de 
contar legitimidade, que o legislador concede apenas a outrem, os exemplos 
se mostram raríssimos. E a doutrina se valia do art. 289 do Código Civil de 
1916, que, no capítulo do regime dotal, dispunha: "Na vigência da sociedade 
conjugal, é direito do marido: I -  Administrar os bens dotais. II -  Perceber os 
seus frutos. III -  Usar das ações judiciais a que derem lugar".

Mesmo não tratando de casos de legitimidade extraordinária exclusiva, 
Dinamarco (2001, p. 309/310) aproveita para criticar: "Não vale mais a pena 
insistir no clássico, surrado e arcaico exemplo da legitimidade do marido 
para as causas referentes ao dote, instituto em desuso (CC, art. 289, inc. III)". 
A propósito do art. 289, inc. III, do Código Civil de 1916 e da caracterização 
da "legitimação extraordinária autônoma e exclusiva", existe contribuição da 
nossa doutrina (MOREIRA, 1971, p. 60, 61 e passim).
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De qualquer forma, o regime de bens dos casamentos celebrados sob 
o comando do Código Civil de 1916 é o estabelecido por este.

Mas o novo Código também introduziu novo regime de bens do 
casamento, ao qual se dedica o Capítulo V, do regime da participação final 
dos aquestos, do Subtítulo I, Do regime de bens entre os cônjuges, do Título 
II, Do direito patrimonial, do Livro IV, Do Direito de Família (arts. 1.672 a 
1.686).

Salvo o regime da comunhão parcial e o da separação obrigatória de 
bens, será indispensável o pacto antenupcial (art. 1.640 e parágrafo único e 
art. 1.641, ambos do CC/2002).

Notemos que há certa flexibilidade na estipulação sobre os bens, 
"antes de celebrado o casamento" (art. 1.639, coput, do CC/2002), tornando- 
se "admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial 
em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das 
razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros" (art. 1.639, § 2-, do 
CC/2002).

Esse dispositivo mantém sintonia com a norma do art. 1.657 do novo 
diploma civil: "As convenções antenupciais não terão efeito perante terceiros 
senão depois de registradas, em livro especial, pelo oficial do Registro de 
Imóveis do domicílio dos cô n ju g e sN ã o  ter efeito perante terceiros ou não 
ter eficácia perante estes corresponde à mesma situação da eficácia parcial 
(e não anulabilidade!), por exemplo, dos atos de alienação ou oneração de 
bens em fraude contra credores.

No tópico sobre a inexistência do ato jurídico, destacamos que as 
expressões "consideram-se não escritos", ou não terão efeitos, ou "será 
ineficaz" (exemplo do art. 1.653 do CC/2002) traduzem o ato inexistente, que 
não exige recurso ou ação autônoma de impugnação para ter reconhecida a 
sua condição.

No capítulo do pacto antenupcial, há regra específica sobre o regime 
de participação final nos aquestos: "Art. 1.656. No pacto antenupcial, que 
adotar o regime de participação final nos aqüestos, poder-se-á convencionar 
a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares".

Aquestos são os bens "adquiridos, a qualquer título, por cada um dos 
cônjuges, na vigência da sociedade conjugal, que entram para a comunhão, 
quando esta é do regime e não haja cláusula expressa em contrário em pacto 
antenupcial. Assim não se compreendem os bens próprios dos cônjuges e os 
dotais" (NÁUFEL, 1959a).
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No referido Capítulo V, do regime de participação final nos aquestos, o 
art. 1.672 dispõe que, nesse regime, "cada cônjuge possui patrimônio próprio, 
consoante disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, à época da dissolução da 
sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título 
oneroso, na constância do casamento". Acrescenta o art. 1.673:

Integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge pos
suía ao casar e os por ele adquiridos, a qualquer título, na cons
tância do casamento.
Parágrafo único. A administração desses bens é exclusiva de cada 
cônjuge, que os poderá livremente alienar, se forem móveis.

Como bem observa Rodrigues (2002, p. 218), trata-se de

[...] regime híbrido, ou misto, ao prever a separação de bens 
na constância do casamento, preservando, cada cônjuge, seu 
patrimônio pessoal, com a livre administração de seus bens, 
embora só se possa vender os imóveis com a autorização do 
outro, ou mediante expressa convenção no pacto dispensando 
a anuência (arts. 1.672,1.673, parágrafo único c/c o art. 1.656).

O legislador cuida de detalhar os critérios para fixação do objeto de 
participação recíproca, nos arts. 1.673 e seguintes. No momento da apuração 
da participação final, obviamente o da dissolução da sociedade conjugal, 
excluem-se do montante dos bens, por força do art. 1.674:

I -  os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se 
sub-rogaram;
II -  os que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou libera
lidade;
iii -  as dívidas relativas a esses bens.
Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-se adqui
ridos durante o casamento os bens móveis.

Nada aí apresenta qualquer surpresa, pois já se salientara, no art. 
1.672, que cada cônjuge possui patrimônio próprio e que só as aquisições 
a título oneroso integram os aquestos. Dada a informalidade da aquisição 
dos bens móveis, dependerá de prova a eventual aquisição deles antes do 
casamento, quer dizer, presumem-se adquiridos durante este, salvo prova 
em contrário.

_ __________________ __________ Cível / Civil
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Também as liberalidades feitas por qualquer dos cônjuges mereceram 
o cuidado do legislador:

Ao determinar-se o montante dos aqüestos, computar-se-á o 
valor das doações feitas por um dos cônjuges, sem a necessária 
autorização do outro; nesse caso, o bem poderá ser reivindicado 
pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros, ou declarado 
no monte partilhável, por valor equivalente ao da época da 
dissolução. (Art. 1.675 do CC/2002)

O mesmo ocorrerá com "o valor dos bens alienados em detrimento da 
meação, se não houver preferência do cônjuge lesado, ou de seus herdeiros, 
de os reivindicar" {art. 1.676).

Presume-se de cada cônjuge as dívidas contraídas por ele após o 
casamento, salvo prova de terem elas "revertido, parcial ou totalmente, em 
benefício do outro" (art. 1.677). Se um dos cônjuges pagou dívida do outro 
com bens do seu patrimônio, "o valor do pagamento deve ser atualizado e 
imputado, na data da dissolução, à meação do outro cônjuge" (art. 1.678).

Estabelece-se a igualdade de participação de cada cônjuge sobre os 
bens adquiridos pelo seu trabalho comum {art. 1.679).

Em face de terceiros, os bens móveis se presumem próprios do cônjuge 
devedor, salvo se o bem for de uso pessoal do outro (art. 1.680), regra que 
não pode esquecer a hipótese do bem móvel exclusivo do outro cônjuge, 
conforme o parágrafo único do art. 1.674.

No tocante aos imóveis, a presunção da propriedade do titular do 
registro só deixa de prevalecer se o cônjuge proprietário não provar, diante 
de impugnação da titularidade, a regularidade da aquisição dos bens (art. 
1.681 e parágrafo único).

Não se admite a renúncia, a cessão ou a penhora do direito à meação 
na vigência do regime matrimonial (art. 1.682), o que vale "qualquer que 
seja o regime de bens" (NEGRÃO; GOUVÊA, 2002, nota 1 ao art. 1.682 do 
CC/2002).

Merece destaque, obviamente, a participação final nos aqüestos:
Art. 1.683. Na dissolução do regime de bens por separação 
judiciai ou por divórcio, verificar-se-á o montante dos aqüestos 
à data em que cessou a convivência.
Art. 1.684. Se não for possível nem conveniente a divisão de 
todos os bens em natureza, calcuJar-se-á o valor de alguns ou de 
todos para reposição em dinheiro ao cônjuge não-proprietário. 
Parágrafo único. Não se podendo realizar a reposição em
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dinheiro, serão avaliados e, mediante autorização judiciai, 
alienados tantos bens quantos bastarem.
Art. 1.685. Na dissolução da sociedade conjugal por morte, 
verificar-se-á a meação do cônjuge sobrevivente de confor
midade com os artigos antecedentes, deferindo-se a herança 
aos herdeiros na forma estabelecida neste Código.

Dissolvida a sociedade conjugal, pode até acontecer que um dos 
cônjuges seja devedor do outro, impondo-se pagar-lhe em dinheiro ou com 
a venda de seu patrimônio para assegurar a participação do outro. Como 
observa Rodrigues (2002, p. 219),

[...] a significativa diferença deste para com os outros regimes 
consiste no fato de que pelo novo modelo a participação se 
faz sobre os incrementos patrimoniais, mas de forma contábil 
(apuração de valores), não através de comunhão ou con
domínio; vale dizer, após a compensação de bens, aquele 
cônjuge em desvantagem passa a ter um crédito consistente na 
diferença apurada, e não uma parcela sobre o bem indivisível1.

O art. 1.686 apresenta grande interesse para os credores: "As dívidas 
de um dos cônjuges, quando superiores à sua meação, não obrigam ao outro, 
ou a seus herdeiros." Assim como não há herança enquanto houver dívidas, 
também não se herdam dívidas, somente. De qualquer modo, as dívidas de 
um dos cônjuges, quando ultrapassarem a sua meação, não obrigam nem ao 
outro cônjuge, nem a seus herdeiros (art. 1.686).

Rodrigues (2002, p. 219) entende ser, no plano teórico, uma boa 
proposta, mas que,

[...] na prática, considerando a complexidade da apuração 
contábil proposta, tornando necessária não só a exata identi
ficação dos aqüestos, como a respectiva valoração, a exigir, 
inclusive, conforme o caso, a realização de perícia, tudo a tornar 
extremamente morosa e onerosa a solução de eventual litígio, a 
tendência deverá ser por desaconselhar aos noivos essa opção.

Diniz (2002, p. 161) lembra que esse "novo regime de bens, como se 
verifica nas nações mais desenvolvidas, tem sido frequente, principalmente, 
nas hipóteses em que os cônjuges exercem atividades empresariais distintas,

1 Ver também Diniz (2002, p. 162/163).
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para que possam manusear com maior liberdade seus pertences, levando 
adiante seus negócios profissionais"

Salvo em casamentos de pessoas abastadas, dispondo de boa asses- 
soria jurídica, continuará a prevalecer, entre nós, o regime da comunhão 
parcial, como antes o da comunhão universal, até por força da inércia.

14 A dispensa da hipoteca legal
O art. 2.040 do novo Código Civil prevê: "A hipoteca legal dos bens 

do tutor ou curador, inscrita em conformidade com o inciso IV do art. 827 
do Código Civil anterior, Lei n. 3.071, de l 2 de janeiro de 1916, poderá ser 
cancelada, obedecido o disposto no parágrafo único do artigo 1.745 deste 
Código".

De início, deve-se registrar que o Anteprojeto de 1965 abolia a hipoteca 
legal (NONATO, GOMES; PEREIRA, 1964, p. 6).

A hipoteca, prevista como direito real de garantia, não limitada a 
sua incidência sobre imóveis (art. 810 do CC/1916), apresenta, ao lado das 
hipóteses convencionais, a modalidade legal e a hipoteca judiciária (arts. 827 
a 830 do CC/1916, a última no seu art. 824 e no art. 466 do CPC).

De passagem, deve ser lembrada

[...] a natureza jurídico-processual da hipoteca. Ela visa exclu
sivamente a assegurar a futura penhora do bem, mediante 
o predicado da seqüela, de modo que eventual alienação 
não prejudique o credor. Isso a caracteriza como autêntico 
reforço, quanto ao bem hipotecado, da responsabilidade que 
incide de modo geral sobre o patrimônio do obrigado. Nada 
mais natural, portanto, que o instituto da hipoteca seja inserido 
no capítulo da responsabilidade executiva, e, portanto, na 
órbita do direito processual. (DINAMARCO, 2000a, p. 251)

Ressaltemos que o novo Código Civil continua regulando o instituto 
da hipoteca, incluindo-se a hipoteca legal, no Livro III, Do Direito das Coisas, 
Título X, Do penhor, da anticrese e da hipoteca, Capítulo III, Da hipoteca, 
Seção II, Da hipoteca legal, arts. 1.489 a 1.491.

A diferença está no art. 1.489 e seus cinco incisos, que não incluem, 
entre outras, a previsão conferida pelo art. 827, inc. IV, do CC/1916 às 
pessoas que não tenham a administração de seus bens, sobre os imóveis de 
seus tutores ou curadores.
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Durante vários anos, o autor deste artigo desempenhou as funções de 
Promotor de Justiça, nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, convencendo- 
se do desuso do instituto da hipoteca legal. Em geral, mesmo os parentes do 
incapaz não se dispunham a oferecer bens à hipoteca. Os tutores ou curadores 
sem parentesco com o incapaz só por muito favor aceitavam o encargo, 
ficando o Juiz de direito constrangido para impor-lhes a garantia legal.

A propósito do procedimento especial de jurisdição voluntária dos arts. 
1.205 e seguintes do CPC, sobre a especialização da hipoteca legal, Machado 
(1993, p. 1.224) anotou:

Observe-se que o instituto da hipoteca legal encontra-se em 
franco processo de desaparecimento não só porque contém 
previsões absurdas (incs. I, II e V) ou inúteis (incs. V! a VIII -  o 
seqüestro é mais eficaz), como também porque o procedimento 
judicial é complicado e o registrário custoso.

Revogada a exigência da hipoteca legal dos bens do tutor ou curador 
(art. 2.045 do CC/2002), sobre o tema dispõe o art. 1.745 deste:

Os bens do menor serão entregues ao tutor mediante termo 
especificado deles e seus valores, ainda que os pais o tenham 
dispensado.
Parágrafo único. Se o patrimônio do menor for de valor conside
rável, poderá o juiz condicionar o exercício da tutela à prestação 
de caução bastante, podendo dispensá-la se o tutor for de 
reconhecida idoneidade.

Referido dispositivo se encontra no Livro IV, Do Direito de Família, 
Título IV, Da tutela e da curatela, Capítulo !, Da tutela, Seção IV, Do exercício 
da tutela. O art. 1.781, do Capítulo II, Da curatela, Seção III, Do exercício 
da curatela, dispõe: "As regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se 
ao da curatela, com a restrição do art. 1.772 e as desta Seção". Tais casos 
se referem às hipóteses de curatela limitada, à do pródigo e à do cônjuge 
nomeado curador. Fora daí, aplica-se ao curador do interdito o disposto no 
parágrafo único do art. 1.745 do novo Código Civil.

Certo, mesmo, é que não mais se exige a hipoteca legal dos bens do 
tutor ou curador em favor dos incapazes, podendo ser canceladas aquelas 
porventura existentes, com a ressalva, há pouco mencionada, atinente ao 
art. 1.745, parágrafo único, do novo Código Civil.



196 Justitia, São Paulo, 67 (201), jan./dez. 2010

15 O direito da personalidade
Em gerai, usa-se a expressão direitos da personalidade, e até chegamos 

a escrever trabalho que não fugiu dessa denominação (CRUZ, 1997a, p. 22 
e ss.).

Certo doutrinador francês, contudo, discorda:

De início, não existem "direitos" da personalidade, mas um di
reito geral visando ao respeito da tranqüilidade e da dignidade 
de cada qual (I). A verificação desta proposição se efetuará 
pela demonstração da inexistência de um "direito à imagem" 
independente (II). Posto esse princípio, considerar-se-á, então, 
sua natureza. Perceber-se-á que a distinção tradicional entre os 
direitos extrapatrimoniais e os direitos patrimoniais acha-se hoje 
largamente ultrapassada. Aliás, este direito será um exemplo 
patente do que pode ser o "direito civil constitucional", pois não 
pode haver dúvida de que se trata de um direito fundamenta! 
(III). (BEIGNiER, 1992, p. 45)

O novo Código Civil abriga aludida matéria na Parte Geral (Capítulo 
II, arts. 11 a 21) sob a expressão tradicional Dos direitos da personalidade: 
o princípio do seu caráter intransmissível e irrenunciável, salvo expressa 
previsão legal em contrário; a garantia da tutela jurisdicional, apesar do 
disposto no art. 5e, inc. XXXV, da Constituição de 1988, e o esclarecimento 
da legitimação ativa em caso de pessoa falecida; o princípio da indisponibi- 
lidade do próprio corpo, e suas excepcionais restrições; a liberdade de não 
submeter-se, alguém, a tratamento médico ou cirurgia com risco de vida; 
várias regras sobre o nome de cada pessoa, incluindo-se uma sobre o seu 
pseudônimo; regras sobre a utilização da própria imagem e, enfim, a inviola
bilidade da vida privada de cada pessoa natural.

A inclusão do presente tópico decorre da frequente aproximação com 
a família. França (1988, p. 1.030), referindo-se ao aspecto que ele denomina 
direito à integridade moral, inclui, expressamente, a identidade familiar.

Em nosso trabalho citado, dedicamos tópico à maternidade e à insemi
nação artificial, concluindo pela crescente incerteza do brocardo mater 
semper certa; outro tópico se relaciona à identidade pessoal e à capacidade 
da pessoa portadora da chamada personalidade múltipla; o tópico seguinte 
trata dos laços emocionais e vínculos legais na profissão do psicólogo, 
com virtual causa suspensiva e até impeditiva para o casamento; e, em tópico 
genérico final, referência à decisão do STF alemão no sentido de que mesmo os 
cônjuges nem sempre podem abrir a correspondência postal um do outro
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(até então o segredo de correspondência postal previsto no art. 10 da Lei 
Fundamental não se estendia à indiscrição de natureza privada, o que passa 
a valer em nome do direito da personalidade) (CRUZ, 1997a, p. 23/26).

Quando Beignier (1992, p. 15 e ss., especialmente p. 19/20) se refere 
à nulidade da convenção em que a mulher se torne mãe de aluguel [mère 
porteuse), a justificativa é a indisponibilidade do corpo, mas daí decorrem a 
maternidade e a filiação, típicos temas de família. Também quando o autor 
conclui que o titular do direito ao túmulo é a família (BEIGNIER, 1992, p. 40/41). 
Até quando se cuida da verificação do adultério, a jurisprudência francesa 
admite que não ocorre violação da privacidade (BEIGNIER, 1992, p. 60).

16 A união estável
Assistia razão a Teresa Pança, mulherdeSancho Pança, quando afirmava, 

em sua simplicidade rude e prática: "melhor parece filha malcasada que bem 
amancebada" (CERVANTES SAAVEDRA, 1978, 2§ parte, p. 331). O casamento 
significava estabilidade, igualdade e estima; o concubinato importava instabi
lidade, desigualdade e estigma, todas estas características incidindo sobre a 
mulher, principalmente. Se no próprio casamento já havia algum desequi
líbrio, em uma sociedade patriarcal, facilmente se percebe a distância bem 
maior entre o concubino e a concubina, por exemplo, que se separem e 
tentem estabelecer um novo vínculo, principalmente matrimonial.

Tal experiência deve preponderar em qualquer discussão sobre 
o tema. Leclerc (S.d., p. 313), escrevendo sobre a mulher na família e na 
sociedade, cuida do gravíssimo problema da prostituição, salientando, entre 
as principais causas de ordem social do problema, a "dificuldade da mulher 
isolada em ganhar honestamente a vida".

A Igreja Católica, contemplando a realidade da América Latina, chegou 
a recomendar que se atenda, "numa atitude pastoral profundamente 
evangélica e com profundo senso de compreensiva prudência, ao doloroso 
problema das uniões matrimoniais de fato" (A Evangelização no presente e 
no futuro da América Latina -  Conclusões de Puebla, 1979, n25 608 e 1.134, 
nota 331).

Mais recentemente, o Código de Direito Canônico de 1983, no Capítulo 
dos impedimentos dirimentes em especial, prevê:

Cân. 1093 -  O impedimento de pública honestidade origina- 
se de um matrimônio inválido, depois de instaurada a vida 
comum, ou de um concubinato notório e público; e torna nulo 
o matrimônio no primeiro grau da linha reta entre o homem e 
as consangüíneas da muiher e vice-versa.
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Horta! (1983, p. 483) considerava presente esse impedimento como 
"afinidade ilegítima", no art. 183, inc. II, do Código Civil de 1916. O dispo
sitivo correspondente no novo Código Civil -  art. 1.521, inc. II -  só se refere 
aos afins em linha reta, predominando o entendimento de que "o compa
nheirismo, o concubinato ou o adultério não produzem afinidade" (DINIZ, 
2002, p. 74/75; RODRIGUES, 2002, p. 42/43).

Mas onde transparece a opinião mais geral e recente é mesmo no 
Catecismo da Igreja Católica (1993, n- 2.390, p. 538):

Existe união livre quando o homem e a mulher se recusam a dar 
uma forma jurídica e pública a uma ligaçãoque implica intimidade 
sexual. A expressão é enganosa: com efeito, que significado 
pode ter uma união na qual as pessoas não se comprometem 
mutuamente e revelam assim uma falta de confiança na outra, 
em si mesma, ou no futuro? A expressão abrange situações 
diferentes: concubinato, recusa do casamento enquanto tal, 
incapacidade de assumir compromissos a longo prazo. Todas 
estas situações ofendem a dignidade do matrimônio; destroem 
a própria idéia da família; enfraquecem o sentido da fidelidade. 
São contrárias à lei moral. O ato sexual deve ocorrer exclusiva
mente no casamento; fora dele, é sempre um pecado grave e 
exclui da comunhão sacramental.

Em diversos casos, coube ao autor deste artigo opinar em nome do 
Ministério Público, daí resultando, por exemplo, texto doutrinário que a 
Revista JUSTITIA, ligada a essa Instituição, publicou como matéria de Direito 
de Família (CRUZ, 1982, p. 65 e ss.). Acontece que predominava, conforme 
consta do nosso estudo, a ideia de que, quando muito, existiría entre os 
concubinos uma sociedade de fato, a ser liquidada, quando chegasse ao 
término, como qualquer outra sociedade da mesma natureza, sem a convi
vência marital dos sócios. Demain (1968, p. 152/153) influenciou-nos no 
sentido de propugnar que a jurisprudência continuasse, sem intervenção do 
legislador, a tratar do assunto com maior flexibilidade.

As conclusões de trabalho realizado há mais de vinte anos resumiam 
nosso empenho em face da realidade da época e do nosso ordenamento 
jurídico:

Em primeiro lugar, nos casos mais gerais, é inegável o acerto 
da jurisprudência em admitir a participação da concubina, na 
dissolução da sociedade de fato, quando se comprovar que tal
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sociedade realmente existiu, e somente em decorrência deste 
pressuposto. Contudo, situações concretas podem evidenciar 
que a antiga companheira, após a separação, dificilmente 
poderá sobreviver, com dignidade, sem recursos financeiros 
que lhe permitam obter qualificação profissional ou mesmo 
emprego razoável, cabendo reparação patrimonial. (CRUZ, 
1982, p. 68)

Ante certa tendência de o Supremo Tribunal Federal fazer indevida 
restrição ao trabalho doméstico da companheira, Viilela (1987, p. 20) 
trouxe decisivos argumentos, insistindo em que importante é mesmo 
"apurar se houve ou não sociedade de fato". O autor ainda salientava que 
essa sociedade de fato nem exigia, de modo expresso, a formulação da 
affectio societatis, contentando-se "com a intencionalidade manifesta no 
modo como se articulam reciprocamente as condutas dos interessados" 
(VILLELA, 1987, p. 24).

As companheiras, nas uniões de fato, tentavam, por sua vez, pelo uso 
do patronímico do companheiro, adquirir certa aparência de mulher legítima. 
Não se ignora que a jurisprudência acabou admitindo tal providência. 
Ao sobrevir, porém, a Lei n2 6.515/1977, que, em vez da mera aparência, 
concedia a dissolução do próprio vínculo, de modo a ensejar o casamento, 
em lugar da união de fato, de início alguns companheiros, podendo obter 
o divórcio, insistiam em conseguir apenas a inclusão do patronímico do 
companheiro. Em especial ao intervir como Curador de Registros Públicos, 
o autor deste artigo atuou em diversos processos a respeito do tema, daí 
resultando a elaboração de trabalhos de doutrina e sobre casos concretos 
(CRUZ, 1981, p. 170 e ss.; 1978, p. 162).

Também foram enunciadas as seguintes conclusões:

l ã) A Lei n. 6.015/73 tornou possível a averbação do patronímico 
do companheiro em caráter excepcional, diante de motivo ponde
rável, desde que haja impedimento legal para o casamento, 
além de outras restrições contidas nos §§ 22 a 62 do seu art. 57; 
2ã) A Lei n. 6.515/77, que instituiu o divórcio, não revogou, de 
modo expresso, dispositivos da Lei n. 6.015/73, embora possa 
prevalecer, por motivo de incompatibilidade, revogação, ainda 
que parcial, da faculdade de acréscimo de apelido de família do 
companheiro [...] 4§) Sob o prisma dos fins sociais visados pela 
Lei n. 6.515/77 e das exigências do bem comum, tornou-se,



200 Justitia, Sáo Paulo, 67 (201), jan./dez. 2010

pelo menos em parte, afastada a possibilidade de averbação 
do patronímico do companheiro, quando, pela conversão da 
separação judicia! em divórcio, possam os interessados casar-se 
civilmente, em vez da precária retificação de nome, que só 
encerra inútil aparência de casamento. (CRUZ, 1981, p. 174)

A grande mudança veio com a Constituição de 1988. Bastaria, em 
termos comparativos, para avaliar o avanço nela contido, lembrar a situação 
da Província de Québec, no Canadá, país notoriamente conhecido pelo seu 
índice de desenvolvimento humano:

A propósito da família e sucessões, parece interessante notar 
que a união livre ou de fato, "também chamada de concu- 
binage", ao contrário do que aconteceu no Brasil com a união 
estável (Constituição de 1988, artigo 226, § 3a, e Lei n. 9.278, 
de 10/5/96; também a Lei n. 8.971, de 29/12/94), a recente 
reforma do Código Civil de Québec nada alterou a respeito. 
Quer dizer, fora alguns dispositivos que se referem aos concu- 
binos, tal código silencia "a seu respeito e as pessoas que vivem 
sob tal regime não têm direito algum e não são submetidas 
a qualquer obrigação prevista no Code para as pessoas legal
mente casadas". (CRUZ, 2000, p. 141/142; ARCHAMBAULT; ROY, 
1995, p. 94)

No Título VIII, Da ordem social, a Constituição brasileira de 1988 
dedica o Capítulo VII à família, à criança, ao adolescente e ao idoso. A 
grande mudança reside no art. 226, § 3-: "Para efeito da proteção do Estado, 
é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento".

O caput desse artigo dispõe: "A família, base da sociedade, tem especial 
proteção do Estado". Ferreira Filho (1995, p. 107) ironiza o lugar-comum -  a 
família, "base da sociedade" -  e define-a como "grupo social formado por 
homem e mulher unidos pelo casamento, mais os filhos, se houver" e acres
centa:

A Constituição vigente não repete o que estava no direito 
anterior (p. ex., A Emenda n. 1/69, art. 175), ou seja, que é o 
casamento que constitui a família. Mas isso continua válido em 
face dos §§ 3a e 4a, que falam em "entidade familiar", e não 
em família, para caracterizar situações que também ampara o 
Estado.
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A inovação constitucional referida prestigia a união estável, como nova 
entidade familiar, que, segundo Reale (2002, p. 16/17), "só pode ser entre o 
homem e a mulher. Com a redação dada à matéria, não há confusão possível 
com o concubinato, visto como, nos termos da citada disposição constitu
cional, a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento".

Os requisitos para que essa união estável "se alce à condição de 
entidade familiar cabem à legislação infraconstitucional definir", segundo 
Ferreira Filho (1995, p. 108), que acrescenta: "Veja-se que o texto, apesar 
da equiparação referida, encarece a importância do vínculo matrimonial 
formal, ao dispor que a lei deve facilitar o casamento dos que vivem em 
união estável." (FERREIRA FILHO, 1995, p. 108).

Duas leis foram aprovadas, regulando a união estável. Diante do art. 
2.045 do novo Código Civil, elas permanecem em vigor, salvo revogação por 
incompatibilidade com os dispositivos da codificação de 2002.

A primeira -  Lei n2 8.971, de 29 de dezembro de 1994 - , conforme sua 
epígrafe, restringe-se a regular "o direito dos companheiros a alimentos e à 
sucessão".

A segunda -  Lei n2 9.278, de 10 de maio de 1996 -  visa regular o § 32 
do art. 226 da Constituição Federal. Já não se exige o prazo de cinco anos, 
ou a existência de prole, como constava do art. I 2 da lei anterior: "Art. I a 
É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e 
contínua de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de consti
tuição de fam ília". Enumeram-se direitos e deveres dos conviventes: "I 
-  respeito e consideração mútuos; II -  assistência moral e material recíproca; 
III -  guarda, sustento e educação dos filhos comuns". O art. 72 também 
dispõe sobre direitos:

Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material 
prevista nesta lei será prestada por um dos conviventes ao que 
dela necessitar, a título de alimentos.
Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um 
dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, 
enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, 
relativamente ao imóvel destinado à residência da família.

Cabe uma palavra sobre o direito real de habitação, de que trata o Livro 
III, Do direito das coisas, Títulos II, Dos direitos reais (art. 1.225, VI) e VIII, Da 
habitação (arts. 1.414/1.416) do novo Código Civil. Há nítida relação com a 
família: "Art. 1.414. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuita
mente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar, nem emprestar,



202 Justitía, Sáo Paulo, 67 (201), jan./dez. 2010

mas simplesmente ocupá-la com sua fam ília". O legislador preferiu não 
fazer referência à expressão genérica "imóvel residencial" mas o sentido 
é esse. A destinação não pode sequer desviar-se para obtenção de renda 
para sustento, pois o imóvel se prestará exciusivamente para residência do 
titular do direito com sua família. E o art. 1.415 reforça essa exclusividade: 
"Se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer 
delas que sozinha habite a casa não terá de pagar aluguel à outra, ou às outras, 
mas não as pode inibir de exercerem, querendo, o direito, que também lhes 
compete, de habitá-la." Destaca-se o aspecto familiar, em face do aspecto 
patrimonial. De tal modo que não há assimilação completa ao usufruto, 
mas apenas genérica: "Art. 1.416. São aplicáveis à habitação, no que não for 
contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto." Assim, não tem 
aplicação, em toda a sua extensão, o disposto no art. 1.394 do novo Código 
Civil: "O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção 
dos frutos."

O art. 8a da Lei na 9.278, de 10 de maio de 1996, sobre a conversão da 
união estável em casamento, foi examinado a propósito da habilitação para 
o casamento e da celebração deste.

Ficou, ainda, estabelecido que toda "matéria relativa à união estável 
é de competência do Juízo da Vara de Família, assegurado o segredo de 
justiça" (art. 9a).

Quando as relações entre concubinos eram meramente patrimoniais, 
a competência para a dissolução da sociedade de fato entre eles era das 
varas cíveis, não se cogitando do segredo de justiça, exceção justificada em 
certos casos, especialmente relacionados com a intimidade das pessoas 
em matéria de família (art. 155 do CPC). Miranda (1979, p. 66), ao comentar 
referida norma processual, escrevia: "Se homem e mulher que não se 
casaram civilmente e vivem em concubinato pedem alguma medida judicial 
a respeito da convivência, pode o juiz ou titular determinar o sigilo, quer de 
ofício, quer a requerimento". Em parte, discordamos dessa posição, porque 
o autor considerava acertada a tipificação do art. 155, inc. II, do CPC (CRUZ, 
1977, p. 180/181; 1993, p. 170).

Escrevemos, então, que a evidência da exclusão de outras hipóteses 
demonstrava

[...] a inconveniência da tipificação do inciso ii, art. 155, do 
CPC. Em princípio, os casos ali incluídos pelo legislador de 
1973, devem ser observados. Tal não exclui inúmeras outras
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hipóteses, através do entendimento necessário de que tal 
dispositivo apresenta nítido teor exemplificativo. (CRUZ, 1977, 
p. 181; 1993, p. 170)

De qualquer modo, agora, com o art. 9a da Lei na 9.278/1996, não mais 
restam dúvidas, seja sobre a competência do juízo da Vara de Família, seja a 
respeito da observância do segredo de justiça.

O novo Código Civil, no Livro IV, do Direito de família, após o Título I, 
Do direito pessoal, e o II, Do direito patrimonial, dedica o Título III à união 
estável (arts. 1.723/1.727).

Em essência, o caput do primeiro deles reitera o art. I a da Lei na 
9.278/1996: "Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável 
entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.".

Os parágrafos se referem aos impedimentos e às causas suspensivas:
§ I a A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedi
mentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso 
VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou 
judicialmente.
§ 2a As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a carac
terização da união estável.

Os impedimentos matrimoniais, em sua maioria, dirigidos contra 
as relações incestuosas, ou contendo reprovação moral evidente, valem 
também para a união estável. A reprovação da bigamia, contudo (casamento 
de pessoa casada), deixa de prevalecer para a união estável, se a pessoa 
casada se achar separada de fato ou judicialmente. Criticamos a conversão da 
união estável dessa pessoa, pois seria forma de afastar a dissolução do vínculo, 
naquilo que chamamos de divórcio à brasileira. O art. 1.727 do novo Código Civil 
estabelece a consequência da inobservância dos impedimentos aplicáveis 
aos conviventes: "As relações não eventuais entre o homem e a mulher, 
impedidos de casar, constituem concubinato". Esta palavra, portanto, se não 
importa estigma, pelo menos afasta a incidência das normas de natureza 
familiar que regem a união estável.

No tocante às causas suspensivas do art. 1.523, não impedem a carac
terização da união estável, como também não impedem a caracterização do 
casamento. A diferença reside mesmo no regime obrigatório "da separação 
de bens aos que se casarem com infração do art. 1.523" (NEGRÃO; GOUVÊA, 
2008a, nota n. 2 ao art. 1.523 do CC/2002).
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O artigo seguinte, em rigor, não difere do art. 2- da Lei ns 9.278/1996: 
"Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos 
deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação 
dos filhos/'. A distância do disposto no art. 1.566, incs. I e II, com a fidelidade 
recíproca dos cônjuges e a vida em comum, no domicílio do casal, denota ser 
maior.

O art. 1.725 do novo Código Civil encerra norma sobre o regime de bens: 
"A união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às 
relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.".

O contrato escrito poderá ser por instrumento público ou particular. 
Se houver referido ajuste formal entre os conviventes, a autonomia da sua 
vontade, desde que eles não violem regras de ordem pública, prevalecerá. 
Em perfeita analogia com o casamento, o regime da comunhão parcial será 
observado, não sendo derrogado por cláusula convencional.

O art. 1.726, relativo à conversão da união estável em casamento, 
mereceu a nossa atenção quando cuidamos da habilitação para o casamento 
e da celebração deste.

17 Tutela e curatela
O art. 1.742 do novo Código Civil institui o protutor: "Para fiscalização 

dos atos do tutor, pode o juiz nomear um protutor."
Por sua vez, dispõe o art. 1.752:

O tutor responde pelos prejuízos que, por culpa, ou dolo, causar 
ao tutelado; mas tem direito a ser pago peio que realmente 
despender no exercício da tutela, salvo no caso do art. 1.734, e 
a perceber remuneração proporcionai à importância dos bens 
administrados.
§ l 2 Ao protutor será arbitrada uma gratificação módica pela 
fiscalização efetuada.
§ 22São solidariamente responsáveis pelos prejuízos as pessoas 
às quais competia fiscalizar a atividade do tutor, e as que 
concorreram para o dano.

Protutor e protutela constam do Aurélio (FERREIRA, 1999), mas não de 
Náufel (1959b).

Talvez para compensar a liberação dos tutores e curadores da obrigação 
de especificar e registrar a hipoteca legal, para receberem os bens dos 
incapazes sob sua proteção, institui-se o cargo de fiscal do tutor, logicamente 
aplicável ao curador (arts. 1.774 e 1.781 do CC/2002).
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A experiência, que tornou quase letra morta a exigência da mencionada 
garantia, talvez aconselhe os juizes a simplificarem suas escolhas, sacrifi
cando o mínimo possível quem aceite o exercício do encargo, se possível 
evitando situações de constrangimento, como aquela de colocar um fiscal 
para a atividade do tutor ou do curador.

18 A ausência
A ausência, que consta do último capítulo do Livro I, do Código Civil 

de 1916, passou para a Parte Geral do novo Código, no Livro I, Das pessoas, 
Título I, Das pessoas naturais, Capítulo III, Da ausência (arts. 22 a 39). Nossa 
doutrina continua tratando dela como matéria de Direito de Família (DINIZ, 
2002, p. 526 e ss.; RODRIGUES, 2002, p. 461 e ss.).

O art. 5e do Código Civil de 1916 incluía, entre os "absolutamente 
incapazes", os "ausentes, declarados tais por ato do juiz". O legislador, aí, não 
conseguiu apreender a real situação do ausente. Havia, sem dúvida, necessidade 
de proteção dos seus bens ao abandono, sujeitos à perda ou deterioração. 
Porém, como salienta Pereira (1993, p. 187), a linguagem desse dispositivo 
mostra-se "inadequada, pois não existe uma incapacidade por ausência, mas 
uma necessidade de resguardo dos interesses do que se ausenta".

O art. 3- do novo Código Civil, com acerto, exclui o ausente da lista 
dos absolutamente incapazes. Manteve-se a opção correta do Projeto de 
Código Civil de 1965, eliminando-se a suposta incapacidade e regulando- 
se, simplesmente, o instituto da ausência. Antes dele, o CPC tivera a clara 
percepção da distinção: no art. 999, por exemplo, ao impor a legitimidade da 
intervenção do Ministério Público, "se houver herdeiro incapaz ou ausente"; 
ou no art. 1.042, ao determinar a nomeação de curador especial, pelo Juiz: 
"I -  ao ausente, se não o tiver; II -  ao incapaz, se concorrer na partilha com 
o seu representante".

Para Gama (2002, p. 24), em

[...] outras palavras, e até repetindo o antigo texto em parte, 
o art. 32 repetiu o conteúdo do art. 52 do Código de 1916. 
Constata-se que o surdo-mudo e o ausente foram substituídos 
pela frase que traz os que, mesmo por motivo transitório, não 
puderem exprimir sua vontade.

Há típica atividade de jurisdição voluntária, ou administração pública 
de interesses particulares, submetida aos juizes (arts. l s, 1.103 ess ., especial
mente 1.159 a 1.169, do CPC). O objetivo continua sendo o mesmo, de
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conservar os bens da pessoa que desapareceu do seu domicílio, tornando-se 
desconhecido o seu paradeiro, se ela não tiver deixado representante ou 
procurador a quem caiba administrar seus bens (art. 22).

A propósito do domicílio da pessoa natural, o art. 70 do novo Código 
Civil dispõe que ele corresponde ao "lugar onde ela estabelece a sua 
residência com ânimo definitivo", não havendo aí diferença essencial em 
face do art. 31 do Código Civil de 1916. De lado algumas regras particulares 
sobre várias residências da mesma pessoa, ou o domicílio decorrente da sua 
profissão, por exemplo (arts. 71 a 74 do novo Código), mostra-se relevante a 
observação de Santos (1996, p. 381):

Demonstra a boa doutrina, no entanto, que o critério não atende 
à finalidade da lei, pois a ausência é antes de tudo uma situação 
concreta que se caracteriza no fato do desaparecimento, com 
completo abandono de bens e interesses, e não simplesmente 
uma retirada oculta do domicílio.

Dois dispositivos do Capítulo I, da personalidade e da capacidade, 
merecem transcrição:

Art. 6a A existência da pessoa natural termina com a morte; 
presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei 
autoriza a abertura da sucessão definitiva.
Art. 1° Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação 
de ausência:
I -  se for extremamente provável a morte de quem estava em 
perigo de vida;
II -  se alguém, desaparecendo em campanha ou feito prisio
neiro, não for encontrado até dois anos após o término da 
guerra.
Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses 
casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as 
buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável 
do falecimento.

Não subsistem restrições ao casamento do cônjuge sobrevivente, 
quando verificada a morte presumida ou decorrente da ausência prolongada 
do outro cônjuge, desde que admitida a sucessão definitiva (arts. 1.571, § 
1“ 6a e 37 e ss. do CC/2002). Note-se que a Lei na 6.683, de 28 de agosto de 
1979, sobre a declaração de ausência de pessoas envolvidas em atividades 
políticas, já previa a presunção de morte do ausente, para o fim da disso
lução do vínculo do casamento.
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O primeiro momento da ausência corresponde à verificação desta, nos 
termos referidos, a pedido de qualquer interessado ou do Ministério Público, 
para sua declaração pelo Juiz, que lhe nomeará curador. Convém lembrar 
que a tradição considerava curador de ausentes e incapazes, no Estado de 
São Paulo, o órgão do Ministério Público incumbido da curadoria especial 
(art. 9a, II, pelo revel preso ou citado fictamente). Por força da legislação 
estadual, o Ministério Público não mais atua como curador especial pelo 
revel, nos casos mencionados, mantendo-se legitimado apenas em favor dos 
incapazes. O dispositivo legal do art. 22 do novo Código Civil determina que, 
ante o desaparecimento de alguém, sem que haja notícias, e não havendo 
representante ou procurador incumbido de administrar-lhe os bens, "o juiz, 
a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará 
a ausência, e nomear-lhe-á curador".

Diante da redação essencialmente idêntica do art. 463 do Código Civil 
de 1916, e mesmo do art. 1.159 do CPC, Marcato (1995, p. 274) já admitia 
também a iniciativa do próprio Juiz. No mesmo sentido, Santos (1996, p. 
382).

A competência, em princípio, é da Justiça Comum do domicílio do 
ausente. Esse entendimento, inicialmente adotado pelo STJ, passou a admitir 
também outra opção: "se a declaração de ausência visa apenas à percepção 
de benefício previdenciário mantido pela U n ião -o u  autarquia, sua compe
tência é da Justiça Federal" (NEGRÃO; GOUVÊA, 2008b, nota 1 ao art. 1.159 
do CPC).

O Juiz profere sentença declaratória da ausência, que até se sujeita ao 
registro (arts. 29, VI, e 94 da Lei na 6.015/1973). Santos (1996, p. 381/382), 
porém, discorda da natureza de sentença do pronunciamento do Juiz, nesse 
caso, logicamente não admitindo o cabimento de apelação contra ela. Para 
Borghi (2002, p. 45/46), o novo Código Civil não mais exige a declaração de 
ausência. Temos entendido que, no processo de execução e em certos proce
dimentos especiais, sentença não é apenas o pronunciamento judicial que 
põe fim ao processo, aliás, mais corretamente, ao procedimento ordinário 
de primeiro grau (CRUZ, 1998, p. 144 e nota n. 4; 2000, p. 100/102).

A hesitação manifestada talvez explique o disposto no art. 1.110 do 
CPC: "Da sentença caberá apelação". Os arts. I a, 270, 271 e 272, parágrafo 
único, já conduziriam o intérprete a adotar o procedimento ordinário, ressal
vadas as regras dos arts. 24 e 174, inc. I, do CPC, além Livro IV, Título II, deste. 
Portanto, a acolher a sentença, como pronunciamento do Juiz "em proteção 
do direito" (COSTA, 1959, p. 292).
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Ausente é aquele ou aquela que, tendo desaparecido do seu domicílio, 
deixa bens ao abandono. Borghi (2002, p. 39, 43 e ss.) distingue a ausência 
em sentido lato, que ocorre, por exemplo, na gestão de negócios (arts. 
1.341 do CC/1916 e 871 do CC/2002), da ausência em sentido estrito, "foco 
principal" do estudo dele e também do nosso, no presente tópico. Não basta 
ter deixado mandatário, conforme o art. 22 do novo Código Civil, pois será 
nomeado curador, se o procurador não aceitar o mandato, ou não puder 
exercê-lo (art. 23). O Juiz fixa os poderes do curador por ele nomeado, 
estabelecendo o art. 24 explícita analogia com os tutores e curadores. O art. 
25 cuida de estabelecer preferência para o cargo de curador: o cônjuge não 
separado judicialmente ou de fato por mais de dois anos.

A etapa seguinte corresponde à da Seção II, arts. 26 a 36, com a sucessão 
provisória. Não convém esquecer a previsão do art. 1.162 do CPC: "Cessa a 
curadoria: I -  pelo comparecimento do ausente, do seu procurador ou de 
quem o represente; I I -  pela certeza da morte do ausente; III -  pela sucessão 
provisória." A finalidade primordial do instituto da ausência é resguardar o 
patrimônio do ausente no seu próprio interesse, o que explica o inciso inicial. 
No caso de ocorrer tal hipótese, far-se-á sua averbação no registro civil (arts. 
94 e 104 da Lei nü 6.015/1973). A existência de representante ou procurador 
se segue, como a hipótese mais desejável e segura, na conservação dos 
direitos da pessoa desaparecida. Daí o prazo mais amplo do art. 26 do novo 
Código Civil, para esse caso, como veremos adiante.

A morte do ausente também afasta incertezas, ensejando a sucessão 
definitiva e imediata. Destaque-se a morte presumida, declarada indepen
dentemente da ausência, a que já fizemos referência (art. 6e do CC/2002).

Enfim, cessa a curadoria com a sucessão provisória, de que agora 
tratamos.

O prazo exigido para referida sucessão, que era de dois anos, pela 
redação originária do art. 469 do Código Civil de 1916, reduzira-se para 
um ano, por força do art. 1.163, caput, do atual CPC; "Passado um (1) ano 
da publicação do primeiro edital sem que se saiba do ausente e não tendo 
comparecido seu procurador ou representante, poderão os interessados 
requerer que se abra provisoriamente a sucessão".

Revogado o art. 469 do Código Civil de 1916, pelo art. 1.163 do CPC, 
convém lembrar o disposto no art. 1.161 deste último diploma: "Feita a 
arrecadação, o juiz mandará publicar editais durante um ano, reproduzidos 
de dois em dois meses, anunciando a arrecadação e chamando o ausente a 
entrar na posse de seus bens".

209

Embora a citação por edital esteja mais ligada à segurança jurídica, não 
vemos maior problema na amenização do rigor formal dela. Daí o acerto 
do seguinte precedente: "O prazo do art. 1.163 do CPC é contado desde a 
primeira publicação do edital, ainda quando, por deficiência de trâmites 
cartorários, a segunda publicação tenha excedido o bimestre em relação 
à primeira" (STJ-3^ Turma, Resp 21.096-7-SP)" (NEGRÃO; GOUVÊA, 2008b, 
nota n. 1 ao art. 1.163 do CPC).

O art. 26 do novo Código Civil introduz inovação: "Decorrido um ano 
da arrecadação dos bens do ausente, ou, se ele deixou representante ou 
procurador, em se passando três anos, poderão os interessados requerer que 
se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão." Fica evidente a 
situação mais arriscada de bens não sujeitos aos cuidados de procurador ou 
representante da pessoa desaparecida, justificando-se o prazo mais breve.

O art. 27 é taxativo no que tange a esses interessados:

Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram 
interessados:
i -  o cônjuge não separado judicialmente;
II -  os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários;
III -  os que tiverem sobre os bens do ausente direito depen
dente de sua morte;
IV -  os credores de obrigações vencidas e não pagas.

Rodrigues (2002, p. 464) aproveita a oportunidade da crítica, acres
centando ou tornando explícito, no inc. I, o "companheiro ou companheira, 
durante a vigência da união estável, em virtude de sua condição de herdeiro 
(Lei n. 8.971/94). Perdeu o legislador de 2002 uma ótima oportunidade para 
fazer incluir, expressamente, o companheiro no inciso I acima referido".

Dos quatro incisos do art. 27, apenas o III sugere algum comentário, 
nenhuma dificuldade havendo quanto ao cônjuge na vigência da sociedade 
conjugal, os herdeiros, qualquer que seja a espécie de sucessão, e os credores 
de obrigações exigíveis e ainda não cumpridas. Seria o caso, por exemplo, 
do fideicomissário, "se o desaparecido for fiduciário" (RODRIGUES, 2002, p. 
464; sobre o fideicomisso, ver CRUZ, 1971b, p. 60/61).

O art. 28 do novo Código Civil prossegue:

A sentença que determinar a abertura da sucessão provi
sória só produzirá efeito cento e oitenta dias depois de 
publicada pela imprensa; mas, logo que passe em julgado, 
proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inven
tário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido.
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§ l 2 Findo o prazo a que se refere o art. 26, e não havendo 
interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério 
Público requerê-la ao juízo competente.
§ 22 Não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer 
o inventário até trinta dias depois de passar em julgado a 
sentença que mandar abrira sucessão provisória, proceder-se-á 
à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida nos 
arts. 1.819 a 1.823.

A segunda fase da ausência sugere a conciliação da probabilidade já 
existente da morte do ausente com a possibilidade ainda razoável do seu 
retorno, admitindo-se a decorrente retomada da posse dos seus bens. Daí 
o prazo de seis meses para que a sentença proferida pelo Juiz, decretando a 
sucessão provisória, tenha efeito. Segundo Marcato (1995, p. 275), proferida 
"sentença determinando a abertura da sucessão provisória, procede-se ao 
cumprimento ou abertura de seu testamento, se houver, ou ao inventário e 
partilha dos bens do ausente, como se fosse falecido".

Não havendo herdeiros ou interessados, aplicar-se-ão os dispositivos 
mencionados relativos à herança jacente (arts. 1.819/1.823 do CC/2002 e
I .  142/1.158 do CPC).

O procedimento dos arts. 1.159/1.169 do CPC integra o Livro IV, Título
II, Dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Entre as dispo
sições gerais do Capítulo I, inclui-se a do art. 1.111: "A sentença poderá ser 
modificada, sem prejuízo dos efeitos já produzidos, se ocorrerem circuns
tâncias supervenientes". Em consequência, não deveria o legislador usar a 
expressão passar em julgado, própria das sentenças de mérito da jurisdição 
contenciosa (NEGRÃO; GOUVÊA, 2008b, notas 1 e 2 ao art. 1.111 do CPC).

A citação dos interessados também é indispensável, sendo a do 
curador e dos herdeiros presentes feita pessoalmente; e a dos herdeiros 
ausentes, por editais, para que façam sua habilitação (art. 1.164 do CPC). 
O Ministério Público deverá ser intimado (não citado, conforme redação 
imprópria do art. 1.105 do CPC), para atuar como órgão fiscal, hipótese 
diversa daquela do art. 1.163, § 2a, do CPC, reiterada, desnecessariamente, 
pelo art. 28, § l s, do novo Código Civil, transcrito há pouco.

O inventário e partilha, apesar de algumas discordâncias doutrinárias, 
constitui procedimento especial de jurisdição contenciosa (arts. 982/1.045 
do CPC). Caracteriza-se como um dos poucos procedimentos "que não se 
deixam reduzir a qualquer denominador comum" (MOREIRA, 1997, p. 7, 
onde o autor observa que alguns procedimentos recaem no procedimento
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ordinário e outros, nocautelar). O inventário e partilha admite julgamento de 
pretensões diversas, só não acolhendo aquelas que envolvam alta indagação, 
devendo os interessados ser remetidos "para os meios ordinários" (arts. 
1.000, parágrafo único, 1.001 e 1.018 do CPC). A sucessão provisória, por 
força do art. 28, coput, do novo Código Civil, abrange o inventário e partilha 
dos bens arrecadados, como veremos adiante.

Explica-se, portanto, o disposto no parágrafo único do art. 1.164 do CPC: 
"A habilitação dos herdeiros obedecerá ao processo do art. 1.057." Evidente 
o caráter contencioso do procedimento especial dos arts. 1.055/1.062 do 
CPC, seja pela sua localização no Título I do Livro IV deste, seja pela evidente 
pretensão de alguém à herança, a que outrem poderá opor resistência, 
expressão mais simples da lide. Mas não se pode esquecer o "caráter 
precário" da sucessão provisória, "porque pode a qualquer momento ser 
extinta, bastando que o ausente reapareça" (THEODORO JÚNIOR, 1997, p. 
437).

Temos observado a existência de certa cautelaridade difusa no sistema 
processual. O legislador segue, nesses casos, os comandos da experiência. 
Acabamos de mencionar o inventário e partilha, procedimento especial de 
jurisdição contenciosa mais frequente, já que a ausência constitui hipótese 
excepcional. Se examinarmos atentamente os arts. 1.000, parágrafo único, 
final, 1.001, final, 1.016, § 2-, final, 1.018, 1.019, final, e 1.035, final, a 
reserva de bens, ou do quinhão do herdeiro excluído, ou, ainda, a cautela 
para entrega do quinhão, conforme o caso, traduz nítida medida cautelar. O 
art. 1.039 do CPC não se refere a todos esses casos, mas não deixa dúvida, 
pelo menos sobre alguns deles:

Cessa a eficácia das medidas cauteiares previstas nas várias 
seções deste Capítulo:
í -  se a ação não for proposta em trinta (30) dias, contados da 
data em que da decisão foi intimado o impugnante (art. 1.000, 
parágrafo único), o herdeiro excluído (art. 1.001) ou o credor 
não admitido (art. 1.018) [...]

Há precedente que confirma tudo isso: "Tratando-se de verdadeira 
medida cautelar inserta no bojo do inventário, exigível o preenchimento 
de seus dois pressupostos: 'fumus boni juris' e 'periculum in mora' (STJ-4- 
Turma, REsp 34.323-2-MG)" (NEGRÃO; GOUVÊA, 2008b, nota n. Ia . ao art.
1.001 do CPC).
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Também o art. 29 do novo Código Civil estabelece medida cautelar: 
"Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão 
dos bens móveis, sujeitos a deterioração ou a extravio, em imóveis ou em 
títulos garantidos pela União."

O tom cautelar prossegue:

Art. 30. Os herdeiros, para se imitirem na posse dos bens 
do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante 
penhores ou hipoteca equivalentes aos quinhões respectivos.
§ l fi Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder 
prestara garantia exigida neste artigo, será excluído, mantendo- 
se os bens que lhe deviam caber sob a administração do 
curador, ou de outro herdeiro designado pelo juiz, e que preste 
a garantia.
§ 2a Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez 
provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independente
mente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente.

O art. 31 estabelece inalienabilidade temporária dos imóveis do 
ausente: "Os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por 
desapropriação, ou hipotecar, quando o ordene o juiz, para lhes evitar a 
ruína". Transformados os bens móveis em imóveis (art. 29 do CC/2002), 
sujeitos a tal vínculo (cf. a respeito CRUZ, 1971a, p. 33 e ss.), a exclusão do 
herdeiro, certamente mais carente, deixará de tornar-se obrigatória.

O art. 34 demonstra que o legislador não ficou indiferente a essa 
situação: "O excluído, segundo o art. 30, da posse provisória, poderá, justifi
cando a falta de meios, requerer lhe seja entregue metade dos rendimentos 
do quinhão que lhe tocaria."

Ainda assim, o herdeiro com maior necessidade é tratado em situação 
de desigualdade, em face daqueles que dispõem de meios para oferecer 
as garantias exigidas pelo novo Código. Impõe-se a busca de conciliação 
da conservação dos bens do ausente, durante a sucessão provisória, com a 
entrega dos rendimentos integrais aos herdeiros mais carentes.

Notemos que a inalienabilidade do art. 31 é temporária; tomando-se 
definitiva a sucessão, ela não subsistirá. E poderá antecipar-se o levanta
mento de referido vínculo: "Art. 35. Se durante a posse provisória se provar a 
época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á, nessa data, aberta 
a sucessão em favor dos herdeiros, que o eram àquele tempo".
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Evidentemente ela será ineficaz em face dos credores do ausente 
(art. 32), uma vez que a sua finalidade se restringe a conservar o imóvel do 
desaparecido, sem excluir o herdeiro, não beneficiário da regra do art. 33, 
da percepção integral dos rendimentos que lhe caibam. E pode acontecer 
que mesmo o sucessor provisório que não for descendente, ascendente 
ou cônjuge, justificando a falta de meios, fique dispensado de capitalizar 
metade desses rendimentos, como determina o referido art. 33 do novo 
Código Civil.

De resto, ficou bastante claro que se trata de sucessão precária, 
como bem confirma o art. 36: "Se o ausente aparecer, ou se lhe provar a 
existência, depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as 
vantagens dos sucessores nela imitidos, ficando, todavia, obrigados a tomar 
as medidas assecuratórias precisas, até a entrega dos bens a seu dono." O 
mencionado art. 32 fica confirmado aí: "Empossados nos bens, os suces
sores provisórios ficarão representando ativa e passivamente o ausente, 
de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que de futuro 
àquele forem movidas".

Enfim, chega a terceira etapa da ausência: a sucessão definitiva. Alguns 
prazos foram reduzidos pelo novo Código Civil, o que não aconteceu, porém, 
com o do art. 1.167, inc. II, do CPC, que já é de dez anos. Não sobrevindo a 
certeza da morte do ausente (inc. I do art. 1.167 do CPC), nem transcorrido 
o prazo de cinco anos, no caso de ausente octogenário (inc. III do art. 1.167 
do CPC), a sucessão pode tornar-se definitiva após dez anos do trânsito em 
julgado da sentença que conceder a abertura da sucessão provisória, desde 
que os interessados requeiram essa providência "e o levantamento das 
cauções prestadas" (art. 37 do CC/2002).

A certeza da morte do ausente não oferece dificuldade, pois com ela 
nenhuma restrição se fará mais à sucessão. Notemos que essa certeza se 
mostra, logicamente, mais vantajosa do que a hipótese já mencionada em 
que o art. 7e do novo Código admite a morte presumida.

O prazo de dez anos estabelece margem satisfatória de segurança, 
conciliando-se o interesse do ausente com o dos seus sucessores. Daí a 
dispensa das garantias prestadas pelos sucessores provisórios.

Evidentemente a mencionada norma sobre o prazo especial para 
os ausentes muito idosos subsiste: "Art. 38. Pode-se requerer a sucessão 
definitiva, também, provando-se que o ausente conta oitenta anos, e que de
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cinco datam as últimas notícias dele". Esta regra, em essência, já se continha 
no art. 482 do Código Civil de 1916 e no art. 1.167, inc. III, do CPC. A média 
da vida humana, pelo menos nos países mais desenvolvidos, já atinge os 
oitenta anos, graças aos progressos da ciência e das condições gerais de 
sobrevivência. Por enquanto, porém, o legislador não se deixou sensibilizar 
e manteve o limite de segurança já antigo. Se não há notícias do octogenário 
ausente há mais de cinco anos, admite-se a sucessão definitiva, não prevale
cendo, portanto, o prazo de dez anos.

Por último, o art. 39 do novo Código Civil prevê a hipótese extrema do 
reaparecimento do ausente após a sucessão definitiva:

Regressando o ausente nos dez anos seguintes à abertura 
da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou 
ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes 
no estado em que se acharem , os sub-rogados em seu lugar, 
ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem 
recebido pelos bens alienados depois daquele tempo.
Parágrafo único. Se, nos dez anos a que se refere este artigo, 
o ausente não regressar e nenhum interessado promover a 
sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio 
do Município ou do Distrito Federal, se localizados nas respec
tivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, 
quando situados em território federal.

Em rigor, a sucessão definitiva da pessoa ausente não deixa de ser 
provisória. Claro que o inventário e a partilha já mencionados se fazem de 
modo definitivo e sem as garantias exigidas dos herdeiros na mera sucessão 
provisória. Marcato (1995, p. 276) salienta a necessidade de sentença decla
rando a

[...] ausência definitiva, com a conseqüente abertura, também 
definitiva, da sucessão (CPC art. 1.167). Regressando o ausente 
nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva [...] 
receberá os bens ainda existentes no estado em que se acharem, 
ou os sub-rogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros 
e demais interessados houverem recebido pelos alienados 
depois daquele tempo [...] Isso sucede porque, mesmo tendo 
havido sucessão definitiva, o sucessor do ausente é titular de 
propriedade resolúvel, ficando resguardados, contudo, o:, 
direitos de terceiros [...] O mesmo ocorrerá se surgir descen
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dente ou ascendente do ausente reclamando a herança, caso 
em que a receberá com as ressalvas já examinadas.

Borghi (2002, p. 63/64) observa que o art. 484 do Código Civil de 1916, 
"sem correspondente no futuro Código", cuidava dos efeitos da ausência em 
relação aos filhos menores do ausente, estabelecendo

[...] dever-se proceder com os mesmos como se fossem órfãos 
de pai e mãe, na hipótese de o outro cônjuge, ou companheiro 
ou convivente na união estável, complementamos, já ter 
falecido, ou não poder exercer o pátrio poder (poder familiar, 
na redação do futuro Código). Esciareça-se, por oportuno, que 
o mesmo procedimento ocorrerá no caso de tratar-se de filho 
havido fora do casamento ou da união estável (CF, art. 227, 
§ 62, que equipara a todos os filhos, independentemente de 
sua origem), o qual estava sob o pátrio poder (poder familiar) 
somente do ausente. Dessa forma, aqueles filhos cairão sob 
tutela (testamentária, legai ou dativa); se, porventura, o tutor 
também for declarado ausente, a prestação judicial das contas 
relativas ao exercício da tutela será feita pelos seus herdeiros, 
ou representantes (CC vigente, art. 438, e futuro CC, art. 1.759).

Mesmo com o progresso dos transportes e dos meios de comunicação, 
os dispositivos legais sobre a ausência não escondem alguma reminiscência 
sebastianista.

Conclusões
Destacamos que a mais perceptível característica do novo Código Civil 

talvez decorra da igualdade instituída pela Constituição de 1988 em matéria 
de família, em relação às uniões, matrimonial e estável, assim como à 
filiação. A propósito, até dedicamos tópico deste estudo ao chamado Direito 
Civil Constitucional.

O novo diploma contém regras de outras disciplinas, especialmente 
de Direito Processual Civil, aspecto criticável, sabido que tal ramo do Direito 
Público, mais propriamente, Direito Processual Não Penal Comum, regula o 
exercício da atividade jurisdicional, mesmo em matéria de Direito Público.

CRUZ, J. R. G. da. Aspects of Family Law in view of the new Civil Code Justitia , 
São Paulo, v. 201, p. 157-222, Jan./Dec. 2010.

_______________________________ Cível / Civil
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® ABSTRACT: The new Civil Code, of 2002, as well as the former one, of 
1916, comprises Family Law, i.e., the rules applying to family matters, 
specially those concerning marriage, parent and child relationship, marital 
property System, stable union, guardianship and curatorship. Other rules, 
such as those regarding the absence and the right to personality, whether 
or not within the Code provisions, are also related to the subject.

® KEY WORDS: New Civil Code. Family Law. Marriage. Parent and child 
relationship. Marital property system. Stable union. Guardianship. 
Curatorship.
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A Atuação do Ministério Público 
na Segunda Instância

Hugo Nigro MAZZILU’

• SUMÁRIO: Introdução. 1 0  Ministério Público na Constituição e nas leis 
orgânicas. 2 Papel atual dos Procuradores de Justiça. 3 Crítica à atuação. 
Conclusão. Referências.

® RESUMO: Apesar da evolução institucional do Ministério Público brasi
leiro, especialmente após a Constituição brasileira de 1988, seu trabalho 
na segunda instância ainda não se aperfeiçoou. É necessário dar mais 
funções ativas aos membros da Instituição junto aos tribunais, valorizando 
sua atuação e sua independência funcional.

® PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público. Atuação na segunda instância. 
Evolução institucional. Independência funcional.

Introdução
Nas últimas décadas, o Ministério Público (MP) brasileiro muito evoluiu, 

em especial a partir do momento em que abandonou seu antigo papel de 
defensor do governo ou do Estado para tornar-se defensor dos interesses 
sociais.

Seu notável status constitucional, se não o fez Poder de Estado, conferiu- 
lhe as garantias de Poder. De um lado, foi natural que lhe sobreviessem 
as grandes mudanças de estrutura física — mais membros e servidores, 
informatização, prédios próprios, melhor remuneração. Na área funcional, 
suas novas atribuições atingiram diretamente o trabalho da Instituição 
junto à primeira instância. De outro lado, porém, não houve a correspon
dente mudança na metodologia de trabalho e na atuação dos Procuradores 
de Justiça, pois o Ministério Público estadual continuou dividido em duas 
instâncias, quase estanques, sem maior sinergia entre si.

* Procurador de Justiça aposentado, ex-Presidente da Associação Paulista do Ministério 
Público.
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Para nós, porém, os membros do Ministério Público são todos verda
deiros Promotores de Justiça, pois os Procuradores nada mais são que 
Promotores mais experientes. Seu potencial, contudo, ainda é subapro- 
veitado, pois, não raro, os Procuradores se limitam a dar assessoria jurídica 
aos tribunais, sem assumir posição processual condizente com a causa que 
trouxe a Instituição ao processo.

1 O Ministério Público na Constituição e nas leis orgânicas
A Constituição de 1988 conferiu novo perfil ao Ministério Público, 

com finalidades, garantias, vedações e instrumentos de atuação funcional. 
Quanto a seus órgãos, só mencionou expressamente o chefe da Instituição 
(o Procurador-Geral da República e os Procuradores-Gerais de Justiça); 
não fez referência nominal aos demais órgãos individuais ou colegiados 
da instituição, relegando à lei complementar estabelecer sua organização, 
atribuições e estatuto (art. 128, § 59, da CF).

Ao cuidar dos órgãos individuais de execução do Ministério Público junto 
à segunda instância, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP) 
-  Lei nQ 8.625/1993 -  referiu-se somente ao Procurador-Geral e aos Procu
radores de Justiça (art. 79). Após enumerar as tarefas do primeiro (art. 29), 
cuidou dos últimos, a quem cabe "exercer as atribuições junto aos tribunais, 
desde que não cometidas ao Procurador-Geral de Justiça, e inclusive por 
delegação deste" (art. 31). Assim, as atribuições dos Procuradores de Justiça 
passaram a ser: (1) ou residuais (tudo o que não caiba ao chefe do Parquet, na 
atuação junto aos tribunais); (2) ou supletivas (tudo o que lhes seja delegado 
pelo chefe do Parquet).

Já a Lei Orgânica Estadual do Ministério Público (LOEMP) dispôs que 
"aos Procuradores de Justiça cabe exercer as atribuições do Ministério 
Público junto aos tribunais, inclusive a de interpor recursos aos tribunais 
superiores, desde que não privativas do Procurador-Geral de Justiça" (art. 
119 da Lei Complementar paulista n9 734/1993).

A LONMP e a LOEMP pouco ou nada evoluíram , se comparadas com 
a legislação anterior. Veja-se que a antiga LC n9 40/1981 já considerava 
como órgãos de execução, no segundo grau de jurisdição, o Procurador- 
Geral de Justiça e os Procuradores de Justiça (art. 59, II), cometendo-lhes 
as funções específicas dos membros do MP estadual na segunda instância 
(art. 14).
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2 Papel atual dos Procuradores de Justiça
A que se resume hoje, pois, a atuação dos membros do Ministério 

Público estadual na segunda instância, como órgãos de execução?
Desconsideremos, naturalmente, suas tarefas junto aos órgãos de 

administração (a atuação na Corregedoria-Geral, ou a participação no 
Colégio de Procuradores de Justiça, no Conselho Superior do Ministério 
Público, em Centros de Acompanhamento e Execução ou em atividades de 
assessoramento). Desconsideremos, ainda, as funções de execução quando 
sejam excepcionais (como Procurador-Geral de Justiça, ou como partícipes 
de decisões colegiadas de execução, no Colégio de Procuradores ou no 
Conselho Superior). Desconsideremos, enfim, as atuações em "equipes", 
quando fruto de designações discricionárias do Procurador-Geral, se a elas 
não corresponderem cargos com atribuições definidas em lei (por exemplo, 
equipes de recursos extraordinários, de crimes de prefeitos). Cuidemos, 
sim, do dia a dia comum dos Procuradores de Justiça, como órgãos de 
execução.

Nessa qualidade, eles oficiam normalmente junto ao Tribunal de 
Justiça, dando pareceres nos processos que lhes são distribuídos. Propõem 
raríssimas ações nos casos de competência originária dos tribunais, em regra 
por delegação do Procurador-Geral, e interpõem raríssimos recursos, pois 
são equipes especializadas de Procuradores que o fazem, sob delegação do 
Procurador-Geral. E apenas alguns Procuradores designados oficiam nas 
sessões dos tribunais.

Na prática, os Procuradores de Justiça limitam-se, pois, a dar pareceres 
nos processos em que se exija a intervenção do Ministério Público no 
segundo grau, sendo as sustentações orais geralmente atribuídas a Procura
dores escolhidos pelo chefe da Instituição, mediante delegação.

3 Crítica à atuação
Há nisso um grave erro de enfoque. Em primeiro lugar, o Procurador 

de Justiça é um Promotor de Justiça da mais alta instância. Deveria ser mais 
bem aproveitado, e não desestimulado. Enquanto o Promotor é um agente 
político que toma as mais importantes decisões funcionais (se investiga, se 
propõe uma ação, se interpõe um recurso), já o Procurador é limitado, e no mais 
das vezes trabalha em casa, não investiga, não colhe provas, não propõe 
ações, sequer interpõe recursos, limitando-se a encaminhar às equipes 
especializadas sugestões para eventuais providências institucionais.
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E, por último, não raro acaba sendo mesmo um mero substituto ou delegado 
do Procurador-Geral, quando age sob sua designação ou delegação.

Ora, os membros do Ministério Público, desde o mais novo substituto 
até o chefe da Instituição, todos gozam de independência funcional, não 
havendo razão para colocá-los no nível de agentes delegados. Já vão longe 
os tempos em que todos os membros do Ministério Público eram meros 
substitutos do Procurador-Geral; hoje, ao contrário, como órgãos indepen
dentes do Ministério Público, agem sob relação de organicidade, tornando a 
Instituição presente por seus atos. Gozam de independência funcional e só 
agem por delegação nos poucos casos em que, por força de lei, a atuação 
seja privativa do Procurador-Geral.

O princípio do promotor natural ainda não encontrou, porém, 
adequada expressão no que diz respeito às atribuições dos Procuradores 
de Justiça. Com muitas atribuições ainda centralizadas no chefe do 
Parquet, e divididos os Procuradores em Procuradorias sem atribuições 
agregadas por lei a seus cargos, não raro recebem os processos de acordo 
com critérios administrativos internos, em sistema que ainda precisa de 
aprimoramento.

Impõe-se repensar a atuação da segunda instância do Ministério 
Público, valorizando a atuação dos Procuradores de Justiça e cometendo- 
lhes misteres que ultrapassem aqueles apenas interventivos (pareceres), e 
alcancem aqueles ativos (propositura de ações e interposição de recursos 
em todos os feitos em que atuem). Assim transformaríamos os Procuradores 
de Justiça em verdadeiros Promotores, com mais dinamismo na atuação, 
especialmente na promoção de ações civis ou penais públicas que envolvam 
consequências regionais ou estaduais, em contraponto à atuação dos atuais 
Promotores, que poderia circunscrever-se aos limites da comarca. Assim, de 
lege ferenda seria possível cometer aos Procuradores de Justiça a instau
ração de inquéritos civis ou a propositura de ações cíveis ou criminais quando, 
consoante critérios fixados na lei, fosse conveniente uma atuação coerente e 
uniforme da Instituição, como na defesa de interessestransindividuais que ultra
passassem os limites de uma comarca, ou no combate a crimes que atingissem 
o Estado . Na mesma este ira , funções de ombudsman  poder-lhes-iam  
ser cometidas, sob os mesmos critérios.

Conviria, pois, que a lei desconcentrasse as funções que atualmente 
são exercidas pelo Procurador-Geral, por si ou por delegação, até porque ele 
não as pode exercer diretamente, nem as exerce de fato.

Para tanto, seria necessário fazer mudanças nas Procuradorias de 
Justiça.
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Em primeiro lugar, mudança terminológica. Com efeito, posto tenha 
raízes históricas a terminologia de "procurador" para os representantes 
do Ministério Público, na verdade o termo se presta hoje a infindáveis 
confusões com os "Procuradores Federais" (advogados de autarquias), 
os "Procuradores do Estado", "de M unicípio" etc. Deveríam chamar-se 
todos os membros do M inistério Público "Promotores de Justiça".

Em seguida, mudança de estrutura. É necessário conferir aos Procu
radores atribuições previamente fixadas por critérios legais. Assim, em 
vez de termos, por exemplo, uma centena de Procuradores de Justiça 
"criminais", deveriamos ter vários Procuradores de Justiça do júri, outros 
tantos de repressão a delitos patrimoniais, outros de repressão ao tráfico 
de entorpecentes, sempre por criação de cargos com atribuições definidas 
na lei. Em vez de termos uma centena de Procuradores de Justiça "cíveis", 
deveriamos ter, por exemplo, outros tantos Procuradores de Justiça de família, 
do meio ambiente, do consumidor etc. -  para oficiarem em casos de repercussão 
regional ou estadual, inclusive podendo investigar e propor ações no âmbito de 
suas atribuições funcionais.

Esses cargos seriam regularmente preenchidos por remoção, valori
zando-se as opções individuais, as especializações e a experiência de cada 
qual.

Conclusão
Urge, enfim, valorizar a função do Procurador de Justiça, melhor 

aproveitando sua vasta experiência funcional e integrando-o mais adequa
damente à pujante atuação da primeira instância do Ministério Público.

MAZZILLI, H. N.The Public Prosecutor's Office intheCourts of Justice. Justitia, 
São Paulo, v. 201, p. 223-228, Jan./Dec. 2010.

® ABSTRACT: Despite the institutional evolution of the Brazilian Public 
Prosecutors' Office, especially after the 1988 Constitution, its job in the 
courts of Justice has shown little improvement. It is necessary to provide 
members of the institution with more active roles in the courts, thereby 
valuing their performance and functional independence.

® KEY WORDS: Public prosecutor's Office. Court of Appeals. Institutional 
evolution. Functional independence.



Referências
MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime jurídico do Ministério Público. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007.
________ . O acesso à Justiça e o Ministério Público. 5. ed. São Paulo: Saraiva,
2007.
RASSAT, Michèle-Laure Rassat. Le ministère public entre son passé et son 
avenir. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1967. 
SIQUEIRA NETTO, Carlos. Ministério Público -  uma nova estratégia para seu 
aperfeiçoamento. Justitia, São Paulo, ano XXXIX, v. 99, n. 189, p. 196-198, 4. 
trimestre de 1977.

228_________________ Justitia, São Paulo, 67 (201), jan./dez. 2010_________



Cível / Civil 229

Notas sobre o Projeto de Novo Código 
de Processo Civil Brasileiro

Arruda ALVIM'

o SUMÁRIO: 1 Filosofia do Projeto de Lei no Senado 166/2010 (PLS 
166/2010). 2 Estrutura do Código vigente: um comparativo com o Código 
proposto (PLS 166/2010). 3 Instrumentos para a concretização dos 
princípios e valores objetivados pelo Projeto. 3.1 Segurança e contradi
tório. 3.2 Simplificação procedimental. 4 Sistema probatório, meios de 
conciliação e outros mecanismos direcionados à efetividade e à instru- 
mentaiidade do processo. 5 As tutelas de urgência e de evidência. 6 Do 
julgamento das causas repetitivas. 7 Sentença e coisa julgada. 8 Inovações 
em matéria de recursos e a jurisprudência nos tribunais. Conclusão. 
Referências.

® RESUMO: O texto aborda o Projeto de Novo Código de Processo Civil 
brasileiro, com enfoque nos seguintes aspectos: estrutura; princípios 
gerais; inovações referentes ao procedimento; tratamento dedicado 
à atuação das partes e do Juiz; a nova disciplina dos recursos; o julga
mento das questões repetitivas em primeiro grau e em sede recursal. 
Buscou-se descrever as regras em uma perspectiva comparada com o 
sistema do Código de Processo Civil (CPC) brasileiro vigente, de modo 
a apontar em que medida o Projeto pretende manter ou aprimorar as 
normas vigentes e em quais são as propostas realm ente inovadoras. 
Além disso, o conteúdo das normas propostas no Projeto de Novo 
Código de Processo Civil foi analisado sob a égide das tendências 
contemporâneas do direito processual de adequação dos instrumentos 
processuais às modalidades de conflitos existentes. *

* Advogado e Parecerista, com atuação nas áreas de Direito Civii, Empresarial, Processual 
Civil, Constitucional e Administrativo. Professor Titular do Mestrado e Doutorado da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
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® PALAVRAS-CHAVE: Projeto. Novo código processual. Inovações.

1 Filosofia do Projeto de Lei no Senado n® 166/2010 (PLS 166/2010)
A filosofia do PLS 166/20101, nas suas linhas mais gerais, é a seguinte: 

não se pretendeu fazer uma mudança radical ou brusca, até porque as 
mudanças radicais em direito em rigor não se justificam, e, se feitas, não 
geram resultados satisfatórios.

Procurou-se manter o que seria aproveitável do Código vigente, e 
incorporar novidades tendo em vista uma resposta mais atual aos problemas 
que afligem os operadores do direito.

Desde oart. I 9, o Projeto enfatiza o valorfundamental da Constituição, 
o que representa um enfoque contemporâneo da temática do direito. 
Valeu-se, portanto, da concepção de que os Códigos devem ser iluminados 
pelas Constituições.

Além disso, da estrutura do Projeto extrai-se, em primeiro lugar, a 
intenção de imprimir-se maior organicidade e simplicidade à normativa 
processual civil e ao processo, com o objetivo de fazer que o Juiz deixe, 
na medida do possível, de se preocupar excessivamente com o processo, 
como se fosse um fim em si mesmo, procurando deslocar o foco da atenção 
do julgador para o direito material. Com isso, pretende-se descartar uma 
"processualidade excessiva", desvinculada do objetivo primordial de solução 
do conflito pelo direito material.

Outro ponto importante a ser frisado é a extrema cautela do Projeto 
no que tange à manutenção da segurança jurídica e da estabilidade da 
jurisprudência. Procurou-se, como se verá mais adiante, incentivar a 
uniformidade da jurisprudência e sua estabilidade e, ao mesmo tempo, 
conferir maior rendimento (/.e., efetividade) a cada processo, individual
mente considerado.

1 PLS é a sigla de Projeto de Lei do Senado. Após a inserção de algumas emendas à redação 
original, o PSL166 foi aprovado pelo Senado Federal e remetido à Câmara dos Deputados 
em dezembro de 2010. Far-se-á referência ora à redação original, apresentada ao Senado 
em maio de 2010, ora ao substitutivo, texto emendado e aprovado pelo Senado Federal 
em dezembro desse mesmo ano, atualmente submetido à Câmara dos Deputados.
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2 Estrutura do Código vigente: um comparativo com o Código proposto 
(PLS 166/2010)

Como se sabe, o Código de Processo Civil brasileiro vigente tem cinco
livros.

O Livro I, intitulado "Do Processo de Conhecimento", contém dispo
sições correspondentes à Parte Geral, relativas a temas como jurisdição, 
ação, partes e procuradores, competência, atos processuais, tempo no 
processo, comunicação dos atos processuais etc. As normas que dizem 
respeito propriamente ao processo de conhecimento somente têm lugar 
após essas disposições gerais, embora sejam todas integrantes do mesmo 
Livro I. Referidas normas incluem, além dos preceitos pertinentes ao proce
dimento comum -  ordinário e sumário -  em primeiro grau de jurisdição, a 
fase de cumprimento de sentença, e a disciplina da ordem dos processos nos 
tribunais e dos meios de impugnação às decisões judiciais (recursos e ação 
rescisória).

O Livro II do Código de Processo Civil cuida do "Processo de Execução" 
e suas espécies, bem como das defesas do executado; o Livro III, do "Processo 
Cautelar", incluindo-se aí as medidas cautelares que podem ser conhecidas 
no bojo do processo de conhecimento (art. 798 e ss.); já o Livro IV disciplina 
os "Procedimentos Especiais", de jurisdição voluntária e contenciosa; e, por 
derradeiro, o Livro V contém as "Disposições Finais e Transitórias".

O PLS 166/2010 -  que trata do Projeto de Novo Código de Processo 
Civil -  contém, igualmente, cinco livros, porém com distribuição diversa 
daquela contida no Código de Processo Civil vigente.

Do ponto de vista da organicidade, o Projeto aprimorou a divisão do 
Código de Processo Civil vigente, observando maior rigor técnico e metodo
lógico. O PLS 166/2010 contém, no Livro I, uma "Parte Geral", que atualmente 
se encontra embutida no Livro I do Código de Processo Civil hodierno. Foram 
incluídas nesse livro, por exemplo, as matérias da competência, suspeição, 
impedimentos e o sistema de provas. Essa "Parte Geral" representa uma 
conquista técnica e, portanto, deve ser preservada e aprimorada.

No Livro II, o Projeto trata "Do Processo de Conhecimento" -  incluídos os 
procedimentos comum e especiais -  e da fase de cumprimento da sentença; 
no Livro III, disciplina a execução em suas diversas espécies, bem como as 
defesas do executado; no Livro IV, cuida dos "Processos nos Tribunais e dos 
Meios de Impugnação da Decisões Judiciais", onde se incluem temas como a 
ação rescisória, os recursos e assuntos afins; no Livro V, estão as "Disposições 
Finais e Transitórias".
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Comparativamente com o Código de Processo Civil em vigor, a siste- 
matização afigura-se muito mais clara e simplificada, uma vez que: a) destina 
um livro específico do Código às normas que compõem a parte geral, confe
rindo-lhes abordagem correta do ponto de vista metodológico e ressaltando 
sua im portância; b) inclui os procedimentos especiais no livro quetrata "Do 
Processo de Conhecimento", porque aqueles se enquadram, rigorosamente, 
no âmbito deste; c) dedica um livro específico ao processo nos tribunais e 
aos meios de impugnação às decisões judiciais, cujas normas regentes, por 
suas peculiaridades, merecem ser tratadas de maneira apartada às atinentes 
ao procedimento em primeiro grau; e, por fim, d) deixa de atribuir natureza 
típica e procedimento específico a determinadas medidas de cunho cautelar, 
bem como de enquadrar as medidas cautelares no âmbito do "Processo 
Cautelar", atualmente disciplinado em livro próprio (Livro III do Código de 
Processo Civil), salvo a disciplina dos arts. 273 e 461; privilegia, portanto, 
a instrumentalidade da tutela de urgência (assim entendidas as medidas 
antecipatórias e acautelatórias), adequadamente reguladas, em conjunto 
com a tutela de evidência, na "Parte Geral" do Projeto de Novo Código de 
Processo Civil (arts. 269-286 do PLS 166/2010, na redação do substitutivo 
aprovado pelo Senado Federal em dezembro de 2010), enquadrando-as 
como espécies de tutela jurisdicional que se submetem a um procedimento 
e a princípios comuns.

3 Instrumentos para a concretização dos princípios e valores objeti
vados pelo Projeto

3.1 Segurança e contraditório
Da perspectiva da segurança jurídica, dentre outras medidas, procura-se 

estabelecer uma intensa necessidade de contraditório, à luz, evidentemente, 
de uma visão que deflui da Constituição Federal.

O PLS 166/2010 -  na redação do substitutivo aprovado pelo Senado 
Federal em dezembro de 2010 -  prevê, por exemplo, que mesmo as decisões 
judiciais que independem de provocação das partes, a respeito de questões 
de ordem pública, devem ser precedidas de contraditório, com efetiva 
oportunidade de prévia manifestação dos interessados (arts. 99 e 10 do PLS 
166/2010). A exigência dessa medida -  que evidencia o propósito legislativo 
de concretizar o princípio constitucional do contraditório -  aplica-se não 
apenas às decisões relativas a controvérsias fáticas, mas também àquelas
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alusivas a questões eminentemente jurídicas. Nessa linha, o art. 10 do PLS 
166/2010 é expresso ao vedar ao Juiz que decida com base em "funda
mento" a respeito do qual "não se tenha dado às partes oportunidade de se 
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual se tenha que decidir 
de ofício".

Não se trata, em absoluto, de revogação do princípio do iura novit 
curia, que permite ao Juiz decidir com base em fundamentos jurídicos 
não invocados pelas partes; trata-se, simplesmente, de facultar às partes 
interessadas oportunidade de se manifestarem e influenciarem a convicção 
judicial a respeito da aplicabilidade daquele fundamento jurídico ou fático 
não invocado ou não debatido nos autos. Evita-se, dessa forma, que as 
partes sejam surpreendidas, no momento da decisão judicial, com um 
argumento ou alegação de que não cogitaram, cuja incidência ao caso 
poderia ser afastada ou modificada, se a matéria tivesse sido previamente 
debatida.

A imprescindibilidade de contraditório é enfatizada, ainda, v.g., no que 
tange à desconsideração da pessoa jurídica, pois o art. 78 do PLS 166/2010 é 
explícito ao determinar que o juiz só poderá desconsiderar a pessoa jurídica 
depois de observado o princípio do contraditório.

3.2 Simplificação procedimental
Sob a ótica da simplificação, são diversos os aspectos que consagram a 

instrumentalidade processual. Procurar-se-á pontuar alguns deles.
O Projeto, com vistas à desburocratizaçâo cartorária, define melhor 

os atos ordinatórios a serem praticados pelo escrivão (art. 170, § do PLS 
166/2010).

Paraleiamente, concede-se aos advogados a faculdade -  ou mesmo o 
dever, em determinadas hipóteses -  de promover a intimação por correio, 
da parte contrária, de testemunhas etc. (assim, v.g., os arts. 241, § 12, e 
441 do PLS 166/2010, na redação do substitutivo aprovado pelo Senado 
Federal em dezembro de 2010).

Permite-se a utilização do processo eletrônico, que deverá ser objeto 
de leis específicas, que atribuam competência regulatória aos tribunais, com 
sistemática unificada no Conselho Nacional de Justiça (art. 163, §§  12, 22, 
32 e 42, do PLS 166/2010, na redação do substitutivo aprovado pelo Senado 
Federal em dezembro de 2010).
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Elimina-se, por exemplo, a figura da reconvenção no procedimento 
ordinário (arts. 315 a 318 do CPC vigente), que é substituída por um 
pedido contraposto (art. 326, §§  12 e 2®, do PLS 166/2010 na redação do 
substitutivo aprovado pelo Senado Federal em dezembro de 2010)2, a ser 
deduzido no bojo da contestação, com o que se corporifica o princípio de que 
natureza dúplice da ação dúplice passa a ser a regra geral. Se a contestação 
pode abrigar, se for o caso, o pedido contraposto, não há mais necessidade 
de reconvenção.

O pedido contraposto é também regulado pelo art. 297, parágrafo único 
(estende ao pedido contraposto as exigências pertinentes ao pedido formulado 
na ação originária), art. 304, parágrafo único (estende ao pedido contraposto as 
regras pertinentes à alteração do pedido e da causa de pedir deduzidos na ação 
originária), e art. 337, parágrafo único, do PLS 166/2010 (concede prazo de 
quinze dias para manifestação do autor da ação originária e requerimento 
de provas).

Estabelece o § 2Q do art. 326 do PLS 166/2010 (na redação do substi
tutivo aprovado pelo Senado Federal em dezembro de 2010) que o pedido 
contraposto tem autonomia, de modo que, se ocorrer extinção da ação 
principal, o processo prossegue para julgamento do pedido contraposto.

Também simplificaram-se, diminuíram-se as hipóteses de intervenção 
de terceiros.

Manteve-se o chamamento ao processo (arts. 319 a 321 do PLS 
166/2010, na redação do substitutivo aprovado pelo Senado Federal em 
dezembro de 2010), já previsto no sistema do Código em vigor (arts. 77 
a 80 do CPC), e a denunciação em garantia (arts. 314 a 318, na redação

2 É a seguinte a redação proposta peio PLS 166/2010 para o art. 326, §§ 12 e 22 do Novo 
Código de Processo Civil:
"Art. 326. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto para manifestar 
pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, hipótese
em que o autor será intimado, na pessoa do seu advogado, para responder a ele no prazo
de quinze dias.
§ l 2 * * *. O pedido contraposto observará regime idêntico de despesas àquele formulado na
petição inicial.
§ 29. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva não obsta ao prossegui
mento do processo quanto ao pedido contraposto".
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do substitutivo aprovado pelo Senado Federal em dezembro de 2010) 
corresponde à denunciação da lide (arts. 70 a 76 do CPC atual). Nessa 
simplificação, desaparecem a oposição e a nomeação à autoria, sendo 
esta última situada no plano da correção da legitimidade (art. 328 do PLS 
166/2010, na redação do substitutivo aprovado pelo Senado Federal em 
dezembro de 2010)3.

Algumas matérias, que atualmente são objeto de incidentes proces
suais específicos, como é o caso da impugnação ao valor da causa (art. 261 
do CPC), passam, na redação do Projeto, a ser passíveis de postulação na 
contestação, sem necessidade de incidente apartado com autuação em 
apenso (art. 68 do PLS 166/2010)4.

São eliminadas as exceções de suspeição e impedimento, dispondo o 
art. 126 do PLS 166/2010, na redação do substitutivo aprovado pelo Senado 
Federal em dezembro de 2010, que essas matérias deverão ser arguidas 
mediante simples petição, acompanhada das respectivas provas documentais 
e/ou de rol de testemunhas, o que está, nitidamente, em consonância com a 
instrumentalidade que se pretende imprimir ao processo.

Muitos procedimentos especiais são extintos pelo Projeto, ficando 
estabelecido o uso do processo de conhecimento como processo padrão, 
com muito mais intensidade do que no atual Código.

Rejeitou-se a proposta de flexibilização, nos termos originariamente 
previstos no PLS 166/2010, que garantia ao Juiz, por um dispositivo 
genérico, poderes amplos de adaptação do procedimento às peculiari
dades do caso.

3 Conforme a redação do Projeto, na versão do substitutivo aprovado pelo Senado Federal 
em dezembro de 2010: "Art. 328. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima 
ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado na inicial, o juiz facultará ao autor, em 
quinze dias, a emenda da inicial, para corrigir o vício. Nesse caso, o autor reembolsará as 
despesas e pagará honorários ao procurador do réu excluído, moderadamente arbitrados 
pelo juiz que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou da vantagem 
econômica objetivada".

4 Nos termos do PLS 166/2010 (redação do substitutivo, apresentado pelo Senado Federal 
em dezembro de 2010): "Art. 268. 0 réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, 
o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão; o juiz decidirá a respeito na 
sentença, impondo, se for o caso, a complementação das custas".
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Nesse sentido, a redação primitiva do art. 151, § l 5, do PLS 166/2010 
autorizava o Juiz a promover o necessário ajuste ao procedimento ou aos atos 
processuais, quando estes se revelassem inadequados às peculiaridades da 
causa e desde que ouvidas as partes e observados o contraditório e a ampla 
defesa. Tratava-se de disposição muito semelhante àquela que consta do art. 
265-A do Código de Processo Civil português, que instituiu o denominado 
"Princípio da Adequação Formal"5.

De outra parte, o art. 166 da redação originária do PLS 166/2010 previa, 
no inc. V, a possibilidade de o Juiz "adequar as fases e atos processuais às 
especificações do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do 
bem jurídico, respeitando sempre o contraditório e a ampla defesa"; já o inc. 
IX do dispositivo permitia que o Juiz determinasse o suprimento de pressu
postos processuais e o saneamento de outras nulidades.

A redação aprovada pelo Senado diminuiu os poderes conferidos ao 
Juiz na adaptação do procedimento, mas não os eliminou por completo. O 
inc. V do art. 118 da versão encaminhada à Câmara dos Deputados (substi
tutivo aprovado pelo Senado Federal em dezembro de 2010) faz referência à 
possibilidade de o Juiz "dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de 
produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, 
de modo a conferir maior efetividade à tutela do bem jurídico".

Manteve-se, no inc. IX do art. 118, a autorização para determinar que 
as partes sanem as nulidades e supram os pressupostos processuais -  provi
dências que, de alguma forma, já se encontram inseridas nos objetivos dos 
arts. 154 e 284 do Código de Processo Civil vigente6 *.

5 É o seguinte o teor do art. 265-A do Código de Processo Civil português: "Princípio da 
Adequação Formal. Quando a tramitação processual prevista na lei não se adequar especi- 
ficidades da causa, deve o juiz oficiosamente, ouvidas as partes, determinar a prática dos 
actos que melhor se ajuste ao fim do processo, bem como as necessárias adaptações".

6 O art. 154 do CPC vigente consagrou o denominado "princípio da instrumentalidade
das formas", que condiciona a invalidação dos atos processuais -  mesmo que praticados 
em inobservância à forma legal -  à efetiva demonstração de prejuízo ao cumprimento 
da finalidade destes atos. É o seguinte o texto da norma: "Art. 154. Os atos e termos 
processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a 
exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade 
essencial". Já o art. 283 do CPC vigente permite que o Juiz, verificando qualquer irregu
laridade na petição inicial, determine ao autor que a emende, de modo a sanar os vícios 
existentes.
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As inovações no tocante à adaptação do procedimento ope judieis fica
ram, portanto, restritas à ordem de produção de provas e aos prazos proces
suais, não sendo o Juiz, em regra, autorizado a modificar os demais atos 
procedimentais cuja ordenação e forma estejam previstas em lei.

4 Sistema probatório, meios de conciliação e outros mecanismos 
direcionados à efetividade e à instrumentalidade do processo

Há uma inovação no sistema das provas, diante da possibilidade de 
antecipar-se a produção de provas referentes a um possível litígio, como 
mera faculdade conferida às partes, sem que se configure situação em 
que haja risco de perecimento do objeto ou fonte de prova. Essa produção 
antecipada de provas poderá consistir em interrogatório da parte, inqui
rição de testemunhas e exame pericial, e terá lugar, nos termos dos ines. II 
e III do art. 367 do PLS 166/2010 (na redação do substitutivo aprovado pelo 
Senado Federal em dezembro de 2010), nos casos em que: "II -  a prova a 
ser produzida seja suscetível de viabilizar a tentativa de conciliação; III -  o 
prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de 
ação".

A possibilidade de produção de prova antes da propositura do 
processo de conhecimento destinado ao reconhecimento de direitos, fora 
das hipóteses em que haja receio de se tornar impossível ou muito difícil a 
verificação dos fatos na pendência de ação futura, traz consigo uma modifi
cação paradigmática no instituto da prova.

Em lugar de se atribuirá atividade probatória a finalidade exclusiva de 
form ar a convicção do Juiz sobre os fatos do litígio, passa-se a atribuir-lhe 
também a função de influenciar o próprio juízo que fazem as partes 
das perspectivas de êxito em um eventual processo judicial. Esse novo 
propósito da atividade probatória, que, de certa forma, situa também as 
partes como destinatárias da prova, tem como objetivo prevenir a propo
situra de ações infundadas ou fadadas ao insucesso, porque desprovidas 
de respaldo fático.

Se, todavia, da análise feita pelas partes sobre a prova produzida anteci
padamente não resultar que se evite o processo judicial, é bem possível que 
a produção antecipada proporcione ao autor e ao réu desempenho na defesa 
de seus direitos, uma vez que suas alegações já estarão amparadas nos 
elementos probatórios colhidos. Sob esse prisma, concretiza-se o objetivo
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jurídico do processo de, por meio do contraditório e da busca da verdade, 
possibilitar a prolação de uma sentença justa e consentânea com a realidade 
dos fatos7.

A ênfase à atividade das partes é também verificada no tratamento 
específico da prova pericial. Diz o PLS 166/2010 que o juiz pode dispensar 
a realização da perícia quando as partes, na inicial e na contestação, 
apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos 
elucidativos que considerar suficientes (art. 456 do PLS 166/2010, na redação 
do substitutivo aprovado pelo Senado Federal em dezembro de 2010).

Há também a possibilidade de se realizar o que se chama de uma perícia 
ex officio e ad eventum, ou seja, realizar urna perícia depois da juntada das 
peças dos assistentes técnicos das partes, por força do disposto no art. 465 
do PLS 166/2010 (redação do substitutivo aprovado pelo Senado Federal em 
dezembro de 2010).

Com foco na instrumentalidade e no cumprimento dos objetivos sociais 
do processo, o PLS 166/2010 prevê a atuação de conciliadores e mediadores 
(arts. 144 a 153), acentuando a necessidade de magistrados, advogados, 
defensores públicos e membros do Ministério Público estimularem a 
conciliação e a mediação (art. 145, na redação do substitutivo aprovado 
pelo Senado Federal em dezembro de 2010) e permitindo a atuação dos 
conciliadores e mediadores na audiência de conciliação, subordinando-a às 
diretrizes determinadas pela lei de organização judiciária (art. 323, § l 9, do 
PLS 166/2010, na redação do substitutivo aprovado pelo Senado Federal em 
dezembro de 2010).

7 A produção antecipada de provas, independentemente da verificação de periculum in 
mora e desvinculada da existência de um processo judicial, foi amplamente defendida por 
Yarshell (2009). A ênfase na inclusão das partes como destinatárias da prova e o conse
quente cumprimento dos objetivos social e jurídico do processo são a tônica da obra, 
que não afasta, obviamente, a posição do Juiz como destinatário da prova no processo 
judicial; deixa apenas de considerá-lo como único destinatário (YARSHELL, 2009). Esse 
posicionamento vai ao encontro dos valores consagrados pelo processo civil contempo
râneo, bem como da mudança paradigmática sofrida no direito processual no que diz 
respeito à compreensão do Estado como único responsável pela pacificação social. Sobre 
a produção de provas como atividade direcionada às partes, ver, ainda, a experiência 
inglesa da fase de pre-action, relatada por Andrews (GRINOVER; CALMON, 2008).
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A despeito de o Projeto original não ter cedido à pressão social para 
que se estendessem as funções de mediador e conciliador a pessoas sem 
bacharelado em direito inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil8, a 
versão atual do PLS 166/2010 (substitutivo aprovado pelo Senado Federal em 
dezembro de 2010) optou por dispensar referida exigência para o exercício 
da função (art. 147, § l s, do PLS 166/2010).

Na redação inicial do Projeto, houve uma tentativa de ampliar-se o 
lapso temporal destinado à possibilidade de alteração do pedido e da causa 
do pedido, desde que se procedesse de boa-fé, que a alteração não gerasse 
tumulto no processo, e, ainda, que fosse obedecido o princípio do contradi
tório, facultando-se, a critério do Juiz, a produção de prova complementar. 
Eram estes os mandamentos do art. 314 do PLS 166/20109.

Este sistema, com espectro mais amplo para a modificação causa 
petendi e do pedido, visava evidentemente à instrumentalidade e economia 
processuais, com o fim de aproveitar o processo nas hipóteses em que o 
interessado decidisse reformular o pedido ou causa de pedir. A proposição, 
entretanto, foi alvo de críticas que motivaram a manutenção da regra atual
mente vigente: a alteração do pedido e da causa de pedir é possível até 
o saneamento do processo10 *. Dentre os argumentos contrários à redação 
original do art. 314 do PLS 166/2010, destacou-se o de que a previsão da 
possibilidade de alteração do pedido e da causa de pedir até a sentença -  e

8 Nessa linha, dispunha, por exemplo, Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n2 
4.827/1998, de autoria da Deputada Zulaiê Cobra. Referido Projeto, posteriormente 
emendado e substituído no Senado pelo PI n2 94/2002, "institucionaliza e disciplina a 
mediação, como método de solução panprocessual dos conflitos". Originariamente, o PL 
ns 4.827/1998 previa a possibilidade de as partes escolherem como mediador judicial ou 
extrajudicial "qualquer pessoa capaz e que tenha formação técnica ou experiência prática 
adequada à natureza do conflito".

9 Essa mesma orientação consta do Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos 
(elaborado em conjunto nos programas de pós-graduação stricto sensu da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade Estácio de Sá (UNESA), de agosto 
de 2005, art. 15; consta, iguaimente, de outras versões de anteprojetos de Código Brasi
leiro de Processos Coletivos. No Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos, 
versão de janeiro de 2007, no parágrafo único, do art. 5S, consta a mesma previsão. Este 
é antecedido de Exposição de Motivos da lavra da processualista Ada Pellegrini Grinover.

10 Informação extraída do site do Instituto Brasileiro de Direito Processual (disponível em:
<http://novo.direitoprocessual.org.br/content/view/94/57>. Acesso em: 22 out. 2010).

http://novo.direitoprocessual.org.br/content/view/94/57
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não mais até a citação ou até a decisão saneadora (arts. 294 e 264 do CPC) -  
somente retardaria a prestação jurisdicional11-12.

Simplifica-se, e agiliza-se, o procedimento de proposição de provas 
judiciais, na medida em que as testemunhas serão indicadas na petição 
inicial e na contestação (art. 296 do PLS166/2010, na redação do substitutivo 
aprovado pelo Senado Federai em dezembro de 2010}, regra atualmente 
aplicável apenas ao procedimento sumário (arts. 277 e 278 do CPC).

Ainda no âmbito da instrumentalidade, dispõe o art. 291 do PLS 
166/2010, na redação do substitutivo aprovado pelo Senado Federal em 
dezembro de 2010: "Antes de proferir sentença sem resolução de mérito, 
o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir vício 
que possa conduzira extinção do julgamento de mérito". O dispositivo busca 
concretizar ao máximo a economia processual, permitindo o prosseguimento 
do processo defeituoso, ao propiciar a possibilidade de correção dos vícios 
existentes.

Permite-se a improcedência liminar do pedido, quando: se fundamente 
em matéria exclusivamente de direito, e desde que contrarie entendimento 
do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
sumulado ou adotado em julgamento de casos repetitivos (art. 307, I, II e

Justitia, São Paulo, 67 (201), )an./dez. 2010__________ ____

11 Nesse sentido, a proposta enviada pelo Professor Paulo Henrique dos Santos Lucon 
ao Senado Federai, datada de 9 de setembro de 2010 (disponível em: <http://www. 
senado.gov.br/ativídade/materia/getPDF.asp?t=82848>, Acesso em: 22 out. 2010), fixa a 
audiência preliminar como momento da estabilização da demanda. Na opinião do ilustre 
Professor: "o art. 314 do Anteprojeto de Novo Código de Processo Civil, ao conceder ao 
autor a liberdade de alterar o pedido e a causa de pedir até a prolação da sentença, torna 
essa matéria, concernente à estabilização da demanda, não mais sujeita à preclusão. O 
enfraquecimento de técnicas, como a preclusão, essenciais para a organização do proce
dimento, contribui demasiadamente para a demora do processo.".

12 Outro argumento contrário, utilizado pela doutrina, consistiu na malfadada experiência 
italiana com disposição análoga (art. 189 do Códice di Procedura Civile, na redação de 
1950), em que a possibilidade ampla de alteração do pedido teria resultado em processos 
com "objetos incertos", o que ocasionou a alteração introduzida pela Lei n2 353, de 26 
de novembro de 1990, que antecipou o momento preclusivo para alteração do thema 
decidendum pelas partes. Nessa linha, confiram-se as considerações tecidas pelos 
advogados Fernando Dantas M. Neustein e Danieie Vecchi, em artigo intitulado O novo 
Código de Processo Civil e a experiência italiana: o caso de uma novidade que nasce já 
ultrapassada (disponível em: <http://www.migalhas.com.br>. Acesso em: 23 fev. 2011.
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III, do PLS 166/2010). Trata-se de medida direcionada a resolver o problema 
concernente à sobrecarga de processos no Judiciário.

No tocante à regra atual do art. 296 do CPC, que permite ao Juiz 
reconsiderar a sentença de indeferimento da inicial no prazo de 48 horas, 
esta é bastante ampliada no § 5- do art. 472 do PLS 166/2010, fixando-se o 
prazo de três dias para reconsideração, e bastante ampliada, estendendo-a 
a qualquer das hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito.

A falsidade de documento deve ser suscitada na própria contestação 
ou no prazo de cinco dias, sucessivos à juntada do documento nos autos, e a 
sentença que decidir sobre a falsidade deve fazê-lo na parte dispositiva com 
autoridade de coisa julgada (arts. 417 e 420 do PLS 166/2010, na redação do 
substitutivo aprovado pelo Senado Federal em dezembro de 2010).

5 As tutelas de urgência e de evidência
Outro aspecto interessante do Projeto de Novo Código de Processo 

Civil diz respeito à eliminação das cautelares nominadas.
Evidentemente isso responde a uma tendência do direito brasileiro, 

em que se expandiram as medidas cautelares e de urgência, de tal modo que 
não se justifica a manutenção de procedimentos cautelares típicos, diante 
da grande liberdade para decidir, adjudicada ao Judiciário. O PLS 166/2010 
consagra a ampliação dos poderes concedidos aos magistrados na concessão 
de medidas destinadas à tutela da urgência e da evidência, que, como já se 
disse, passam a ser tratadas em conjunto.

A tutela de urgência e da evidência estão, sem dúvida alguma, 
entre os desafios contemporâneos atinentes à simplificação do processo 
e à efetividade. E, como assinalado, a simplificação dessa modalidade de 
tutela -  direcionada para a necessidade de conferir soluções mais céleres e 
adequadas ao direito material versado no litígio -  teve início nas sucessivas 
reformas a que se submeteu o sistema atual, desde 199413, com a instituição 
da tutela antecipada, até os dias atuais, com a previsão de fungibilidade 
entre medidas cautelares e antecipatórias14 e da tutela antecipada da parte

13 Cf. a Lei n9 8.952/1994, que atribuiu nova redação ao art. 273 e nele incluiu os incs.! e II 
e os §§ l 9 a 39.

14 Cf. a Lei n9 10.444/2002, que, dentre outras modificações, acrescentou ao art. 273 os §§ 
69 e 79.

http://www.senado.gov.br/ativ%c3%addade/materia/getPDF.asp?t=82848
http://www.senado.gov.br/ativ%c3%addade/materia/getPDF.asp?t=82848
http://www.migalhas.com.br
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incontroversa. Tenha-se presente, aliás, que, embora a modalidade de 
tutela antecipatória mais frequentemente utilizada e difundida na práxis 
jurídica seja a atinente às situações de risco de dano irreparável ou de difícil 
reparação (tutelas de urgência), o Código de Processo Civil, desde 1994, 
já prevê, no inc. II do art. 273, modalidade de tutela da evidência, fundada 
na verossimilhança da alegação e no propósito protelatório ou na natureza 
abusiva da defesa do réu. A introdução da tutela antecipada da parte incon
troversa do pedido ou do pedido incontroverso (no Código de Processo 
Civil, atualmente, prevista no art. 273, § 62), é também exemplo de tutela 
da evidência. Nesses dois casos, há fundadas opiniões de que não haveria 
tutela antecipada, propriamente dita, por tratar-se do próprio provimento 
final -  ainda que parcial -  almejado, o que representa a opinião correta.

Em suma, a principal diferença entre a tutela de urgência e a tutela 
da evidência reside no fato de que, em relação à tutela da evidência não 
há a necessidade de demonstrar o periculum in mora, tal como ocorre na 
tutela de urgência, pois se trata de situações em que a evidência do direito 
já se encontra configurada nos autos.

Também não se há que falar, propriamente, em fumus boni iuris, 
porquanto a ausência de defesa consistente (art. 273, II, do CPC) ou de 
controvérsia sobre o pedido ou parte dele (art. 273, § 62, do CPC) denota, 
mais que a plausibilidade do direito -  autorizada por cognição superficial 
ou sumária - , a própria verificação de sua existência, fundada em cognição 
judicial exauriente.

O PLS 166/2010 regula a tutela de urgência no art. 27615, permitindo 
a contrapartida da caução real ou fidejussória; já a tutela de evidência está 
prevista no art. 278, que estabelece como hipóteses de sua concessão:

I -  ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o 
manifesto propósito protelatório do requerido;
II -  um ou mais dos pedidos cumulados ou parcela deles 
mostrar-se incontroverso, caso em que a solução será definitiva;

15 Na dicção do Projeto, verbis: "Art. 276. A tutela de urgência será concedida quando forem 
demonstrados elementos que evidenciem a plausibilidade do direito, bem como risco de 
dano irreparável ou de difícil reparação.
Parágrafo único. Na concessão liminar da tutela de urgência, o juiz poderá exigir caução 
real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que o requerido possa vir a sofrer, 
ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente".
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ili -  a inicia! for instruída com prova documental irrefutável 
do direito alegado pelo autor a que o réu não oponha prova 
inequívoca;
IV -  a matéria for unicamente de direito e houver tese 
firmada em julgamento de recursos repetitivos, em incidente 
de resolução de demandas repetitivas ou em súmula vincu- 
lante.

Foram claramente distinguidas.
O inc. I do art. 278 do PLS 166/2010 corresponde ao inc. II do art. 273 

do CPC, e o inc. II encontra correspondência no § 62 do atual art. 273 do 
CPC. O denominador comum que enlaça estas duas hipóteses, diferentes 
da tutela de urgência (tutela antecipada, propriamente dita), justificou esse 
tratamento em separado.

Ademais, o Projeto aprimora a disciplina vigente ao cuidar da exigência 
especial de uma fundamentação mais delicada quanto à matéria. No art. 271 
do PLS 166/2010 lê-se que: "Na decisão que conceder ou negar a tutela de 
urgência e a tutela da evidência, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as 
razões do seu convencimento". Tal exigência é justificada pelo fato de que, 
pelo Projeto, as decisões referentes às tutelas de urgência e de evidência 
terão maior estabilidade do que têm no sistema atual, ainda que de coisa 
julgada não se trate.

No que concerne ao aspecto mencionado -  da estabilidade das 
decisões que concedem tutelas de urgência e de evidência - , reza a parte 
final do art. 283, caput, do PLS 166/2010, que será definitiva a solução 
conferida nas hipóteses em que "um ou mais pedidos cumulados ou parcela 
deles mostrar-se incontroverso". Nos demais casos, proceder-se-á, após 
a concessão ou indeferimento da liminar, à cognição referente ao pedido 
principal. Dispõem os §§  32 e 42 do art. 282 do PLS 166/2010: "A apresen
tação do pedido principal será desnecessária se o réu, citado, não impugnar 
a liminar", e "Na hipótese prevista no § 32, qualquer das partes poderá 
propor ação com o intuito de discutir o direito que tenha sido acautelado 
ou cujos efeitos tenham sido antecipados". Nada obsta, como dito, que, 
indeferida a liminar, seja proposta a ação, ressalvadas as hipóteses de decre
tação da prescrição ou decadência (art. 285 do PLS 166/2010); nesses casos, 
a repetição da tutela encontra óbice na coisa julgada material, a exemplo do 
que já ocorre no sistema vigente (art. 810 do CPC).
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Será, pois, no bojo desta ação que se poderá alterara tutela concedida. 
Preceitua o § 2- do art. 284 do PLS 166/2010 que a decisão que concede a 
tutela não produz coisa julgada16, ressalvada a "estabilidade dos respectivos 
efeitos", que somente pode ser afastada por decisão que a revogar.

Na realidade, no tocante às tutelas de urgência e de evidência, o que 
o Projeto de Novo Código de Processo Civil fez foi aprimorar as inovações 
inseridas no Código de Processo Civil vigente, e sistematizá-las de maneira 
mais abrangente e correta, seguindo antiga sugestão do Presidente da 
Comissão responsável por sua elaboração, o Ministro Luiz Fux, feita em tese 
de concurso17.

Esse é um dos inúmeros exemplos de hipóteses em que, conforme 
se assinalou de início, o Projeto de Novo Código de Processo Civil não se 
pretende revolucionário -  no sentido de negar a sistemática vigente - , mas, 
ao contrário, se propõe a utilizar de maneira adequada e ordenada o que 
nela se revele útil aos desígnios contemporâneos do processo civil.

6 Do julgamento das causas repetitivas
Outro grande desafio a ser enfrentado pelo PLS 166/2010 é o problema 

da justiça de massa. Não é possível exigir do Magistrado um trabalho de 
artesão para enfrentar a enormidade de ações repetitivas, com objetos 
semelhantes ou praticamente idênticos. Diante disso, a Comissão buscou 
uma solução para resolver esse problema, ou, ao menos, encaminhar rumos 
para uma solução. Nela reside a grande novidade do Projeto de Novo Código 
de Processo Civil.

Na realidade atual, a matéria é tratada no art. 285-A do CPC, e, no 
tocante aos tribunais superiores (STF e STJ, respectivamente), as soluções 
encontradas consistem na regulação da repercussão geral e na dos recursos 
repetitivos, com disciplinas diferentes, ainda que animadas pelo mesmo 
denominador comum.

O PLS 166/2010 pretende desafogar o Judiciário em primeiro grau de 
jurisdição, a partirdo que se denominou incidente de resolução de demandas

16 Esse dispositivo deverá ser interpretado em conjunto com o disposto no art. 285, segundo 
o qual o indeferimento fundado na decretação de prescrição ou decadência do direito 
não autoriza a propositura da ação.

17 Cf. Fux {1996, passim).
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repetitivas (arts. 930 a 941 do PLS 166/2010). A disciplina aí encontrada 
denota ser promissora, e deverá aliviar a sobrecarga de ações repetitivas nos 
Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais.

De acordo com os dispositivos do Projeto em comento, o incidente 
de demandas repetitivas é admissível sempre que identificada controvérsia 
com potencial de gerar relevante multiplicação de processos fundados 
em idêntica questão de direito e de causar grave insegurança jurídica, 
decorrente do risco de coexistência de decisões conflitantes. O pedido de 
instauração do incidente será dirigido ao Presidente do Tribunal, pelo Juiz 
ou Relator, mediante ofício; pelas partes, pelo Ministério Público ou pela 
Defensoria Pública, mediante petição. Se não for o requerente, o Ministério 
Público intervirá obrigatoriamente. A instauração e o julgamento do incidente 
serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio 
de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça. Os tribunais promo
verão a formação e atualização de banco eletrônico de dados específicos 
sobre questões de direito submetidas ao incidente, comunicando, imedia
tamente, ao Conselho Nacional de Justiça, para inclusão no cadastro. Após 
a distribuição, o Relator poderá requisitar informações ao órgão em cujo 
juízo tem curso o processo originário, que as prestará em quinze dias; findo 
esse prazo improrrogável, será solicitada data para admissão do incidente, 
intimando-se o Ministério Público. O juízo de admissibilidade e o julgamento 
do incidente ficarão a cargo do plenário do Tribunal competente ou, onde 
houver, do órgão especial. Na admissibilidade, o Tribunal considerará a 
presença dos requisitos do art. 930 do PLS 166/2010 e a conveniência de se 
abrir o caminho para adotar decisão paradigmática. Rejeitado o incidente, o 
curso dos processos será retomado; se admitido, o Tribunal julgará a questão 
de direito, lavrando-se o acórdão, cujo teor será observado pelos demais 
juizes e órgãos fracionários situados no âmbito de sua competência, na 
forma do Capítulo em que o assunto está previsto.

É um sistema que se aproxima do tratamento já existente, destinado 
aos recursos com fundamento em idêntica questão de direito ("recursos 
repetitivos") perante o STJ (art. 543-C, § 1- a 9a, do CPC), mas transportado 
para os órgãos de segundo grau de jurisdição. Nessa linha, analogamente 
à prerrogativa conferida ao Presidente do STJ nos §§  I a e 2a do art. 543-C 
do CPC, o art. 933, § 2 ,̂ do PLS 166/2010 dispõe: "Admitido o incidente, 
o presidente do tribunal determinará, na própria sessão, a suspensão dos 
processos pendentes, em primeiro e segundo graus de jurisdição".

Cível / Civil
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O que fez o Projeto foi estabelecer, para as demandas repetitivas, uma 
disciplina análoga àquela referente aos procedimentos da repercussão geral nos 
recursos extraordinários e do julgamento de "recursos repetitivos" no Superior 
Tribunal de Justiça. Soiucionam-se, a um só tempo, as questões pertinentes ao 
afogamento do Poder Judiciário e à uniformização das decisões judiciais.

7 Sentença e coisa julgada
Em relação à sentença, o PLS 166/2010 mantém a disciplina vigente 

(art. 459, caput, do CPC), no art. 477, ao determinar que: "O juiz proferirá 
a sentença de mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os 
pedidos formulados pelo autor. Nos casos de sentença sem resolução de 
mérito, o juiz decidirá de forma concisa".

O parágrafo único do art. 477 do Projeto consagra, contudo, um princípio 
de extrema importância, que determina a necessidade de a sentença ser 
mais explícita e analítica, quando fundamentada "em regras que contiverem 
conceitos juridicamente indeterminados, cláusulas gerais ou princípios 
jurídicos". Nesses casos, "o juiz deve expor, analiticamente, o sentido em 
que as normas foram compreendidas". Há, com efeito, nas normas que 
consubstanciam conceitos juridicamente indeterminados, cláusulas gerais 
ou princípios jurídicos, maior amplitude de deliberação adjudicada ao Juiz, 
e, por isso mesmo, pode-se dizer que dele se exige fundamentação mais 
minudente.

Nesse ponto, o PLS 166/2010 revigora a garantia constitucional da 
fundamentação das decisões, em conformidade com as exigências determi
nadas pela evolução do direito.

Outro problema que de certa maneira ficou resolvido pela jurispru
dência do STJ é o relacionado ao art. 268 do CPC, no sentido de que se o 
julgamento for extinto sem julgamento de mérito a demanda pode ser 
reproposta, pois não terá ocorrido coisa julgada. Enfrentou o PLS 166/2010 
a questão relativa à possibilidade de se repropor ação idêntica àquela em 
que tenha sido extinta sem resolução de mérito, ainda que sem a correção 
do vício declarado na sentença terminativa, cuja parte dispositiva não se 
submete à coisa julgada material, o que decorrería de uma interpretação 
literal do entendimento do referido art. 268 do CPC.

Com efeito, segundo uma concepção tradicional, transitada em julgado 
a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, forma-se 
apenas coisa julgada formal, de sorte que, nos termos do art. 268 do CPC, é
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(ou seria) possível que a ação viesse a ser proposta, em idênticos termos, 
o que, sob certas circunstâncias, pode ocasionar o exercício abusivo do 
direito de ação. Como o art. 268 do CPC não menciona a necessidade de 
correção do vício que motivou a sentença terminativa como requisito para 
a repropositura da ação, e para obstar a persistência da propositura de ação 
em que uma das partes padecia de ilegitimidade ad causam, o STJ chegou a 
afirmar que a ilegitimidade é tema que se confunde com o mérito18.

Embora divirja da redação literal do art. 268 do CPC, bem como das 
concepções tradicionais sobre o direito de ação, esse entendimento denota 
ser mais consentâneo com as exigências éticas do processo19.

O PLS 166/2010 levou em consideração essa problemática e explicitou 
a necessidade de, diante da prolação de sentença terminativa motivada em 
ilegitimidade ou falta de interesse processual, corrigir-se o vício na nova 
propositura da ação (art. 473, § 1-, do PLS 166/2010). A modificação oferece 
solução mais técnica e explícita no que toca à necessidade de correção do 
defeito, que coincide com a posição atual do STJ. É mais uma demonstração 
de que a Comissão não pairou indiferente aos problemas que afligem os 
Tribunais na aplicação do Código de Processo Civil em vigor e, bem assim, 
aproveitou-se de construções jurisprudenciais saudáveis.

No que concerne à coisa julgada, houve uma simplificação no trata
mento das questões prejudiciais, que, uma vez decididas, passam a ser 
incluídas pela abrangência da coisa julgada. Atualmente, a solução das 
questões prejudiciais não é objeto de coisa julgada (art. 469, III, do CPC), 
salvo quando, nos termos do art. 470 do CPC, aludidas questões constituam 
objeto de sentença proferida em ação declaratória incidental.

O Projeto suprime a ação declaratória incidental, mas determina que a 
sentença que julgar total ou parcialmente a lide tem força de lei nos limites 
do pedido e das questões prejudiciais expressamente decididas (art. 490 do 
PLS 166/2010). Adota-se, nesse ponto, uma antiga posição de Savigny, e que 
teria sido introduzida no direito brasileiro por Monteiro (1925, § 246, p. 763 
e ss.), no sentido de que valerá a coisa julgada sobre o pedido e as questões

18 Refere-se, aqui, ao julgamento do REsp 160.850/SP, 49 Turma, Rei. Min. Cesar Asfor Rocha, 
DJ 5.3.2001.

19 Cf. o que já se disse no na 122-B da Primeira Parte do Manual de direito processual civil 
(ARRUDA ALVIM NETTO, 2010).
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prejudiciais que antecedam à lide principal/prejudicada; essa coisa julgada 
abrangerá ambas as lides20.

8 Inovações em matéria de recursos e a jurisprudência nos tribunais
As inovações propostas para os recursos, analogamente àquelas 

referentes ao processo em primeiro grau, orientam-se pela necessidade de 
racionalizar ao máximo o processamento e julgamento de recursos, bem 
como de uniformizar a aplicação do direito e estabilizar a jurisprudência, o 
que, respectivamente, valoriza a segurança jurídica e o próprio princípio da 
igualdade de todos perante a lei (e, também, em face de decisões judiciais).

O PLS166/2010 optou por suprimir uma modalidade recursal {embargos 
infringentes), reduzir as hipóteses de cabimento de alguns recursos (agravo 
de instrumento), bem como por simplificar o procedimento desses recursos.

O agravo de instrumento, que no início das grandes reformas nasceu 
sob os auspícios de ser uma alteração positiva no sentido da efetividade 
processual21, revelou, nas reformas subsequentes, a tendência à gradativa 
diminuição das hipóteses de cabimento dessa modalidade recursal22. Isso 
ocorreu em face do grande número de agravos interpostos contra decisões

Justitia , Sáo Paulo , ó / ^ O l T j a n . / d e z .  2 0 1 0  __________

20 Já na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o Professor Cunha Campos (1988, 
passim, mas especialmente capítulo 82, p. 142 e ss.) defendeu com ênfase esse sistema, 
criticando o do Código. Savigny (1847, p. 430, nota "a") também tratou do assunto no 
System des heutigen Rõmischen Recht (Sistema do Direito Romano moderno); esta 
posição, ulteriormente, comportou a adesão de Cogliolo (1893, § 52, p. 277 e ss.).

21 Refere-se, aqui, à reforma veiculada pelas Leis n~ 8.950/1994 e 9.139/1995, que viabili
zaram a distribuição do agravo de instrumento diretamente no Tribunal e a concessão de 
efeito suspensivo pelo Relator.

22 Foi o que ocorreu, fundamentalmente, com as modificações implementadas pela Lei n2 
10.352/2001, que, na prática, inverteram a regra geral, até então vigente, do cabimento
do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, diante da possibilidade de
conversão, pelo Relator, deste em agravo retido na quase totalidade dos casos. A Lei ne 
11.187/2005 veio, na sequência, para "complementar" essas modificações, estipulando 
a obrigatoriedade dessa conversão em todos os casos em que a decisão agravada não
fosse suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos 
de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida. 
Estabeleceu, também, a irrecorribilidade, da decisão do Relator que convertesse em 
retido o agravo de instrumento (cf. a redação atribuída ao art. 527, li e parágrafo único, 
do CPC vigente).
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interlocutórias, que acabou por transformar, na prática, os tribunais de 
apelação em verdadeiros "tribunais de agravo".

De acordo com o texto do Projeto, o agravo de instrumento subsistirá, 
mas seu cabimento estará restrito às decisões interlocutórias expressamente 
previstas na lei, nas quais se inserem aquelas que digam respeito a matérias 
relacionadas com tutela de urgência e de evidência; as decisões interlocu
tórias de mérito; as proferidas na fase de cumprimento de sentença e na 
execução23. As demais questões, decididas por interlocutórias, não serão 
objeto de preclusão, e haverão de ser alegadas, para fins de devolução ao 
Tribunal, ao ensejo da interposição do recurso de apelação. Diante disso, 
foi abolida pelo PLS 166/2010 a modalidade de agravo retido nos autos, 
prevista atualmente no art. 522 do CPC. À luz da problemática que aflige 
especialmente os Tribunais, denota tratar-se de uma boa solução.

Permitir-se-á, no entanto, sustentação orai nas decisões interlocutórias 
que tangenciam o mérito (art. 892 do PLS 166/2010), as chamadas decisões 
interlocutórias mistas, como, por exemplo, no caso da rejeição de prescrição. 
Essa medida tem em vista o propósito, expresso na Exposição de Motivos 
do Anteprojeto que resultou no PLS 166/2010, de "alcançar resultado do 
processo mais rente à realidade dos fatos". Atualmente, como sabido, o 
Código de Processo Civil não autoriza a sustentação oral nos recursos de 
agravo de instrumento (art. 554 do CPC).

Ainda na linha da simplicidade e da instrumentalidade, dispensa-se o 
juízo de admissibilidade em primeiro grau, atualmente previsto no art. 518, 
§§  I a e 2a, do CPC. A apelação será processada em primeiro grau, mas o juízo 
de admissibilidade será feito exclusivamente pelo tribunal (art. 966 do PLS 
166/2010)24 *. A supressão do juízo de admissibilidade pelo órgão a quo facilita

23 Acresçam-se, a título de exemplo, as seguintes decisões, para as quais o PLS 166/2010 expres
samente previu o cabimento de agravo de instrumento: decisão referente ao incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica (art. 79); decisão alusiva à gratuidade de justiça, 
quando a questão não for decidida no bojo da sentença (art. 99, § 2a), decisão relativa ao 
interesse jurídico daquele que pretende ingressar como assistente no processo (art. 309, 
parágrafo único); decisões pertinentes à exibição de documento ou coisa por terceiro e ao 
cumprimento forçado da obrigação de exibição (art. 389, parágrafo único).

24 O texto é expresso, na parte final, no tocante à competência una -  e não mais dúplice -  do 
juízo de admissibilidade da apelação: "Art. 966. A apelação será interposta e processada 
no juízo de primeiro grau; intimado o apelado e decorrido o prazo para resposta, os autos 
serão remetidos ao tribunal, onde será realizado o juízo de admissibilidade".
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muito o processamento do recurso, uma vez que, sendo do órgão julgador 
do recurso a competência definitiva para tal juízo, evita-se a interposição 
de recursos contra o juízo de admissibilidade negativo que venha a ser feito 
em primeiro grau de jurisdição. Por sua vez, elimina-se a realização inócua 
ou inútil do juízo de admissibilidade positivo no órgão a quo, eis que está 
sempre sujeito à confirmação ou à revogação pelo Tribunal.

Extinguem-se os embargos infringentes. A discussão sobre a 
manutenção dessa modalidade recursal é anterior à promulgação do Código 
de Processo Civil em vigor, cujo Anteprojeto já não continha embargos 
infringentes, os quais vieram a ser inseridos por uma emenda do Congresso 
Nacional. Em contrapartida à supressão dos Embargos Infringentes, 
estabelece o Projeto de Novo Código de Processo Civil que o voto vencido 
terá sempre de ser declarado e será parte do acórdão, inclusive devendo 
servir para fins de prequestionamento (art. 896, § 3e, do PLS 166/2010).

Algumas modificações sugeridas para os recursos especial e extraordi
nário são em particular interessantes.

Autoriza o Projeto que os Tribunais Superiores decidam o mérito de um 
recurso desde que seja tempestivo, afastando causas de inadmissibilidade 
que não sejam consideradas graves, quando se trate de casos repetitivos 
ou sempre que a decisão da questão de mérito contribua para o aperfeiçoa
mento do sistema jurídico. Essa regra está disposta no § 2- do art. 983 do 
PLS 166/2010. É possível traçar um paralelo entre a disposição apontada e a 
aplicação daquilo que se denomina, no direito argentino, "gravidade institu
cional" do recurso extraordinário.

A "gravidade institucional" é um filtro à admissibilidade do recurso 
extraordinário argentino, análogo ao da repercussão geral, no direito brasi
leiro. Está prevista no art. 280 do Código Procesal Civil y Comercial de Ia 
Nación argentino25 e, embora constitua um filtro de admissibilidade recursal, 
historicamente, demonstra ter servido ao objetivo de superar irregulari

25 A dicção do artigo é a seguinte: "Art. 280. LLamamiento de autos. Rechazo dei recurso 
extraordinário. Memoriales en ei recurso ordinário. Cuando Ia Corte Suprema conociere 
por recurso extraordinário, ia recepción de Ia causa implicará el liamamiento de autos. La 
Corte, según su sana discreción, y con ia soía invocación de esta norma, podrá rechazar 
el recurso extraordinário, por falta de agravio federal suficiente o cuando Ias cuestiones 
planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia."
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dades formais no que concerne à admissibilidade do recurso extraordinário 
e permitir a análise de questões que transcendessem o interesse subjetivo 
das partes.

Essa ideia pode ser extraída da obra de Barrancos Y Vedia (1991), que 
escreveu sobre o tema nos idos de 1960 até 31 de agosto de 1968, quando se 
teria formado a noção de gravidade institucional. Algum tempo depois, com 
a Lei na 23.774, aprovada pelo Congresso Nacional argentino em 5 de abril 
de 1990, passou a ser a "gravidade institucional" meio legalmente estabe
lecido para rechaçar recursos que não fossem portadores desse requisito26. 
Mas, hoje, continua a haver transigência com os requisitos de cabimento, 
quando presente a "gravidade institucional", para a admissão desses 
recursos extraordinários, sem que isso afete o julgamento do mérito dos 
recursos extraordinários27. A introdução, no PLS 166/2010, da possibilidade 
de se superarem vícios de admissibilidade que não se reputem graves, 
demonstra seguir essa linha e permitir a análise de questões verdadeira
mente relevantes à aplicação e uniformização da lei federal constitucional 
e infraconstitucional.

Verifica-se, também, que o PLS 166/2010 aumentou o âmbito de 
devolutividade do recurso especial e do extraordinário, de forma que, no 
julgamento de ambas as espécies de recurso estão os Tribunais Superiores 
autorizados a examinar os fundamentos da causa e da defesa, ainda que 
não abordados no recurso (art. 988 do PLS 166/2010), desde que tratem 
de questão de direito. Essa regra, semelhante às disposições concernentes 
ao efeito devolutivo da apelação (art. 515, § 3-, do Código de Processo Civil 
vigente), afina-se com a necessidade de se analisarem, em sede recursal, 
todos os pedidos e fundamentos sucessivos, independentemente daqueles 
que tenham sido acolhidos no juízo de origem. É previsão que, no fundo, 
ajusta-se ao princípio do contraditório, aqui entendido como a necessidade 
de os Tribunais Superiores virem a responder à integralidade do que foi 
postulado.
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26 Prólogo de Genaro R. Carrió, p. 7-11 e n25143 e 144, p. 237-241.
27 Cf., no direito argentino, excelente trabalho de Morello (1990, p. 31, 81/82), editado logo 

após a vigência da Lei n2 23.774/1990, no qual, inclusive, o autor faz remissões ao direito 
brasileiro, no que se refere à arguição de relevância.
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No que tange às questões repetitivas no âmbito dos recursos especial 
e extraordinário, seu processamento e julgamento seguem, tal como em 
segundo grau de jurisdição, o lineamento dos arts. 543, 543-A, 543-B e 543-C 
do CPC, mas o Projeto simplifica as disposições ali contidas, por unificar a 
regulamentação aplicável aos recursos extraordinário e especial (arts. 990 a 
995 do PLS 166/2010). Essa unificação também se afigura salutar.

Em relação especificamente à segurança jurídica e à isonomia, o art. 
882 do Projeto dispõe:

Os tribunais, em princípio, velarão pela uniformização e pela 
estabilidade da jurisprudência, observando-se o seguinte: 
sempre que possível, na forma e segundo as condições 
fixadas no regimento interno, deverão editar enunciados 
correspondentes à súmula da jurisprudência dominante; 
os órgãos fracionários seguirão a orientação do plenário, do 
órgão especial ou dos órgãos fracionários superiores aos quais 
estiverem vinculados, nesta ordem.

Ao considerar que a jurisprudência pode -  e, em realidade, muitas 
vezes precisa -  mudar, mas isso pode acarretar transtornos, o inc. V do 
art. 882 estabelece, com o propósito de atenuar esses inconvenientes: "na 
hipótese de alteração da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal 
Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento 
de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no 
interesse social e no da segurança jurídica". O § l 2 do art. 882, por sua vez, 
diz: "A mudança de entendimento sedimentado observará a necessidade de 
fundamentação adequada e específica, considerando o imperativo de estabi
lidade das relações jurídicas". Este último texto é importante, porquanto 
essa fundamentação adequada, /'.e., mais minudente, visa demonstrar que 
a modificação se operou por necessidade de reinterpretar a lei, e não por 
razões outras que não essa necessidade que socialmente se tenha imposto.

É perceptível a ênfase conferida ao peso e ao significado social da 
jurisprudência dos tribunais, mormente da perspectiva da realização da 
isonomia e da segurança jurídica. Isso se dá em todos os níveis, dos Tribunais 
Superiores aos órgãos de segundo e primeiro graus.

O objetivo que informa essas regras é exatamente concretizar melhor 
os princípios da legalidade e da isonomia, no sentido de que se diz que, se 
a lei é igual para todos, é importante também que as decisões judiciais que 
interpretem a lei sejam iguais para todos.
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Conclusão
Procurou-se oferecer uma visão do Projeto de Novo Código de 

Processo Civil em curso, mas seria impossível considerar nesta sede todos os 
seus aspectos. Para terminar, sustenta-se que o aludido Projeto é bastante 
bom, bem-ordenado, impecavelmente bem-redigido, sintonizado rigorosa
mente com as necessidades contemporâneas, em especial com o problema 
da justiça de massa, com a simplificação do processo; ademais, a sociedade 
está sendo ouvida, ocorreram audiências públicas antes da entrega do texto 
ao Presidente do Senado, e se sucedem outras audiências públicas, ampla
mente divulgadas e concorridas. Fazem-se votos que ele seja bem-sucedido, 
com a colaboração da sociedade e do Congresso Nacional.

No mais, ressalta-se que os inumeráveis caminhos possíveis de 
soluções que se encontram no Projeto decorrem dos problemas atuais, que 
assolam a Justiça brasileira. A promulgação de um novo Código de Processo 
Civil -  conquanto haja problemas paralelos outros, atinentes à estrutura do 
Judiciário, como aprimoramento profissional de servidores e magistrados, 
adequação dos rendimentos, instalações mais apropriadas, uso acentuado 
da informática -  é um dos elementos que podem auxiliar na melhoria da 
distribuição da Justiça e na aplicação do direito.

ALVIM, A. Notes on the new Brazilian Code of Civil Procedure. Justitia, São 
Paulo, v. 201, p. 229-254, Jan./Dec. 2010.

• ABSTRACT: The text addresses the Project of the new Brazilian Code of 
Civil Procedure and focuses on the following aspects: structure; general 
principies; procedural innovations; treatment given to performance of 
parties and the judge; the new discipline of remedies; judgment of similar 
cases in the lower and appellate courts. We attempt to describe the rules 
in comparison with the current Brazilian Code of Civil Procedure so as to 
indicate the extent to which the Project intends to maintain or improve 
current procedures and which proposals are innovative. Moreover, the 
content of the procedures proposed for the Code of Civil Procedure has 
been analyzed in the light of contemporary trends in procedures for 
adequacy of procedural instruments in existing conflict models.

• KEY WORDS: Proposal. New code of procedure. Innovations.
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Caráter inicial das normas constitucionais. 1.2 Caráter aberto e amplo 
das normas constitucionais. 1.3 Caráter sintético e coloquial das normas 
constitucionais. 1.4 Caráter político das normas constitucionais. 1.5 Caráter 
estruturante das normas constitucionais. 2 Princípios de interpretação da 
Constituição. 2 .1 0  princípio da unidade da Constituição. 2.2 O princípio do 
efeito integrador. 2.3 O princípio da máxima efetividade. 2.4 O princípio da 
"justeza" ou da conformidade funcional. 2.5 O princípio da concordância 
prática ou da harmonização. 2.6 O princípio da força normativa da Consti
tuição. 2.6.1 Outros princípios de interpretação da Constituição. 2.6.2 O 
princípio da supremacia da Constituição. 2.6.3 O princípio da coloquia- 
lidade. 2.6.4 O princípio da presunção de constitucionalidade. 2.6.5 O 
princípio da razoabilidade. 2.6.6 O princípio da proporcionalidade. 2.6.7 
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na Constituição 
brasileira de 1988. 2.7 O princípio da interpretação das leis em confor
midade com a Constituição. Conclusão. Referências.

• RESUMO: O presente trabalho visa analisar a interpretação constitucional, 
estudando as suas principais características e os princípios que a norteiam. 
A supremacia da norma constitucional é de fundamental importância para 
entender os princípios interpretativos da Constituição de um País. São 
analisados também dois princípios de suma importância, a razoabilidade e a 
proporcionalidade, que servem de vetores orientadores para uma interpre
tação constitucional. Diversos outros princípios interpretativos também são 
analisados para complementar a ideia de uma interpretação constitucional.

* Docente. Mestre e Doutorando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC/SP).
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• PALAVRAS-CHAVE: Constituição. Interpretação. Hermenêutica. 

Introdução
Segundo a lição de Carlos Maximiliano, a hermenêutica jurídica "tem por 

objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis para determinar o 
sentido e o alcance das expressões do Direito" (MAXIMILIANO, 1996, p. 1). Por 
sua vez, interpretar significa "explicar, esclarecer; dar o significado de vocábulo, 
atitude ou gesto; reproduzir por outras palavras um pensamento exteriorizado; 
mostrar o sentido verdadeiro de uma expressão; extrair, de frase, sentença ou 
norma, tudo o que na mesma se contém" (MAXIMILIANO, 1996, p. 9). O ato 
de interpretar necessariamente precede a aplicação (MELLO, 1999, p. 498). A 
aplicação do direito consiste no enquadrar um caso concreto (mundo do ser) 
em uma norma jurídica (mundo do dever ser) adequada (MAXIMILIANO, 1996, 
p. 6). Dessa forma, a diferença entre hermenêutica, interpretação e aplicação 
pode ser sintetizada no seguinte: "Hermenêutica é a ciência que fornece a 
técnica para a interpretação; interpretação é o ato de apreensão da expressão 
jurídica, enquanto a aplicação da norma é fazê-la incidir no fato concreto nela 
subsumido" (SLAIBI FILHO, 2004, p. 113).

A necessidade de interpretar, segundo a doutrina, está ligada a 
três fatores principais (HAMON; TROPPER; BURDEAU, 2005, p. 53-55). 
O primeiro é sua indeterminação, ou seja, o fato do texto normativo 
conter vários sentidos. Essa indeterminação está ligada às propriedades 
da linguagem natural por meio da qual se expressou o legislador consti
tuinte . Assim , a linguagem jurídica é necessariam ente ambígua e vaga. 
O segundo está relacionado à natureza do próprio significado. Pode-se 
dizer que o significado de um texto normativo é aquilo que o autor quis 
expressar e que é possível desvelar. No entanto, o texto jurídico não 
possui um único autor, mas vários. Uma Constituição, por exemplo, é 
feita por um número expressivo de pessoas e, portanto, nem sempre 
é possível determ inar a intenção de cada um dos constituintes. Dessa 
maneira, "descobrir a intenção de um constituinte pode ser um interes
sante exercício de psicologia histórica, mas não há nenhuma razão para 
valorizar essa intenção mais do que qualquer outra" (HAMON; TROPPER; 
BURDEAU, 2005, p. 54). O terceiro fator está relacionado com a evolução 
das concepções políticas e sociais. Por exemplo, o princípio da igualdade 
proclamado pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa 
não tem o mesmo significado que tinha há dois séculos. Seria absurdo consi
derar que a vontade de homens mortos há tanto tempo ainda devessem 
prevalecer, porque o sentido de igualdade naquela época era diferente. Uma
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lei que privasse as mulheres de alguns direitos ou que reservasse o direito de 
voto aos mais ricos estaria conforme o princípio da igualdade. Na realidade, 
é preciso admitir que aquela Declaração possui um sentido independente do 
que lhe atribuíram seus autores. Esse sentido é que se chama hoje de síntese 
da evolução política e social.

A interpretação é feita por seres humanos que entendem as normas 
jurídicas em função de "condicionantes políticos, morais, sócio-econômicos, 
psicológicos e psicossocíais" (MELLO, 1999, p. 497).

Para Kelsen (1984), a interpretação do direito é feita dentro de uma 
moldura de significações. Assim, a interpretação de uma norma jurídica 
não deve necessariamente conduzir a apenas um significado correto, mas 
a várias soluções possíveis. Nesse sentido, Kelsen (1984, p. 467) ensina que:

Se por "interpretação" se entende a fixação por via cognos- 
citiva do sentido do objecto a interpretar, o resultado de 
uma interpretação jurídica somente pode ser a fixação da 
moldura que representa o Direito a interpretar e, consequen
temente, o conhecimento das várias possibilidades que dentro 
desta moldura existem. Sendo assim, a interpretação de uma lei 
não deve necessariamente conduzir a uma única solução como 
sendo a única correcta, mas possivelmente a várias soluções 
que -  na medida em que apenas sejam aferidas pela lei a 
aplicar-têm igual valor, se bem que apenas uma delas se torne 
Direito positivo no acto do órgão aplicador do Direito -  no acto 
do tribunal, especialmente. Dizer que uma sentença judicial 
é fundada na lei, não significa, na verdade, senão que ela se 
contém dentro da moldura ou quadro que a lei representa -  
não significa que ela é a norma individual, mas apenas que é 
uma das normas individuais que podem ser produzidas dentro 
da moldura da norma geral.

Com apoio nessa teoria de Kelsen, pode-se dizer que a interpretação 
decorre de fatores extrajurídicos, como, por exemplo, fatores políticos, 
ideológicos, sociológicos, morais, econômicos etc., dentro de uma moldura 
de significações, podendo o intérprete escolher, entre as várias soluções 
possíveis, aquela que seja a mais razoável.

Dessa forma, o intérprete não possui liberdade total. Ele está limitado 
à letra da lei, que é o objeto de interpretação, e ao sistema jurídico a que 
ela pertence. Se o intérprete for além, criará direito com o pretexto de 
interpretá-lo e estará se afastando do direito vigente.



258 Jiistitia, São Paulo, 67 (201), jan./dez. 2010

Destaque-se que até mesmo as chamadas leis interpretativas (inter
pretação autêntica1) necessitam ser interpretadas.

Além disso, quando a lei é clara diz-se que não há necessidade de 
interpretação. No entanto, conforme pondera a doutrina:

Afirmamos, algumas vezes, que a interpretação só se faz neces
sária quando o texto é obscuro e que, em contrapartida, eia 
é supérflua quando o texto é claro, o que expressamos pelo 
adágio latino in Claris cessat interpretatio. Essa tese conduz, na 
verdade, a um paradoxo, pois para poder afirmar que o texto 
está claro e que não há lugar para interpretá-lo, é preciso saber 
qual é sua significação, ou seja, é preciso que ele tenha sido 
interpretado. (HAMON; TROPPER; BURDEAU, 2005, p. 52-53)

Há vários métodos de interpretação1 2, ou moidura de significações, 
tanto direcionados à Constituição como às demais normas jurídicas. São 
eles: o literal ou gramatical, o sistemático, o histórico ou histórico-evolutivo,
0 sociológico, o lógico, o teleológico, o restritivo e o extensivo. No entanto, a 
interpretação constitucional possui certas peculiaridades ou características 
que serão analisadas a seguir.

1 Características da linguagem constitucional
Há uma série de peculiaridades que justificam interpretação diferen

ciada à Constituição. Não se deve levar à interpretação constitucional todos 
os formalismos exigidos para se interpretar as leis em geral. Não que se 
desprezem os métodos de interpretação ordinariamente utilizados, mas a 
Constituição, como norma fundante do Estado, possui certas características 
que a conduzem para estudo autônomo e destacado dentro do sistema 
jurídico. Em razão dessas características torna-se, muitas vezes, difícil ou mais

1 A doutrina ensina que: "A interpretação varia em função da fonte de que provém. 
Autêntica, se dada pelo próprio legislador através da lei. É a estabelecida por norma 
jurídica {lei, regulamento, decreto-lei, tratado etc.), tendo por objeto norma anterior 
obscura" (GUSMÃO, 1999, p. 231).

2 Segundo Gusmão (1999, p. 231): "Para descobrir o sentido objetivo da lei, o intérprete 
procede por etapas, percorrendo o que se convencionou chamar de fases, etapas, ou 
momentos da interpretação".
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trabalhosa uma interpretação das normas constitucionais. Antes de mais nada, 
faz-se mister a análise das principais características do texto constitucional.

1.1 Caráter inicial das normas constitucionais
O caráter inicial do texto constitucional torna mais difícil o trabalho 

do intérprete. Enquanto as normas infraconstitucionais buscam o seu 
fundamento de validade em outra regra jurídica que lhe é hierarquicamente 
superior, as normas constitucionais não devem obediência a nenhuma 
norma positivada.

A própria Constituição é o fundamento de validade de todas as demais 
normas do ordenamento jurídico. Até mesmo quando se tratar de auferir 
o sentido de uma norma na legislação infraconstitucional, deve-se buscar 
elementos na Constituição (BASTOS, 1997, p. 52-53).

1.2 Caráter aberto e amplo das normas constitucionais
Outra característica importante das normas constitucionais é o seu 

caráter aberto e amplo (BASTOS, 1997, p. 53). Bastos (1997, p. 54) explica que

[...] a norma constitucional, muito freqüentemente, apresenta- 
se como uma petição de princípios ou mesmo como uma 
norma programática sem conteúdo preciso ou delimitado. 
Como conseqüência direta desse fenômeno, surge a possibi
lidade da chamada "atualização" das normas constitucionais. 
Aqui a interpretação cumpre uma função muito além da de 
mero pressuposto de aplicação de um texto jurídico, para 
transformar-se em elemento de constante renovação da ordem 
jurídica, de forma a atender, dentro de certos limites oriundos 
da forma pela qual a norma está posta, às mudanças operadas 
na sociedade, mudanças tanto no sentido do desenvolvimento 
quanto no de existência de novas ideologias.

Assim, a interpretação da norma constitucional pode sofrer mutação 
com o passar do tempo.

1.3 Caráter sintético e coloquial das normas constitucionais
A linguagem constitucional é lacônica. Suas normas são caracterizadas 

por palavras breves e concisas. O fato das normas constitucionais serem 
sintéticas faz que surja uma dificuldade interpretativa, o que não ocorre com 
os outros ramos do direito.
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A Constituição é elaborada por pessoas que, na maioria das vezes, não 
detém a técnica jurídica. Os representantes do povo, que são eleitos em uma 
Assembléia Constituinte, são compostos por uma variedade de pessoas e 
que nem sempre possuem formação jurídica. São médicos, engenheiros, 
administradores, sindicalistas etc. Por esse motivo, a Constituição é redigida 
por palavras e expressões de domínio comum, utilizadas no dia a dia 
pelas pessoas. Assim, a Constituição conterá palavras como, por exemplo, 
capital, povo, saúde, paz, liberdade, vida, desenvolvimento, educação, ou 
expressões como justiça social, interesse público, bem comum, função social 
da propriedade etc.

O caráter sintético e coloquial das normas constitucionais amplia, 
portanto, a sua dificuldade interpretativa.

1 .4  C aráter po lítico  das norm as constitucionais
O direito constitucional é considerado direito poro o político, pois, por 

meio de regras normativas escritas, esse direito prescreve um verdadeiro 
estatuto jurídico do político ao:

(1) definir os princípios políticos constitucionaimente estrutu- 
rantes, como, por exemplo, o princípio democrático, o princípio 
republicano, o princípio da separação e interdependência dos 
órgãos de soberania, o princípio pluralista; (2) ao prescrever 
a forma e estrutura do Estado ("Estado Unitário", "Estado 
Federal", "Estado Regional") e a forma e estrutura de governo 
(regime político: regime misto parlamentar-presidencial, 
regime parlamentar,: regime presidencialista); (3) ao estabelecer 
as competências e as atribuições constitucionais dos órgãos 
de direcção política (Presidente da República, Assembléia da 
República e Governo); (4) ao determinar os princípios, formas 
e processos fundamentais da formação da vontade política e 
das subsequentes tomadas de decisões por parte dos órgãos 
políticos-constitucionais. (CANOTILHO, 1993, p. 35)

Dessa forma, haverá no texto constitucional uma série de princípios 
mais de caráter político/ideológico do que uma exata precisão jurídica. É o 
que ocorre com a República, a Federação, a separação dos Poderes, o Estado 
Democrático de Direito etc. Nestes casos, o intérprete extrairá o sentido da 
norma jurídica, na maioria das vezes, por meio do método histórico evolutivo.
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1.5 C ará te r e stru tu ran te  das norm as constitucionais
As normas jurídicas podem ser subdivididas em normas de conduta 

e normas de estrutura. No caso da Constituição haverá uma prevalência 
das chamadas normas de estrutura que terão como destinatário habitual 
o próprio legislador ordinário (BASTOS, 1997, p. 68). O núcleo das Consti
tuições é formado por normas que têm caráter organizatório, porque a 
sua principal função é estruturar o Estado. Isso não significa que inexistam 
normas de conduta no texto constitucional; ao contrário, estão previstas em 
menor número justamente pelo caráter estruturante. Um maior número de 
normas de conduta é verificado na legislação infraconstitucional.

2 Princ íp ios de in te rp retação  da Constitu ição
Gomes Canotilho (1993, p. 226-229) propõe um catálogo dos princípios 

tópicos do interpretação constitucional que é ponto de referência obrigatório 
da teoria da interpretação constitucional. Esse catálogo serve para auxiliar a 
tarefa interpretativa, no sentido de apontar princípios tópicos:

(1) relevantes para a decisão (= resolução) do problema prático 
(princípio da relevância); (2) metodicamente operativos no 
campo do direito constitucional, articulando direito constitu
cional formal e material, princípios jurídico-funcionais (ex.: 
princípio da interpretação conforme a constituição) e princípios 
jurídico-materiais (ex.: princípio da unidade da constituição, 
princípio da efectividade dos direitos fundamentais); (3) consti
tucionalmente praticáveis, isto é, susceptíveis de ser esgrimidos 
na discussão de problemas constitucionais dentro da "base 
de compromisso" cristalizada nas normas constitucionais 
(princípio da praticabilidade). (CANOTILHO, 1993, p. 226)

O catálogo dos princípios de interpretação da Constituição adotado 
por Canotilho (1993) é o seguinte: (1) o princípio da unidade da Constituição; 
(2) o princípio do efeito integrador; (3) o princípio da máxima efetividade; 
(4) o princípio da "justeza" ou da conformidade funcional; (5) o princípio 
da concordância prática ou da harmonização; e (6) o princípio da força 
normativa da Constituição.

2 .1  O princíp io  da un idade da Constitu ição
É princípio autônomo de interpretação e quer significar que a 

Constituição deve ser interpretada de tal modo que não haja contradições 
(antinomias) entre as suas normas.
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Como ponto de partida, o princípio da unidade obriga o intérprete a 
considerar a Constituição na sua globalidade e a harmonizar os espaços de 
tensão existentes entre as normas constitucionais a concretizar.

O intérprete não deve considerar as normas constitucionais como 
sendo isoladas e dispersas, mas sim integradas em um sistema unitário de 
normas e princípios.

2.2 O princípio do efeito integrador
Trata-se de princípio associado, na maioria das vezes, ao princípio 

da unidade. O princípio do efeito integrador significa que na resolução dos 
problemas jurídico-constitucionais, o intérprete deve dar preferência aos 
critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política e social e o 
reforço da unidade política.

2.3 O princípio da máxima efetividade
Esse princípio também é designado como princípio da eficiência ou 

princípio da interpretação efetiva.
O princípio da máxima efetividade significa que a uma norma consti

tucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe conceda. Na 
realidade, é um princípio operativo em relação a todas e quaisquer outras 
normas constitucionais. Muito embora sua origem esteja relacionada à tese 
da atualidade das normas programáticas, hodiernamente é invocado no 
âmbito dos direitos fundamentais, ou seja, no caso de dúvidas, o intérprete 
deve preferir a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos 
fundamentais.

2.4 O princípio da "justeza" ou da conformidade funcional
Trata-se de princípio considerado, nos dias de hoje, mais como 

um princípio autônomo de competência do que propriamente como um 
princípio de interpretação da Constituição. O princípio da conformidade 
tem como finalidade impedir, em sede de concretização da Constituição, 
a alteração da repartição de funções (competências) constitucional
mente estabelecida. Assim, os órgãos encarregados da interpretação da 
Constituição não podem chegar a um resultado que subverta o esquema 
organizatório-funcional constitucionalmente estabelecido.

2.5 O princípio da concordância prática ou da harmonização
Esse princípio está interligado aos princípios da unidade e do efeito 

integrador. O princípio da harmonização impõe a coordenação e combinação
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dos bens jurídicos em conflito de maneira a evitar o sacrifício total de uns em 
relação aos outros.

O princípio da harmonização tem sido observado até agora na colisão 
entre direitos fundamentais ou entre direitos fundamentais e bens jurídicos 
constitucionalmente protegidos. Subjacente a ele está a ideia do igual valor 
dos bens constitucionais que impede, como solução do conflito, o sacrifício 
de uns em detrimento de outros, e estabelece limites e condicionamentos 
recíprocos para se conseguir uma harmonização ou concordância prática 
entre esses bens.

2.6 O princípio da força normativa da Constituição
A resolução dos problemas jurídico-constitucionais que se apresentam 

ao intérprete deve se dar mediante a garantia da maior eficácia, aplicabi
lidade e permanência das normas constitucionais. Consequentemente, deve 
se dar prioridade às soluções interpretativas que, compreendendo a histori- 
cidade das estruturas constitucionais, possibilitem a atualização normativa, 
garantindo a sua eficácia e permanência.

2.6.1 Outros princípios de interpretação da Constituição
Além dos princípios estampados por Gomes Canotilho (1993), a 

doutrina aponta outros que podem ser utilizados como vetores de interpre
tação. São eles: (1) princípio da supremacia da Constituição; (2) princípio 
da coloquialidade; (3) princípio da presunção de constitucionalidade; (4) 
princípio da razoabilidade; e (5) princípio da proporcionalidade.

2.6.2 O princípio da supremacia da Constituição
Nos países que adotam Constituições rígidas, como é o caso do Brasil, 

que demandam um procedimento mais difícil de modificação do seu texto, 
cria-se uma espécie de pirâmide normativa, onde a Constituição estará no 
seu ápice e as demais normas jurídicas logo abaixo. Como decorrência lógica, 
observa-se uma hierarquia entre as normas. Esta posição vertical do ordena
mento jurídico, "servirá de vetor para toda a legislação infraconstitucional, 
fazendo refletir o princípio da supremacia da Constituição" (ARAÚJO; NUNES 
JÚNIOR, 2003, p. 64).

Assim, as normas infraconstitucionais baseiam-se na Constituição e a 
ela devem obediência, "quer no aspecto formal (forma de criação), quer no 
aspecto material (compatibilidade material do texto infraconstitucional com 
a regra maior)" (ARAÚJO; NUNES JÚNIOR, 2003, p. 64).



264

2 .6 .3  O princíp io  da co loqu ialidade
O caráter coloquial das normas constitucionais é a base do princípio inter- 

pretativo da coloquialidade. A Constituição não é elaborada por um técnico, mas 
sim por representantes do povo e, como tal, passa a ser um instrumento da 
cidadania, dirigido ao povo, porque este é o titular do Poder Constituinte 
Originário. Portanto, "os termos utilizados pela Constituição devem ser 
interpretados preferenciaimente em seu sentido coloquial, sem tecnicidade" 
(ARAÚJO; NUNES JÚNIOR, 2003, p. 65).

2 .6 .4  O princíp io  da p resunção de constitucionalidade
A interpretação constitucional é desenvolvida pelas três funções do 

Estado -  executiva, legislativa e judiciária. Todos os entes públicos devem 
pautar-se em conformidade com a Constituição para a realização do bem 
comum (BARROSO, 2003, p. 174). Esse princípio está relacionado com a 
interpretação das leis e dos atos normativos em face do texto constitucional.

Segundo a doutrina, em havendo dúvida sobre a constitucionalidade 
de determinado ato normativo, o intérprete deve considerá-lo hígido, 
compatível com a Constituição (SLAIBI FILHO, 2004, p. 130). Assim, deve 
o Judiciário, ao dirimir a lide, contornar, no que for possível, a questão da 
constitucionalidade. A análise acerca da questão da inconstitucionalidade 
da norma implica, necessariamente, emitir juízo de valor e censura sobre os 
atos de outro Poder, "o que deve ser evitado, na medida do possível e desde 
que não se vulnerem os direitos constitucionais, em nome da harmonia 
entre os Poderes (art. 29)" (SLAIBI FILHO, 2004, p. 130). Assim, a presunção 
de constitucionalidade das leis e dos atos normativos

[...] é uma decorrência do princípio geral da separação dos 
Poderes e funciona como fator de autolimitação da atividade 
do Judiciário, que, em reverência à atuação dos demais 
Poderes, somente deve invalidar-lhes os atos diante de casos 
de inconstitucionalidade flagrante e incontestável. (BARROSO, 
2003, p. 188)

A presunção de constitucionalidade dos atos normativos também é 
decorrente do princípio da reserva de plenário previsto no art. 97 da Consti
tuição Federal de 1988, verbis: "Somente pelo voto da maioria absoluta de 
seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os 
tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder 
Público". Essa regra, no entanto, não impede ao Juiz monocrático de declarar,
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incidenter tantum, a inconstitucionalidade de ato normativo ao caso 
concreto, mas que, por óbvio, não se estenderá ao restante da sociedade. 
Para Gomes Canotilho (1994, p. 219), "a legislação seria execução da 
constituição, pertencendo aos tribunais ou a uma jurisdição constitucional 
fiscalizar a conformidade formal e material dos actos legislativos (princípio 
da constitucionalidade das leis)".

O princípio da presunção de constitucionalidade tem sido proclamado, 
tanto pela doutrina como pela jurisprudência, no sentido de que a dúvida 
milita em favor da lei e que a violação da Constituição deve ser manifesta, 
porque a inconstitucionalidade nunca se presume (BARROSO, 2003, p. 183). 
Questão conexa ao princípio da presunção de validade dos atos emanados do 
Poder Público diz respeito à possibilidade de o Poder Executivo -  ou qualquer 
Poder -  deixar de aplicar a lei se reputar inconstitucional. Nesse sentido é o 
Acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aqui colacionado: "Lei incons
titucional -  Poder Executivo -  Negativa de eficácia. O Poder Executivo deve 
negar execução a ato normativo que lhe pareça inconstitucional"3 *.

Segundo a doutrina, como corolário do princípio da presunção de 
constitucionalidade das leis e dos atos normativos, encontra-se a interpre
tação conforme a Constituição, "método utilizado para aproveitamento de 
um dos sentidos possíveis de interpretação de uma lei, desde que compatível 
com o texto constitucional, desprezando outras possibilidades interpretativas 
que levariam à inconstitucionalidade da norma" (ARAÚJO; NUNES JÚNIOR, 
2003, p. 65).

2 .6 .5  O princíp io  da razoabilidade
Alguns doutrinadores associam o princípio da razoabilidade ao da 

proporcionalidade. Barroso (2003, p. 224) argumenta que a doutrina e a 
jurisprudência da Europa continental e do Brasil fazem referência ao princípio 
da proporcionalidade, conceito que possui relação de fungibilidade com o 
princípio da razoabilidade.

No entanto, Tavares (2002, p. 514), citando a doutrina de Raphael 
Queiroz, assevera que os dois princípios são diferentes na classificação e 
nos seus elementos constitutivos porque a razoabilidade é mais ampla do

3 Acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, REsp 23.121/92-GO, Rei. Min. Humberto
Gomes de Barros, publicado no Diário da Justiça de 8.11.1993, p. 23.521, citado por 
Barroso (2003, p. 184).
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que a proporcionalidade, não se aplicando a fungibilidade entre ambas. A 
utilização da fungibilidade entre os dois princípios seria dar à proporciona
lidade uma aplicação maior do que as suas possibilidades. Assim, o princípio 
da proporcionalidade estaria inserido no de razoabilidade, havendo uma 
ligação entre a razoabilidade e a qualidade da atuação concreta, e entre a 
proporcionalidade e a quantidade da razoabilidade, visando-se à proibição 
do excesso (TAVARES, 2002, p. 515).

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem aplicado os princípios da razoabi
lidade e da proporcionalidade em diversos julgados. Em algumas decisões, o 
princípio da razoabilidade é aplicado pelo Pretório Excelso de modo isolado, 
como ocorreu no julgado que aplicou critério puramente aritmético para a 
fixação do número de vereadores proporcional à população do Município4, 
em cumprimento ao disposto no art. 29, inc. IV, da Constituição Federal, 
conforme se apreende da ementa a seguir:

í .  O artigo 29, inciso IV da Constituição Federal, exige que o 
número de Vereadores seja proporcional à população dos 
Municípios, observados os limites mínimos e máximos fixados 
pelas alíneas a , b e c .  2. Deixar a critério do legislador municipal 
o estabelecimento da composição das Câmaras Municipais, 
com observância apenas dos limites máximos e mínimos do 
preceito (CF, artigo 29) é tornar sem sentido a previsão consti
tucional expressa da proporcionalidade. 3. Situação real e 
contemporânea em que Municípios menos populosos têm mais 
Vereadores do que outros com um número de habitantes várias 
vezes maior. Casos em que a falta de um parâmetro matemático 
rígido que delimite a ação dos legislativos Municipais implica 
evidente afronta ao postulado da isonomia. 4. Princípio da razoa
bilidade. Restrição legislativa. A aprovação de norma municipal 
que estabelece a composição da Câmara de Vereadores sem 
observância da relação cogente de proporção com a respectiva 
população configura excesso do poder de legislar, não encon
trando eco no sistema constitucional vigente. 5. Parâmetro 
aritmético que atende ao comando expresso na Constituição 
Federal, sem que a proporcionalidade reclamada traduza 
qualquer afronta aos demais princípios constitucionais e nem

4 Essa decisão do STF foi tomada antes da Emenda Constitucional n2 58, de 23-09-2009, que 
alterou a redação do mencionado art. 29, IV, da CF.
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resulte formas estranhas e distantes da realidade dos Municípios 
brasileiros. Atendimento aos postulados da moralidade, im
pessoalidade e economicidade dos atos administrativos (CF, 
artigo 37). 6. Fronteiras da autonomia municipal impostas pela 
própria Carta da República, que admite a proporcionalidade 
da representação política em face do número de habitantes. 
Orientação que se confirma e se reitera segundo o modelo 
de composição da Câmara dos Deputados e das Assembléias 
Legislativas (CF, artigos 27 e 45, § l 2). 7. Inconstitucionalidade, 
incidenter tantum, da lei local que fixou em 11 (onze) o número 
de Vereadores, dado que sua população de pouco mais de 2600 
habitantes somente comporta 09 representantes. 8. Efeitos. 
Princípio da segurança jurídica. Situação excepcional em que 
a declaração de nulidade, com seus normais efeitos ex tunc, 
resultaria grave ameaça a todo o sistema legislativo vigente. 
Prevalência do interesse público para assegurar, em caráter de 
exceção, efeitos pro futuro à declaração incidental de incons
titucionalidade. Recurso extraordinário conhecido e em parte 
provido5.

Em outros julgados, o STF utilizou-se dos princípios da proporciona
lidade e da razoabilidade para fundamentar a sua decisão. É o que ocorreu, 
por exemplo, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade, 
cujo objeto era a discussão acerca da constitucionalidade da Medida 
Provisória n5 2.151-2, de 12 de junho de 2001, e posteriores reedições, 
que passou a fixar metas de consumo e de regime especial de tarifação de 
energia elétrica:

1. O valor arrecadado como tarifa especial ou sobretarifa 
imposta ao consumo de energia elétrica acima das metas 
estabelecidas pela Medida Provisória em exame será utilizado 
para custear despesas adicionais, decorrentes da implemen
tação do próprio plano de racionamento, além de beneficiar 
os consumidores mais poupadores, que serão merecedores 
de bônus. Este acréscimo não descaracteriza a tarifa como tal, 
tratando-se de um mecanismo que permite a continuidade 
da prestação do serviço, com a captação de recursos que

5 STF -  Pleno -  RExtrn2 197.917-8/SP -  Rei. Min. Maurício Corrêa, maioria de votos, Diário 
da Justiça, 7.5.2004, p. 8.
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têm como destinatários os fornecedores/concessionários do 
serviço. Implementação, em momento de escassez da oferta 
de serviço, de política tarifária, por meio de regras com força 
de lei, conforme previsto no artigo 175, lii da Constituição 
Federal. 2. Atendimento aos princípios da proporcionalidade 
e da razoabilidade, tendo em vista a preocupação com os 
direitos dos consumidores em geral, na adoção de medidas que 
permitam que todos continuem a utilizar-se, moderadamente, 
de uma energia que se apresenta incontestavelmente escassa. 
3. Reconhecimento da necessidade de imposição de medidas 
como a suspensão do fornecimento de energia elétrica aos 
consumidores que se mostrarem insensíveis à necessidade 
do exercício da solidariedade social mínima, assegurada a 
notificação prévia (art. 14, § 49, II) e a apreciação de casos 
excepcionais {art. 15, § 52). 4. Ação declaratória de constitucio- 
nalidade cujo pedido se julga procedente6.

Apesar da interligação entre a razoabilidade e a proporcionalidade, é 
possível fazer-se um corte epistemológico, apenas para fins didáticos, dos 
dois princípios. O princípio da razoabilidade tem sua gênese e fomento na 
garantia do devido processo legal. Sua origem remonta à cláusula law ofthe  
land, prevista na Magna Charta, de 1215 {BARROSO, 2003, p. 218). Hodier- 
namente, a consagração do princípio da razoabilidade está refletido na 
cláusula do due process o f law7 prevista expressamente no direito positivo 
norte-americano, mormente nas emendas 5â e 143 à Constituição.

A 53 emenda norte-americana estabelece que "ninguém será privado 
da vida, liberdade ou propriedade sem o devido processo legal". Esse preceito, 
que só vinculava o Governo Federal, foi inserido por ocasião da elaboração 
das dez primeiras emendas aprovadas ém 15 de dezembro de 1791 e foram 
conhecidas como Bill o f Rights. A 149 emenda, aprovada em 21 de julho de 
1868, após a guerra civil, estendeu esse preceito aos Estados-membros ao 
prever: "Nenhum Estado poderá privar pessoa alguma de sua vida, liberdade

6 STF -  Pleno -  ADC ne 9/DF -  Rei. Acórdão Min. Ellen Gracie, maioria de votos, Diário da 
Justiça, 23.4.2004, p. 6.

7 Segundo Nery Junior {1997, p. 28): "O termo hoje consagrado, due process o f law, foi 
utilizado somente em lei inglesa de 1354, baixada no reinado de Eduardo Ml, denominada 
Statute of W/estmin/ster of the Liberties of London, por meio de um legislador desco
nhecido (some unknown draftsman)".
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ou propriedade sem o devido processo legal, e nem poderá recusar a pessoa 
alguma, sob sua jurisdição, a igual proteção das leis" {COOLEY, 1982, p. 200).

Para Nery Junior (1997, p. 30-33), o princípio due process o f law possui 
um sentido genérico, que se baseia no trinômio vida-liberdade-propriedade, 
e sua caracterização se dá de maneira bipartida em substantive due process 
e procedural due process, "para indicar a incidência do princípio em seu 
aspecto substancial, vale dizer, atuando no que respeita ao direito material, 
e, de outro lado, a tutela daqueles direitos por meio do processo judicial ou 
administrativo".

Com efeito, segundo a doutrina, nos Estados Unidos, o princípio do 
devido processo legal foi marcado por duas fases, que na verdade convivem 
até hoje: a primeira, de caráter estritamente processual {procedural due 
process), e, a segunda, de caráter substantivo {substantive due process), 
que se tornou uma das fontes expressivas da jurisprudência da Suprema 
Corte norte-americana (BARROSO, 2003, p. 219). Assim, o conceito de due 
process foi se alargando com o tempo, aplicado inicialmente apenas para o 
processo, tendo a doutrina e a jurisprudência passado a utilizar referido princípio 
com uma interpretação elástica, com a maior amplitude possível, em nome dos 
direitos fundamentais dos indivíduos (NERY JUNIOR, 1997, p. 33).

A primeira fase do due process foi marcada pelo caráter processual, com 
a rejeição de qualquer análise material/substantiva que autorizasse o Poder 
Judiciário a examinar a injustiça ou a arbitrariedade do ato emanado pelo 
Poder Legislativo. Inicialmente foi uma garantia dirigida ao processo penal, 
depois estendida ao processo civil e administrativo.

A segunda fase do due process, por sua vez, surgiu com a necessidade 
de se controlar os atos do Poder Público. A origem do substantive due process 
é controvertida na doutrina. Para Nery Junior (1997, p. 35), teve lugar

[...] com o exame da questão dos limites do podergovernamental, 
submetida à apreciação da Suprema Corte norte-americana no 
fina! do século XVIII. Decorre daí a imperatividade de o legislativo 
produzir leis que satisfaçam o interesse público, traduzindo-se 
essa tarefa no princípio da razoabilidade das leis.

O autor citado faz referência ao caso Calder vs. Bull, julgado pela 
Suprema Corte dos Estados Unidos em 1798, portanto antes do famoso caso 
Marbury vs. Madison (1803), que marcou o começo da doutrina do judicial 
review, dizendo que aquela Corte entendeu que os atos normativos, legisla
tivos ou administrativos que ferissem os direitos fundamentais ofenderíam

■________________ ____________ Cível / Civil
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o devido processo legal, cabendo ao Poder Judiciário declarar a sua nulidade 
{NERY JUNIOR, 1997).

Já Barroso (2003, p. 221) assevera que a doutrina do devido processo 
legal no sentido substantivo teve início no final do século XIX, com a reação 
ao intervencionismo do Estado na economia norte-americana. A Suprema 
Corte passou a interpretar o pensamento liberal, consubstanciado na ideia 
do laissezfaire, segundo o qual o desenvolvimento seria melhor fomentado 
com o mínimo de interferência do Estado nos negócios dos particulares. 
Para Barroso (2003), o caso Aflgeyer vs. Louisiana, em 1897, foi um ensaio 
na aplicação do substantive due process, porque a Corte invalidou, por 
inconstitucional, uma lei estadual que impedia os moradores de Luisiana de 
contratarem seguros de seus bens com seguradoras de fora do Estado. Mas 
para o referido autor, a melhor decisão que simbolizou a aplicação do devido 
processo legal em seu sentido substantivo foi proferida no caso Lochner vs. 
New York, em 1905, em que, em nome da liberdade de contrato, a Corte 
considerou inconstitucional uma lei de Nova York que limitava a jornada de 
trabalho dos padeiros. A partir daí, a Suprema Corte norte-americana passou 
a invalidar inúmeras leis com o mesmo fundamento. Esse período passou a 
ser conhecido como a era Lochner.

Apesar da divergência doutrinária em relação ao surgimento do devido 
processo legal no sentido substantivo, o fato é que esse princípio tornou-se 
importante instrumento de defesa dos direitos fundamentais do indivíduo 
contra o arbítrio do Legislativo e da discricionariedade governamental. 
Qualquer lei que não seja razoável será contrária ao direito e, portanto, 
deverá ser controlada pelo Poder Judiciário. Assim, "viabiliza-se aos juizes 
que controlem a razoabilidade e racionalidade da produção legislativa através 
de um processo técnico de adequação das leis aos princípios fundamentais 
do Direito" (TAVARES, 2002, p. 509).

Atualmente o princípio da razoabilidade é utilizado não só pela doutrina 
do Direito Constitucional, mas também pelas outras áreas do conhecimento 
jurídico, tendo em vista o princípio da unidade do sistema. Por exemplo, no 
Direito Administrativo,

[a Administração] ao atuar no exercício de discrição, terá de 
obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em 
sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respei
tosas das finalidades que presidiram a outorga da competência
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exercida. Vale dizer: pretende-se colocar em claro que não serão 
apenas inconvenientes, mas também ilegítimas -  e, portanto, 
jurisdicionalmente invalidáveis - , as condutas desarrazoadas, 
bizarras, incoerentes ou praticadas atendidas por quem tivesse 
atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acata
mento às finalidades da lei atributiva da discrição manejada. 
(MELLO, 1999, p. 66)

Dessa form a, o Poder Judiciário poderá corrigir ou invalidar o ato 
discricionário que venha a violar o princípio da razoabilidade, porque 
nesse caso não se analisa o "m érito", a conveniência e oportunidade do ato 
administrativo, mas sim a violação da lei. Ressalte-se que o administrador 
possui liberdade dentro da lei para atuar quando o ato é discricionário. 
Por essa razão, "uma providência desarrazoada, consoante dito, não pode 
ser havida como comportada pela lei. Logo, é ilegal: é desbordante dos 
limites nela admitidos" (MELLO, 1999, p. 67).

O princípio da razoabilidade é um parâmetro de valor direcionado aos 
atos do Poder Público para aferir se eles estão adequados ao valor superior 
inerente a todo ordenamento jurídico: a justiça (BARROSO, 2003, p. 224). A 
razoabilidade é

[...] mais fácil de ser sentido do que conceituado, o princípio 
se dilui em um conjunto de proposições que não o libertam de 
uma dimensão excessivamente subjetiva. É razoável o que seja 
conforme à razão, supondo equilíbrio, moderação e harmonia; 
o que não seja arbitrário ou caprichoso; o que corresponda ao 
senso comum, aos valores vigentes em dado momento ou lugar.

Para Bastos (1998, p. 175):

Eleva-se o "princípio" da razoabilidade que, sem oferecer a 
solução final, ao menos torna o caminho do intérprete da lei 
não tão diversificado ou aleatório aos olhos do cidadão comum. 
Vê-se, pois, que o critério da razoabilidade exprime uma tentativa 
de determinação do critério ou critérios que incidirão no caso 
concreto.

Segundo entende Slaibi Filho (2004, p. 127): "A teoria da razoabilidade 
pressupõe premissas (pré-emitidas) ou pressupostos (pré-supostos) identi
ficando-se com os preconceitos (ou valores preconcebidos) que norteiam a 
aplicação do Direito" (SLAIBI FILHO, 2004, p. 127).



Siches (1986, p. 646) expõe uma teoria que muito se aproxima do 
princípio da razoabilidade norte-americana e da proporcionalidade do Direito 
alemão que é a lógica do razoável. É a aplicação da lógica no Direito, mas não a 
lógica tradicional e sim "eI logos de Io humano". Para o autor, a lógica tradi
cional é meramente enunciativa do ser e do não ser, não contendo pontos 
de vista de valor, nem estimativas sobre a correção dos fins, nem sobre a 
congruência entre os meios e os fins, nem sobre a eficácia dos meios em 
relação com um determinado fim.

Para Siches, a única proposição válida que se pode emitir acerca da 
interpretação é a de que o Juiz, ao analisar o caso concreto, deve aplicar a 
conclusão mais justa ao problema que lhe é apresentado. Siches (1986, p. 
660-661) pondera:

A! hacerlo de este modo, ei juez, lejos de apartarse de su 
deber de obediência ai orden jurídico positivo, da a este deber 
su más perfecto cumplimiento. Esto es así, por Ia siguiente 
razón: E! legislador, mediante Ias normas generales que emite, 
se propone lograr ei mayor grado posible de realización de Ia 
justicia y de los valores por ésta implicados, en una determinada 
sociedad concreta. Tal es, a! menos en principio, ia intención 
de todo sistema de Derecho positivo, independientemente de 
cuál sea ei grado mayor o menor en que haya logrado realizar 
con êxito esa intención. Ei legislador se propone con sus leyes 
realizar de Ia mejor manera posible Ias exigências de Ia justicia. 
Entonces, si el juez trata de interpretar esas leyes de modo 
que el resultado de aplicarias a los casos singulares aporte Ia 
realización dei mayor grado de justicia, con esto no hace sino 
servir exactamente al mismo fin que se propuso el legislador. 
El juez, cuando interpreta ias leyes dei legislador precisamente 
de tal manera que ia aplicación de ellas a los casos singulares 
resulte Io más acorde posible con Ia justicia, es mucho más fiel a 
Ia voluntad dei legislador y más fiel al fin que éste propuso que 
cuando Ias interpreta de una manera literal, o reconstruyendo 
imaginativamente Ia voluntad autêntica dei legislador, si 
esos métodos aplicados al caso planteado producen una 
solución menos justa.

O princípio da razoabilidade deve ser analisado à luz também do 
princípio da proporcionalidade. Para que se chegue à solução interpretativa
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mais justa, é necessário que haja uma interligação entre os meios e os fins 
da norma, evitando-se assim uma arbitrariedade do intérprete. É o que será 
analisado a seguir.

2 .6 .6  O princíp io  da proporcionalidade
O princípio da proporcionalidade é regra fundamental a que devem 

obedecer os intérpretes. Em rigor, é princípio antiquíssimo. Foi "redesco- 
berto nos últimos duzentos anos, tem tido aplicação clássica e tradicional no 
campo do Direito Administrativo" (BONAVIDES, 1996, p. 362). Com efeito, 
o referido princípio dizia "respeito ao problema da limitação do poder 
executivo, sendo considerado como medida para as restrições administra
tivas da liberdade individual" {CANOTILHO, 1993, p. 382). É nesse sentido 
que a teoria do Estado o considera, no século XVIII, como sendo "máxima 
suprapositiva" e que posteriormente, no século XIX, é introduzido no Direito 
Administrativo como princípio geral do direito de polícia (CANOTILHO, 1993, 
p. 382).

Atualmente, no Direito Administrativo, esse princípio enuncia a ideia

[...] de que as competências administrativas só podem ser 
validamente exercidas na extensão e intensidade proporcionais 
ao que seja realmente demandado para cumprimento da 
finalidade de interesse público a que estão atreladas. Segue-se 
que os atos cujos conteúdos ultrapassem o necessário para 
alcançar o objetivo que justifica o uso da competência ficam 
maculados de ilegitimidade, porquanto desbordam do âmbito 
da competência; ou seja, superam os limites que naquele caso 
lhes corresponderíam. (MELLO, 1999, p. 67)

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, em rigor o princípio da propor
cionalidade é uma faceta do princípio da razoabilidade e o seu fundamento 
está inserido no princípio da legalidade, conforme expresso no Texto Consti
tucional, no art. 55, inc. II, art. 37 e art. 84, inc. IV (MELLO, 1999, p. 68).

A regra da proporcionalidade também é aplicada no Direito Penal, na 
aplicação da pena; no Direito Civil, na noção de abuso do civilista (TAVARES, 
2002, p. 506); e no Direito Processual Civil, notadamente no tratamento das 
medidas cautelares (BARROSO, 2003, p. 230). Guerra Filho (2003, p. 240) 
exemplifica a aplicação da proporcionalidade no Direito Penal e no Direito 
Civil afirmando que

_________________  _ Cívei / Civil
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[...] não se pode esquecer a idéia de proporcionalidade da reação 
a uma agressão sofrida, expressa na iustitia vindicativa tolionica, 
regra comum nos tempos primitivos e ainda hoje sobrevivente 
nos casos em que se admite a chamada "autotutela", o desforço 
pessoal para se proteger de uma ofensa à integridade física ou 
ao patrimônio.

Mas a grande novidade advinda no final do século XX foi, sem dúvida, 
sua aplicação no campo do Direito Constitucional. Gomes Canotilho (1993, 
p. 382) designa o princípio da proporcionalidade em sentido ampio também 
como princípio da proibição deexcessoquefoierigidoàdignidadedeprincípio 
constitucional. O fundamento constitucional da regra da proporcionalidade 
é discutida pela doutrina, pois enquanto alguns apontam sua derivação do 
princípio do Estado de Direito, outros acentuam que ela decorre dos direitos 
fundamentais (CANOTILHO, 1993, p. 382), podendo ser colocado também 
em face do princípio da isonomia.

Guerra Filho (2003, p. 242-243) sustenta que o princípio da proporcio
nalidade é um "princípio dos princípios", verdadeiro principium ordenador 
do Direito e corresponde

[...] a um direito ou garantia fundamental, podendo a mesma 
questão ser colocada em face do princípio da isonomia. Ambos 
os princípios, aliás, acham-se estreitamente associados, sendo 
possível, inclusive, que se entenda a proporcionalidade como 
incrustada na isonomia, pois -  como se encontra assente 
em nossa doutrina, com grande autoridade -  o princípio da 
isonomia traduz a idéia aristotélica -  ou, antes "pitagórica", 
como prefere Del Vecchio-de "igualdade proporcional", própria 
da "justiça distributiva", "geométrica", que se acrescenta àquela 
"comutativa", "aritmética", meramente formal-aqui, igualdade 
de bens; ali, igualdade de relações.

O princípio da proporcionalidade como corolário do princípio da 
isonomia já foi utilizado pelo STJ, no Recurso Especial colacionado a seguir, 
cujo Relator foi o Ministro Luiz Vicente Cernícchiaro:

RESP. Locação. Despejo. Locatário assistido pela Defensoria 
Pública. Intimação. O Princípio da Igualdade reclama considerar 
a desigualdade dos fatos. Só assim, materialmente, ter-se-á a 
isonomia. Aliás, não se pode deixar de ter em conta também 
o Princípio da Proporcionalidade. Sabido, infelizmente, que 
a estrutura da Defensoria Pública não se confunde com a 
organização dos escritórios de advocacia. Em conseqüência,
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o funcionamento, quanto aos resultados, não é o mesmo. 
O defensor, ao contrário do advogado, não está em contato 
constante com o assistido [...} Em levando em conta essa 
distinção, esta 63 Turma sempre conferiu à Defensoria Pública, 
antes da lei, o direito ao prazo em dobro para recorrer. A 
interpretação jurídica, teleologicamente, deve voltar-se para o 
sentido social da lei8.

Bonavides (1996, p. 362) adverte que o princípio da proporcionalidade, 
como princípio constitucional, só se compreende em seu conteúdo e alcance 
ao se considerar o advento histórico de duas concepções ligadas ao Estado de 
Direito: uma, hoje em declínio, que é o princípio da legalidade, cujo apogeu 
se deu no direito positivo da Constituição de Weimar, e outra, em plena 
ascensão, ligada ao princípio da constitucionalidade, "que deslocou para o 
respeito dos direitos fundamentais o centro de gravidade da ordem jurídica". 
Esse segundo Estado de Direito fez nascer, após a Segunda Grande Guerra 
Mundial (1939-1945), o princípio, na esfera constitucional, da proporciona
lidade. O controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos é 
reflexo do princípio da proporcionalidade. Aliás, esse princípio transformou- 
se em princípio constitucional por força da doutrina e da jurisprudência, 
principalmente na Alemanha e na Suíça.

No Direito português, o princípio da proporcionalidade está previsto 
expressamente no art. 18, n̂  2, do Texto Constitucional, ao dispor que "A 
lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expres
samente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao 
necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucional
mente protegidos".

Em determinados aspectos, a proporcionalidade induz uma contro
vertida ascendência do Judiciário (executor da justiça material) sobre o 
Legislativo, sem chegar, no entanto, a abalar o princípio da separação de 
Poderes. Nesse sentido, Bonavides (1996, p. 363) pondera o seguinte:

Com efeito, a limitação aos poderes do legislador não vulnera 
o princípio da separação, de Montesquieu, porque o ralo de 
autonomia, a faculdade política decisória e a liberdade do

8 Acórdão publicado no Diário da Justiça de 15 de junho de 1998, citado por Tavares (2002, 
p. 518).



legislador para eleger, conformar e determinar fins e meios se 
mantém de certo modo plenamente resguardada. Mas tudo 
isso, é óbvio, sob a regência inviolável dos valores e princípios 
estabelecidos pela Constituição.

Na segunda fase do Estado de Direito, o legislador já não é soberano 
como ocorria na época em que prevalecia o princípio da legalidade (primeiro 
Estado de Direito), pois agora o controle de constitucionalidade promove a 
ascensão do princípio da constitucionalidade. Dessa maneira, o legislador 
deixou de ter a inteira liberdade de outrora. O Judiciário, ao contrário, passa 
a atuar, de certa forma,

[...] num espaço mais livre, fazendo, como lhe cumpre, o exame 
e controle de aplicação das normas; espaço aberto em grande 
parte também -  sobretudo em matéria de justiça constitucional 
-  pelo uso das noções de conformidade e compatibilidade. Esta 
última, deveras aberta e maleável, é por isso mesmo mais apta 
a inserir, enquanto método interpretativo de apoio, o princípio 
constitucional da proporcionalidade. (BONAVIDES, 1996, p. 
363)

O jurista lusitano Gomes Canotilho (1994) também anota que no Direito 
Constitucional não são desconhecidos casos de controle que, de certa forma, 
incidem sobre o modo de exercício da atividade legislativa. Pondera o autor:

Nos casos de "arbítrio", "irracionalidade", "discriminação 
injustificada", "indeterminabilidade da lei", é geralmente 
admitido o controlo jurisdicional baseado na violação dos 
princípios constitucionais heteronomamente determinantes: 
o princípio da proibição do arbítrio, o princípio de proibição 
do excesso, o princípio da determinabilidade e o princípio da 
igualdade. (CANOTILHO, 1994, p. 260-261)

O princípio da proporcionalidade diz respeito à relação adequada 
entre um ou vários fins da norma e os meios utilizados para a consecução 
daquele(s). Haverá violação da regra da proporcionalidade, com a ocorrência 
de arbítrio, sempre que os meios destinados a lograr determinado fim não 
forem apropriados e/ou quando houver desproporção manifesta entre os 
meios e o fim. Na relação meio-fim deve-se sempre controlar o excesso.

A base do princípio da proporcionalidade, na relação meio-fim, pode 
ser encontrada na obra de Rudolf von lhering, publicada no século XIX, sob
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o título A luta pelo direito (Der Kampfums Recht). No início do livro, lhering 
(1990, p. 1) afirma: "A paz é o fim que o direito tem em vista, a luta é o meio 
de que se serve para o conseguir".

Bonavides (1996, p. 357), citando Braibant, aponta um terceiro 
elemento no princípio da proporcionalidade, qual seja, a situação de fato, 
estabelecendo, dessa forma, a relação triangular fim-meio-situação, para 
corrigir insuficiências da dualidade meio-fim.

O princípio da proporcionalidade, segundo a doutrina, possui três 
subprincípios ou conteúdos: (1) adequação; (2) necessidade; e (3) proporcio
nalidade stricto sensu.

O primeiro subprincípio da regra da proporcionalidade é a adequação, 
designado também como conformidade9, pertinência ou aptidão10 e significa 
a utilização do meio certo (adequado) para se chegar a um fim baseado 
no interesse público. Bonavides (1996, p. 360) ensina: "Examina-se aí a 
adequação, a conformidade ou a validade do fim. Logo se percebe que esse 
princípio confina ou até mesmo se confunde com o da vedação de arbítrio 
(Übermassverbot), que alguns utilizam com o mesmo significado do princípio 
geral da proporcionalidade".

Barroso (2003, p. 227) cita o entendimento de Linares Quintana sobre 
o subprincípio da adequação ao dizer:

(La razonabilidad) consiste en Ia adecuación de los médios 
utilizados por el legislador a Ia obtención de los fines que 
determina Ia medida, a efectos de que tales médios no 
aparezcan como infundados ou arbitrários, es decir, no 
proporcionados a Ias circunstancias que los motiva y a los 
fines que se procura aicanzar com ellos. [...] Tratase, pues, de 
uma correspondência entre los médios propuestos y los fines 
que a través de ellos deben alcanzarse.

Gomes Canotilho (1993, p. 382-383) assim discorre sobre o princípio 
da adequação:

9 Expressão utilizada por Gomes Canotilho (1993, p. 382).
10 Expressões empregadas por Bonavides (1996, p. 360).
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Com esta exigência pretende-se salientar que a medida 
adoptada para a realização do interesse público deve ser 
apropriada para a prossecução do fim ou fins a ele subjacentes. 
Consequentemente, a exigência de conformidade pressupõe a 
investigação e a prova de que o acto do poder público é apto 
para e conforme os fins justificativos da sua adopção (Zielkonfor- 
mitat, Zwecktauglichkeit). Trata-se, pois, de controlar a relação 
de adequação medida-fim. Este controlo, há muito debatido 
relativamente ao poder discricionário e ao poder vinculado da 
administração, oferece maiores dificuldades quando se trata de 
um controlo do fim das leis dada a liberdade de conformação 
do legislador.

O segundo subprincípio da proporcionalidade é a necessidade, 
também conhecido como exigibilidade (GUERRA, 2003, p. 245), e significa 
que a medida não pode exceder os limites indispensáveis à conservação do 
fim legítimo desejado ou, ainda, uma medida para ser admissível deve ser 
necessária (BONAVIDES, 1996, p. 360-361). Alguns doutrinadores costumam 
dar tratamento autônomo a esse subprincípio, identificando-o como a 
proporcionalidade propriamente dita. Pela necessidade, de todos os meios 
que servem à obtenção de um fim, deve-se escolher aquele menos gravoso 
aos interesses do indivíduo. O subprincípio da necessidade ou exigibilidade 
é designado também como "princípio da escolha do meio mais suave" 
[das Prinzip der Wahl des mildesten Mittels) (BONAVIDES, 1996, p. 361) 
ou "máxima do meio mais suave" (Gebot des mildesten Mittels) (GUERRA 
FILHO, 2003, p. 245) ou, ainda, princípio da "menor ingerência possível" 
(CANOTILHO, 1993, p. 383).

Segundo entendimento de Gomes Canotilho (1993, p. 383), pelo 
princípio da necessidade o cidadão tem direito à menor desvantagem 
possível. Dessa forma, o meio utilizado para se atingir determinado fim deve 
ser o menos oneroso possível para o cidadão. Esse princípio é chamado 
também pela doutrina como proibição do excesso (BARROSO, 2003, p. 228).

Guerra Filho (2003, p. 246) ensina que:

Os subprincípios da adequação e da exigibilidade, por seu 
turno, determinam que, dentro do faticamente possível, o meio 
escolhido se preste para atingir o fim estabelecido, mostrando- 
se, assim, "adequado". Além disso, esse meio deve se mostrar 
"exigível" -  o que significa não haver outro igualmente
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eficaz e menos danoso a direitos fundamentais. Sobre essa 
distinção vale referir a formulação lapidar do Tribunal Consti
tucional Alemão: "O meio empregado pelo legislador deve ser 
adequado e exigível, para que seja atingido o fim almejado. O 
meio é adequado, quando com seu auxílio se pode promover 
o resultado desejado; ele é exigível, quando o legislador não 
poderia ter escolhido outro igualmente eficaz, mas que seria 
um meio não-prejudicial ou portador de uma limitação menos 
perceptível a direito fundamental" (Entscheidungen der 
Bundesverfassungsgerich, n. 30,1971, p. 316).

O terceiro subprincípio é o da proporcionalidade em sentido estrito. 
Pode-se dizer que esse subprincípio é ao mesmo tempo uma obrigação e 
uma interdição: "obrigação de fazer uso de meios adequados e interdição 
quanto ao uso de meios desproporcionados" (BONAVIDES, 1996, p. 361). 
Gomes Canotilho (1993, p. 384), por sua vez, expõe que:

Quando se chegar à conclusão da necessidade e adequação 
do meio para alcançar determinado fim, mesmo neste caso 
deve perguntar-se se o resultado obtido com a intervenção é 
proporcional à "carga coactiva" da mesma. Meios e fim são 
colocados em equação mediante um juízo de ponderação, a fim 
de se avaliar se o meio utilizado é ou não desproporcionado em 
relação ao fim. Trata-se, pois, de uma questão de "medida" ou 
"desmedida" para se alcançar um fim: pesar as desvantagens 
dos meios em relação às vantagens do fim.

Em outras palavras, cuida-se da aferição da relação custo-benefício da 
medida, ou seja, a ponderação entre os danos causados e os resultados a 
serem obtidos (BARROSO, 2003, p. 228).

Em suma, o princípio da proporcionalidade existe para combater os 
excessos legislativos que, na elaboração das normas jurídicas, interferem 
sobre os direitos fundamentais, suscitando o necessário controle jurisdi- 
cional por meio de eventuais arestos de inconstitucionalidade (BONAVIDES, 
1996, p. 370). Trata-se de uma barreira ao arbítrio; um freio à liberdade do 
legislador, porque este não pode contrariar valores e princípios constitucio
nalmente consagrados. Para tanto, devem ser observados os três elementos 
do princípio da proporcionalidade, em sentido amplo: (1) a adequação; (2) a 
necessidade e (3) a proporcionalidade em sentido estrito.
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2.6.7 Os princípios da razoabilidade e da proporcionaiidade na 
Constituição brasileira de 1988

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade podem ser anali
sados sob vários ângulos na Constituição Federal de 1988. O princípio da 
razoabilidade pode ser um princípio que está inserido no princípio do devido 
processo legal (art. 59, LIV, da CF), em seu sentido substancial, conforme a 
teoria norte-americana do substantive due process. O princípio da propor
cionalidade, estabelecido pela doutrina alemã, pode ser considerado um 
princípio não escrito no Direito brasileiro, cujo fundamento jurídico é encon
trado no art. 59, § 2Q, da Constituição Federal, que dispõe: "Os direitos e 
garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em que a República Federativa do Brasil seja parte". Pode-se dizer também 
que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão implí
citos no princípio da isonomia previsto no art. 59, caput, da Constituição 
Federal, verbis: "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes".

2.7 O princípio da interpretação das leis em conformidade com 
a Constituição

O princípio da interpretação das leis em conformidade com a Consti
tuição é basicamente um princípio de controle e ganha relevância autônoma 
"quando a utilização dos vários elementos interpretativos não permite a 
obtenção de um sentido inequívoco dentre os vários significados da norma" 
(CANOTILHO, 1993, p. 229). Sua principal função é assegurar a constitucio- 
nalidade da interpretação. É uma técnica que deve ser obedecida, sempre 
que for possível, pelo intérprete da norma infraconstitucional. Assim, não 
se está mais no campo do Direito Constitucional, mas sim no das demais 
normas, sobre as quais incide essa orientação (BASTOS, 1997, p. 166). A 
sua formulação elementar é a seguinte: no caso de normas plurissignifica- 
tivas "deve dar-se preferência à interpretação que lhe dê um sentido em 
conformidade com a constituição" (CANOTILHO, 1993, p. 229). Assim, a 
interpretação conforme a Constituição somente será possível se a norma 
infraconstitucional apresentar vários significados, alguns compatíveis com o 
Texto Constitucional e outros não.
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A interpretação conforme a Constituição cuida da escolha de uma linha 
de interpretação de uma norma infraconstitucional, em meio a outras que 
o Texto abarcaria. Barroso (2003, p. 189) aponta os seguintes elementos no 
processo de interpretação conforme a Constituição:

1) Trata-se da escolha de uma interpretação da norma lega! que 
a mantenha em harmonia com a Constituição, em meio a outra 
ou outras possibilidades interpretativas que o preceito admita.
2) tal interpretação busca encontrar um sentido possível para a 
norma, que não é o que mais evidentemente resulta da leitura 
de seu texto. 3) Além da eleição de uma linha de interpretação, 
procede-se à exclusão expressa de outra ou outras interpre
tações possíveis, que conduziríam a resultado contrastante 
com a Constituição. 4) Por via de consequência, a interpretação 
conforme a Constituição não é mero preceito hermenêutico, 
mas, também, um mecanismo de controle de constituciona- 
lidade pelo qual se declara ilegítima uma determinada leitura 
da norma legal.

Dessa forma, a supremacia das normas constitucionais, decorrente da 
rigidez, no ordenamento jurídico e a presunção de constitucionalidade das 
leis e dos atos normativos impõem ao intérprete que busque o significado 
da norma que seja mais adequado à Constituição Federal, vale dizer, na 
hipótese de norma infraconstitucional com vários sentidos, deverá o intér
prete encontrar a significação que apresente conformidade com as normas 
constitucionais, procurando evitar a sua declaração de inconstitucionalidade 
e consequente expulsão do ordenamento jurídico.

A finalidade da interpretação conforme a Constituição é "possibilitar 
a manutenção no ordenamento jurídico das leis e atos normativos editados 
pelo poder competente que guardem valor interpretativo compatível com o 
texto constitucional" (MORAES, 2003, p. 46).

Há duas formas de interpretação conforme a Constituição: (1) inter
pretação conforme com redução do texto e (2) interpretação conforme sem 
redução do texto.

A interpretação conforme com redução do texto será possível quando 
houver exclusão de expressão ou expressões do texto infraconstitucional 
impugnado, com a declaração de sua inconstitucionalidade, resultando a 
partir daí uma interpretação compatível com a Constituição Federal. Por 
exemplo, o STF, na ADin n9 1.127-8, suspendeu, liminarmente, a eficácia
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da expressão ou desacato prevista no art. 79, § 29, da Lei n9 8.906/1994 
(Estatuto da OAB), conferindo aos advogados imunidade material, em inter
pretação conforme o art. 133 da Magna Carta (MORAES, 2003, p. 46).

Na interpretação conforme sem redução do texto não será possível 
suprimir do texto impugnado qualquer expressão ou expressões para consi
derar o texto constitucional. Na realidade é não propriamente um método de 
interpretação, mas sim uma verdadeira forma de decisão judicial (DANTAS, 
2012, p. 261). Nesta técnica de julgamento, não se reduz o texto normativo 
impugnado, mantendo-o intacto; apenas aduz-se a sua inconstitucionalidade 
em algumas hipóteses de aplicação, mantendo-se a norma no ordenamento 
jurídico (DANTAS, 2012, p. 261).

Em suma, diante de normas plurissignificativas deve-se preferir a inter
pretação que mais se aproxime da Constituição. Assim, para manter-se a 
constitucionalidade de uma norma haverá a necessidade, algumas vezes, de 
se fazer uma interpretação conforme a Constituição com redução do texto, 
suprimindo-se expressão (ou expressões) do texto normativo impugnado, 
e, outras vezes, haverá a necessidade de uma interpretação conforme a 
Constituição sem redução do texto, apenas declarando-se a sua inconstitu
cionalidade em algumas hipóteses de incidência para que a norma não seja 
expulsa do ordenamento jurídico.

Conclusão
A necessidade de interpretação da norma está ligada a três fatores. O 

primeiro deles diz respeito à indeterminação da norma, pois esta contém vários 
sentidos em razão de ser, na maioria das vezes, ambígua e vaga. O segundo 
refere-se ao fato de a lei ser elaborada por vários autores não sendo possível 
identificara intenção década um deles no ato da elaboração do texto normativo, 
o que torna difícil uma interpretação teleológica. O terceiro é atinente à 
evolução das concepções políticas e sociais induzem a uma necessidade de 
atualização da interpretação.

A Constituição, ao contrário das demais leis, possui várias peculia
ridades que justificam uma interpretação diferenciada. Os métodos 
tradicionais de interpretação das normas em geral não são suficientes para 
uma interpretação do Texto Maior. Não que se deva desprezar os métodos de 
interpretação ordinariamente utilizados pela doutrina, mas a Constituição, 
como norma fundamental do Estado, possui algumas características que a 
levam para estudo autônomo e destacado no ordenamento jurídico. Essas 
peculiaridades tornam a interpretação constitucional mais trabalhosa.
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Há um catálogo de princípios tópicos da interpretação constitucional 
que é considerado ponto de referência obrigatório da teoria da interpretação 
constitucional. São eles os princípios da unidade, do efeito integrador, da 
máxima efetividade, da justeza ou da conformidade funcional, da concor
dância prática ou da harmonização, da força normativa, da supremacia, da 
coloquialidade, da presunção de constitucionalidade, da razoabilidade, da 
proporcionalidade e da interpretação das leis em conformidade com a Consti
tuição. Esse leque de princípios possibilita uma correta interpretação da 
Constituição.

Em síntese, este artigo procurou analisar os vários princípios ordena- 
dores de uma interpretação constitucional, em especial, e mais detidamente, 
os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da interpretação das 
leis em conformidade com a Constituição.

NISHIYAMA, A. M. The principies behind constitutional interpretation: 
reasonabiiity, proportionaiity and other interpretation principies. Justitia, 
São Paulo, v. 201, p. 255-284, Jan./Dec. 2010.

• ABSTRACT: This articie proposes to analyze the Constitutional 
interpretation, studying its main characteristics and its guiding principies. 
The supremacy of the constitutional rule is essential in the understanding 
of the interpretation principies of a country's Constitution. It also analyzes 
extremely important principies: reasonabiiity and proportionaiity, which 
serve as basisfor constitutional interpretation. Several other interpretation 
principies are also analyzed to complement the idea of a constitutional 
interpretation.

® KEY WORDS: Constitution. Interpretation. Hermeneutics.
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• SUMÁRIO: 1 Fundamento e importância da intervenção de terceiros. 2 A 
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•  RESUMO: O texto analisa a renovada importância da intervenção de 
terceiros nos recursos de sobreposição, em especial com a figura do 
amicus curiae, tendo em vista a sistemática recentemente implantada de 
julgamento de casos-modelo.

• PALAVRAS-CHAVE: Recurso especial. Recurso extraordinário. Interpre
tação. Aplicação. Uniformização. Casos-modelo. Intervenção. Terceiros; 
amicus curiae.

1 Fundam ento  e im portância  da in te rvenção  de te rce iros
Ao alertar para a dificuldade existente em torno do estudo do problema 

da intervenção de terceiros, há muito Segni (1962) já destacava que, sob essa 
rubrica, são encontrados institutos jurídicos distintos, mas que apresentam 
uma característica comum, qual seja, Taggiungersi di nuove parti ad un 
processo pendente". Anotava, ademais, que as razões que justificam a 
intervenção de terceiros residem essenciaimente na interdependência entre 
relações jurídicas, na medida em que a existência ou o modo de ser de uma 
relação jurídica podem produzir efeitos sobre outra relação, em decorrência 
da identidade, conexão ou incompatibilidade* 1.

* Promotor de Justiça em São Paulo. Professor na Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo (FDUSP). Mestre e doutor em Direito peia FDUSP.

1 Cf. Segni {1962, p. 943), verbete "Intervento in causa (diritto processuale civiie)".



Chiovenda (1965, p. 421/422), por seu turno, ao tratar da possibi
lidade da extensão do processo a terceiros, e dos meios para a tutela das 
posições jurídicas destes, anotava que eles podem se encontrar, em relação 
ao processo, em uma de três condições: (1) a de terceiros totalmente indife
rentes; (2) a de terceiros titulares de uma relação jurídica incompatível com 
a decidida (sofrem prejuízo jurídico); (3) e a de terceiros titulares de uma 
relação compatível com aquela decidida, ou cuja relação depende daquela 
das partes, ou mesmo titulares do próprio processo. Reconhecia, assim, às 
duas últimas categorias, a possibilidade de intervir no processo inter alios.

Do mesmo modo, Liebman (1976, p. 125) salientava a necessidade 
de se assegurar aos terceiros meios para defender seus direitos, conside
rando repercussões eventualmente danosas das decisões proferidas em 
um processo no qual não hajam participado. De forma similar Calamandrei 
(1973, p. 316) anotava a destinação das diversas hipóteses de intervenção 
genericamente consideradas, a permitir que o interveniente fizesse valer um 
direito ou interesse próprio.

Nessa perspectiva, a doutrina clássica sempre pontuou ser indis
pensável que o sistema processual assegure àqueles que apresentam um 
interesse jurídico específico, relacionado a determinado processo pendente 
entre outros, algum mecanismo destinado a permitir sua atuação e influ
ência, na decisão que será proferida.

Daí ter Dinamarco (2006, p. 23/24), invocando o magistério de Liebman 
acerca do conceito puramente processual de "parte" (ou seja, o sujeito do 
contraditório instaurado perante o juiz, e por exclusão chegando ao conceito 
de terce iro-quem  não é parte), anotado que "compete à lei descrever essas 
situações legitimantes e determinar o modo como cada terceiro é admitido 
a intervir, fazendo-o segundo regras inerentes à sensibilidade do legislador".

É bem verdade que na doutrina, o problema da intervenção de 
terceiros sempre recebeu tratamento com alguns enfoques e peculiaridades 
próprias, decorrentes da formação e das convicções de cada autor. Mas o 
elemento comum, que se encontra à base de toda e qualquer elaboração, é 
a potencialidade existente, em decisão oriunda de determinado processo, de 
alcançar a esfera jurídica do terceiro, acarretando-lhe alguma consequência 
prejudicial, negativa, ou indesejada.

Nesse contexto, não há como negar a importância do tema, inde
pendentemente do ordenamento jurídico considerado, ou mesmo das 
características das formas de intervenção previstas.
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Embora o legislador tenha de agir com razoabilidade no exercício de 
suas opções de política legislativa, instituir modalidades de intervenção de 
terceiro é, antes de tudo, uma forma de assegurar legitimidade institu
cional ao direito processual. É ainda um modo de sedimentar, positivando 
critérios, o princípio do devido processo legal, pano de fundo constitucional 
(art 5Q, LIV, da CF/1988) do processo como mecanismo estatal de solução 
de conflitos.

2 A função dos recursos de sobreposição
Pensar nos denominados recursos de superposição, é pensar em 

recursos de estrito direito e de fundamentação vinculada, na medida em que 
o recurso extraordinário (art. 102, III, da CF/1988) e o recurso especial (art. 
105, III, da CF/1988) só podem ser interpostos nas estritas hipóteses tratadas 
nos respectivos permissivos constitucionais.

Isso decorre da função reservada pelo nosso ordenamento a tais meios 
de impugnação, que fazem com que os Tribunais Superiores (STF e STJ), ao 
julgá-los, funcionem como tribunais do direito, e não do fato.

A esse propósito, analisando o problema do significado e da função do 
recurso extraordinário, em raciocínio aplicável também ao recurso especial, 
afirma José Carlos Barbosa Moreira (2005, p. 580/581) que a finalidade do 
remédio, na sistemática constitucional brasileira, é "assegurar a inteireza 
positiva, a validade, a autoridade e a uniformidade de interpretação da 
Constituição".

Essa significativa síntese indica que nos recursos especial e extraor
dinário, veiculados em decorrência do inconformismo do sucumbente 
com relação a determinada decisão, a insurgência do recorrente é apenas 
o mecanismo que possibilita aos Tribunais Superiores conhecer e julgar 
questões federais de natureza infraconstitucional (o direito federal, no E. 
Superior Tribunal de Justiça -  STJ) ou questões federais de natureza constitu
cional (o direito constitucional, no E. Supremo Tribunal Federal -  STF). Com 
isso exercem seus papéis de defensores da integridade do ordenamento 
federal e constitucional, respectivamente.

Essa função nomofilática dos dois recursos em pauta -  extraordinário 
e especial -  é o que sobreleva no papel que lhes foi reservado no ordena
mento processual, pois, não figuram eles, à toda evidência, como meros 
desdobramentos do duplo grau de jurisdição.
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3 Modificações recentes na sistemática dos recursos de superposição
As recentes modificações no sistema processual -  a implantação da 

repercussão geral como pressuposto de admissibilidade do recurso extraordi
nário, bem como o procedimento diferenciado para o julgamento de recursos 
extraordinários e especiais repetitivos-trarão, por sua vez, como consequência, 
o fortalecimento da função nomofilática desses meios de impugnação. 
Produzirão ainda o fortalecimento da eficácia dos precedentes decorrentes 
do julgamento de ambos, em uma, por assim dizer, "quase vinculação".

A lógica do legislador, tudo leva a crer, ao introduzir essas inovações 
no ordenamento pátrio, foi firmar as seguintes ponderações: (1) os 
recursos (especial e extraordinário) têm prevalente função nomofilática; 
(2) os Tribunais Superiores (STF e STJ), quando os julgam, examinam apenas 
questões de direito, e não questões de fato; (3) ao examinar questões de 
direito, referidos tribunais dizem como deverá ser interpretado o direito 
federal (no caso do recurso especial, para o STJ) e o direito constitucional 
(no caso do recurso extraordinário, para o STF); (4) se julgam apenas o 
"direito", e não o "caso", não há razão para que julguem todos os casos em 
que se discutam questões de direito idênticas; (5) devem os STJ e o STF julgar 
apenas a questão de direito, fixar sua interpretação e o modo de aplicação 
das normas envolvidas, e, feito isso, essas posições deverão ser seguidas em 
inferior instância, ressalvada a possibilidade, inerente à dinâmica jurídica, de 
alteração futura do posicionamento dos referidos tribunais.

Nesse sentido, note-se na nova sistemática do recurso extraordi
nário que, pela instituição da repercussão geral como pressuposto de 
admissibilidade: (1) só deverão ser examinados os recursos cujas questões 
constitucionais sejam relevantes “do ponto de vista econômico, político, 
social ou jurídico" e "ultrapassem os interesses subjetivos da causa" (art. 
543-A, § l 9 do CPC, c/ red. dada p/ Lei n9 11.418/2006); (2) uma vez negada 
a existência de repercussão geral, essa decisão valerá para todos os recursos 
sobre "matéria idêntica, que serão indeferidos liminarmente, salvo revisão 
de tese" (art. 543-A, § 59, do CPC, c/ red. dada p/ Lei n9 11.418/2006); (3) 
quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica 
questão de direito, serão selecionados no Tribunal de origem alguns 
recursos representativos da controvérsia e encaminhados ao STF, bem 
como sobrestados os demais (art. 543-B, § l 9, do CPC, c/ red. dada p/ Lei n9 
11.418/2006); nesse caso, julgados os recursos que foram encaminhados ao 
STF, surgirão as seguintes possibilidades: (a) negada a existência de reper
cussão geral, os recursos sobrestados serão considerados automaticamente
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não admitidos (art. 543-B, § 29, do CPC, c/ red. dada p/ Lei n9 11.418/2006);
(b) julgado o mérito dos recursos encaminhados, os recursos sobrestados 
serão apreciados, na origem, e considerados prejudicados (se rejeitada a 
tese neles veiculada) ou então possibilitada a retratação no tocante à decisão 
recorrida (na hipótese de decisão contrária à tese que acabou sendo fixada 
pelo STF -  cf. art. 543-B, § 39, do CPC, c/  red. dada p/ Lei n9 11.418/2006);
(c) mantida a decisão de origem, contrária à tese fixada no STF nos recursos 
representativos encaminhados, poderá ocorrer, nesse Tribunal, cassação ou 
reforma liminar daquela decisão (art. 543-B, § 49, do CPC, c/ red. dada p/ Lei 
n9 11.418/2006).

No que tange ao recurso especial, por seu turno, a Lei n9 11.672/2008, 
ao introduzir novo procedimento para o julgamento de impugnações 
repetitivas, incluindo o art. 543-C no CPC, previu que: (1) havendo recursos 
repetitivos (mesma questão de direito), o tribunal de origem deverá 
selecionar um ou mais, representativo(s) da controvérsia, e encaminhá- 
lo(s) ao STJ, sobrestando os demais (art. 543-C, § l 9, do CPC); (2) julgados 
os recursos encaminhados, surgirá a possibilidade de diversas soluções 
para os que ficaram sobrestados no tribunal de origem: (a) terão seguimento 
denegado, se a decisão recorrida coincidir com a interpretação fixada pelo STJ 
(art. 543-C, § 69,1, do CPC); (b) será aberto juízo de retratação para o tribunal 
de origem, que poderá rever sua decisão, se for contrária à posição fixada pelo 
STJ (art. 543-C, § 69, II, do CPC).

É importante observar, ademais, que no STF a matéria foi regulamentada 
no respectivo regimento interno, com previsão, inclusive da possibilidade de 
cassação ou reforma, por decisão monocrática, do provimento que divergir 
daquela fixada no julgamento dos recursos representativos, encaminhados 
ao Tribunal (cf. art. 21, § l 9, do Regimento Interno do STF (RISTF), na redação 
dada pela Emenda Regimental n9 21/2007).

Todos esses dados demonstram o acerto da afirmação, feita anterior
mente, que na nova sistemática de julgamento dos recursos extraordinário e 
especial restou fortalecida a função nomofilática do STF e do STJ, bem como 
a eficácia ("quase vinculante", por assim dizer) das decisões proferidas pelos 
dois tribunais, ao julgarem os recursos em comento.

Esse novo panorama suscita ponderações sobre a oportunidade de 
incrementar a intervenção de terceiros, na fase de processamento e julga
mento dos dois recursos, na medida em que aqueles que não são partes nos 
recursos representativos da controvérsia jurídica, encaminhados ao STF ou
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ao STJ, serão, ainda que indiretamente, alcançados pelos efeitos da interpre
tação fixada para determinada questão de direito federal infraconstitucional 
ou constitucional.

Eis então a oportunidade para que o om/cus curiae exerça seu papel.

4 Am icus curiae : conceito e função
A temática inerente à conceituação, enquadramento sistemático, 

funções, hipóteses de intervenção e limites atinentes à figura do amicus 
curiae foi explorada com profundidade por Scarpinella Bueno (2006), cuja 
obra é de indispensável leitura.

Não se pretende, nessa oportunidade, ir além do necessário para 
compreender o papel desse terceiro nos recursos de superposição, dentro 
do novo panorama que lhes foi concedido pelas recentes reformas do direito 
processual.

Segundo conhecido dicionário jurídico americano, a expressão amicus 
curiae, contemplando o sentido de "amigo da Corte", serviría para definir "a 
pessoa que não é parte em uma ação, mas que peticiona junto à Corte ou é 
solicitada pela Corte a enviar relatórios com relação a uma ação, porque esta 
pessoa tem forte interesse no assunto em discussão"2 * *.

Bastará dizer, em apertada e necessária síntese, que o amicus curiae 
deve ser compreendido como: (1) um terceiro {adotando-se o conceito 
puramente processual de parte, pois ele intervém na resinteralios deducta); 
(2) não se confunde com as demais modalidades tradicionais de intervenção 
no processo civil; (3) deve ostentar interesse jurídico que legitime sua parti
cipação no processo instaurado interalios; (4) opera função legitimadora da 
do método processual de solução de conflitos (sua participação tem cunho 
democrático e se justifica especialmente nos casos em que as decisões 
judiciais não produzirão efeitos estritamente entre as partes).

Nessa perspectiva, o que se faz presente no papel a ser desempenhado 
pelo amicus curiae na hipótese de intervenção nos recursos de sobreposição 
-  mormente dada a potencialização da eficácia e, de certo modo, a "quase

2 Tradução livre do seguinte texto original: "A person who is not a party to a lawsuit but
who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because
that person has a strong interest in the subject matter" (BLACICS LAW DiCTIONARY, 2004).
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vinculaçao" das decisões neles proferidas -  é uma imposição do contra
ditório não simplesmente em sua perspectiva tradicional. Mais que isso: 
trata-se de imperativo, decorrente do contraditório, em uma perspectiva 
aberta e democrática, de legitimação das decisões que geram precedentes 
que, de alguma forma, afetarão a situação daqueles que não são partes no 
processo.

É nesse sentido que Scarpinella Bueno (2006) destacou a evolução, no 
E. STF, da questão da intervenção de terceiros no processo objetivo (controle 
abstrato de constitucionalidade, por meio das ações diretas), que partiu da 
tradicional não admissão para a aceitação ampla da atuação do amicus curiae.

Conforme ponderado pelo autor,

[...] o Supremo Tribunal Federal deixou de lado, vez por todas, a 
preocupação com a garantia e um contraditório para a própria 
"norma", no sentido tradicional de "direito de defesa" daquele 
que sofre uma "acusação" -  no caso, a própria norma tida como 
inconstitucional -  e, passou a se preocupar com o contradi
tório no sentido de necessária participação da sociedade civil 
organizara e, se for o caso, de outros órgãos do próprio Estado, 
na formação da vontade do Estado, mesmo que do Estado-juiz. 
Quem precisa de contraditório não é a regra impugnada em 
si mesma considerada. É seu destinatário -  sociedade civil ou 
Estado -  que por intermédio de alguém (o amicus), consegue 
dialogar com o prolator da decisão, forte nos efeitos e nas 
conseqüências que qualquer decisão a ser proferida pelos 
tribunais terá para a sociedade civil. (BUENO, 2006, p. 82/83)

Por razões análogas, mormente considerando a nova sistemática 
de julgamento dos recursos especial e extraordinário, e a eficácia trans
cendente das decisões neles proferidas, justifica-se a concessão de 
oportunidade de participação a terceiros, visto que interessados na fixação 
da tese jurídica discutida nos referidos meios de impugnação.

5 Am icus curiae e recursos de superposição
A Lei n5 11.418/2006, a inserir no Código de Processo Civil o proce

dimento relativo à análise da repercussão geral no recurso extraordinário, 
bem como o novo iter a seguir para o processo e julgamento de recursos 
repetitivos, contemplou a possibilidade de intervenção do amicus curiae

____________ Cível / Civil
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no art. 543-A, § 62, cuja redação é a seguinte: "O Relator poderá admitir, 
na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita 
por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal".

A Lei n5 11.672/2008, ao se referirão julgamento de recursos especiais 
repetitivos, previu, por seu turno, regra análoga, estabelecendo no art. 
543-C, § 4e, que "O relator, conforme dispuser o regimento interno do 
Superior Tribunal de Justiça e considerando a relevância da matéria, poderá 
admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na 
controvérsia".

É notório que não se trata, aqui, de previsão de intervenção nas 
modalidades tradicionais do processo, em especial a assistência.

Como se sabe, 0 interesse que justifica a intervenção do assistente, 
tanto na modalidade simples como na litisconsorcial, é um interesse jurídico, 
e não simples interesse de fato (art. 50 do CPC)3.

Entretanto, esse interesse jurídico é um interesse específico, para 
não dizer individual, do interveniente. É o que decorre do clássico exemplo 
fornecido por Carneiro (2008, p. 181),

[...] do tabelião que requer ser admitido como assistente do réu 
em ação proposta para anular, por defeito formal, a escritura 
pública que redigiu. Se procedente a demanda, surgirá, em tese, 
em favor do interessado na validade da escritura, pretensão 
indenizatória contra o notário.

O que se deve assentar, entretanto, é que a intervenção do amicus 
curiae no curso do processo e julgamento do recurso especial e do extra
ordinário, com fundamento nos dispositivos ora mencionados, também se 
justifica por um interesse jurídico -  mas não meramente individual. Trata-se 
de interesse transcendente: está associado à própria eficácia -  também 
transcendente -  da decisão do tribunal superior.

3 Embora com interpretação própria, em outras palavras, era isso o que identificava Segni 
(1962, p. 951), ao afirmar que "L'interesse che 1'intervento adesivo tutela non può essere 
che interesse ad una pronuncia anche nei confronti deH'interveniente". Nesse sentido, na 
doutrina brasileira, confira-se, por todos, Carneiro (2008, p. 180).
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Em outros termos: se 0 STJ ou 0 STF julgará uma tese jurídica (questão 
federal constitucional ou infraconstitucional), cuja fixação será aplicada a 
todos os demais casos similares, torna-se imperativa a implementação de 
um contraditório democrático, com a concessão da oportunidade para parti
cipação, a legitimar a eficácia "quase vinculante" da decisão.

Destinatários da tese fixada pelo tribunal superior, que não são partes 
no processo no qual dar-se-á a respectiva fixação, devem, de alguma forma, 
ter a possibilidade de influenciar o resultado do julgamento.

6 P rob lem as: a ju risp ru d ên c ia  e a necessidade de lim ites razoáveis à 
in te rvenção

Estabelecida a premissa, torna-se indispensável pensar nos problemas 
que poderão decorrer, do ponto de vista prático, da operacionalização da 
intervenção do amicus curiae no julgamento dos recursos especial e extra
ordinário.

A intervenção é imposição do contraditórioem perspectiva democrática, 
e fator de legitimação da eficácia transcendente das decisões; entretanto, 
não pode ser implementada de modo a impedir, pela exacerbação do seu 
emprego, a indispensável ordem processual.

A ausência de critérios para a intervenção poderá conduzir à inviabi
lidade do julgamento do recurso. Bastaria imaginar que, selecionados alguns 
recursos representativos da controvérsia, houvesse milhares de pedidos de 
intervenção: nesse caso, a agilidade e objetividade que o legislador pretendeu 
imprimir aos recursos especial e extraordinário seria desperdiçada com a 
protelação na análise dos recursos representativos da controvérsia jurídica, 
dada a ocorrência de sucessivas interrupções para exame dos pedidos de 
intervenção, e das razões ofertadas pelos intervenientes.

Não é por outra razão que, nesse particular, 0 legislador concedeu 
maior poder ao Regimento Interno tanto do STJ como do STF, prevendo que 
a questão da atuação do amicus curiae deverá ser neles regulada (art. 543-A, 
§ 62, e art. 543-C, § 42, do CPC).

Certamente, não só os critérios regimentais, mas a própria experiência 
construtiva da prática, formando jurisprudência do próprio STF e do STJ 
nessa matéria, indicarão balizas seguras para que, em medida razoável, 
os pedidos de intervenção contribuam para a formação de posições 
adequadas no que se refere às teses jurídicas examinadas, sem, contudo,
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converter o julgamento dos recursos de superposição em fonte de tumulto 
processual.

É importante observar que, nesse passo, parâmetro importante já se 
encontra no RISTF, no que tange à intervenção do amicus curiae no julga
mento das ações diretas de inconstitucionaüdade e de constitucionalidade.

Nesse particular, o E. STF passou a admitir: (1) possibilidade de inter
venção até antes da indicação do processo para julgamento {pedido de "dia" 
para sessão de julgamento); (2) possibilidade de oferecimento, junto com 
o pedido de intervenção, de arrazoados que sejam úteis à construção da 
convicção do Tribunal a respeito da matéria examinada; (3) possibilidade, 
inclusive, de sustentação oral4.

Esses parâmetros procedimentais são razoáveis.
Mas além deles, denota ser fundamental que a jurisprudência do STJ e 

do STF caminhe, no tocante à intervenção no julgamento de recursos extraor
dinários e especiais repetitivos, no sentido de fixar, também, limites materiais 
à intervenção, como, v.g.: (1) demonstração de interesse jurídico na causa, 
visto ter interposto recurso especial ou extraordinário que foi sobrestado, no 
aguardo da análise do recurso encaminhado ao Tribunal Superior como repre
sentativo da controvérsia jurídica; (2) ou litigar a respeito do mesmo tema, 
em demanda ainda pendente em instância inferior, sem recurso extraordi
nário ou especial interposto; (3) ou ainda, na hipótese de configuração de 
situação envolvendo coletividade {imagine-se interesse jurídico que possa 
repercutir em esfera coletiva -  interesses difusos, coletivos, ou individuais 
homogêneos), admitir a intervenção das entidades legitimadas à propositura 
de ações coletivas; etc.

Sem que se demonstre alguma vinculação à eficácia decorrente 
da fixação da tese jurídica, no tribunal superior, escusada a obviedade da 
afirmação, não será possível admitir o pedido de intervenção.

4 A possibilidade de sustentação oral do amicus curiae no julgamento de ação direta está 
prevista no art. 131, § 32, do RISTF (red. ER n215/2004), sendo certo que o § 22 do art. 132 
do RISTF prevê que, havendo pluralidade de intervenientes representados por advogados 
distintos, o tempo para sustentação oral será dividido entre os do mesmo grupo, se entre 
eles diversamente não se convencionar. Pelo art. 131, § 4e, do RISTF (red. ER ne 20/2006), 
esta regra será aplicada também no caso de sustentação oral no julgamento de causas ou 
recursos sobre questão idêntica.
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Não há aqui pretensão de esgotar possibilidades -  até porque a 
realidade se mostra mais rica que a imaginação do legislador. A razoabilidade 
na interpretação e aplicação do instituto será o limite.

À guisa de conclusão
A título de encerramento, sem propriamente formular conclusões 

definitivas -  a dinâmica dos novos procedimentos de análise dos recursos 
especial e extraordinário é que contribuirá para a construção da doutrina em 
torno do tema - ,  deve-se ressaltar que a participação do amicus curiae, no 
julgamento de recursos repetitivos, será fundamental.

É daí que será possível extrair a legitimação para a eficácia transcen
dente das decisões neles proferidas. Essa é uma manifestação do contraditório 
em perspectiva moderna e democrática. Esse sistema servirá, também, ao 
aprimoramento no processo de formação da convicção dos Ministros do STJ 
e do STF, no julgamento dos referidos recursos, diante da colaboração dos 
intervenientes, com seus arrazoados.

Caberá aos atores do processo -  magistrados, advogados, membros do 
Ministério Público -  dar à examinada hipótese de intervenção os melhores 
influxos, para que cumpra seu papel na nova sistemática recursal, colabo
rando para a formação de melhores resultados, com a concretização da 
segurança jurídica em torno dos temas debatidos.

LEONEL, R. de B. Overlay appeal: new procedure and amicus curiae 
interventíon. Justitia, São Paulo, v. 201, p. 285-296, Jan./Dec. 2010.

• ABSTRACT:Thisarticle analyzesthe importance of third party interventíon 
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Impressões sobre a Gênese do Racismo 
e demais Formas de Discriminação1

Flavia D'URSO*

• SUMÁRIO: Introdução. 1. Gênese do racismo e demais formas de discrimi
nação. Conclusão. Referências.

• RESUMO: O texto situa a passagem da crítica do esclarecimento -  nas 
concepções do iluminismo e racionalismo -  e a reflexão sobre a gênese 
do racismo e demais formas de discriminação, na ênfase do pensamento 
da Escola de Frankfurt, estabelecendo-se uma relação entre violência, 
tortura, vida nua e repressão da mimese no pensamento esclarecido. 
Ainda, retrata o papel atual da ética, dos direitos fundamentais e da 
política.

• PALAVRAS-CHAVE: Racismo e discriminação. Repressão da mimese. 
Submissão do esclarecimento. Ética, política e direitos fundamentais.

Introdução
Destaca-se, inicialmente, trecho da obra de Adorno e Horkheimer, 

Dialética do Esclarecimento, item V do capítulo "Elementos do Antisemi- 
tismo. Limites do Esclarecimento", 1. Edição) que servirá de referência para o 
desenvolvimento das idéias no que toca à gênese do racismo, na perspectiva 
da Escola de Frankfurt, e em uma breve tentativa da compreensão do papel 
atual da ética, do direito e da política.

O referido trecho diz, in verbis: 1

1 Artigo reeditado para a Revista Justitia, publicado originalmente em: <www.defensoria.
sp. gov.br/dpesp/.. ./39/ ../  ARTIGO_DRA_FLAVIA.doc>.

’ Defensora Pública do Estado de São Paulo. Mestre em Direito Processual Penal pela Ponti
fícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e doutoranda em Filosofia Política pela 
mesma Universidade.

http://www.defensoria
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Os proscritos despertam o desejo de proscrever. No sinal que 
a violência deixou neles inflama-se sem cessar a violência. 
Deve-se examinar aquilo que se contenta em vegetar. 
As reações de fuga caoticamente regulares dos animais 
inferiores, a formigação das multidões de insetos, os gestos 
convulsivos dos martirizados exibem aquilo que, em nossa 
pobre vida, apesar de tudo, não se pode dominar inteira
mente: o impulso mimético. É da agonia da criatura, no pólo 
extremo oposto à liberdade, que aflora irresistivelmente a 
liberdade enquanto determinação contrariada da matéria. 
É contra isso que se dirige a idiossincrasia que serve de 
pretexto ao anti-semitismo. (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, 
p. 171)

A discussão dos Elementos do Antisemitismo por meio de teses, como 
aqui colacionado, anunciam Adorno e Horkheimer no Prefácio da obra em 
comento (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 15), trata do retorno efetivo da 
civilização esclarecida à barbárie. Há uma tendência, refletem os autores, 
prática à autodestruição que caracteriza a racionalidade desde o seu início. 
O irracionalismo é derivado da essência da própria razão dominante e do 
mundo correspondente a sua imagem.

O estudo se insere em uma doutrina crítica da sociedade, à luz do 
ideal dialético de uma humanidade futura que seja livre e desaiienada. Em 
outras palavras, os autores conduzem uma forma de pensamento negativo 
tendente a desmascarar as contradições do status quo2.

Na esteira de uma sintética contextualização deste trabalho, no estudo 
dos Elementos do Antisemitismo, registre-se que Adorno e Horkheimer 
se reportam aos modelos teóricos básicos do hegelismo, marxismo e 
freudismo. Da tradição hegeliano-marxista a Escola de Frankfurt extrai a 
noção de dialética, que interpreta e desenvolve nos moldes e na forma de 
uma dialética negativa3. De Freud e da psicanálise os autores abeberam-se

2 Verbete "teoria crítica da sociedade" (ABBAGNANNO, 2007, p. 1.128).
3 Contraponto à dialética positiva e idealista de Hegel baseada na separação entre sujeito 

e objeto, conceito e coisa, real e racional: "A dialética é a consciência resultante da 
não identidade", ou seja, "uma negação da negação que não transpõe em posição" 
(ADORNO, 1982, p. 5/367). Esse tipo de dialética sem síntese, que coincide com um 
pensamento respeitoso dos direitos do "particular" e do "diferente", é o mesmo que 
uma filosofia contestadora do existente. Segundo Adorno, depois de Auschwitz, a 
função da filosofia já não é justificar, mas criticar e incomodar (ADORNO, 1982, p. 323, 
verbete Dialético negativa).
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de instrumentos conceituais para a digressão das pulsões, mimésis, morte, 
regressão etc. A teoria crítica, do ponto de vista histórico, define-se aqui, em 
especial, sobre o triunfo do fascismo e nazismo-acontecimento interpretado 
como manifestação diferente de uma mesma racionalidade "iluminista" que 
caracteriza o Ocidente e a sua lógica do domínio.

Dessume-se, na verdade, em relação à própria história da razão 
empreendida por Adorno e Horkheimer, na obra em análise, dois modelos 
de pensamento distintos (GAGNEBIN, 2008): um modelo dialético lógico, 
nos moldes, como visto, hegeliano (Selbstreflexion e da Selbstzerstõrung), 
segundo o qual racionalidade iluminista (Aufklarung) e mitologia se negam 
ese  pertencem mutuamente; e um segundo modelo, mais linear e histórico, 
pelo qual a razão esclarecida ameaça retornar, regredir na mitologia ou, 
igualmente, como descrevem os autores no Prefácio citado, na barbárie. 
Há, portanto, um modelo de reversão dialética e outro modelo subjacente,
0 da regressão histórica. Importa anotar uma oscilação desses modelos 
que permeia este pensamento: o estatuto ontológico do mito e do mítico, 
que é incerto, oscila entre uma negação dialética da razão e uma determi
nação mais substancial e irredutível (Auschwitz) que a Aufklarung procura 
extirpar.

Introdutoriamente, dessa forma, estabelecem-se as primeiras 
diretrizes com o objetivo de situar a passagem da crítica do esclarecimento 
e a reflexão sobre a possibilidade do racismo, nazismo e do antissemitismo 
a fim de, ainda, estabelecer uma relação entre violência, tortura, vida nua e 
repressão da mimésis no pensamento esclarecido.

1 Gênese do racismo e demais formas de discriminação
É necessário, assim, e por primeiro, o entendimento da retomada e 

transformação da crítica platônica ao conceito de mimésis levada a efeito por 
Adorno, principalmente, e por Horkheimer na obra em comento (GAGNEBIN, 
2008).

Adorno busca na psicanálise e na etnologia o fundamento para carac
terizar a mimésis como um comportamento regressivo.

Em Freud a regressão remete à pulsão morte, a um desejo de 
dissolução do sujeito no nada. Na obra Além do princípio do prazer, o psica
nalista procura uma indispensável legitimação junto à biologia para afirmar 
o caráter ontologicamente originário da morte, em relação à vida, uma 
vez que o pulsional é o signo de uma inscrição da tendência à morte no\ Ministério Público - SP
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âmago de todo o ser vivente. Ou, em uma formulação mais radical, Freud 
recorre à biologia para garantir a plausibilidade da tese de uma prioridade 
ontológica da morte sobre a vida, a partir da teoria que vincula o princípio 
do prazer à natureza regressiva do pulsional, manifestada nos fenômenos 
da compulsão à repetição (GIACÓIA JUNIOR, 2008, p. 65) -  conceito esse 
que se retomará adiante.

Freud considera que, na ocorrência do reconhecimento explícito da 
morte, quando, enfim, essa imantação radical é desvelada -  uma atração 
irresistível para o vazio um outro polo adquirirá uma força inusitada, qual 
seja, a vida.

Na etnologia, em especial Caillois e Mauss4, os autores da Dialética do 
Esclarecimento extraem o conceito do comportamento mimético caracte
rizado como uma conduta regressiva de assimilação ao perigo, na tentativa 
de desviá-lo. No intuito de se livrar do medo o sujeito renuncia a se diferenciar 
do outro que receia para, ao imitá-lo, aniquilar a distância que os separa.

A oscilação já mencionada -  entre uma negação dialética da razão e uma 
determinação mais substancial e irredutível -  acha-se presente, igualmente, 
no conceito-chave de mimésis na Dialética do Esclarecimento (GAGNEBIN, 
1993). Há distinção de Adorno de dois momentos conceituais na mimésis. Com 
efeito, a primeira mimésis, ligada à magia, ao mito, tem por objetivo a defesa 
do bicho homem ameaçado contra inimigos exteriores {como o Ciclope de 
Ulisses). Na tentativa de afastar-se do perigo o homem primitivo se assemelha 
ao homem, suprimindo a diferença entre si e o ambiente. É uma forma arcaica 
de autoconservação: a vida paga o tributo de sua sobrevivência assimilando- 
se ao que é morto. Simultaneamente, estas práticas mágicas proporcionam 
prazer originado da dissolução dos limites do eu na indiferenciação da matéria 
(entrega aos prazeres primevos das sensações, ao lúdico). Essa dualidade dá

4 Interessante anotar o significado pare este autor do sacrifício e expiação de grupos. Os 
executores do sacrifício encontram nele sua vantagem. Eles se conferem a si e às coisas 
que lhes dizem respeito de perto, a força social completa. Encontram no sacrifício o meio 
de restabelecer os equilíbrios perturbados: pela expiação resgatam-se da maldição social, 
consequência da falta, e tornam a entrar na comunidade; pelas retiradas por conta das 
coisas cujo uso a sociedade reservou, adquirem o direito de gozar delas. A norma social 
é, portanto, mantida sem perigo para eles, sem diminuição, para o grupo. Assim a função 
social do sacrifício é preenchida tanto para os indivíduos como para a coletividade (MAUSS, 
2009, p. 227).

a nota da interpretação alegórica do episódio das Sereias. Ulisses atravessa 
atado ao mastro, enrijecendo-se para a autoconservação e, ademais, explora 
os remadores.

No quinto fragmento dos Elementos do Antisemitismo a história 
de repressão dessa mimésis orginária -  perigosa/prazerosa -  esclarece a 
gênese de uma segunda mimésis, a mimésis da mimésis (GAGNEBIN, 1993), 
a única permitida pela civilização iluminista, que está na raiz da identificação 
do indivíduo como Führer, por intermédio de uma encenação coletiva, 
utilizando-se de uma "disciplina ritual" e de formas sempre idênticas e de 
repetição5 (Freud). O cerne da obediência nazista, pontua Adorno, e do 
ódio racista, deve ser procurado nesse núcleo originário que transforma a 
desagregação mimética primeva, simultaneamente ameaçadora e extática, 
em uma mimésis segunda, definida pela rigidez da identidade e pela conse
quente exclusão do outro. Essa identificação mimética perversa precisa, para 
o seu sucesso completo, encontrar um objeto de execração -  no caso, o povo 
hebreu. Essa lógica se estende, claro, aos negros, aos pobres, aos presos, aos 
homoafetivos e demais grupos sociais igualmente objeto de discriminação.

Essa repulsão íncontrolável e de que não se é capaz, inclusive, de 
controlar em relação a algo exterior, no caso dos grupos aqui mencionados, 
traduz-se no que Adorno considera uma justificativa: a idiossincrasia, cujos 
motivos remetem àquelas origens explicitadas nos momentos da proto- 
história biológica a que Freud se dedicou. "Sinais de perigo cujo ruído fazia os 
cabelos se eriçarem e o coração cessar de bater" (ADORNO; HORKHEIMER, 
2006, p. 149). Há, portanto, como se viu, um escape do domínio do sujeito, o 
que o leva a uma assimilação à imóvel natureza do ambiente e só é capaz da 
relação mais exterior, a espacial, diz Adorno. O espaço, então, é a alienação 
absoluta, porquanto o humano quer se tornar como a natureza, enrijecendo- 
se contra ela (Ulisses atado ao mastro).

Nesse passo, a civilização substituiu a adaptação orgânica ao outro pela 
manipulação organizada da mimésis -  a mimésis, portanto, é um processo 
necessário à construção da civilização, mas que também oprime a possibi
lidade de uma convivência digna -  e, por fim, na fase histórica, pela práxis
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5 No testemunho pungente de Primo Levi, no livro f  isto um homem?, bem se ilustra esse 
mecanismo de repetição por meio da mesma canção tocada em horários exatos, diutur- 
namente, na Praça da Chamada (LEVI, 2008).
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racional, ou seja, o trabalho. É da condição da civilização, pontua Adorno, 
a proibição dos dominadores da mimésis prazerosa aos trabalhadores 
(proscrição social dos atores, ciganos etc.). A educação social e individual 
reforça nos homens seu comportamento objetivamente enquanto traba
lhadores e os impede de se perderem nas flutuações6. Toda a diversão, o 
abandono, apresenta algo de mimético, e foi se enrijecendo contra isso que 
o ego se forjou. É por meio de sua constituição que se realiza a passagem 
da mimésis refletora para a reflexão controlada e, destaque-se, esses 
mecanismos de proibição são mais intensos quando tentam impedir não só 
a recordação do medo primitivo, mas também a lembrança dessa felicidade 
originária que se experimenta, como alhures se consignou, na dissolução dos 
limites subjetivos (GAGNEBIN, 2008, p. 75).

A assimilação física, dessa forma, prossegue Adorno, é substituída pela 
recognição do conceito, a compreensão do diverso sobre este. A sociedade, 
preconiza o autor, é um prolongamento da natureza ameaçadora enquanto 
compulsão duradoura e organizada que, reproduzindo-se no indivíduo uma 
autoconservação consequente, repercute sobre a natureza enquanto dominação 
social da natureza. A ciência agora é aquela repetição freudiana aprimorada 
como regularidade observada e conservada em estereótipos. Essa técnica, 
defendem os autores da Dialética, automatiza os processos espirituais 
tornando as manifestações humanas controláveis e compulsivas. Dessa 
forma, da assimilação à natureza resta somente o enrijecimento contra ela, 
e a proteção e rejeição hoje é dominação cega dessa natureza.

Os traços miméticos, para Adorno, na civilização que ascendeu a 
natureza, são transformados em tabus, naquele conceito mesmo psicana- 
lítico aqui colacionado. Uma neurose obsessiva justificada pela idiossincrasia, 
validada por uma necessidade interior, no temor de uma possibilidade de 
deslocamento e contágio dos objetos proibidos, criando-se práticas cerimo
niais e mandamentos derivados das proibições (FREUD, 1996) e o desejo de 
violá-los persistindo no inconsciente, já que existe uma atitude ambivalente 
ao proibido: temido e desejado.

Aquilo que se repele por sua estranheza é, na verdade, demasiado 
familiar.

Na vida exposta a toda sorte de violência, o que desencadeia o ódio 
do torturador, daquele que discrimina é a identificação da sua mesma

6 lm aufund nieder (GAGNEBIN, 2008).
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origem material, animal e desordenada com a da vítima. É a pulsão da morte 
atraída como se fosse necessária à manutenção da vida, no fundamento das 
preleções de Freud anteriormente mencionadas.

Lançadas tais considerações, nesse passo, pode-se apreender minima
mente o significado do excerto do texto sugerido, inserido no fragmento 
quinto do capítulo Elementos do Antisemitismo: há um mecanismo de fazer 
aos temidos aquilo que se teme, mecanismo esse, nas lições de Adorno, 
explicado por impulsos miméticos, pelos tabus. Almeja-se no torturado ou 
na vítima de violência a liberdade e a cidadania de que foram retirados pelo 
processo civilizatório.

Exsurge mesmo das considerações até aqui alinhavadas a constatação 
de que mencionado processo civilizatório, a Aufklàrung, na verdade, ao revés 
de oferecer uma condição humana emancipatória, acaba por engendrar o 
homem a uma racionalidade técnica e instrumental escravizadora.

Em vez de ajudá-los a alcançar a tão desejada liberdade, o Esclare
cimento sujeita os homens tantos aos poderes econômico-sociais, em 
uma lógica de domínio (Marx) quanto aos poderes econômico-psíquicos 
(Nietzsche e Freud)7.

Inicialmente já se consignou que a teoria crítica, propugnada por 
Adorno e Horkheimer, extrai de Freud e da psicanálise instrumentos concei
tuais; técnicas mesmo para o entendimento do humano e da humanidade. 
A interpretação alegórica, não obstante desacompanhada do rigor filosófico, 
é "salvadora" e mais democrática (GAGNEBIN, 2003) e se insere nessa 
metodologia adotada pela Escola de Frankfurt. A releitura do episódio de 
Ulisses e as sereias talvez seja o mais emblemático do pensamento dialético 
de Adorno e Horkheimer.

Oportuno relembrara seguinte passagem do texto "Resistir às Sereias".
Ulisses deve passar pelo aprendizado de inúmeras renúncias, que a 

sequência dos vários episódios da Odisséia representa alegoricamente, para 
poder chegar a ítaca e aí conseguir reapropriar-se da realeza, da esposa e do 
filho, isto é, para conseguir constituir-se em sujeito adulto com uma identidade 
assegurada. No cerne dessa história de renúncia e, simultaneamente, 
de constituição do sujeito, o episódio das Sereias oferece como que uma 
condensação de todo o desenvolvimento à Aufklàrung: "As medidas tomadas

___  ̂ In teresses D ifusos e Coletivos /  Difuse A nd  Collective Interests

7 Ver obra de Gagnebin (2003, p. 51-55).
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por Ulisses quando seu navio se aproxima das Sereias pressagiam alegorica- 
mente a dialética do esclarecimento".

As tentativas de fundamentação e de justificação racionais das 
categorias políticas, sociais ou econômicas, por si só, não explicam a barbárie 
de Auschwitz. Não são exitosas para entender esse episódio, pode se concluir 
na leitura do capítulo Elementos do Antisemitismo. Não explicam a redução 
à vida nua das vítimas dos campos e a crueldade dos carrascos nazistas, dos 
torturadores e qualquer outro agente de violência principalmente discrimi
natória.

Depreende-se, ainda, da análise de Adorno, que nada adianta, igual
mente, a construção de um edifício normativo na tentativa de impedir esse 
horror.

Sob esse ponto de vista jurídico, denota ser também o entendimento 
de Agamben (2007), para quem de nada serve apelar ao caráter sagrado da vida 
como o núcleo de um direito fundamental, visto que a autoridade do poder do 
Estado se constitui e se consubstancia, justamente, ao traçar a partilha entre 
a vida que merece viver e aquela que pode ser exterminada {homo sacer). 
O Estado Moderno, construído na ascendência da racionalidade iluminista 
parece, de um lado, ser um protagonista de conquistas no patrimônio da 
história da humanidade porque inseriu nos ordenamentos jurídicos inter
nacionais e nacionais a proteção individual dos direitos fundamentais 
unificados pelo valor da pessoa humana, da sua dignidade (art. l e da Consti
tuição Federal brasileira) e, no entanto, esse mesmo Estado está imbricado 
na ambiguidade e essência da condição matável e insacrificável do homo 
socer. Segundo Agamben, o homem vive sob um regime biopolítico cada vez 
mais recrudescido e saturado, no qual a. dinâmica da proteção e destruição 
da vida por meio de sua inclusão e exclusão do aparato jurídico regulado pelo 
poder soberano ameaça chegar ao ponto máximo, o que permite a seguinte 
conclusão: todos são, potencialmente, homens matáveis e insacrificáveis 
(que não devem ser colocados oficialmente à morte).

O fato é que, de qualquer forma, revelou-se inútil afastar e solapar 
esse impulso mimético sobre o qual ao longo deste texto se tratou, que é 
precípuo dos seres humanos e da civilização, como se viu, e que resvala 
invariavelmente na animalidade e no sofrimento.

Na esteira adorniana de pensamento, talvez o aprendizado do homem, 
no esteio da alegoria do amadurecimento de Ulisses, é o da premência do 
acolhimento de seu lado sombrio para integrá-lo à convivência humana. É 
necessária, dessa forma, uma reunião das conquistas do espírito e da vulne
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rabilidade humana da existência orgânica. A conjugação da bios e da zoé 
-  papel, segundo Schweppenháuser e G. Schimid Noerr (GAGNEBIN, 2008), 
do impulso moral8.

Conclusão
... que Auschwitz não se repita9.
É possível que seja essa a máxime extraída da experiência dos campos 

de concentração. O mais assustador: na linha de pensamento de Walter 
Benjamin, Giorgio Agamben observa que, em nosso tempo, o estado de exceção 
se tornou a regra podendo-se observar, dos contextos políticos de vários países, 
uma verdadeira convergência entre os regimes totalitários e democráticos 
pelo seu quase idêntico tratamento ao homem. Vejam-se, a esse propósito, a 
prisão mantida pelos Estados Unidos da América em Guantánamo e o trata
mento penitenciário dispensado aos segregados na China. O paradigma do 
campo de concentração, dessa forma, é muito mais atual do que se imagina.

Adorno, no texto Educação após Auschwitz, indica, dentre outros, 
a contraposição ao poder cego do coletivo, fortalecendo a resistência por 
meio do esclarecimento do problema da coletivização como forma mesmo 
de enfrentamento e de se evitar a repetição dos campos.

Igualmente a Giorgio Agamben, as tentativas de fundamentação e de 
justificação tradicionais não são satisfatórias para entender o maior campo 
de concentração de Hitler. Em sua obra O que resta de Auschwitz, Agamben 
(2008) investiga as dificuldades do testemunho de Primo Levi em um espaço 
em que não há qualquer referência básica de humanidade, em uma anomia 
absoluta em cujo contexto a vida não é preservada.

Além do significativo testemunho neutro de Primo Levi e da ausência 
da linguagem nas figuras dos "muçulmanos", a relevância do trabalho de 
Agamben é, na esteira do pensamento da experiência e amadurecimento 
da civilização, o de repensar o papel da ética, da política e do direito no 
combate a todas as formas de discriminação, racismo, preconceito.

8 Conceito, conquanto instigante, merecedor de um desenvolvimento próprio, do qual não 
se ocupará neste artigo, em razão de sua proposta inicial.

9 ADORNO, Theodor W. Educação após Auschwitz. Disponível em: <http://adorno.piane- 
taclix.pt/tadornol0.htm>. Acesso em: 10 mar. 2011.

http://adorno.piane-taclix.pt/tadornol0.htm
http://adorno.piane-taclix.pt/tadornol0.htm
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® RESUMO: O texto trata de reflexões a respeito das dificuldades das 
carreiras jurídicas no século XXI, com sugestões em torno da mudança de 
mentalidade dos operadores do direito.
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Magistratura. Advocacia pública e privada. Defensoria pública. Mudança 
cultural.

Introdução
É evidente que o século XXI, nas palavras de Picardi (2007, p. 1 e ss.) 

o "século da jurisdição", tem seu dinamismo irrefreável indissociavelmente 
ligado à própria "era da informação".

E isso, é inegável, representa toda uma gama de aspectos positivos.
Mas não se pode esconder, no mínimo, certa melancolia, e alguma 

tristeza nessa constatação, decorrentes da percepção de que já se foi o tempo 
em que certo romantismo estava associado ao exercício das carreiras jurídicas.

Sem pretender, nesse particular, realizar divagações além daquelas 
indispensáveis à fixação do paralelo entre passado, presente e futuro, é 
seguro afirmar que, há algumas décadas, o exercício das profissões jurídicas 
revelava terreno fértil para a maturação e a concretização de muitos dos 
sonhos próprios daqueles tempos.

* Promotor de Justiça em São Paulo. Professor na Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo. Mestre e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.



Com poucos, mas prestigiosos, cursos de bacharelado em direito, nossa 
história registrou a popularmente denominada "República dos Bacharéis", 
reflexo, no plano da política nacional, da preeminência que os profissionais da 
área jurídica ostentavam na formação da opinião popular, e consequente
mente, no próprio encaminhamento das instituições brasileiras.

Exemplos de personagens desse quilate não faltariam.
Mas, além disso, foi também, como dito, a época do romantismo no 

exercício da profissão jurídica.
Ainda que não seja possível formular generalizações absolutas, é 

possível acreditar que as gerações passadas, de meados do século XX, 
concluíam seu bacharelado com perspectivas simples, mas repletas de 
ideário humanista: (a) abrir uma pequena banca de advocacia, ou ingressar 
em uma carreira pública; (b) conseguir, pelo caminho escolhido, subsistir 
com dignidade e constituir família, assentando bens de raiz indispensáveis 
ao adequado viver; (c) atuar com dignidade, ética, lealdade, urbanidade e 
firmeza, mas sempre tendo em vista o ideal de justiça.

Nesse contexto, o alcance do ideal de contribuir, independentemente 
da esfera de atuação escolhida, para a realização da justiça, era sem dúvida 
alguma -  ao menos tomando como perspectiva o perfil mediano dos profis
sionais daqueles tempos -  um valor inestimável e inabalável na atuação dos 
operadores do direito.

E nada obstante seja o ideal de justiça indefinívei em termos teóricos, 
mas identificável intuitivamente, bastaria contribuir para que o relaciona
mento humano se aproximasse, como pensavam os romanos, da adoção de 
três condutas ou resultados essenciais: (a) não lesar a ninguém (alterum non 
loedere); (b) dar a cada um o que é seu {suum cuique tribuere); (c) e viver 
honestamente {honeste vivere)1.

A vida de nossa época, da já referida "era da informação", deixou 
pequeno espaço para esse romantismo e idealismo no exercício das 
profissões jurídicas.

312 __________  Justitia, São Paulo, 67 (201), jan.7d.ez. 2010

1 Recorda Marky (1987, p. 13) a famosa definição romana, extraída do Digesto, "pela qual 
os mandamentos do direito são: viver honestamente, não lesar a ninguém e dar a cada 
um o seu (luris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique 
tribuere, D. 1.1.10)".

Em qualquer campo, seja no exercício da Advocacia Pública ou Privada, 
na Magistratura, ou no Ministério Público, os desafios a enfrentar apresentam 
ao menos alguns aspectos que são comuns, como quantidade, velocidade, 
premência, exigência de resultados, não admissão de erros, entre outros.

Conquistaram espaço os grandes escritórios, em que nem sempre o 
contato entre cliente e advogado ultrapassa o plano da estrita e indispen
sável troca de informações meramente formal.

Foi-se também a época em que os juizes de primeira instância ou dos 
tribunais cuidavam de conhecer em profundidade os casos e os litigantes, 
para com elementos não apenas jurídicos, mas também humanos, e parado
xalmente com maior zelo no plano da argumentação jurídica, concluir o 
julgamento dos litígios com mais qualidade e, ao menos em termos poten
ciais, com resultados mais adequados.

Foi-se ainda o momento em que, mesmo na atividade das Procuradorias 
e do Ministério Público, era viável o exercício do mister não apenas no afã da 
superação da massa processual, mas tendo em perspectiva, sempre em inafas- 
tável pano de fundo, a figura humana dos envolvidos nos casos concretos.

Talvez o maior dos desafios dos tempos atuais resida justamente nisto: 
enfrentar todo esse dinamismo da modernidade, tentando resgatar um 
pouco ao menos do idealismo de nossas profissões, sem perder de vista a 
ética, a cordialidade e a lealdade profissional, que devem alimentar nosso 
dia a dia.

1 A crise da Justiça de nossos tempos
Falar da crise da justiça contemporânea torna indispensável delimitar, 

ainda que singelamente, a questão do denominado "acesso à justiça".
Ela não pode ser vista apenas como o acesso ao Poder Judiciário. 

A garantia assentada no art. 52, inc. XXXV, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988, pela qual "o lei nõo excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito" deve ser compreendida como 
algo prático e concreto, não exclusivamente teórico.

A promessa constitucional que pode ser extraída do mencionado 
dispositivo deve representar: (a) a possibilidade de levar ao Poder Judiciário 
toda e qualquer ameaça ou lesão a direito ou interesse juridicamente 
protegido; (b) a garantia de que para tais conflitos haverá uma solução no 
plano lógico, representada pela sentença; (c) a certeza, do mesmo modo,
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que essa solução lógica representará algo concreto, no plano material, ou 
seja, a efetivação daquilo que estiver contido na decisão2.

Em outras palavras: quem recorre ao Poder Judiciário deseja a 
sentença favorável, mas deseja também, mais que isso, o resultado concreto 
do processo3

Isso foi o que pretendeu Chiovenda (1993), ao afirmar, no início do 
século passado, que o processo deve dar a quem tem um direito tudo aquilo 
e, precisamente, aquilo que deveria ter obtido espontaneamente4.

O atendimento desses anseios da sociedade, identificados nesses dois 
planos, consistentes no (a) acesso formal ao Estado-Juiz e (b) no acesso 
concreto ao resultado prático do processo-que é método estatal de solução 
de conflitos (cf. BEDAQUE, 2006, p. 72) -  enfrenta inúmeros obstáculos.

Mauro Cappelletti e Bryant Garth usaram de extrema precisão ao 
identificar -  em pesquisa realizada durante vários anos, em diversos países, 
no denominado "Projeto Florença" -  obstáculos ao efetivo acesso à justiça 
(acesso formal e acesso ao resultado do trabalho do Judiciário). A partir daí, 
indicaram as três chamadas "ondas renovatórias" que os movimentos de 
reforma do sistema judicia! deveríam observar: (a) o desenvolvimento da 
assistência judiciária; (b) a representação judicial dos interesses metaindi- 
viduais; (c) um novo enfoque de acesso à Justiça, na qual os jurisdicionados 
sejam compreendidos e tratados como verdadeiros consumidores de um 
serviço essencial (cf. CAPPELLETTI, 1988, p. 31 e ss.).

2 Como anotou em precisa passagem Comoglio (1970, p. 95), em análise do disposto no art. 
24, l e, da Constituição Italiana, que equivale ao nosso art. 5a, inc. XXXV, da CF/88 ("tutti 
possono agire in giudizio per ia tutela dei propri diritti e interessi legittimi"), é necessário 
verificar se tal garantia assegura apenas um resultado processual (pronúncia de provi
mento de mérito ou não), ou “coinvolga 1'effettiva possibilita di tutela delle sítuazioni 
sostanziali fatte valere in giudizio, e quindi il rapporto stessofra diritto e processo".

3 Concepção aceita por Yarshell (1999, p. 28), ao anotar que "parece não haver dúvida de 
que a locução tutela jurisdicional se presta a designar o resultado da atividade jurisdi- 
cional -  assim considerados os efeitos substanciais (jurídicos e práticos) que o provimento 
final projeta ou produz sobre dada relação material -  em favor do vencedor".

4 Chiovenda (1993, p. 110) apontava para a ideia de máxima efetividade do processo, em 
célebres palavras que hoje contam mais de um século, mas ainda são atuais: "i! processo 
deve dar per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio 
quello ch'egli ha diritto di conseguire".

Reformas legislativas, ao menos no plano do direito processual, foram 
e veem sendo feitas partindo daquelas premissas, pontualmente estabele
cidas. Mas isso não se mostra suficiente.

Nos dias atuais, trabalha-se mais com a quantidade que com a 
qualidade, e esse é um dado notório, revelado pela experiência comum 
daqueles que militam no foro, e conhecem, pessoalmente, que os escopos 
de nossa atuação (Advogados, Procuradores, Defensores Públicos, Magis
trados, Promotores) é hoje, antes de tudo, cumprir metas.

Nesse sentido tem trabalhado, por exemplo, a cúpula do Poder 
Judiciário brasileiro: seja no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), com o permissivo legal para o julgamento raciona
lizado de processos repetitivos, no caso de recursos extraordinário e especial; 
seja mediante a fixação de objetivos numéricos para os tribunais federais e 
estaduais, no tocante à liquidação do estoque de processos antigos, ingres
sados até determinado ano; seja ainda por meio dos mutirões realizados 
para fins de conciliação ou mesmo em matéria de execução penal -  todas 
essas providências fartamente noticiadas pela imprensa.

O que se busca antes de tudo -  e nessa constatação não se identifique 
nenhuma crítica - , dado o verdadeiro "estado de necessidade" em que 
se encontra o funcionamento das instituições do sistema de Justiça, é, ao 
menos, liquidar o acervo.

Aliás, esse quadro extremo, só para ficar no exemplo do Estado de São 
Paulo, é gritante. Há alguns anos falava-se em existência de passivo aguar
dando julgamento, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de algo em 
torno de 500.000 processos, e de uma espera próxima de cinco anos para a 
distribuição e julgamento de recursos de apelação.

Hoje já há quem afirm e-em bora não seja conhecida estatística oficial 
a respeito -  que esse acervo gira em torno de 800.000 processos, que 
aguardam julgamento no maior Tribunal da Federação.

A demora inerente à prestação jurisdicional, nesse quadro, é motivo 
de frustração de expectativas de quem espera por resposta do Estado-juiz, 
de perda de credibilidade para o Poder Judiciário, de estímulo ao descum- 
primento da lei e à inadimplência. São as conhecidas lógicas populares do 
"faço, pois não serei punido", ou então "devo, mas não pago”.

É também, aditemos, fonte de perdas econômicas para o País, pois a 
instabilidade e a insegurança jurídica afastam investimentos imprescindíveis 
para o crescimento nacional, o que é fundamental para que o Brasil deixe de 
ser a eterna promessa, conhecida como "País do futuro", e concretize seu 
potencial em nosso tempo de vida.
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Esse panorama está a exigir não só reformas legislativas -  que, aliás, 
têm sido feitas em abundância no campo do processo civil e penal mas 
também incremento no que tange ao aparelhamento estrutural do Poder 
Judiciário e, o mais importante, a indispensável mudança de mentalidade, 
pois, nada obstante nossa formação para "litigar", torna-se imprescindível 
implantar a cultura da conciliação5.

Passemos a refletir um pouco, então, a respeito de alguns dos desafios 
que, em nossa percepção, deveremos enfrentar, conscientes, em cada um 
dos segmentos da atuação das nossas carreiras jurídicas.

1.1 No Ministério Público
O Ministério Público (MP) foi uma das instituições que sofreram 

modificações mais substanciais no último quartel do século XX.
Pela Constituição Federal de 1967, com a redação decorrente da 

Emenda Constitucional na 1/69, estabelecia-se apenas: (a) que a lei organi
zaria o Ministério Público da União juntamente aos tribunais e juizes 
federais; (b) a disciplina da Chefia do Ministério Público da União (que podia 
ser escolhida entre não integrantes da carreira); (c) o ingresso na carreira 
mediante concurso; (d) a garantia da estabilidade (não vitaliciedade, nem 
inamovibilidade e tampouco irredutibilidade de estipêndios); (d) a previsão 
de que o Ministério Público estadual seria organizado em carreira, por lei 
complementar estadual, nos termos da lei complementar nacional, de 
iniciativa do Presidente da República, fixando normas gerais a serem seguidas 
pelos Estados6.

Avanço importante foi alcançado com a edição da Lei Complementar 
Federai nfi 40/81, que estabeleceu normas gerais a serem adotadas na 
organização do Ministério Público estadual. Mas só com o advento da Consti
tuição Federal de 1988 (CF/88), que inseriu o Ministério Público em Capítulo 
próprio, destacado dos demais Poderes do Estado, com novo perfil e refor
çadas garantias, a instituição alcançou o patamar normativo-constitucional 
indispensável para o desempenho de seu singular papel no concerto político, 
jurídico e social.

5 A respeito da cultura da conciliação, confira-se, pela defesa de um novo paradigma, 
Watanabe (2005, p. 684/690).

6 Consoante arts. 94, 95 e 96 da Constituição Federal de 1967/1969.

A Constituição de 1988, ao carrear ao Ministério Público (cf. art. 127, 
caput) o papel de instituição permanente, indispensável à função jurisdicional 
do Estado, incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático 
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, concedeu-lhe os funda
mentos normativos para figurar, no contexto da redemocratização do Estado 
brasileiro, como instituição encarregada não só de velar pelo cumprimento 
da lei, mas também de atuar, deforma dinâmica, em prol das transformações 
sociais, para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, para a 
erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais (art. 3e da 
CF/88)7.

Esse é o motivo pelo qual já se afirmou que o Ministério Público brasi
leiro, na Lei Maior de 1988, passou a ser instituição destinada a promover 
a transformação da realidade social, que deve atuar sem perder de vista a 
perspectiva de sua legitimação social8.

Assim, nesse panorama político, social e legislativo, com o novo perfil 
constitucional outorgado ao MP, associado à consolidação da legislação sobre 
as ações coletivas, e à redemocratização nacional, era natural que o Parquet 
agisse -  como acabou ocorrendo -  como aquele que, de fato, assumia o 
papel de principal ator no plano processual coletivo.

Dispensaria levantamento estatístico, por decorrer da experiência 
comum, e ser aferível ictu oculi, a constatação de que a grande maioria das 
demandas coletivas propostas nos quase vinte e cinco anos posteriores à 
edição da Lei da Ação Civil Pública (LACP) -  Lei n2 7 .347/1985- fo i de autoria 
do MP.

Seguramente, muitos acertos se verificaram, e muitos frutos vêm 
sendo colhidos não só pela Instituição, que consolidou seu reconhecimento 
social, mas também pela própria sociedade, que passou a confiar na atuação
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7 interessante estudo, em sede de ciência política, a respeito desse movimento de evolução 
do papel político, social e institucional do Ministério Público, deve-se a Rogério Bastos 
Arantes, na tese intitulada Ministério Público e política no Brasil, São Paulo, edição 
conjunta do IDESP (Instituto de Estudos Econômicos Sociais e Políticos de São Pauio) e da 
EDUC (Editora da PUC-SP), 2002, passim. Esse novo perfil do Ministério Público, assentado 
no papel constitucional que lhe foi outorgado, e nas garantias e prerrogativas instituídas 
para dele se desincumbir, foi bem alinhavado por Almeida (Disponível em: <http://www. 
mp.mg.gov.br/portal/public/interno/repositorio/id/2432>. Acesso em: 8 nov. 2009).

8 Cf. Almeida (Disponível em: <http://www.mp.mg.gov.br/portai/public/interno/reposi~ 
torio/id/2432>. P. 44. Acesso em: 8 nov. 2009).

http://www.mp.mg.gov.br/portal/public/interno/repositorio/id/2432
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do Porquet, aprendendo, no exercício diário da cidadania, a dele se socorrer, 
em circunstâncias de risco de ameaça ou lesão a interesses metaindividuais.

Há exemplos em abundância de que, atuando no processo coletivo, 
o MP tem contribuído, com suas iniciativas, para o aprimoramento da 
vida pública e social em diversos setores do relacionamento humano: na 
probidade administrativa, no meio ambiente, em defesa do consumidor, em 
temas relacionados aos direitos humanos, no que tange às crianças e aos 
adolescentes, aos idosos, ao patrimônio histórico e cultural, aos interesses 
urbanísticos -  correto uso e ocupação do solo - , entre tantos outros.

Mas inúmeros resultados positivos não devem nos levar a olvidar 
eventuais equívocos e omissões. Talvez aí residam os maiores desafios ainda 
a enfrentar nessa área, muitos deles associados ao emprego da própria 
técnica processual, que rendem ensejo, por vezes, a críticas à atuação do 
Porquet.

Não podemos perder de vista também que a gênese da atividade do 
Ministério Público deu-se no exercício da ação penal. E essa percepção ganha 
importância nos dias de hoje, nos quais se observa, a olhos nus, o aprimora
mento da atividade ilícita, em especial no que diz respeito às organizações 
criminosas.

Crimes cibernéticos, tráfico -  inclusive internacional -  de entorpe
centes e armas, crimes do colarinho branco, corrupção institucionalizada 
no setor público, entre outras, são atividades insidiosas, que minam as 
capacidades de investimento e de desenvolvimento de nossa Administração 
Pública em todos os níveis da Federação, impedindo o Estado de fazer frente 
às necessidades fundamentais do povo brasileiro, que são inadiáveis, na área 
da saúde, da educação, do saneamento básico, de segurança, entre outras.

O Ministério Público tem procurado se aparelhar para melhor enfrentar 
essa criminalidade moderna.

Da cultura da atuação isolada, sempre na expectativa da provocação 
por organismos policiais, que anteriormente caracterizava a atuação minis
terial na área criminal, vem sendo estimulada pela administração superior 
da Instituição uma nova forma de trabalho compatível com a realidade 
hodierna.

Tem sido incrementada a atuação ministerial por meio de Grupos 
Especiais (Controle da Atividade Policial, Organizações Criminosas, Sonegação 
Fiscal, entre outros), com a finalidade de promover a mudança de postura e 
de perspectiva, que antes passiva, de expectativa de provocação, migra para
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o dinamismo da busca de identificação de segmentos dessa criminalidade 
sistemática e, mediante atuação integrada com outros órgãos, inclusive no 
plano internacional (Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Tribunais de 
Contas, Departamento de Recuperação de Ativos, Tratados de Cooperação 
Internacional em matéria criminal), procura recolher não apenas os efeitos, 
mas também atacar as raízes desses grandes grupos atuantes na ilicitude 
sistêmica e de largo espectro.

O muito que tem sido feito nesse setor, contudo, ainda é pouco. Muito 
há por fazer.

Talvez o grande desafio do MP neste século seja encontrar o ponto 
de equilíbrio nessa sua atuação, ou seja: (a) continuar exercendo o seu 
relevante papel no plano do processo coletivo, dada sua vocação constitu
cional para tanto; (b) aprimorar sua atuação na esfera do enfrentamento da 
criminalidade organizada, tão deletéria no plano social; (c) conseguir fazê-lo 
sem descurar, entretanto, da pequena criminalidade, tratada em lei como de 
pequeno potencial ofensivo (Lei n2 9.099/1995), mas cujo adequado encami
nhamento também é essencial para o convívio apropriado das pessoas, e na 
qual reside, muitas vezes, o gérmen do cometimento de crimes mais graves9.

1.2 Na Magistratura
É necessário, antes de tudo, reconhecer os esforços que vêm sendo 

engendrados pelos integrantes da Magistratura para dar encaminhamento 
apropriado aos conflitos judicializados.

E nesse particular, embora haja espaço e mecanismos para o aprimo
ramento, é imperativo o reconhecimento de verdadeira vocação para tal 
atividade, daqueles juizes que se esmeram, muitas vezes em condições 
desfavoráveis, para dar conta da massa invencível de trabalho a que se 
submetem rotineiramente.

No Estado de São Paulo, qualquer levantamento sincero a respeito da 
quantidade de processos sob responsabilidade de cada magistrado geraria, 
no mínimo, a perplexidade: são sempre aos milhares que se contam os feitos 
destinados a cada Juiz.
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9 Lembremos do dado notório e de conhecimento geral do efeito positivo que teve a 
política da denominada "tolerância zero" em cidades que, tempos atrás, eram dominadas 
pela criminalidade, como ocorreu com a região metropolitana de Nova York, nos Estados 
Unidos.



Aditemos que esse passivo que se avulta a cada momento deve ser 
somado à rotina de dezenas de audiências diárias, responsabilidades 
administrativas relacionadas ao pessoal (serventuários da Justiça), bem como 
patrimonial (administração dos próprios destinados ao Poder Judiciário), 
entre tantas outras funções.

Por um lado, o aumento vertiginoso do número de feitos que tramitam 
em juízo é um aspecto, de certa forma positivo, da redemocratização 
nacional: assentados direitos fundamentais e sociais na Constituição Federal 
de 1988, e assegurado o acesso à Justiça (art. 5e, XXXV), o exercício diário da 
cidadania abriu as portas do ingresso no Judiciário.

Esse quadro, entretanto, produziu algo que, hoje, revela-se, na perspec
tiva de gestão do Poder Judiciário, praticamente invencível10.

A rotina do magistrado, diante dessa situação, é quase heróica: a 
quantidade de processos para sentenciar, a complexidade cada vez maior 
dos casos, as constantes modificações da legislação, as inúmeras audiências 
a realizar, entre outros fatores, são combates a vencer a cada novo dia, sem 
muita esperança de que esse panorama venha a ter, em tempo razoável, 
melhoria significativa.

E a quantidade a vencer, como se sabe, é inimiga natural da qualidade 
do trabalho, visto que, nesse conjunto de circunstâncias -  e com metas a 
cumprir nem sempre se apresenta como mais relevante o alcance da 
melhor solução, mas sim de alguma solução.

Dessa forma, mesmo reconhecendo os méritos dos Magistrados e do 
próprio Poder Judiciário, não há como negar que muito há ainda por fazer.

Inúmeros são os aspectos desse aprimoramento, sobre os quais 
podemos sugestivamente pensar como tópicos fundamentais: racionali
zação de serviços; implantação definitiva, e com qualidade, de sistemas 
informatizados compatíveis com outros tribunais da Federação e com órgãos 
públicos; melhorias nas condições físicas dos locais de trabalho dos servi
dores; constante valorização e treinamento (qualificação) dos servidores.

Sem adequada informatização, sem apropriada racionalização de 
serviços, sem a imprescindível valorização e qualificação dos servidores, 
sem, em última análise, o aprimoramento estrutural indispensável ao 
Poder Judiciário, por mais heroico e pleno de vocação que seja o Juiz, não 
conseguirá desempenhar a contento seu relevante papel social. Continuará
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10 Confira-se, nesse particular, Mancuso (2009).

apenas cumprindo metas, traduzidas em números, que não representarão, 
evidentemente, qualidade de trabalho ou efetiva prestação de Justiça.

1.3 Na Defensoria Pública
A inserção da Defensoria Pública no plano constitucional (art. 134 

da CF) representou um passo de grande relevância para o acesso efetivo à 
Justiça das classes menos favorecidas, assegurada também na Lei Maior, na 
medida em que imposta ao Estado a prestação de assistência jurídica integral 
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5Ê, LXXIV).

Logo criada em vários Estados, tardou a surgir a instituição em São 
Paulo, o que ocorreu só quase vinte anos após a edição da Constituição em 
1988, por força da Lei Complementar Estadual 988/2006.

A Defensoria Pública, por definição também uma das funções essen
ciais à Justiça, ainda se encontra em fase de sedimentação.

No Estado de São Paulo, existem poucos mais de 400 Defensores 
Públicos11 para mais de 600 Municípios. Esse dado demonstra a ainda 
premente necessidade de crescimento para adequação à real demanda.

Mas há outras questões.
Por restar nítida a importância, bem como a imprescindibilidade dessa 

Instituição no contexto político social brasileiro, tem ela recebido, por força 
da atividade legislativa, outras atribuições, como, por exemplo, aquela 
decorrente da Lei ne 11.448/2007, que, ao alterar o art. 5& da LACP, conferiu- 
lhe legitimidade para a propositura de ações coletivas.

Ao abstrair da discussão a respeito da constitucionalidade ou não da 
concessão de legitimação coletiva à Defensoria Pública11 12, essa inovação
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11 Informação disponível no site oficial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo: 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2871>. Acesso em: 22 
nov. 2009.

12 Recordemos que a alteração foi impugnada perante o STF, pela ADI ne 3.943, proposta 
pela Associação Nacional do Ministério Público (Conamp), figurando como relatora a 
Min. Carmen Lúcia. Abstraímos da discussão no que toca à constitucionalidade ou não 
da alteração legislativa, por não ser esta a finalidade das presentes reflexões. Apenas 
recordamos como premissa para qualquer debate a respeito, que o perfil constitucional 
dessa importante Instituição foi estabelecido no art. 134 da CF, que se refere à orientação 
jurídica e defesa dos necessitados, nos termos do art. 52, inc. LXXIV, da Lei Maior, ao 
especificar que se trata daqueles que "comprovarem insuficiência de recursos").
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legislativa foi apresentada com o escopo de ampliar o acesso de conflitos 
coletivos à Justiça ao prever a atuação de mais um legitimado público.

Mas um paradoxo se apresenta nesse particular.
Arriscará a Defensoria, se exercer a ação civil pública abdicando de 

seu perfil constitucional -  assistência aos necessitados, assim compreen
didos aqueles que não tenham recursos para constituir defensor privado, 
portanto, hipossuficientes -  a não cumprir seu papel social, prorrogando a 
situação de insuficiência que faz que o exercício de sua função seja realizado, 
honrosamente, por integrantes da Advocacia Privada, mediante convênios 
entre a OAB e o Poder Público.

Caberá assim a essa r. e imprescindível Instituição encontrar o ponto 
de equilíbrio: (a) aparelhar-se para o cumprimento integral de seu papel 
constitucional, que consiste na orientação e representação judicial da pessoa 
carente em todos os Municípios de todos os Estados; (b) fazê-lo, quando 
isso for possível, por meio das ações coletivas para defesa de interesses 
individuais homogêneos (pensar em moradias para pessoas de baixa renda, 
ou fornecimento de medicamentos para os menos favorecidos, entre outros 
exemplos); (c) cuidar para não ceder à tentação de ir além de sua missão 
constitucional, deixando, por consequência, de cumpri-la.

A ponderação e busca do ponto de equilíbrio entre essas perspectivas 
de atuação, que caberão às administrações das Defensorias, serão essenciais 
para que preencham efetivamente o campo específico e próprio que lhes 
foi expressamente destinado pelo art. 134 da Constituição da República, 
beneficiando diretamente aqueles que, por carência de recursos, ainda são 
excluídos da Justiça.

1.4 Na Advocacia Privada
Não menores são os desafios que se apresentam na Advocacia Privada.
Lembremos, ainda uma vez, do romantismo dos bons tempos: concluir 

a graduação, abrir uma banca, formar clientela fiel para muitos anos -  a 
ponto de desenvolver relações de amizade com muitos constituintes - , 
atuar na chamada "clínica geral", sempre com empenho decidido em busca 
de contribuir para a realização de verdadeira justiça, procurando, para além 
da relação profissional, dar o melhor de si para produzir os resultados mais 
adequados possíveis na vida das pessoas.

Em nossos dias, de século XXI, essa dinâmica modificou-se de maneira 
considerável.

A disputa começa ainda na escola, e vários são os exemplos: (a) a 
necessidade de aprender pelo menos duas línguas estrangeiras para ser 
"competitivo"; (b) o começo muito cedo estágio em grandes escritórios ou 
empresas na esperança de ser "efetivado" após concluir a graduação; (c) a 
imprescindibilidade da pós-graduação pelas mesmas razões.

Depois da colação de grau, e contando já com o primeiro êxito 
consistente na efetivação no grande escritório ou empresa, surgem novas 
frentes de verdadeiro combate: (a) a atuação especializada, que se, por 
um lado, permite o maior aprofundamento em determinada temática, por 
outro, segmenta a visão panorâmica do profissional; (b) as doze ou mais 
horas diárias de trabalho (inclusive aos finais de semana e feriados) para 
apresentar resultados, jamais negligenciados pelos que se encontram em 
posição administrativa superior nas corporações; (c) o contato essencial
mente profissional, e pouco humano, com o cliente (seja este pessoa jurídica 
ou física), pois tudo gira em torno de produtividade e resultados, sem espaço 
para diletantismos.

São exigências da vida moderna, em que temos excesso de atividades, 
excesso de informações, excesso de profissionais, excesso de disputas 
a vencer, e pouco daquilo que talvez nos seja mais essencial: tempo para 
sermos mais humanos...

Aqui talvez, conforme já salientado, o maior desafio não se encontre 
no desejo simplesmente lírico e inalcançável de que o mundo se modifique 
e possam, os nobres causídicos, voltarem a ser profissionais "românticos" 
como os de outrora.

Talvez se assente tal desafio, com realismo, na verdadeira dificuldade 
em identificar o ponto de inflexão e de equilíbrio, para que, mesmo sendo 
aptos a enfrentar todo esse frenesi do século XXI, não percam os Advogados 
o mínimo indispensável da sensibilidade que é apenas humana.

2 Desafio comum: mudança cultural
Não haverá espaço para maiores dúvidas, no sentido de que, seja 

qual for o campo escolhido pelo profissional (Advocacia Pública ou Privada, 
Magistratura, Ministério Público), ao lado do desafio de não perdermos, em 
prol do cumprimento de metas de trabalho, nossa sensibilidade humana, 
haverá outro: a indispensável mudança cultural.

Não haverá reforma legislativa alguma capaz de resolver todos os 
problemas que afligem aqueles que aguardam a prestação de serviços, 
como consumidores da Justiça, se os operadores do foro não abandonarem

D outrina do M inistério Público /  The Public Prosecutors Office Doctrine 323



a cultura tradicional do litígio, e não abrirem corações e mentes para as 
soluções sempre melhores, que se apresentam por meios alternativos de 
equacionamento de controvérsias.

Em praticamente quase todos os casos que chegam aos nossos escri
tórios ou gabinetes, há sempre algum espaço para a solução consensual. 
Para tanto, é preciso um pouco de boa vontade e paciência para discutir, 
ceder e sensibilizar.

Todos sabemos que acordos, amadurecidos ao longo de horas e horas 
de debates abertos e despidos de preconceitos entre os envolvidos e seus 
representantes, funcionam mais sob vários aspectos: (a) soluções rápidas; 
(b) mais propícias à aceitação, pois construídas em conjunto; (c) tendentes à 
pacificação dos envolvidos.

Há ainda o efeito salutar de deixar ao Judiciário apenas aquilo que 
for absolutamente necessário, ou seja, litígios cuja composição, mediante 
métodos alternativos, não se mostre viável.

A construção daquilo que Watanabe (2005) denomina "cultura da 
pacificação", em contraposição à "cultura da sentença", é algo para o que 
todos teremos, mais cedo ou mais tarde, de contribuir.

Considerações finais
Pedimos licença para finalizar sem concluir.
Aqui apresentamos apenas idéias para provocar reflexões, sem 

qualquer pretensão de palavras definitivas sobre um tema em que nada é 
definitivo.

Caberia então, nesse passo, a recomendação que foi feita por Rui 
Barbosa, na sua célebre "Oração aos moços", ao destacar que devemos nos 
envergonhar menos de errar do que de, mesmo cientes dos nossos erros, 
não nos corrigirmos13.

Essas palavras foram dirigidas àqueles que seriam futuros Magistrados, 
há quase um século, mas são ainda hoje atuais, e de serventia para todos 
nós, nos diversos segmentos de nossas profissões jurídicas.

LEONEL, R.de B. Challenges facing the legal career in the XXI century. Justitia, 
São Paulo, v. 201, p. 311-326, Jul./Dec. 2010.
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13 Naquela oportunidade, o jurista brasileiro valeu-se da afirmação de que é necessário 
"corar menos de ter errado que de se não emendar" (BARBOSA, 2003, p. 48).
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GRUPOS DE ESTUDOS DOS MEMBROS DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

-  Atividades de 2009

THE SÃO PAULO STATE PUBLIC PROSECUTOR'S 
OFFICE STUDY GROUPS -  2009 ACTIVITIES

Coordenador-Geral dos Grupos de Estudos: Valter Foleto Santin 
Coordenadores-Gerais Adjuntos dos Grupos de Estudos: Albino Ferragini, 
Christiano, Jorge Santos, Felipe Locke Cavalcanti, Richard Fabrício Messas

FEVEREIRO
Reunião da Comissão Executiva -  22/2/2009 
Coordenador-Geral dos Grupos de Estudos: Valter Foleto Santin 
Coordenadores-Gerais Adjuntos: Albino Ferragini, Christiano Jorge Santos, 
Felipe Locke Cavalcanti e Richard Fabrício Messas

MARÇO
Ibrahim Nobre -  Baixada Santista -Santos/SP -14/3/2009 
Coordenador Regional: Sandro Ethelredo Ricciotti Barbosa 
Palestrante: Dr. Augusto Eduardo de Souza Rossini, 2e Promotor de Justiça 
do III Tribunal do Júri e Professor da FMU
Tema: Estratégia, Princípios Institucionais e Novas Formas de Organização 
do Ministério Público: Promotoria Comunitária

Jorge Luiz de Almeida -  Jundiaí -  23/3/2009 
Coordenador Regional: Daniel Serra Azul Guimarães 
Palestrantes: Dr. Daniel Roberto Fink, Procurador de Justiça e Professor de 
Direito Ambientai, e Dr. Luis Manuel Fonseca Pires, Juiz de Direito Auxiliar de 
Taubaté, Doutor e Professor de Direito Administrativo da Pontifícia Univer
sidade Católica (PUC)
Tema: Compatibilização entre Plano de Atuação e Independência Funcional 

ABRIL
César Salgado -  Vale do Paraíba -  4/4/2009 
Coordenador Regional: Luiz Gustavo Raposo Ramos Mello
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Palestrante: Dr. Marcelo Pedroso Goulart, Promotor de Justiça de Entrância 
Final
Tema: Estratégia, Princípios Institucionais e Novas Formas de Organização 
do Ministério Público
Palestrante: Prof. Marco Aurélio de Souza, Professor de Administração de
Empresas da Faculdade Anhanguera de Jacareí
Tema: Parâmetros entre Administração Pública e Privada

MAIO
João Severino de Oliveira Peres -  Araçatuba -  16/5/2009
Coordenador Regional: Maurício Carlos Fagnani Zuanaze
Palestrante: Dr. Hugo Nigro Mazzilli, Procurador de Justiça aposentado e
ex-Presidente da APMP
Tema: Compatibilização entre Plano de Atuação e Independência Funcional

Queiroz Filho -  São José do Rio Preto -  23/5/2009 
Coordenador Regional: Antonio Ganacin Filho
Palestrantes: Dr. Rodrigo César Rebello Pinho, Ex-Procurador Geral de 
Justiça, e Dr. Fernando Yukio Fukassawa, Promotor de Justiça aposentado 
Tema: Estratégia, Princípios Institucionais e Novas Formas de Organização 
do Ministério Público

Aluísio Arruda -  Ribeirão Preto -  29/5/2009 
Coordenador Regional: Marcelo Pedroso Goulart
Palestrante: Dr. Gregório Assagra de Almeida, Promotor de Justiça em Belo 
Horizonte, Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do 
Ministério Público de Minas Gerais, Mestre e Doutor em Direito pela Ponti
fícia Universidade Católica (PUC-SP) e Membro da Comissão do Ministério 
da Justiça
Tema: Ministério Público, Políticas Públicas e sua Judicialização no Projeto 
de Lei 5.139/2009, que disciplina a Ação Civil Pública

Região de Franca -30/5/2009
Coordenador Regional: Dilson Santiago de Souza
Palestrante: Dr. Felipe Locke Cavalcanti, Promotor de Justiça da Capital e 
Membro do Conselho Nacional da Justiça
Tem a: Controle externo dos Conselhos Nacionais, Planos de Atuação 
e Políticas Institucionais
Debatedor: Dr. José Rodrigues Arimatea, Juiz de Direito da Infância e 
Juventude de Franca/SP
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JUNHO
João Batista Santana -  Marília/Tupã -  6/6/2009
Coordenador Regional: Richard Fabrício Messas
Palestrante: Dr. Walter Paulo Sabella, Subprocurador-Geral de Justiça
Tema: Planos de Atuação e Independência Funcional: Conciliação Possível

Magalhães Noronha -  Araraquara -  20/6/2009
Coordenador Regional: Carlos Alberto Meliuso Junior
Palestrante: Dr. Jaime Weingartner Neto, Promotor de Justiça do MP/RS
Tema: Ministério Público, Planejamento Estratégico e Novas Formas de
Atuação

AGOSTO
Ronaldo Porto Macedo -  Presidente Prudente -  22/8/2009 
Coordenador Regional: Jurandir José dos Santos
Palestrante: Ronaldo Porto Macedo Júnior, Promotor de Justiça da Capital 
Tema: Ministério Público, Políticas Públicas e sua Judicialização

Tiiene Almeida de Morais -  Atibaia/Bragança Paulista -  29/8/2009 
Coordenador regional: Adonai Gabriel
Palestrante: Dr. Wallace Paiva Martins Junior, Promotor de Justiça da Capital 
Tema: Intervenção do Ministério Público no Processo Civil

SETEMBRO
Queiroz Filho -  São José do Rio Preto -  19/9/2009 -  Reunião extraordinária 
Coordenador Regional: Antonio Ganacin Filho
Palestrante: Dr. Plínio Antônio Britto Gentil, Procurador deJustiça e Professor 
Universitário
Tema: Crimes Contra a Dignidade Sexual e a Nova Disciplina Legal

Adilson Rodrigues -  Osasco -  24/9/2009
Coordenador Regional: Lucia Nunes Bromerchenkel
Palestrante: Dr. Paulo Marco Ferreira Lima, Promotor de Justiça Criminal do
Jabaquara
Tema: Ministério Público e a Adaptação à Era da Informação

Mario Moura Albuquerque -  Bauru -  26/9/2009 
Coordenador Regional: Alex Ravanini Gomes
Palestrante: Dr. Christiano Jorge Santos, Promotor de Justiça da Capital 
Tema: Direitos Humanos das Vítimas
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OUTUBRO
Oscar Xavier de Freitas -  Americana/Piracicaba/Río Claro -  3/10/2009 
Coordenador Regional: Moacir Tonani Junior
Palestrante: Alexandre Rocha Almeida de Moraes -  2a PJ do i Tribunal do Júri
da Capital e Assessor do Procurador Gera! de Justiça
Tema: O Papel do Ministério Público na Política Criminal da Modernidade

Carlos Siqueira Netto -  Capital -  8/10/2009 -  Reunião Extraordinária 
Eleição dos coordenadores Criminal, Cível e do Júri do referido grupo de 
estudos, para 2009 e 2010, sugestão de subtema e de palestrante, e outros 
assuntos de interesse do grupo

Luiz Gonzaga Machado -  Itu/Sorocaba -  24/10/2009 
Coordenador Regional: Renato Monteiro
Palestrante: Dr, Ricardo de Barros Leonel, Promotor de Justiça da Capital e 
Professor do curso de Direito da Universidade de São Paulo 
Tema: Projeto de Nova tei da Ação Civil Pública: causa de pedir e pedido, e 
outros pontos polêmicos

NOVEMBRO
Roberto Gugliotti -  Assis/Ourinhos/Santa Cruz do RP -  7/11/2009 
Coordenador Regional: Vladimir Brega Filho
Palestrante: Dr. Vidal Serrano Nunes Junior, Promotor de Justiça -  Entrância 
Final
Tema: Ministério Público, Políticas Públicas e sua Judicialização

Ronaldo Porto Macedo -  Presidente Prudente -  21/11/2009 -  Reunião 
Extraordinária
Coordenador Regional: Jurandir José dos Santos
Palestrante: Valdemir Ferreira Pavarina, I a PJ de Presidente Prudente
Tema: Nova Lei do Mandado de Segurança (Lei na 12.016/09)
Palestrante: Gilson Sidney Amâncio de Souza, 7a PJ de Presidente Prudente 
Tema: Crimes contra a Dignidade Sexual {Lei n212.015/2009)

DEZEMBRO
Carlos Siqueira Netto -  Capital -  1/12/2009 
Coordenadores Regionais: Arthur Pinto Filho e Arual Martins 
Palestrante: Dr. José Carlos Cosenzo, Presidente da Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (Conamp)
Tema: O MP na Segunda Década do Século XXI: perspectivas e desafios
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XXXVII SEMINÁRIO JURÍDICO DOS GRUPOS DE ESTUDOS DOS MEMBROS 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ENCONTRO DE PROCURADORES E 

PROMOTORES DE JUSTIÇA-9A 13/12/2009

REUNIÕES NÃO REALIZADAS:
Cláudia Soares Frota de Andrade -  Registro 
Amaro Alves de Almeida Filho -  ABCD 
Campos Sailes -  Campinas
João Batista de Arruda Sampaio -  Mogi das Cruzes/Guaruihos

TESES APROVADAS PELOS GRUPOS DE ESTUDOS APÓS DEBATE E 
DISCUSSÃO NO SEMINÁRIO JURÍDICO SOBRE NOVAS FORMAS 
DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PLANO DE ATUAÇÃO 

E DIREITOS HUMANOS

THESES APPROVED BY THE STUDY GROUP AFTER DISCUSSION AND 
DELIBERATION AT THE LAW SEMINAR ON THE NEW CONDUCTS OF THE 
PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE, PLAN OF ACTION AND HUMAN RIGHTS

XXXVII SEMINÁRIO JURÍDICO DOS GRUPOS DE ESTUDOS 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SÃO PAULO STATE PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE STUDY 
GROUPS-XXXVII LAW SEMINAR

Data: 9 a 13 de dezembro de 2009 
Local: Hotel Iberostar, Praia do Forte, Bahia
Washington Epaminondas Medeiros Barra, Presidente da Associação Paulista 
do Ministério Público
Valter Foleto Santin, Coordenador-Geral dos Grupos de Estudos e Coorde
nação Cultural
Coordenação Administrativa e Social: Nadir de Campos Junior, Eduardo 
Roberto Alcântara Del-Campo, Thales Cezar de Oliveira 
Coordenadores-Gerais Adjuntos dos Grupos de Estudos: Albino Ferragini, 
Christiano Jorge Santos, Felipe Locke Cavalcanti, Richard Fabrício Messas
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TEMA CENTRAL: Novas Formas de Atuação do Ministério Público, Plano de 
Atuação e Direitos Humanos

MAINTHEME: New Conducts of the Public Prosecutor's Office, Plan of Action 
and Human Rights

I -  Princípios e Objetivos Institucionais do Ministério Público

1 O Ministério Público é instituição permanente (art. 127, caput, da 
CF/88), de forma que ele e as suas atribuições, princípios e garantias 
constitucionais são cláusulas pétreas (superconstitucionais) (Grupo 
de Estudos Aiuisio Arruda).

2 Os princípios, as atribuições e as garantias constitucionais do 
Ministério Público como cláusulas pétreas (superconstitucionais) 
poderão ser ampliados, mas não poderão ser eliminados ou 
restringidos (art. l e, 32, Título M, Capítulo I, arts. 127, caput, e 129, 
todos da CF/1988) (Grupo de Estudos Aluisio Arruda).

3 O futuro do MP no Brasil, como instituição permanente e garantia 
institucional da cidadania brasileira, está condicionado à efeti 
vidade da atuação funcional, para além da eficiência e eficácia, 
a ser aferida na relação entre os impactos reais observados na 
vida concreta da população e os resultados esperados em decor 
rência das ações estratégicas desenvolvidas pela instituição -  de 
modo a ser percebido pela sociedade como instituição efetiva na 
transformação da realidade social e protetora dos direitos funda
mentais, preferencialmente por meio da indução e da fiscalização 
de políticas públicas. Neste sentido, deve aproximar-se cada vez 
mais da sociedade, intensificando sua política de comunicação e 
aprimorando o atendimento ao público, o que também ocorre 
nas ações em parceria, atuando em redes de cooperação com 
os setores público, privado e o terceiro setor (Grupo de Estudos 
Magalhães Noronha).

4 O Ministério Público tem objetivos definidos pela própria Consti
tuição, de tutelar em juízo os interesses da sociedade, considerado 
interesse primário, devendo empregar estratégias adequadas para 
tanto (Grupo de Estudos Queiroz Filho).

5 O objetivo estratégico do Ministério Público é a defesa do projeto 
de democracia participativa, econômica e social delineado na Cons-

tituição de 1988, por meio da consecução dos objetivos funda
mentais da República sintetizados no art. 3fi, incs. I a IV (construção 
da sociedade livre, justa e solidária, na qual o desenvolvimento 
socioeconômico-cultural deve estar voltado para a erradicação da 
pobreza e da marginalização, para a redução das desigualdades 
sociais e regionais e para a promoção do bem de todos) (Grupo de 
Estudos Cesar Salgado).

6 Para cumprir o seu objetivo estratégico, o Ministério Público precisa 
definir políticas públicas, por 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 (Grupo de Estudos Cesar Salgado).

7 O Ministério Público concretiza o objetivo estratégico abstrata
mente previsto na Constituição por meio da execução das metas 
prioritárias dos Planos e Programas de Atuação. Essas metas 
decorrem de imposição constitucional, portanto, contemplam 
hipóteses de atuação obrigatória e vinculam os membros do Minis
tério Público (Grupo de Estudos Cesar Salgado).

8 O desempenho adequado de suas atribuições constitucionais é 
o mecanismo para legitimação da instituição (Grupo de Estudos 
Queiroz Filho).

9 Existem vários fatores constitucionais de ampliação da legitimação 
social do Ministério Público, sendo a preocupação com esses 
fatores muito importante para a concretização do novo perfil 
constitucional da Instituição, especialmente no que tange à defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF) (Grupo de Estudos 
Aluisio Arruda).

10 Entre outros, seriam fatores constitucionais de ampliação da legiti
mação social do Ministério Público: a) a priorização da atuação 
preventiva; b) o exercício da função pedagógica da cidadania; 
c) a realização periódica de audiências públicas; d) o combate 
articulado e sistematizado das causas geradoras de desigualdades 
sociais, especialmente por intermédio da fiscalização orçamen
tária; e) a provocação articulada e sistematizada do controle da 
constitucionalidade; f) a ampliação e a estruturação do modelo do 
Ministério Público resoiutivo; g) a atuaçãovinculada à especificação
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funcional da instituição; h) o acompanhamento da tramitação 
processual e a fiscalização da execução dos provimentos jurisdi- 
cionais; i) a adequação da independência funcional do órgão do 
Ministério Público ao planejamento funcional estratégico da Insti
tuição; j) a formação humanista, multidisciplinar e interdisciplinar 
dos membros e servidores do Ministério Público; k) a utilização 
dos projetos sociais como mecanismos de atuação da Instituição 
(Grupo de Estudos Aluisio Arruda).

11 O princípio da unidade informa e orienta a atuação poíítico- 
institucional do Ministério Público, que, pelo conjunto dos seus 
membros, dos órgãos de execução e de Administração Superior, 
deve estar voltado à consecução do seu objetivo estratégico (Grupo 
de Estudos Cesar Salgado).

12 A independência funcional tem por objetivo garantir ao membro 
do Ministério Público o exercício independente de suas atribuições 
funcionais, tornando-o imune a pressões externas e internas que 
frustrem e inviabilizem o cumprimento da estratégia institucional 
(Grupo de Estudos Cesar Salgado).

13 O Ministério Público precisa de um novo pacto institucional que 
envolva a construção de sua identidade social, política e jurídica, 
assim como a atuação planejada, coordenada e a fixação de estra
tégias de atuação de acordo com as diretrizes constitucionais, 
traçadas em decorrência dos direitos e garantias fundamentais, 
sendo imprescindível, para isso, um diálogo franco e aberto 
entre os mais antigos e os mais jovens integrantes da instituição, 
especialmente no piano da discussão das causas institucionais mais 
importantes para a sociedade (Grupo de Estudos Aluisio Arruda).

14 O Ministério Público deve inserir-se nos movimentos de boa gover
nança, que se conceitua como “princípio da condução responsável 
dos assuntos do Estado" (Canotilho) e densifica-se como gestão 
transparente e responsável dos recursos humanos, naturais, econô
micos e financeiros para efeitos de desenvolvimento equitativo e 
sustentável (art. 92 da Convenção de Cotonou). Tal princípio da 
condução responsável traduz-se em processos de decisão claros; 
instituições transparentes e responsáveis; primado da lei na gestão 
e distribuição dos recursos; reforços das capacidades de elaboração 
e aplicação de medidas para prevenção e combate à corrupção -

numa palavra, desenvolvimento sustentável centrado na pessoa 
humana e no primado do direito, o que significa, a um só tempo, 
superar o modelo de Estado burocrático (já que a burocracia do 
Estado liberal não dá conta de responder aos anseios sociais por 
celeridade e eficiência nos serviços públicos) e ultrapassar o mero 
modelo gestionário (que, entretanto, já considera a eficácia de uma 
gestão por resultados planejados), em prol da efetividade da boa 
governança, orientada por poucos princípios: liderança, motivação 
dos recursos humanos, desenvolvimento de uma cultura organi
zacional de perfil nacional, comunicação e introdução de novas 
tecnologias (Grupo de Estudos Magalhães Noronha).

II -  Estratégias e Planejamento Estratégico
1 A estratégia é técnica necessária para atingir objetivos (Grupo de 

Estudos Queiroz Filho).
2 O planejamento estratégico é fundamental para todo e qualquer 

ente público, com metas e ações a médio e longo prazos, de acordo 
com dados concretos, partindo da realidade atual com destino à 
realidade pretendida ou possível (Grupo de Estudos CesarSalgado).

3 O planejamento estratégico deve priorizar a unidade institucional 
no cumprimento de suas metas institucionais, nas diversas áreas 
de atuação da Instituição: meio ambiente, infância e juventude, 
proteção do patrimônio público, direitos fundamentais, combate à 
criminalidade etc., com objetivos e formas de controle de cumpri
mento para aferição de eficiência (Grupo de Estudos Queiroz Filho).

4 As iniciativas devem ir além do planejamento, passando a focar 
prioritariamente a gestão estratégica, no sentido de um Minis
tério Público que investe na profissionalização e na efetividade, 
compartilhando dos avanços da ciência da administração e estabe
lecendo número razoável de objetivos estratégicos (prioritários, 
portanto, em face da ampla gama de iniciativas comandadas pela 
Constituição Federai), cada um deles dotado de pelo menos um 
indicador (de resultado ou de esforço) e com as respectivas metas 
(que podem eventualmente ser regionalizadas) e, principalmente, 
cada qual suportado por um consistente projeto que possa, de fato, 
alterar a realidade da qual se parte, de tremendas lacunas sociais 
e promessas constitucionais não cumpridas (Grupo de Estudos 
Magalhães Noronha).
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5 As iniciativas de gestão estratégicas no âmbito do Ministério 
Público nacional devem ter como premissas: (i) gestão, com foco 
na gestão estratégica, no modelo de governança, na profissiona
lização e adotando perspectivas de longo prazo; (ii) participação, 
exigência democrática de construção conjunta, para que o planeja
mento seja de fato institucional e não de uma qualquer e eventual 
administração politicamente efêmera; (iii) educação, já que se 
trata de mudança de cultura, pelo que é de investir na formação 
de equipe própria (no quadro de servidores) e também de todos os 
membros do Ministério Público envolvidos, para que se compr..- 
endam as metodologias utilizadas e, antes de tudo, a própria 
estratégia escolhida; (iv) comunicação, o que é também exigência 
de transparência, seja interna (com a permanente sensibilização 
de todos), seja externa (com os compromissos sociais assumidos), 
informando, sempre, os produtos alcançados, a estratégia em si 
os resultados obtidos (Grupo de Estudos Magalhães Noronha).

6 O Ministério Público deve acompanhar de forma ativa o processo 
legislativo (Grupo de Estudos Queiroz Filho).

7 O Ministério Público deve buscar a integração com a sociedade 
e, sempre que possível, com o poder público (Grupo de Estudos 
Queiroz Filho).

8 O Ministério Público deve assistir a vítima de crime, fornecendo-lhe 
informações jurídicas sobre o processo e os seus direitos (Grupo de 
Estudos Queiroz Filho).

9 O combate à evasão escolar deve ser um dos objetivos estratégicos 
do Ministério Público, com a cobrança de responsabilidade (Grupo 
de Estudos Queiroz Filho).

10 Conforme Diagnóstico do Ministério Público dos Estados, publicado 
em 2006 (elaborado pela Secretaria de Reforma do Judiciário do 
Ministério da Justiça, em parceria com o CNPG e com a Conamp), 
os Ministérios Públicos possuem diferentes modelos de gestão do 
trabalho, de relações com o Judiciário, de sistemas informatizadoi 
de controle e distribuição de processos judiciais e de rotinas de 
acompanhamento da execução extrajudicial. Assim, para garantir a 
disponibilidade de informações que possam desencadear a 
atuação integrada para resolver os problemas que são comuns 
entre os Ministérios Públicos, é fundamental que haja a padro
nização de nomenclaturas e de indicadores, em harmonia com
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esforços de nivelamento de taxonomias e de diferenças tecnoló
gicas (Grupo de Estudos Magalhães Noronha).

11 É conveniente estruturar escritórios de projetos para auxiliar na 
consecução dos objetivos estratégicos institucionais, a partir de 
uma metodologia e de ferramentas de gerenciamento de projetos, 
destacando-se: definição de metodologia e de ferramentas 
de Gerenciamento de Projetos na Instituição; identificação de 
capacitações necessárias a todos os envolvidos no processo de 
Gerenciamento de Projetos; difusão da cultura de trabalho por 
projetos na Instituição; monitoramento do andamento dos Projetos 
Estratégicos da Instituição; gestão do portfólio de projetos estraté
gicos da Instituição; promoção da melhoria contínua da Gestão de 
Projetos na Instituição, realizando pesquisas sobre inovações na 
área e busca pelas melhores práticas em organizações públicas e 
privadas (Grupo de Estudos Magalhães Noronha).

III -  Novas Formas de Organização do Ministério Público
1 A comarca, como base territorial de atuação do Ministério Público, 

não mais atende, em regra, às expectativas da sociedade, pois cons
pira contra a efetividade da atuação institucional, que, fragmentada, 
provoca a quebra do princípio da unidade e frustra o cumprimento 
da sua estratégia (Grupo de Estudos Cesar Salgado).

2 É preciso estabelecer novas escalas espaciais de atuação, que leve 
em conta o território como instância de disputa de poder entre os 
diferentes atores sociais e, consequentemente, instância de luta 
pela efetivação dos direitos fundamentais (Grupo de Estudos Cesar 
Salgado).

3 O estabelecimento de uma escala única (a comarca) é hoje inadmis
sível. É preciso redimensioná-la, de acordo com a natureza das 
demandas sociais porcidadania. Mostra-se conveniente, em muitos 
casos, a macrorregionalização (ampliação da base territorial) e, em 
outros, a microrregionalização (redução da base territorial) (Grupo 
de Estudos Cesar Salgado).

4 De forma paralela e integrada ao estabelecimento das novas bases 
territoriais de atuação, é preciso estabelecer Promotorias de Jus
tiça temáticas, que enfrentem, com maior eficácia, as principais 
questões sociais (educação, saúde, alimentação, meio ambiente, 
trabalho, moradia, terra) (Grupo de Estudos Cesar Salgado).
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5 A Promotoria de Justiça, como uma das instâncias que compõem 
a estrutura do Ministério Público, é mais do que uma unidade 
de gestão. Também é uma unidade política responsável pela 
implementação da estratégia institucional, ou seja, é o órgão de 
representação da política institucional na base territorial onde 
atua (comarca ou região) (Grupo de Estudos Cesar Salgado).

6 Como unidade responsável pela implementação da estratégia insti
tucional, a Promotoria de Justiça deve funcionar como órgão local/ 
regional de representação do Ministério Público na articulação de 
políticas públicas. Deve intervir nos antigos e novos espaços de 
negociação política como órgão mediador, regulador e corretor das 
desigualdades sociais e das práticas anticidadãs (Grupo de Estudos 
Cesar Salgado).

7 A eficiência e a continuidade da atuação do Ministério Público 
devem ser obtidas antes como fruto da evolução da Instituição, 
com menos membros e maior infraestrutura (Grupo de Estudos 
João Severino de Oliveira Peres),

8 Para obter mais eficiência na atuação do Ministério Público é 
preciso antes repensar os modelos de Promotorias e Procu
radorias, para que sejam ocupadas por titulares capazes de 
determ inar a política do Ministério Público para a comarca em 
questões locais, ou para o Estado em questões regionais, devendo 
essas Promotorias e Procuradorias ser dotadas de completa infra- 
estrutura (Grupo de Estudos João Severino de Oliveira Peres).

9 O Ministério Público deve manter diálogo constante com as insti
tuições públicas e a sociedade para detecção e conhecimento de 
problemas e encaminhamento de providências para a solução 
(Grupo de Estudos Cesar Salgado).

10 A atuação do Ministério Público deve ser mais proativa e buscar 
também solução extrajudicial (Grupo de Estudos Cesar Salgado). IV

IV -  Plano de Atuação do Ministério Público
1 O Plano de Atuação Institucional constitui técnica de planejamento 

e representa moderna forma de uniformização e integração da 
atuação do Ministério Público, além de possibilitar a aferição de 
desempenho, sobretudo em temas comuns às diversas comarcas 
e promotorias de Justiça do Estado (Grupo de Estudos Jorge Luiz de 
Almeida).
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2 O Plano deve conter ações, metas e estratégias de atuação em 
assuntos relevantes, constituindo-se em um importante mecanismo 
de construção do pensamento institucional e do planejamento 
estratégico (Grupo de Estudos Jorge Luiz de Almeida).

3 Como forma de planejamento estratégico situacional, o plano de 
atuação do Ministério Público deve conter metas institucionais, 
prever gestão de pessoas, cobrança de metas e fiscalização superior 
para sua eficácia (Grupo de Estudos Cesar Salgado).

4 A sua elaboração pressupõe amplo processo de participação e legiti
mação, a fim de que possa orientar o convencimento individual e 
atuação do membro do Ministério Público (Grupo de Estudos Jorge 
Luiz de Almeida).

5 O plano de atuação deve ser construído e elaborado com a parti
cipação de todos os membros da instituição e conter parâmetros 
mínimos de atuação, de caráter vinculativo (Grupo de Estudos 
Cesar Salgado).

6 A determinação de parâmetros mínimos de atuação ou padrão de 
comportamento institucional atende à formulação e efetivação da 
política institucional do Ministério Público e ao interesse público, 
constituindo-se em mecanismo de estratégia para a efetivação 
das linhas de atuação institucional, especialmente em assuntos de 
repercussão social, mas deve resultar de debates e participação 
democrática de todos os integrantes da carreira, de primeira e 
segunda instâncias (Grupo de Estudos Jorge Luiz de Almeida).

7 A previsão institucional de atuação específica ou de recomen
dação para atuação constante de plano de atuação não destoa 
do ordenamento jurídico e constitucional, guardando alguma 
semelhança com o sistema judicial, que dispõe da súmula vincu- 
lante para uniformização de decisões judiciais sobre assuntos 
específicos e limitação do livre convencimento e da liberdade de 
julgamento (Grupo de Estudos Jorge Luiz de Almeida).

8 Os planos de atuação funcionai são inúteis se repetirem as priori
dades da lei e são írritos se as contrariarem; feita ressalva disso, 
poderão ser tomados como recomendações, que não podem 
comprometer a independência funcional dos membros do Minis
tério Público que se subordinam, sim, às prioridades da lei (Grupo 
de Estudos João Severino de Oliveira Peres). Tese rejeitada por 
unanimidade.
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9 O Conselho Superior do Ministério Público é o órgão mais indicado 
para coordenar a elaboração do Plano de Atuação e acompanhar o 
seu cumprimento, por se tratar de órgão de maior legitimação insti
tucional, conferida pelos votos diretos e representação da primeira 
e segunda instâncias, incumbindo à Corregedoria-Geral atuar em 
casos de desvios de atuação funcional (Grupo de Estudos Jorge Luiz 
de Almeida).

10 Os órgãos superiores devem criar mecanismos para maior 
motivação e envolvimento dos membros do Ministério Público 
no cumprimento de metas, incumbindo à Corregedoria-Geral do 
Ministério Público a fiscalização e cobrança de metas (Grupo de 
Estudos Cesar Salgado).

V -  independência Funcionai e sua Compatibiiização com o Plano de 
Atuação

1 O art. 127, § l 2, da Constituição Federal prescreve como princípios 
institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade 
e a independência funcional, que apresentam uma estrutura 
de mandamentos de otimização e devem sofrer um processo de 
ponderação para a realização do melhor possível (Grupo de Estudos 
Jorge Luiz de Almeida).

2 A independência funcional é fundamentai à atuação do membro 
do Ministério Público, constituindo-se garantia da própria 
socie-dade representada pela inviolabilidade de consciência do 
Promotor de Justiça, mas não pode se sobrepor à vontade insti
tucional emanada da unidade e ao interesse público, desde que 
iegitimamente apurados no Plano de Atuação (Grupo de Estudos 
Jorge Luiz de Almeida).

3 A independência funcional deve ter compatibilidade com o princípio 
da unidade, compatibiiização esta baseada em estrutura normativa, 
para obtenção da melhor medida possível e atendimento das neces
sidades sociais, porque a função pública pressupõe agir em nome de 
terceiro (a coletividade) (Grupo de Estudos Cesar Salgado).

4 O resultado da ponderação e a consideração da reiativização em si 
do princípio da independência funcional sinalizam que há embasa
mento jurídico para que um mínimo seja determinado aos inte
grantes do Ministério Público em prestígio à unidade da instituição 
(Grupo de Estudos Jorge Luiz de Almeida).
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5 O princípio da independência funcional apresenta, em si, elementos 
à reiativização, pois a independência é funcionai, associada à 
função pública exercida, e como toda função significa agir em nome 
de terceiro (a coletividade), não podendo ser confundida a indepen
dência funcional com a independência da autonomia da vontade 
(Grupo de Estudos Jorge Luiz de Almeida). Tese rejeitada por unani
midade.

6 A independência funciona! dos membros do Ministério Público é 
garantia da sociedade e deve ser compatibilizada com as metas 
e objetivos estratégicos da Instituição, assegurando uma unidade 
de atuação institucional em determinadas áreas. O cumprimento 
de metas pelo membro do Ministério Público deve ser verifi
cado pelos órgãos da administração superior do Ministério 
Público (Grupo de Estudos Queiroz Filho). Tese rejeitada por 
unanimidade.

7 Sob a vigência de uma ordem constitucional principiológica, com 
nítida hierarquização de princípios, e abertamente compromissada 
com a efetividade dos direitos fundamentais, o princípio da 
independência funcional também se sujeita a confronto de peso 
com outros princípios, como preconiza o método aplicativo da 
ponderação. Por isso mesmo, os planos de metas, na medida em 
que dispuserem sobre estratégias e objetivos conectados com a 
efetividade de direitos fundamentais, não podem ser descumpridos 
ou ignorados em nome da independência (Grupo de Estudos João 
Batista Santana).

VI -  Ministério Público, Políticas Públicas e sua Judicialização
1 As políticas públicas no Estado Democrático de Direito são instru

mentos dos direitos e garantias constitucionais fundamentais e, 
assim, não são meras opções ou faculdades do Legislativo ou do 
Executivo, de forma que o Ministério Público poderá questioná- 
las administrativa e judiciaimente, em razão de ação ou omissão 
governamental, especiaimente para garantir a eficácia imediata 
dos direitos fundamentais e a observância do mínimo existencial 
(Grupo de Estudos Aluisio Arruda).

2 O neoconstitucionalismo, consagrado na CF/1988, ampara a possibi
lidade de judicialização das políticas públicas específicas, social- 
mente necessárias (art. 3g da CF/1988), impondo-se, para tanto, 
interpretação constitucional construtiva, concretizadora e fundada



na força normativa da Constituição que, em seu grau máximo, foi 
atribuída aos direitos e garantias constitucionais fundamentais 
(art. 5-, §§  1- e 2a, da CF/1988) (Grupo de Estudos Aluisio Arruda).

3 As normas sobre direitos fundamentais e sociais têm eficácia plena 
e imediata, constituindo-se garantias institucionais da dignidade 
da pessoa humana e direito subjetivo do povo, permitindo ao 
Ministério Público a interposição de ação para implementação de 
políticas públicas (Grupo de Estudos Roberto Gugliotti).

4 O direito deve ser concebido como uma instituição democrática 
comprometida com a justa transformação da realidade social, 
onde os direitos fundamentais compõem o centro do sistema de 
direitos e seu núcleo central é o direito à vida e sua existência com 
dignidade (Grupo de Estudos Aluisio Arruda).

5 A tutela dos interesses coletivos está impregnada pela natureza 
polêmica e contraditória do direito social (Grupo de Estudos 
Ronaldo Porto Macedo).

6 Os direitos sociais devem ser ampliados, com proibição de retro
cesso (Grupo de Estudos Roberto Gugliotti).

7 O Ministério Público tem legitimidade para acompanhar, controlar 
e cobrar a eficácia de políticas públicas em áreas essenciais da 
sociedade, como saúde, educação e inclusão social (Grupo de 
Estudos Queiroz Filho).

8 Q questionamento das políticas públicas é fundamenta! para o 
Ministério Público na atuação como agente político (Grupo de 
Estudos Luiz Gonzaga Machado).

9 Para a maior legitimação do questionamento das políticas públicas, 
sua omissão ou deficiência de implementação, o Ministério Público 
deverá munir-se de dados estatísticos da realidade e necessidade 
da localidade e captar os anseios comunitários, através de audiência 
pública e outros mecanismos democráticos (Grupo de Estudos 
Roberto Gugliotti).

10 A Ação Civil Pública, enquanto mecanismo privilegiado da tutela 
de interesses coletivos, não é apenas uma forma mais racional ou. 
adequada à sociedade de massa, mas também um instrumento 
pelo qual os seus agentes, em especial ONGs e o Ministério Público, 
estão ampliando os foros do debate público sobre Justiça Social,
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em particular nas políticas públicas, o meio por excelência de sua 
realização (Grupo de Estudos Ronaldo Porto Macedo).

11 A Ação Civil Pública se tornou um instrumento de política e de 
influência na gestão de políticas públicas e que em grande medida 
o meio de sua operacionalização se realiza e vivifica através de 
regras de julgamento fundadas em princípios gerais de direito. 
Significa também que eia se torna um instrumento de luta poíítica, 
informada e formadora da opinião pública, e não apenas da imple
mentação de direitos patrimoniais (Grupo de Estudos Ronaldo 
Porto Macedo).

Ação Civil Pública sobre Políticas Públicas
1 O Ministério Público pode aditar a ação civil pública ou ação por 

improbidade administrativa movida por outra entidade legitimada, 
intervindo em caso de desistência infundada ou abandono da causa 
(Grupo de Estudos Luiz Gonzaga Machado).

2 As pretensões devem ter ligação com os dados da realidade e a 
busca da realização de direitos sociais e fundamentais, com possi
bilidade de atendimento de questões pontuais e relevantes (Grupo 
de Estudos Ronaldo Porto Macedo).

3 A causa de pedir deverá atentar para a necessidade concreta da 
medida, com ilustração fática, e a especificidade da atuação do 
agente público, demonstrando que este não teria outra opção na 
ação (Grupo de Estudos Luiz Gonzaga Machado).

4 O pedido deverá conter especificação adequada, o resultado 
pretendido, sem excesso, deixando a critério do agente público 
o meio para o atingimento da finalidade (Grupo de Estudos Luiz 
Gonzaga Machado).

5 A tutela coletiva deverá conter pedido específico e adequado à 
situação fática, para facilitar a efetividade da medida, ficando a 
eleição dos meios a cargo do administrador (Grupo de Estudos 
Roberto Gugliotti).

6 O pedido e a causa de pedir em Ação Civil Pública para proteção a 
direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos 
devem ser interpretados de forma aberta e flexível, com possibi
lidade de sua alteração durante todo o curso do processo, desde 
que realizada de boa-fé e observado o contraditório (Grupo de 
Estudos Aluisio Arruda).
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7 A estabilização do processo e do pedido no processo poderá ser 
superada por novos fatos, com aditamento da causa de pedir e 
pedido, para adequação à realidade, semelhante à mutatio libelü 
do processo penal, atentando-se para os princípios do contradi
tório e da ampla defesa (Grupo de Estudos Luiz Gonzaga Machado),

8 A Constituição Federai não limita a implementação de políticas 
públicas à denominada cláusula da reserva do possível, devendo 
ser recusada a importação mecânica e fria de teorias adotadas 
em sistemas estrangeiros cuja realidade social é bem diversa da 
brasileira (Grupo de Estudos Aluisio Arruda).

9 A teoria da reserva do possível não pode ter aplicação automática 
no sistema brasileiro, por conter origem e fundamento pertinentes 
a outro povo e a diversa realidade política e social, e não deve 
obstar a busca do mínimo vital para a dignidade da pessoa humana 
(Grupo de Estudos Roberto Gugliotti).

10 A Ação Civil Pública pode influenciar o aumento da discussão publica 
e direcionamento de agenda política para determinados assuntos 
relevantes, como obesidade infantil, combate ao uso de drogas, 
moralidade administrativa, programação televisiva, poluição visual 
(Grupo de Estudos Ronaldo Porto Macedo).

11 O projeto caminha para a ampliação da legitimação ativa, devendo 
ser verificada a representação adequada e pertinência temática 
para atuação na causa específica (Grupo de Estudos Luiz Gonzaga 
Machado).

12 A Defensoria Pública deve cuidar da consultoria e da represen
tação jurídica dos necessitados (art. 5S, LXXIV, da CF/1988) e, nas 
hipóteses de sua atuação nas ações coletivas, torna-se imprescin
dível a aferição da existência de pertinência temática específica, 
configurada pela repercussão direta da sua intervenção na vida dos 
necessitados (Grupo de Estudos Aíuísio Arruda).

13 A Defensoria Pública tem finalidade de defesa dos necessitados, 
devendo ser verificada a representatividade adequada e perti
nência temática da sua eventual atuação coletiva (Grupo de 
Estudos Queiroz Filho).

14 A flexibilização procedimental poderá ser aplicada se não houver 
prejuízo (Grupo de Estudos Luiz Gonzaga Machado).

15 A reparação de dano ao patrimônio público é imprescritível (Grupo 
de Estudos Luiz Gonzaga Machado).
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16 Os recursos em pecúnia originários de reparação de danos em 
pecúnia poderão ser carreados para o Fundo ou aplicados no 
próprio local do dano, devendo o Juízo e o Ministério Público 
controlar adequadamente o emprego dos valores (Grupo de 
Estudos Luiz Gonzaga Machado).

VIII -  O Papel do Ministério Público na Política Criminal da Moder
nidade
1 A política criminal da modernidade não se coaduna mais, exclusiva

mente, com o modelo clássico de inspiração iluminista (Grupo de 
Estudos Oscar Xavier de Freitas).

2 Entender as características da sociedade moderna representa 
premissa necessária para a compreensão do modelo de política 
criminal que se desenha na atualidade (Grupo de Estudos Oscar 
Xavier de Freitas).

3 A sociedade moderna é pautada pela ineficiência do Estado em 
executar políticas públicas básicas, o que acentua os índices de 
criminalidade; pela ineficiência do Estado em fiscalizar e executar 
adequadamente o sistema penitenciário; pelo aumento da sensação 
subjetiva de insegurança da população, em virtude do avanço tecno
lógico dos meios de comunicação (paradoxo da tecnologia) e, pois, 
pela utilização do Direito Penal como instrumento para soluções 
aparentemente eficazes a curto prazo (fisiologismo político); pelo 
aumento considerável da demanda penal, diante da tutela dos 
interesses difusos e coletivos e outros decorrentes das “novidades" 
da era pós-industrializada (econômicos, de informática etc.); pela 
globalização econômica e transnacionalização do crime; e pelo 
elevado número de subnotificações e a seletividade do Direito Penal 
(Grupo de Estudos Oscar Xavier de Freitas).

4 O Direito Penal da modernidade, diante dos novos paradigmas 
da sociedade pós-industrial, é pautado pela hipertrofia legislativa 
irracional; pela instrumentalização do Direito Penai; pela excessiva 
antecipação da tutela penal (prevencionismo); pela descodificação 
(abuso da legislação extravagante) e desformalização (flexibilização 
das garantias penais, processuais e execucionais); pela prisioni- 
zação (explosão carcerária); pelo rompimento do paradigma do 
Direito Penal clássico (indivíduo) pelo conceito de macrocrimina- 
lidade e o aumento da criminalidade de massa; e pela legitimação
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do monopólio do discurso acadêmico pro reo, enquanto que a 
segurança pública se converte em pretensão legítima somente 
para a pauta principal das campanhas eleitorais e da mídia sensa
cionalista (Grupo de Estudos Oscar Xavier de Freitas).

5 Os reflexos no Processo Penal também foram inevitáveis: métodos 
técnicos audiovisuais, utilização de dados informatizados, presença 
de investigadores disfarçados ou infiltrados, invasão da privacidade 
de terceiros, privatização da segurança e, finalmente, a transação 
no Direito Penal (Grupo de Estudos Oscar Xavier de Freitas).

6 Mudou a sociedade, mudou a política criminal, mas o Ministério 
Público pouco se modificou como agente fundamentai nesse 
panorama, ressalvada a criação de grupos e promotorias especiali
zadas (Grupo de Estudos Oscar Xavier de Freitas).

7 O Ministério Público deve assumir seu papel de partícipe principal 
no papel de elaboração, intervenção e fiscalização das políticas 
públicas de segurança pública e já dispõe, há tempos, de instru
mentos constitucionais e normativos para tanto (Grupo de Estudos 
Oscar Xavier de Freitas).

8 Quanto mais o Ministério Público modificar seu perfil de atuação 
na seara criminal, mais legitimado estará socialmente, permitindo 
uma efetiva atuação como agente político (Grupo de Estudos Oscar 
Xavier de Freitas).

9 São propostas iniciais para uma política criminal raciona! à moder
nidade e para um novo perfil de atuação do Ministério Público no 
crime: a) a abordagem multidisciplinar da política criminal (em 
parceria com os demais agentes públicos envolvidos e sociedade 
civil); b) a criação de mecanismos de informação de modoa conhecer
mos o perfil psicossocial das vítimas e criminosos, visando conhecer 
as causas da criminalidade e dirigir, efetivamente, metas e políticas 
públicas de prevenção; c) a implantação de projetos comunitários, 
visando garantir maior compromisso dos agentes sociais em 
distritos e bairros; acesso à informação etc. e, enfim, uma maior 
legitimação do Ministério Público na tutela da prevenção da crimi
nalidade; d) efetiva participação na fiscalização do cumprimento 
de penas restritivas e uniformização do discurso em defesa da 
sociedade em sede de fiscalização de penas privativas de liberdade;
e) defesa da bandeira da "codificação da legislação" e da "periodi
cidade dos Códigos” , com estratégia, bom senso e racionalismo,
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em respeito ao Princípio da Proporcionalidade e com efetiva parti
cipação e influência na elaboração da legislação em matéria penal 
(Grupo de Estudos Oscar Xavier de Freitas).

IX -  Promotoria Comunitária
1 A Promotoria Comunitária evidencia o papel de agente político 

do Promotor de Justiça, constituindo-se em um importante 
instrumento de legitimidade social para o exercício das funções 
institucionais previstas na Constituição Federai, especialmente 
a atividade de facilitador de implementação de políticas públicas 
(Grupo de Estudos Ibrahim Nobre).

2 Para a legitimação, o trabalho do Promotor de Justiça deve se 
desenvolver em sistema de rede, de maneira horizontalizada, sem 
hierarquia das relações entre os participantes públicos e sociais 
e os integrantes da Promotoria Comunitária, sendo empregados 
esforços comuns na construção da rede, especialmente a aproxi
mação dos Promotores de Justiça com a comunidade e outros 
órgãos públicos, e parceria com órgãos de segurança pública 
(Grupo de Estudos Ibrahim Nobre).

3 A Promotoria Comunitária permite controle social da comunidade 
sobre os representantes do Ministério Público, possibilitando o 
realinhamento dos trabalhos da Promotoria com base nas deman
das da comunidade (Grupo de Estudos Ibrahim Nobre).

4 A Promotoria Comunitária deve agir proativamente, não apenas 
reativamente, para implantação estatal de medidas efetivas de 
prevenção da criminalidade, busca de solução de problemas sociais 
e implementação de políticas públicas, notadamente a melhoria 
e eficiência dos serviços de segurança pública (Grupo de Estudos 
ibrahim Nobre).

5 O Promotor de Justiça deve estar aberto ao diálogo para percepção 
e captação dos anseios comunitários (Grupo de Estudos Ibrahim 
Nobre).

6 Todas as reuniões e participações do Promotor de Justiça devem 
ser preferencialmente em espaço da própria comunidade, devendo 
ser documentadas para o registro e histórico das atividades, com 
a finalidade de permitir a orientação da Instituição e a conti
nuidade qualificada dos trabalhos e projetos por outros membros, 
e demonstração aos Órgãos Superiores da Administração de que as
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atividades da Promotoria vão além da atuação processual (Grupo 
de Estudos Ibrahim Nobre).

7 O material e o registro permitem o estabelecimento de metas e 
a análise de resultados quantitativos e qualitativos (Grupo de 
Estudos ibrahim Nobre).

8 A Promotoria Comunitária tem como objetivos a implementação 
de políticas públicas pelos órgãos governamentais, maior atuação 
na prevenção e redução da criminalidade, atuação em parceria com 
entidades sociais e públicas, formação de liderança comunitária, 
capacitação e orientação jurídica e de cidadania de agentes sociais 
e outras ações para a melhoria da qualidade de vida da população 
(Grupo de Estudos Ibrahim Nobre).

9 A Promotoria Comunitária deve ser institucionalizada adminis
trativamente pelo Ministério Público, fixando-se atribuições e 
responsabilidades dos Promotores de Justiça na atividade especial, 
com treinamento de Promotores e funcionários, para uma forma 
de desempenho de trabalho integrado e elo entre a comunidade e 
o governo, de forma perene, constante e legitimada socialmente 
(Grupo de Estudos Ibrahim Nobre).

10 A Promotoria Comunitária pode aproveitar os membros d Minis
tério Público já aposentados (Grupo de Estudos Cesar Salgado).

X -  Intervenção do Ministério Público no Processo Civil
1 É totalmente compatível com a Constituição Federal de 1988 a 

atividade de custos legis, atribuída ao Ministério Público como 
função essencial à Justiça, porque o coput do art. 127 confere à 
Instituição, dentre suas finalidades, a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses individuais indisponíveis 
(Grupo de Estudos Tilene Almeida de Morais).

2 Ao atribuir-lhe a defesa da ordem jurídica e do regime democrático, 
houve a recepção da legislação processual vigente que estabeleceu o 
papel do Ministério Público como fiscal da lei no processo civil, uma vez 
que compete ao legislador ordinário indicar as formas de efetivaçãc o 
de implementação da defesa da ordem jurídica, que não se esgota 
nem se exaure na igualmente importante missão de exercício do 
direito de ação para a defesa dos interesses difusos e coletivos 
(Grupo de Estudos Tilene Almeida de Morais).
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3 De igual modo é plenamente constitucional a edição de legis
lação superveniente prevendo essa intervenção, fornecendo, em 
concurso, substrato a essas premissas a fórmula residual do inciso 
IX do art. 129 da Constituição, que atribui ao Ministério Público a 
missão de exercer outras funções conferidas, desde que compa
tíveis com as suas finalidades (Grupo de Estudos Tilene Almeida de 
Morais).

4 Não atende aos reclamos de construção e solidificação de um 
Estado Democrático de Direito, obediente a princípios tão caros 
como a legalidade e a democracia, a abdicação, pelo Ministério 
Público, do dever-poder de intervenção no processo civil como 
fiscal da lei, uma das manifestações mais eloquentes de defesa 
da ordem jurídica, posto que a ausência do desempenho desse 
encargo periclita a própria concepção legalista e democrática de 
Estado (Grupo de Estudos Tilene Almeida de Morais).

5 É impositiva e urgente, oportuna e imprescindível, a revisão da 
política de racionalização da intervenção do Ministério Público no 
processo civil como fiscal da lei baseada na renúncia de atribuições 
(Grupo de Estudos Tilene Almeida de Morais).

6 A racionalização como medida de alcance da eficiência deve ser 
desenvolvida sem abertura de espaços ou renúncia de encargos, 
que poderão ser ocupados por novos atores desprovidos dos predi
cados e garantias, instituídos pro societatis em prol do Ministério 
Público (Grupo de Estudos Tilene Almeida de Morais).

7 A racionalização não pode desfigurar o perfil singular do Ministério 
Público como órgão imparcial, com prerrogativa de atuação que 
justifica o seu regime jurídico especial, de predicados e garantias 
que o adornam como uma peculiar magistratura ativa (Grupo de 
Estudos Tilene Almeida de Morais).

8 Se a cláusula do inciso III, 2â parte, do art. 82, do Código de Processo 
Civil fornece uma dose de apreciação das causas em que o Minis
tério Público pode intervir em virtude do interesse público, sua 
constatação deve ser aquilatada à vista das finalidades do art. 127 
da Constituição Federal, constatadas objetivamente, não servindo 
como critério a natureza ou o nome da ação, mas o seu objeto 
(Grupo de Estudos Tilene Almeida de Morais).
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9 Nos demais casos em que a legislação indica a obrigatoriedade da 
intervenção do Ministério Público como custos legis não há espaço 
para discricionariedade, sendo impositiva e vinculada sua atuação 
nessa qualidade ímpar -  distintiva e diferencial dos demais atores 
das funções essenciais à justiça -  porque a lei presume o interesse 
público, e comandos legais não podem ser flexibilizados ou oblite- 
rados por atos subalternos, sob pena de violar o princípio da 
hierarquia das normas e a força cogente das regras legais (Grupo 
de Estudos Tilene Almeida de Morais).

10 A simples renúncia de intervenção significa desprezo, outrossim, ao 
devido processo legal adjetivo e gera sérios e graves inconvenientes 
sociais e jurídicos (Grupo de Estudos Tilene Almeida de Morais).

11 A racionalização dos serviços e o direcionamento dos recursos 
devem priorizar o cumprimento das finalidades estabelecidas pela 
Constituição, com abandono de funções tradicionais (Grupo de 
Estudos Queiroz Filho),

12 Especial atenção chamam, dentre outros, os processos de 
mandado de segurança e usucapião -  individuais ou coletivos -  em 
que a intervenção do Ministério Público não bastasse resultar de 
lei tem relevância social e riqueza institucional, na medida em que 
há uma reforçada participação, respectivamente, no controle dos 
atos da Administração Pública e na regularização fundiária, temas 
intimamente ligados aos princípios, fundamentos e objetivos do 
Estado Democrático de Direito (Grupo de Estudos Tilene Almeida 
de Morais).

13 Igualmente não deve o Ministério Público abdicar da importante 
participação em remédios constitucionais que protegem os direitos 
fundamentais mais caros no ordenamento jurídico brasileiro, pois 
é função elementar à defesa da ordem jurídica a intervenção do 
Ministério Público nos procedimentos dos remédios constitu
cionais (Grupo de Estudos Tilene Almeida de Morais).

14 Deve-se articular uma reforma da política de racionalização, 
abdicando a tendência de renúncia de atribuições e assumindo 
os contornos de otimização da intervenção no processo civil, a 
exemplo da diretriz do Ato Normativo n2 536, de 7 de maio de, 
2008, acrescida de elementos de solução efetiva dos conflitos 
atomizados, de atuação integrada e de filtro proporcionadores do
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efetivo cumprimento da ordem jurídica e do exercício do direito de 
ação na defesa de direitos constitucionais e de interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos pelo Ministério Público, e de 
garantia da efetividade da lei e das decisões judiciais, podendo 
inclusive utilizar os recursos previstos em lei como conditio sine 
quo non (Grupo de Estudos Tilene Almeida de Morais).

15 Ademais, uma política de racionalização deve promover, onde for 
necessário, uma adequada distribuição de serviços, servindo como 
base para uma correlata política de recursos humanos, de maneira a 
alocá-los proporcional e razoavelmente à vista daquela, sem olvidar 
a necessária consideração da extensa gama de funções atribuídas 
ao Ministério Público pela Constituição Federai e a relevância de 
sua atuação como órgão agente e como órgão interveniente no 
processo (Grupo de Estudos Tilene Almeida de Morais).

XI -  Ministério Público e a Adaptação à Era da Informação
1 A era da informação exige que o profissional seja treinado adequa

damente, para aumento da credibilidade e segurança no acesso 
ao meio eletrônico e aceitação do conteúdo da informação, na 
busca do melhor aproveitamento da tecnologia (Grupo de Estudos 
Adilson Rodrigues).

2 A gama de informação à disposição em meio eletrônico necessita 
de emprego de mecanismos de customização, para pesquisa, 
seleção, confiabilidade e utilização da informação (Grupo de 
Estudos Adilson Rodrigues).

3 O acesso à informação é ferramenta importante na busca da maior 
produtividade e eficiência do serviço (Grupo de Estudos Adilson 
Rodrigues).

4 É conveniente a criação de grupo especializado em informática, 
para fixação de rotinas, modelos e outras providências para facili- 
tação do conhecimento dos mecanismos eletrônicos e melhor 
combate de crimes por meio virtual (Grupo de Estudos Adilson 
Rodrigues).

5 A Instituição necessita de estudos para uniformização de posição 
sobre crimes de informática (Grupo de Estudos Adilson Rodrigues).

6 A segurança da informação é um dos bens jurídicos tutelados nos 
crimes praticados por meio eletrônico (Grupo de Estudos Adilson 
Rodrigues).
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7 O processo virtual deve possibilitar o amplo acesso das partes aos 
dados e sua intervenção processual, de qualquer local e em qualquer 
horário, com as cautelas pertinentes, inclusive certificação digitai, 
constituindo-se ferimento ao acesso à justiça, devido processo legal, 
contraditório e ampla defesa a restrição de prática de atos proces
suais aos prédios, instalações e equipamentos do Judiciário, óbice 
decorrente de falha de planejamento e deficiência de estratégia do 
sistema adotado (Grupo de Estudos Adilson Rodrigues).

XII -  Direitos Humanos das Vítimas
1 A segurança pública é direito fundamental (art. 52, caput, da 

CF/1988) e social (art. 6a, da CF/1988) e pode ser considerada 
direito humano do cidadão, afetando diretamente a vida em 
sociedade, com necessidade de medidas eficazes para a prevenção 
de crimes e aumento das preocupações do poder público na edição 
e implementação de políticas públicas pertinentes, para controle 
da criminalidade e redução dos níveis de violência (Grupo de 
Estudos Mario Moura Albuquerque).

2 A prisão cautelar tem respaldo constitucional expresso e constitui- 
se mecanismo essencial para o combate à criminalidade e aos 
crimes graves, devendo a doutrina e a jurisprudência compatibi
lizar melhor a sua aplicação em consonância com a presunção de 
inocência ou de não culpabilidade, com a incumbência do Minis
tério Público de pleitear a concessão e manutenção de custódia 
provisória nos casos cabíveis e necessários (Grupo de Estudos 
Mario Moura Albuquerque).

3 O Ministério Público deve buscar medidas eficazes para preservação 
dos direitos humanos das vítimas, inclusive a segurança pública, em 
atenção ao princípio da proibição de proteção deficiente (Grupo de 
Estudos Mario Moura Albuquerque).

4 O cidadão tem direito a que o Estado promova a persecução penal 
e punição do criminoso de forma adequada, inclusive o julgamento 
mais célere (Grupo de Estudos Mario Moura Albuquerque).

5 A vítima deve ser protegida contra o autor do crime e prestigiada 
a sua participação processual, nos crimes comuns e na violência 
doméstica, com ampla possibilidade de aplicação de medidas 
protetivas (Grupo de Estudos Mario Moura Albuquerque).
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6 O Ministério Público deve acompanhar a criação legislativa e 
sugerir melhorias normativas, em consonância com o seu papel 
de defensor da ordem jurídica e do avanço do sistema legal e do 
Direito (Grupo de Estudos Mario Moura Albuquerque).

XIII -  Controle Externo pelos Conselhos Nacionais de Justiça e do 
Ministério Público

1 O Conselho Nacional de Justiça tem função regulamentar, para coibir 
e evitar irregularidades em tribunais, nepotismo, gastos excessivos 
e abusos administrativos, como excesso de pessoal comissionado; 
função disciplinar, na cobrança de atuação de tribunais e correge- 
dorias, na aplicação de sanções; função de informação, na realização 
de cadastros nacionais, como adoção e improbidade administrativa; 
função de fiscalização, da transparência e qualidade dos serviços 
judiciais e dos cartórios extrajudiciais (Grupo de Estudos da Região 
de Franca).

2 Há necessidade de alteração da composição dos membros do 
Conselho Nacional de Justiça, por prevalência de órgãos e insti
tuições federais, para aumentar a participação estadual (Grupo de 
Estudos da Região de Franca).

3 O Conselho Nacional deJustiça não pode interferir na atividadejuris- 
dicional, na atividade-fim, apenas efetuar controle administrativo 
em desvios administrativos e orçamentários e na morosidade da 
tramitação processual (Grupo de Estudos da Região de Franca).

4 Os Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público não 
podem invadir algumas esferas de órgãos estaduais, por ferimento 
à autonomia dos Estados, como disciplinar vantagens de carreiras 
previstas em lei estadual nem anulação de concurso. Podem cuidar 
de situações de nepotismo e irregularidades administrativas, como 
a falta de concurso em cartórios extrajudiciais (Grupo de Estudos 
da Região de Franca).

5 O Supremo Tribunal Federal exerce o controle da atuação do CNJ e 
do CNMP (Grupo de Estudos da Região de Franca).

6 O controle externo deve levar em consideração os norteamentos da 
Democracia, a necessidade de controle social das políticas públicas e 
a socialização do exercício do poder (Grupo de Estudos da Região de 
Franca).
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7 O CNJ exerce controle interno ao sistema de justiça, com pouca parti
cipação popular e risco de corporativismo, sendo indicada a realização 
de audiências públicas, forma de controle social, para a sua legiti 
mação (Grupo de Estudos da Região de Franca).

8 O cadastro nacional de processos coletivos, administrado pelo 
Conselho Nacional de justiça, é importante para conhecimento 
das lides em andamento, evitar causas idênticas e preservar a 
competência do juízo prevento (Grupo de Estudos Luiz Gonzaga 
Machado).

* As conclusões em que não constarem nenhuma observação foram 
aprovadas por unanimidade. As conclusões com destaques constam à frente 
delas o resultado específico, de aprovação ou rejeição, com a redação 
original e atual.

* *  A referência ao grupo de estudos no final da conclusão diz respeito 
ao grupo específico em que a redação se originou, mas debatida novamente 
e aprovada no XXXVII Seminário Jurídico.
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A Dignidade da Pessoa Humana e a 
Unidade Valorativa do Sistema 

de Direitos Fundamentais
Jorge MIRANDA*

• SUMÁRIO: Introdução. 1 As projeções do princípio da dignidade. 2 A pessoa 
concreta. 3 A inviolabilidade da vida humana. 4 A igualdade dos gêneros. 
5 A pessoa em relação com as outras pessoas. 6 Dignidade e autonomia 
pessoal. 7 Dignidade e primado do ser sobre o ter. 8 A qualidade de vida. 9 
Dignidade da pessoa e vontade popular. 10 Dignidade e subuniversalismo. 
Referências.

• RESUMO: A ligação jurídico-positiva entre os diretos fundamentais e a 
dignidade da pessoa humana só começa com o Estado Social de Direito, 
eis que estes não possuem, historicamente, uma conexão. Mais rigoro
samente, essa ligação começa com as Constituições e grandes textos 
internacionais subsequentes à Segunda Guerra Mundial, sendo certo 
que, em Portugal, foi a Constituição que declarou a República (de 1976) 
a primeira a ser baseada na dignidade da pessoa humana. A Constituição 
confere uma unidade de sentido ao sistema de direitos fundamentais, 
repousando na concepção que faz da pessoa fundamento e fim da 
sociedade e do Estado, ou seja, na ideia de "dignidade humana". Por 
encerrar um valor absoluto, somente pode haver ponderação entre 
dignidades de diferentes pessoas, jamais com qualquer outro princípio. 
A partir dessa noção, podem ser enunciados os pontos a seguir. (1) A 
dignidade da pessoa se refere à pessoa individual e concreta, homem ou 
mulher, ainda que viva em comunidade, e não a um ser ideal e abstrato. 
(2) Esse valor eminente, reconhecido a cada pessoa, veda a suspensão, em 
qualquer caso, dos direitos à vida, à integridade pessoal, entre outros. (3) 
Sendo a vida humana inviolável, a dignidade da pessoa humana refere-se 
à pessoa desde a concepção e não pressupõe capacidade (psicológica) de

‘ Professor da Universidade de Lisboa e da Universidade Católica Portuguesa.
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autodeterminação. (4) A dignidade da pessoa permanece, independente
mente dos seus comportamentos, mesmo quando ilícitos e sancionados 
pela ordem jurídica. (5) Por isso, nenhuma pena envolve como efeito 
necessário a perda de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos. 
(6) Exige, ainda, condições de vida capazes de assegurar liberdade e 
bem-estar, determinando a existência de muitos direitos trabalhistas e 
assistenciais. (7) A Constituição de 1976 vem salientar que os direitos, liber
dades e garantias respeitam, antes de tudo, ao ser da pessoa e não ao ter, 
a liberdade prevalece sobre a propriedade. (8) O ser humano, porém, não 
pode ser desinserido das condições de vida que usufrui. (9) Dessa forma, 
a Constituição alude, repetidas vezes, à "qualidade de vida", que, por sua 
vez, só pode fundar-se na dignidade da pessoa humana, não sendo um 
valor em si mesmo. (10) A República Portuguesa baseia-se na dignidade 
da pessoa humana e na vontade popular, sendo a segunda subordinada 
à primeira. (11) A noção de dignidade se refere a seres humanos, sejam 
portugueses ou estrangeiros, e, dessa forma, os preceitos sobre direitos 
fundamentais devem valer para todas as pessoas.

• PALAVRAS-CHAVE: Dignidade da pessoa humana. Direitos fundamentais. 
Constituição Portuguesa de 1976. Direito Constitucional. Direitos humanos.

Introdução
Não existe, historicamente, uma conexão necessária entre direitos 

fundamentais e dignidade da pessoa humana. Aqueles sistemas que funciona- 
lizam os direitos a outros interesses ou fins-co m o os que há pouco referimos 
-  não se assentam na dignidade da pessoa humana. Assim como concepções 
doutrinais de dignidade da pessoa humana, de matriz religiosa ou filosófica1, 
podem não ser acom panhadas-e não o foram até ao final do século XV III-de  
catálogos de direitos fundamentais2.

A ligação jurídico-positiva entre direitos fundamentais e dignidade 
da pessoa humana só começa com o Estado Social de Direito e, mais 
rigorosamente, com as Constituições e os grandes textos internacionais 
subsequentes à Segunda Guerra Mundial, e não por acaso. Surge em

1 Recordemos o Discurso sobre a dignidade do Homem, de Mirandoia (1496).
2 Mas já Rodrigues de Brito (1871, p. 214/223 e ss.) falava em "direito de dignidade".
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resposta aos regimes que "tentaram sujeitar e degradar a pessoa humana" 
(preâmbulo da Constituição francesa de 1946) e quando se proclama que 
"a dignidade da pessoa humana é sagrada" (art. 1̂  da Constituição alemã 
de 1949)3. E, ao afirmar-se que "o desconhecimento e o desprezo dos 
direitos do homem" tinham conduzido "a actos de barbárie que revoltaram 
a consciência da Humanidade" e que "o reconhecimento da dignidade 
inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais 
e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 
mundo" (preâmbulo da Declaração Universal)4 * * * *.

Em Portugal, a Constituição de 1933, após a revisão de 1951, já  falava 
em "dignidade humana" a propósito da incumbência do Estado de "zelar 
pela melhoria das condições de vida das classes sociais mais desfavorecidas" 
(art. 69, ne 3). Mas seria a Constituição de 1976 -  também não por acaso -  a 
declarar a República, a comunidade política dos portugueses, baseada na

3 Cf. também as Constituições dos seguintes países: Irlanda (preâmbulo); índia (preâmbulo); 
Grécia (art. 29); Espanha (art. 109, n9 1); Bélgica (art. 239, n9 1); Brasil (art. 19, III); 
Hungria, após 1989 (art. 549); Namíbia (preâmbulo e art. 89); Colômbia (art. I 9); Bulgária 
(preâmbulo); Romênia (art. I 9); Cabo Verde (art. I 9); Angola (art. 29); Lituânia (art. 219); 
Peru (art. I 9); Rússia (art. 219); África do Sul (arts. I 9, 109 e 399); Polônia (art. 309); e 
Timor Leste (art. I 9).

4 Cf. Münch (1982, p. 9 e ss.); Peces-Barba (1983, p. 73 e ss.); Dworkin (1977,1987, p. 198
e ss.); Alexy (1986,1993, p. 106 e ss.); Bartolomei (1987); Ruggeri e Spadaro (1991, p. 343
e ss.); Benda (1996, p. 117 e ss.); Moderne (1996, p. 197 e ss.); Afonso da Silva ( 1998, p.
587 e ss.); Pavia (1998, p. 133 e ss.); Santos (1999); Rolla (2002, p. 463 e ss.); Landa (2002,
p. 109 e ss.); Chessa (2002, p. 342 e ss.); Frankenberg (2007, p. 305 e ss.); Bognetti (2005, 
p. 85 e ss.); Hãberle (2005, p. 89 e ss.); Martinez e Bendahan (2006, p. 181 e ss.); Segado 
(2007, p. 733 e ss.); Sarlet (2008); Starck (2008, p. 240 e ss.); Luther (2008, p. 303 e ss.);
Complak (2008, p. 332 e ss.). Na doutrina portuguesa, ver, de vários prismas, Castanheira 
Neves (1976, p. 68 e SS./207 e ss.); Vaz (1992, p. 189 e ss.); Gouveia (1998, p. 1478 e ss.; 
2007, p. 784 e ss.); Cardoso da Costa (1999, p. 191 e ss.); P. F. Cunha (2000, p. 249 e ss., 
265, 266, 271, 272/289); Loureiro (2001,1, p. 163 e ss., maxime p. 184 e ss.); Machado 
(2002, p. 357 e ss.); Gomes Canotilho (2004, p. 225/226); Vieira de Andrade (2004, p. 
48 e ss.); Novais (2004, p. 51 e ss.); Ascensão (2000, p. 72); Amaral (2005, p. 162 e ss.); 
Duarte de Almeida (2005, p. 623 e ss.); Bronze (2006, p. 483 e ss.); Alexandrino (2006, 
p. 279/280/309 e ss.); Menezes Cordeiro (2007, p. 31 e ss.); Gomes Canotilho e Moreira 
(2007, p. 199/200); Moreira (2007, p. 124 e ss.); Otero (2007, p. 545 e ss.).
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dignidade da pessoa humana (art. 19)5, e a reiterá-lo em áreas particular
mente sensíveis (arts. 269, nfi5 2 e 679, n9 2, alínea e, e, por outra forma, no 
art. 135 no

A Constituição confere uma unidade de sentido, de valor e de 
concordância prática ao sistema de direitos fundamentais. E ela repousa 
na dignidade da pessoa humana6, ou seja, na concepção que faz da pessoa 
fundamento e fim da sociedade e do Estado7.

Pelo menos, de modo direto e evidente, os direitos, liberdades e 
garantias pessoais e os direitos econômicos, sociais e culturais comuns 
têm a sua fonte ética na dignidade da pessoa, de todas as pessoas. Mas 
quase todos os outros direitos, ainda quando projetados em instituições, 
remontam também à ideia de proteção e desenvolvimento das pessoas. 
A copiosa extensão do elenco não deve fazer perder de vista esse 
referencial.

No entanto, o princípio da participação democrática na vida coletiva -  
quer enquanto subjetivado em direitos individuais, os direitos políticos (arts. 
489 e segs.), quer enquanto elevado a um dos objetivos da educação (art. 
735, n5 2), quer enquanto princípio estruturador da organização econômica 
no tocante aos trabalhadores, aos empreendedores e aos consumidores 
(arts. 805, alínea g, e 605, ne 3  ̂ qUei- fjnalmente, enquanto condição do 
sistema democrático (art. 1099) -  alicerça-se no respeito e na garantia dos 
direitos e liberdades fundamentais (arts. 29 e 9 9). Não se prevê a participação 
pela participação; prevê-se e promove-se como expoente da realização das 
pessoas.

Para além da unidade do sistema, o que conta é a unidade da pessoa. 
A conjugação dos diferentes direitos e das normas constitucionais, legais 
e internacionais a eles atinentes torna-se mais ciara a essa luz. O "homem 
situado" do mundo plural, conflitual e em acelerada mutação do nosso

5 Fonte: Projeto de Constituição do Partido Popular Democrático (art. 15) e também Projeto 
do Centro Democrático Social (art. I 2) e do Partido Socialista (art. 95). Cf., diferentemente, 
Projetos do Movimento Democrático Português -  Comissão Democrática Eleitoral (art. 
I 2) e do Partido Comunista Português (art. I 2).

6 Assim, Vieira de Andrade (2004, p. 97).
7 Miranda (1978, p. 348).
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tempo encontra-se muitas vezes dividido por interesses, solidariedades e 
desafios discrepantes; só na consciência da sua dignidade pessoal retoma 
unidade de vida e de destino8.

O art. l e da Declaração Universal precisa e explicita a concepção de 
pessoa da Constituição, recolhendo as inspirações de diversas filosofias 
e, particularmente, de diversas correntes jusnaturalistas: "Todos os seres 
humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão 
e de consciência devem agir uns para com os outros em espírito de frater
nidade".

Dotados de razão e de consciência -  eis o denominador comum a todos 
os homens em que consiste essa igualdade. Dotados de razão e consciência 
-  eis o que, para além das diferenciações econômicas, culturais e sociais, 
justifica o reconhecimento, a garantia e a promoção dos direitos fundamentais. 
Dotados de razão e de consciência -  eis por que os direitos fundamentais, ou 
os que estão no seu cerne, não podem desprender-se da consciência jurídica 
dos homens e dos povos.

1 As projeções do princípio da dignidade
A partir daqui, da consciência jurídica portuguesa e de diferentes 

princípios e regras constitucionais podemos enunciar os seguintes pontos:

a) A dignidade da pessoa humana reporta-se a todas e cada uma das 
pessoas e é a dignidade da pessoa individual e concreta;

b )  A dignidade da pessoa hum ana refere-se à pessoa desde a 
concepção , e não só desde o nascimento;

c) A dignidade é da pessoa enquanto homem ou mulher;
d) Cada pessoa vive em relação comunitária, o que implica o reconhe

cimento por cada pessoa da igual dignidade das demais pessoas;

Para a perspectiva filosófico-jurídica, ver, sobretudo, Kant (1960, p. 66 e ss.); e, depois, 
entre tantos outros, Brito (1871, p. 214/223 e ss.) -falando em um "direito de dignidade"; 
Gomes da Silva (1965, p. 134, 136/137); Castan Tobenas (1969, p. 67/68); Casteberg 
(1970, p. 140); Coing (1976, p. 146 e ss.); Castanheira Neves (1976, p. 68 e ss./207 e ss., 
1979, p. 60); Reale (1978, p. 211 e ss., 1994, p. 114); Nino (1984, p. 159 e ss.); Pérez (1986, 
p. 111 e ss.); A. da Silva (1987, p. 510 e ss.); Fukuyama (1992, p. 151 e ss.); Rawls (1996, p. 
55 e ss.); Cabra! (1998, p. 29 e ss.).
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e) Cada pessoa vive em relação comunitária, mas a dignidade que 
possui é dela mesma, e não da situação em si;

f) A dignidade determina respeito pela liberdade da pessoa, mas não 
pressupõe capacidade (psicologia) de autodeterminação;

g) A dignidade da pessoa permanece independentemente dos seus 
comportamentos sociais;

h) A dignidade da pessoa exige condições adequadas da vida material;
i) O primado da pessoa é o do ser, não o do ter; a liberdade prevalece 

sobre a propriedade;
j) Só a dignidade justifica a procura da qualidade de vida;
l) A dignidade de cada pessoa é um prius em relação à vontade popular;
m) A dignidade da pessoa está para além da cidadania portuguesa.

Característica essencial da pessoa -  como sujeito, e não como objeto, 
coisa ou instrumento -  a dignidade é um princípio que coenvolve todos 
os princípios relativos aos direitos e também aos deveres das pessoas e à 
posição do Estado perante elas. Princípio axiológico fundamental (GOUVEIA, 
2007, p. 270) e limite transcendente do poder constituinte (GOUVEIA, 2007, 
p. 134-135), diriamos mesmo um metaprincípio.

Relativamente aberto como todos os princípios -  até porque a sua 
concretização se faz histórico-culturalmente9 -  não deixa de encerrar um 
valor absoluto10. Pode haver ponderação da dignidade de uma pessoa com

9 Assim, Acórdão n9 105/1990 do Tribunal Constitucional, de 29 de março, publicado nos 
Acórdãos do Tribunal Constitucional, 159 v., p. 367. E, na doutrina, por todos, Hâberle 
(2005, p. 127/150) ou Gomes Canotilho (2004, p. 225-226). Vale a pena transcrever 
Háberle (2005, p. 127): "Natureza e cultura devem ser pensadas conjuntamente na forma 
da dignidade humana e no âmbito do Estado constitucional. Ela é "inata" à existência 
humana e constitui "natureza" do ser humano. Eia constitui, todavia, também "cultura", 
actividade de muitas gerações e dos homens na sua totalidade (de "humanidade"), a 
"segunda criação". A partir dessa acção recíproca se constitui a dignidade do Homem". 
No entanto, quanto mais drasticamente a dignidade é violada, mais contornos precisos 
ela assume; dignidade não aparece com a pessoa em si, mas por intermédio dos tortura- 
dores, polícias secretas e tiranos (FRANKENBERG, 2007, p. 312).

10 Nesse sentido, por exemplo, J. C. Loureiro (1999, p. 263 e ss., moxime p. 279-280); ou 
Otero (2007, p. 552 e ss.).
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a dignidade de outra pessoa (cf. SARLET, 2008, p. 130), não com qualquer 
outro princípio ou interesse.

2 A pessoa concreta
Em primeiro lugar, a dignidade da pessoa é da pessoa concreta, na sua 

vida real e cotidiana; não é de um ser ideal e abstrato. É o homem ou a 
mulher, tal como existe, que a ordem jurídica considera irredutível, insubsti
tuível e irrepetível11 e cujos direitos fundamentais a Constituição enuncia e 
protege11 12.

Como escreve Gomes da Silva (1965):

Quando se afirma que o direito é inerente à personalidade e 
que o fim dele é salvaguardar a dignidade desta e concorrer 
para o realizar pelo cumprimento dos fins últimos, não pode 
ter-se em vista a pessoa humana como realidade abstracta, mas 
sim o homem como ser real e concreto, (p. 134)
Se se aceitasse qualquer concepção, para a qual os valores da 
personalidade humana fossem dissociáveis da qualidade do 
homem real, o dever básico de fidelidade ao fim supremo e a 
correspondente relação ética tomariam a natureza de realidade 
extrínsecas de que qualquer poderia libertar-se arbitrariamente 
e o direito e a moral seriam irremediavelmente desagregados, 
(p. 135)

11 Cf., por todos, Capelo de Sousa (1995, p. 244-245); ou, ainda, Couto (1990): "Inquirido 
sobre a sua raça, respondeu: -  A minha raça sou eu, João Passarinho. -  Convidado a 
explicar-se, acrescentou: -  Minha raça sou eu mesmo. A pessoa é uma humanidade 
individual. Cada homem é uma raça, senhor político".

12 Assim como não é o mesmo falar em direitos do homem e direitos humanos, não é exata
mente o mesmo falar em dignidade da pessoa humana e em dignidade humana. Aquela 
expressão dirige-se ao homem concreto e individual; esta, à humanidade, entendida 
ou como qualidade comum a todos os homens ou como conjunto que os engloba e 
ultrapassa. A Constituição, ao declarar a comunidade política portuguesa "baseada na 
dignidade da pessoa humana", afasta e repudia qualquer tipo de interpretação transper- 
sonalista ou simplesmente autoritária que pudesse permitir o sacrifício dos direitos ou 
até da personalidade individual em nome de pretensos interesses coletivos. Todavia, no 
art. 269, fala-se tanto em "dignidade pessoal" (n9 3) como em "dignidade humana" (n9 2).
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O valor eminente reconhecido a cada pessoa conduz, antes de mais 
nada, à inexistência, em caso algum, da pena de morte (art. 249, n9 2)13,14 
e, de modo coerente -  mas quase ineditamente em Direito comparado -  à 
proibição da extradição por crimes a que corresponda, segundo o direito do 
Estado requisitante, pena de morte ou outra de que resulte lesão irreversível 
da integridade física (art. 339, n9 6}15.

Veda a suspensão, mesmo em estado de sítio, em qualquer caso, dos 
direitos à vida16, à integridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade 
civil e à cidadania; a não retroatividade da lei criminal; o direito de defesa 
dos arguidos; e a liberdade de consciência e de religião (art. 199, n9 6). Assim 
como determina a conservação pelos condenados sujeitos a pena ou a 
medida de segurança privativas da liberdade dos seus direitos fundamentais, 
salvas as limitações inerentes ao sentido da condenação e às exigências 
próprias da respectiva execução (art. 309, n9 5) (cf. ANDRADE, M. C., 1999,
p. 21 e ss.)*

Explica a garantia da integridade pessoal contra a tortura e os tratos 
e as penas cruéis, degradantes ou desumanos (art. 259), incluindo em 
processo criminal (art. 329, n9 6); os direitos à identidade pessoal, ao 
desenvolvimento da personalidade, ao bom nome e reputação, à imagem, à 
palavra e à reserva da intimidade da vida privada e familiar (art. 269, n9 1); a 
garantia da identidade genética do ser humano, nomeadamente na criação, 
no desenvolvimento e na utilização das tecnologias e na experimentação 
científica (art. 269, n9 3); as garantias contra a utilização abusiva de infor

13 Como sabemos, a Constituição de 1911, após a revisão de 1916, e a de 1933 admitiam 
pena de morte, em caso de beligerância com país estrangeiro e para ser aplicada no teatro 
da guerra. Foi a Constituição de 1976 que a aboliu em definitivo.

14 E o mesmo se verifica em todas as atuais Constituições dos países de língua portuguesa, 
todas posteriores à portuguesa: da Guiné-Bissau (art. 369, n9 1), do Brasil (art. 59, XLVM), 
de São Tomé e Príncipe (art. 219, n9 2), de Cabo Verde (art. 269, n9 2) e de Angola (art. 
229, n9 2), do Timor (art. 299, n9 3) e de Moçambique (art. 709, n9 2).

15 Por isso, é fiagrantemente inconstitucional o art. 69, n9 2, alínea a, da Lei n9 144, de 31 
de agosto de 1999.

16 Curiosamente, a consagração formai do direito à vida remonta apenas à Constituição de
1933 (art. 89, n9 1). As Constituições anteriores, tal como as Constituições francesas que
as inspiraram, não sentiram necessidade de o consignar.
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mações relativas às pessoas e famílias (arts. 265, ne 2, e 355); a necessidade 
de intervenção judicial em caso de internamento por anomalia psíquica 
(art. 275, no 3  ̂ alínea h); o princípio da culpa em Direito Penal17; a proibição 
de penas ou medidas de segurança privativas ou restritivas de liberdade com 
caráter perpétuo ou de duração ilimitada ou indefinida (art. 309, n9 l ) ;  a 
regulamentação da procriação assistida (art. 679, n9 2, alínea e); os limites à 
publicidade das audiências dos tribunais para salvaguarda da dignidade das 
pessoas (art. 2069).

Implica ainda a organização do trabalho em condições socialmente 
dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conci
liação de atividade profissional e da vida familiar (arts. 599, n9 1, alínea b, 
e 689, n° 0 direito a habitação que preserve a intimidade pessoal e a 
privacidade familiar (art. 659, n9 1), a especial proteção das crianças órfãs, 
abandonadas ou por qualquer forma privadas de um ambiente familiar e 
normal (art. 699, n9 2), a realização plena das pessoas com deficiência (arts. 
719, n9 1, e 749, n9 2, alínea g), o direito dos idosos a condições de habitação 
e convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal e 
evitem e superem o isolamento ou a marginalização social (art. 729, n9 1, 29 
parte)18.

3 A inviolabilidade da vida humana
A dignidade da pessoa é tanto da pessoa já nascida como da pessoa 

desde a concepção- porque a vida humana é inviolável (art. 249, n9 1), porque 
a Constituição garante a dignidade pessoal e a identidade genética do ser 
humono (art. 269, n9 1) e a procriação assistida é regulamentada em termos 
que salvaguardem a dignidade da pessoa humana (art. 679, n9 2, alínea e)19

17 Cf. Acórdão n9 426/1991 do Tribunal Constitucional, de 6 de novembro, publicado no 
Diário da República, 2§ série, de 2 de abril de 1992.

18 Cf. também Acórdão n9 403/2007 do Tribunal Constitucional, de 11 de julho, publicado no 
Diário da República, 2§ série, de 28 de novembro de 2007.

19 Cf. sobre a problemática subjacente a estes preceitos, aditados em 1997, Oliveira (1989, p. 
767 e ss.); Oliveira Ascensão (1991, p. 9 e ss., 2007, p. 977 e ss.); Raposo (1991, p. 89 e ss.); 
A. C. Martins (1996); J. Loureiro (1997, p. 3 e ss., 1998, p. 263 e ss.); Guimarães (1999); 
Otero (1999); Araújo (1999); J. N. Z. Martins (2002).
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e porque, para lá da noção privatística (art. 669 do Código Civil)20, se oferece, 
assim, um conceito constitucional de pessoa, confortado, porventura, pelo 
direito de todo indivíduo ao reconhecimento da sua personalidade jurídica 
(art. 69 da Declaração Universal).

Nem infirmam esta ideia o direito ao planejamento familiar -  o qual, 
como é evidente, se situa antes da concepção -  nem a despenalização, em 
certos casos, da interrupção voluntária da gravidez -  pois, independente
mente do debate acerca da sua constitucionalidade21, não existe uma relação 
necessária entre constitucionalização e criminalização. O que não denota ser 
admissível é passar da descriminalizaçdo à legalização.

A laicidade do Estado, a aconfessionalidade, o princípio da não 
dominação de qualquer visão do mundo sobre as demais podem, no 
limite, fundamentar ou explicar a despenalização ou a desproteção penal 
de qualquer bem jurídico, quando uma parte da sociedade entenda que 
ele deve ser protegido por outras formas ou que nem sequer tenha de ser 
protegido. Em contrapartida, em nome dessa mesma laicidade, aconfes
sionalidade e não dominação pode outra parte da sociedade pretender 
que não seja legalizado, e não apenas tornado ilícito, aquilo que considera 
ilícito -  pois redunda em legalização, e não apenas em despenalização 
e liberalização, organizar a interrupção voluntária da gravidez até dez

20 Não faltam, de resto, autores que sustentam ser irrecusável reconhecer personalidade (ou 
certa forma de personalidade jurídica) ao ser humano antes do nascimento: por exemplo, 
Capelo de Sousa (1995, p. 156 e SS./361 e ss.); Chorão (1998, p. 57 e ss., maxime p. 83 
e ss.); Gonçaives (2000, p. 525 e ss.); Campos e Barbas (2001, p. 1.257 e ss.); Ascensão 
(1991, p. 50 e ss.); M. Garcia (2004, p. 184 e ss.); e, já em face do Código Civil de 1867, 
Tavares (1928, p. 21 e ss.).

21 Cf. os quatro acórdãos do Tribunal Constitucional sobre a matéria e os votos de vencidos 
anexos: n9 25/1984, de 19 de março, publicado no Diário da República, 29 série, de 
4 de abril; n9 85/'995, de 29 de maio, ibidem, 2? série, de 25 de junho de 1985; e n9 
288/1998, de 17 de abril, ibidem, l 9 série-A, de 18 de abril de 1998, n9 617/2006, de 15 
de novembro, ibidem, l 9 série, de 20 de novembro de 2006. Em todos os quatro acórdãos 
se reconheceu (partes VII, 2.2. e III, B e III, maxime n9s 29 a 33, respectivamente) que 
a vida humana intrauterina era bem constitucionalmente protegido, ainda que pudesse 
ceder quando em conflito com direitos fundamentais ou com outros valores constitucio
nalmente protegidos; e chegou a aludir-se à "dignidade da vida intra-uterina" (n9 33 do 
Acórdão n9 617/2006).
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semanas por mera opção da mulher em estabelecimento de saúde legal
mente autorizado22.

4 A igualdade dos gêneros
A dignidade da pessoa humana é da pessoa em qualquer dos gêneros, 

masculino e feminino. Em cada homem e em cada mulher estão presentes 
todas as faculdades da humanidade.

Por isso e porque o gênero, masculino ou feminino, é constante e 
irredutível e porque, também, continua a haver desigualdades que atingem 
as mulheres, a Constituição não se circunscreve a declarar a igualdade -  em 
geral (art. 139), na família (arts. 369, n -  3, 5 e 6, 679, n9 2, alínea c, e 689) 
e no trabalho (art. 589, n9 2, alínea b) -  e a estabelecer a especial proteção 
das mulheres durante a gravidez e após o parto (arts. 599, n9 2, alínea c), 
e 689, n -  3 e 4). Contém ainda (após 1997) a incumbência do Estado de 
promover a igualdade entre homens e mulheres (art. 99, alínea h, já citado), 
designadamente no exercício dos direitos cívicos e políticos e no acesso a 
cargos políticos (art. 1099)23.

A Lei Orgânica n9 3, de 21 de agosto de 2006, veio dar cumprimento a 
estas normas, prescrevendo que as listas de candidaturas para a Assembléia 
da República, para o Parlamento Europeu e para os órgãos das autarquias 
locais são compostas de modo a promover a paridade entre homens e 
mulheres, entendendo-se por paridade a representação unânime de 33,3% 
de cada um dos sexos nas listas (arts. I 9 e 29, n9 1).

5 A pessoa em relação com as outras pessoas
Cada pessoa tem, contudo, de ser compreendida em relação com as 

demais. A dignidade de cada pessoa é incindível da de todas as outras e 
envolve responsabilidade.
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22 Como fez a Lei nfi 16, de 17 de abril de 2007, criando um verdadeiro direito a uma 
prestação do Estado (como salientou o Juiz Mário Torres em declaração de voto junta ao 
Acórdão n9 617/2006) -  o direito a que o Estado propicie, por meio da lei e do exercício da 
função administrativa, os meios para que a interrupção voluntária da gravidez se efetue 
(em melhores condições para a mulher, mas sempre com o mesmo resultado para o feto, 
do que no aborto clandestino).

23 Ver VVAA (1998); e Gouveia (2007, p. 254 e ss.).
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Donde, em geral, a vinculação das entidades privadas aos direitos, 
liberdades e garantias (art. 189, n9 1), assim como o direito de resposta e de 
retificação na imprensa (art. 379, n9 4), a proibição de organizações racistas 
(art. 469, n9 4), os direitos dos trabalhadores no trabalho (art. 599}, os 
direitos dos consumidores (art. 609), os deveres de respeito e solidariedade 
para com os cidadãos portadores de deficiência (art. 719, no 2) ou o espírito 
de tolerância na educação (art. 739, n9 2).

Donde, por exemplo, ainda, a punição do lenocínio, porque uma ordem 
jurídica assente na dignidade da pessoa humana não pode aceitar que uma 
pessoa em qualquer dimensão seja utilizada como mero instrumento ou 
meio ao serviço de outra24.

Nas palavras de Kant (1960, respectivamente, p. 68 e p. 76):

Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa 
como na pessoa de qualquer outra, sempre e simultaneamente 
como fim e nunca simplesmente como meio.
U]
No reino dos fins, tudo tem um preço e uma dignidade. Quando 
uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dele qualquer 
outro como equivalente; mas quando uma coisa está acima de 
todo o preço e, portanto, não permite equivalente, então tem 
ela dignidade25.

Cada pessoa tem de ser compreendida em relação com as demais26. 
Por isso, a Constituição completa a referência à dignidade da pessoa humana 
com a referência à "mesma dignidade social" que possuem todos os cidadãos

24 Acórdão n9 28 144 do Tribunal Constitucional, de 10 de março de 2004, publicado no Diário 
da República, 29 série, de 19 de abril de 2004.

25 Cf., no Direito português, recentemente, Cortês (2005, p. 601 e ss.). Cf. também, por 
exemplo, Coing (1976, p. 146 e ss.); Reale (1978, p. 211 e ss.); Nino (1984, p. 59 e ss.); 
Pérez (1986, p. 111 e ss.); Rawls (1996, p. 55 e ss.); J. T. Cunha (1997, p. 50).

26 Não tinha, pois, razão o Deputado Antônio Reis quando, apesar de se afirmar de acordo 
com 0 conteúdo fundamental da expressão "dignidade da pessoa humana", dizia na 
Assembléia Constituinte que ela permitia introduzir uma dimensão extrassocial, individual 
e, porventura, metafísica no texto da Constituição (publicado no Diário da República, n9 
25, p. 624).
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e todos os trabalhadores (arts. 139, n9 1, e 599, n9 1, alínea b), decorrente 
da inserção em uma comunidade determinada2728, fora da qual, como diz 
o art. 299, n9 1, da Declaração Universal, "não é possível o livre e pleno 
desenvolvimento da sua personalidade". E aqui se alicerçam os deveres 
fundamentais (arts. 369, n9 5, 499, n9 2, 669, n9 1, etc.).

Ao mesmo tempo, a Constituição contempla, como já assinalado, 
numerosos direitos particulares e especiais (na acepção que damos a estes 
termos) e comporta certos elementos classistas e laboralistas -  arts. 549, 
639, n9 2, 899, 939, alínea b, e 989)29 *, aliás, reduzidos após as revisões consti
tucionais. Nem por isso, entretanto, avulta menos, insistimos, o empenho 
na realização pessoal: assim, o direito dos trabalhadores à organização do 
trabalho em condições socialmente dignificantes, deforma a facultar a reali
zação pessoal (art. 599, n9 1, alínea b, a proteção da família para realização 
pessoal dos seus membros (art. 679, n9 1), a garantia da realização profis
sional e da participação na vida cívica do país por parte dos pais e das mães

27 Como no século passado já frisava Rodrigues de Brito (1871, p. 223-224), sendo idêntica 
em todos os homens a natureza humana, 0 homem não terá direitos efetivos se não for 
considerado pelos seus semelhantes digno de se associar com eles.

28 A expressão dignidade social veio do projeto de Constituição do Partido Socialista, 
do art. 39 da Constituição italiana e do próprio projeto português de Constituição 
(art. I 89). Na Assembléia Constituinte, chegou a ser proposta a eliminação da referência 
à dignidade social. Segundo o Deputado Vital Moreira, ela apontaria para um conceito 
sociológico, insuscetível de homogeneização por meio de uma afirmação jurídica. Em 
contrapartida, 0 Deputado José Luís Nunes justificou-a, sustentando que, desde que, se 
aceitasse 0 termo cidadão, teria que se entender também "a mesma dignidade social". 
Ver o debate no Diário da República, n. 44, p. 908 e ss.. Ao contrário, na segunda revisão 
constitucional, houve quem propusesse a supressão do adjetivo social, por considerar 
que ele reduziría a dignidade da pessoa humana a um conceito de relação e diminuiría 
o seu sentido (assim, intervenções dos Deputados Nogueira de Brito, Maria da Assunção 
Esteves e Pedro Roseta, publicadas no Diário da República, v  legislatura, 2§ sessão legis
lativa, 1- série, n. 64, reunião de 14 de abril de 1989, p. 2.191, 2.192 e 2.195). Foi, 
contudo, objetado que ali se realçava precisamente a dignidade do cidadão, do homem 
socialmente inserido (intervenção do Deputado Antônio Vitorino, também publicada 
no referido Diário, p. 2.192).

29 Sobre os elementos classistas no conceito constitucional de povo, ver Gouveia (2004, p.
92).
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(art. 685, ne 1); a finalidade de desenvolvimento integral das crianças (art. 
695, nç e dos jovens (art. 70°, n9 2); as garantias de integração, de reali
zação pessoal e de participação ativa na vida da comunidade dos deficientes 
(art. 715) e dos idosos (art. 725).

Como enfatiza Castanheira Neves (1976, p. 207),

[...] a dimensão pessoal postuia o valor da pessoa humana e exige 
o respeito incondicional da sua dignidade. Dignidade da pessoa a 
considerarem sieporsi, que 0 mesmo é dizer a respeitar para além 
e independentemente dos contextos integrantes e das situa
ções sociais em que ela concretamente se insira. Assim, se o 
homem é sempre membro de uma comunidade, de um grupo, 
de uma classe, o que ele é em dignidade e vaior não se reduz a 
esses modos de existência comunitária ou social. Será por isso 
inválido, e inadmissível, o sacrifício desse seu valor e dignidade 
pessoal a benefício simplesmente da comunidade, do grupo, da 
classe. Por outras palavras, 0 sujeito portador do valor absoluto 
não é a comunidade ou a ciasse, mas 0 homem pessoal, embora 
existencial e socialmente em comunidade e na classe. Pelo que 
o juízo que histórico-sociaimente mereça uma determinada 
comunidade, um certo grupo ou uma certa classe não poderá 
implicar um juízo idêntico sobre um dos membros considerado 
pessoalmente -  a sua dignidade e responsabilidade pessoais 
não se confundem com o mérito e 0 demérito, o papel e a 
responsabilidade histórico-sociais da comunidade, do grupo ou 
classe de que se faça parte30.

30 Ver também Castanheira Neves (1988, p. 83 e ss., 1996, p. 33). Cf., um pouco diversa
mente, Gomes Canotilho (1982, p. 34-35): "Quando na Constituição Portuguesa se fala 
em respeito pela 'dignidade da pessoa humana' não se trata de definir ou consagrar um 
'homo clausus', nem reconhecer metafisicamente a pessoa como 'centro do espírito', nem 
impor constitucionalmente uma 'imagem unitária do homem e do mundo', nem ainda 
'amarrar' ou encarcerar 0 homem num mundo cultural específico, mas tornar claro que 
na dialéctica 'processo-homem' e 'processo-realidade' 0 exercício do poder e as medidas 
da praxis devem estar conscientes da identidade da pessoa com os seus direitos (pessoais, 
políticos, sociais e econômicos), a sua dimensão existencial e a sua função social".

Tudo isso, em suma, porque, como salienta Reale (1998, p. 100), 
o homem é o ente cujo sentido de universalidade é impensável sem o 
reconhecimento concomitante do valor singular intocável de cada subje
tividade.

6 Dignidade e autonomia pessoal
A dignidade determina respeito pela liberdade da pessoa, pela sua 

autonomia.
A força da autonomia patenteia-se, sobretudo, no direito ao desenvol

vimento da personalidade (art. 265, n5 1)31, na inviolabilidade da liberdade 
de consciência, de religião e de culto (art. 415, n5 5), na liberdade de criação 
cultural (arts. 425 e 785, ne 2, alínea b), na liberdade de aprender e de ensinar 
(art. 435), na liberdade de expressão e informação (art. 375), na liberdade de 
escolha de profissão (art. 475), no caráter pessoal do sufrágio (art. 495, n5 2), 
bem como na liberdade individual perante o planejamento familiar (art. 679, 
n5 2, alínea d)32.

Mas a dignidade não pressupõe capacidade (psicológica) de autode
terminação. Dela não estão privadas as crianças, as quais se beneficiam de 
proteção da sociedade e do Estado (art. 699), nem os portadores de anomalia 
psíquica (art. 275, ne 3 , alínea h).

A dignidade da pessoa permanece, independentemente dos seus 
comportamentos, mesmo quando ilícitos e sancionados peta ordem 
jurídica.

Por isso, nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de 
quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos (art. 305, no 4  ̂ nenhuma 
tem caráter infamante33 *; e os condenados a quem sejam aplicadas penas 
ou medidas de segurança privativas da liberdade mantêm a titularidade dos
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31 Cf. Mota Pinto (1999, p. 164 e ss.). A noção de desenvolvimento da personalidade é aberta, 
não podendo o Estado impor uma personalidade-modelo, determinada por quaisquer 
concepções ideológicas, filosóficas ou estéticas.

32 Cf., na perspectiva da "comunidade constitucional inclusiva", Gomes Canotilho (2004, p. 
219).

33 Acórdão n̂  16, do Tribunal Constitucional de 16 de fevereiro, publicado no Diário da
República, 2- série, de 12 de maio de 1984.
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direitos fundamentais, salvas as limitações inerentes ao sentido da conde
nação e às exigências próprias da respectiva execução (art. 309, n9 5).

7 Dignidade e primado do ser sobre o ter
A dignidade da pessoa exige condições de vida capazes de assegurar 

liberdade e bem-estar (cf., ainda, art. 259 da Declaração Universal}.
Daí a retribuição do trabalho segundo a quantidade, a natureza e a 

qualidade, observando-se o princípio de trabalho igual salário igual (art. 599, 
n9 1, alínea a); a incumbência do Estado de estabelecer e atualizar o salário 
mínimo nacional (art. 599, n9 2, alínea o); as garantias especiais do salário (art. 
599, n9 3); o direito dos trabalhadores a assistência material, quando, invo
luntariamente, se encontrem em situação de desemprego (art. 599, n9 3, 
alínea c). E daí caber ao sistema de segurança social proteger os cidadãos -  e 
também os não cidadãos residentes, por força do princípio da equiparação 
(art. 159, n9 1) -  na doença, na velhice, na invalidez, na viuvez e na orfandade, 
no desemprego e em todas as outras situações de falta ou diminuição dos 
meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho (art. 639, n9 3). E, 
especificamente, o direito das pessoas idosas à segurança econômica (art. 729, 
n9 1, l 9 parte)34.

Daí, consequentem ente, o direito das pessoas a uma existência 
condigna (art. 599, n9 2, alínea a, in fin e ) ou a um mínimo de subsis
tência, em uma dupla dimensão: positiva -  garantia de salário, 
impenhorabilidade do salário mínimo ou de parte do salário e da pensão 
que afete a subsistência, não sujeição a imposto sobre o rendimento 
pessoal de quem tenha rendimento mínimo35; e dimensão positiva -  a

34 Cf., em uma perspectiva mais ampla, de determinação ou determinabilidade das normas 
constitucionais, Miranda {2005, p. 10-11).

35 Cf., entre tantos, Acórdão n2 349/1991 do Tribunal Constitucional, de 7 de março, 
publicado no Diário da República, 2ã série, de 2 de dezembro de 1991; n2 96/2004, de 
11 de fevereiro, ibidem, de 11 de abril de 2004; n2 306, de 8 de junho de 2005, ibidem, 
de 5 de agosto de 2005; n2 657/2006, de 28 de novembro, ibidem, de 16 de fevereiro 
de 2007; n2 28/2007, de 17 de janeiro, ibidem, de 6 de março de 2007. Como se diz no 
primeiro destes acórdãos: "Perante o conflito entre o direito do pensionista a receber 
pensão condigna e o direito do credor, deve o legislador, para tutela do valor supremo da 
dignidade da pessoa humana, sacrificar o direito do credor na medida do necessário e, se 
tanto for preciso, totalmente. Toda a questão está em adoptar um critério de proporcio
nalidade" (cf. ANDRADE, J. C. V., 2004, p. 403 e ss.).
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atribuição de prestações pecuniárias a quem esteja abaixo do mínimo de
subsistência35'36 37'38.

Só a solidariedade garante plenamente a dignidade de cada um; em 
quaisquer circunstâncias da vida (MIRANDA, 1987, p. 258). E também por 
isso, a República está empenhada na construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária (art. I 9, in fine)39.

De que não se trata de fazer ressurgir as noções oitocentistas 
comprovam-no exuberantemente o estatuto da propriedade e, em menor 
medida, o da iniciativa econômica na Constituição.

Ao localizar a propriedade privada entre os direitos econômicos, 
sociais e culturais, e não entre os direitos, liberdades e garantias do título 
II40, a Lei Fundamental de 1976 vem salientar que os direitos, liberdades 
e garantias respeitam, primeiro que tudo, ao ser da pessoa e não ao 
ter41; que a liberdade prima sobre a propriedade; que a proteção que a 
pessoa como titu lar de bens possa merecer na vida econômica se oferece 
secundária em face da proteção do seu ser42; e que pode a proteção do

36 Cf. Acórdão n2 509/2002, de 19 de dezembro, ibidem, l 2 série-A, nQ 36, de 12 de fevereiro 
de 2003; e comentário e anotação de Vieira de Andrade (2004, p. 21 e ss.); de Miranda 
(2004, p. 198 e ss.); e de Novais (2004, p. 318 e ss.).

37 É neste sentido que a dignidade aparece como tarefa dos poderes estatais (SARLET, 2008, 
p. 49) ou como mandado constitucional (E. GARCIA, 2008, p. 149 e ss.).

38 Na Alemanha, a Constituição federal (mas não as de alguns dos Lander) não contempla o 
direito a um mínimo de subsistência. Mas o Tribunal Constitucional tem entendido que, 
se o legislador omitir sem razão objetiva o dever de realizar o Estado Social, o indivíduo 
poderá reclamá-lo por meio de um recurso de inconstitucionalidade -  donde um direito 
social fundamental tácito (ALEXY, 1993, p. 423; ver também p. 414). Cf., ainda, Benda 
(1996, p. 525). No que diz respeito à Itália, ver Pizzolato (2004).

39 Na fórmula de 1989, que substituiu a referência a "sociedade sem classes" (art. 32 da 
Constituição brasileira).

40 Nos projetos de revisão constitucional de 1987 e de 1996 do Partido Social-Democrata 
preconizou-se, porém, a transferência para o capítulo dos direitos, liberdades e garantias 
pessoais (novo art. 472-A). Foi rejeitado. Ver o debate parlamentar, publicado no Diário 
da Assembléia da República, v legislatura, 22 sessão legislativa, l 2 série, n2 75, reunião de 
4 de maio de 1989, p. 3.585 e ss..

41 Análoga atitude é adotada por alguns textos constitucionais e internacionais atuais.
42 Cf., em sentido próximo, Colaço Antunes (1998, p. 82-83). Para uma visão histórico-fiiosófica, 

ver Fromm (1999).
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ser de todas as pessoas exigir a diminuição do ter de algumas das pessoas 
(daí a incumbência prioritária do Estado, no art. 805, alínea b, de "operar as 
necessárias correcções das desigualdades na distribuição da riqueza e do 
rendimento")43 44 45.

No entanto, a Constituição confere relevância específica à propriedade 
enquanto fruto ou consequência de aplicação de trabalho ou como instru
mento de trabalho, conforme sucede nos preceitos sobre direitos de autor 
(art. 425; n5 2), sobre acesso a habitação própria (art. 655, ng 2, alínea c) e 
sobre propriedade de terras daqueles trabalhadores que exploram a terra 
(art. 935, n5 1, alínea b, e 945, ng 2)44.

Mas, da mesma forma, logicamente, o direito de não pagar impostos 
inconstitucionais45 aparece agora dentro do sistema fiscal (art. 1039, n5 3 ), e 
não, como sucedia nas Constituições de 1911 (art. 39, n5 27) e de 1933 (art. 
85, n9 16), na enumeração ex professo dos direitos, liberdades e garantias. 
Tendo em conta 0 reforço do princípio da legalidade tributária operado em 
1976 e a reserva parlamentar reiterada (art. 1659, n9 1, alínea /, em contraste 
com o regime anterior), não se subtraem por esse motivo quaisquergarantias; 
a mudança dá-se em nível de valores enformadores do sistema46.

Também a iniciativa econômica privada -  correspondente à liberdade 
de comércio e indústria anterior -  não se situa a par dos direitos, liberdades 
e garantias do título II (embora tenha natureza análoga) e, no texto inicial da 
Constituição, nem sequer constava da parte I.

8 A qualidade de vida
O ser humano não pode ser desinserido das condições de vida que 

usufrui; em nossa época, anseia-se pela sua constante melhoria e, em caso 
de desníveis e disfunções, pela sua transformação.

Jusritia, São Paulo, 67 (201j_, jan./dez. 2010

43 É legítimo, pois, associar a não inclusão da propriedade privada no título II da parte I tanto 
a imperativos socialistas quanto a imperativos personalistas não individualistas. Cf., em 
relação à Constituição italiana, Modugno (1995, p. 11).

44 Cf., recentemente, Acórdão n9 159/2007, de 6 de março, publicado no Diário da República, 
2§ série, n9 81, de 26 de abri! de 2007.

45 De resto, garantia não só da propriedade como da retribuição do trabalho (art. 59®, n9 1, 
alínea a, e n9 3).

46 Cf., diferentemente, Soares Martinez (1978, p. 92 e ss.).
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A Constituição alude, pois, repetidas vezes, à "qualidade de vida" 
ligada à efetivação dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais 
(art. 95, alínea d), à protecção dos consumidores (art. 609, n9 1), à defesa do 
ambiente e da natureza (art. 669) (cf. CANOTILHO, 1991, p. 9/10), à incum
bência prioritária do Estado de promoção do aumento do bem-estar social 
e econômico, em especial das pessoas mais desfavorecidas (art. 819, alínea 
a), aos objetivos dos planos de desenvolvimento econômico e social (art. 
919). Mas a qualidade de vida só pode fundar-se na dignidade da pessoa 
humana47; não é um valor em si mesmo -  e muito menos se identifica com a 
propriedade ou com qualquer critério patrimonial48.

E apela também a Constituição (após 1997) à solidariedade entre 
gerações, a propósito do aproveitamento racional dos recursos naturais 
(art. 669, n9 2, alínea d). Mas essa solidariedade assenta ainda no valor da 
dignidade: é para que as gerações futuras, compostas por homens e mulheres 
com a mesma dignidade dos de hoje, possam igualmente desfrutar dos bens da 
natureza que importa salvaguardar a capacidade de renovação desses recursos e 
a estabilidade ecológica.

9 Dignidade da pessoa e vontade popular
A dignidade da pessoa humana é um prius perante a vontade popular.
A Constituição declara a República Portuguesa fundada na dignidade 

da pessoa humana e na vontade popular, mas devemos entender que não 
estão no mesmo nível. A vontade popular está subordinada à dignidade da 
pessoa humana, porquanto é a própria ideia constitucional de dignidade 
da pessoa humana que a exige como forma de realização. Não há respeito 
de verdade (na terminologia do preâmbulo) sem respeito da dignidade da 
pessoa humana49.

10 Dignidade e subuniversalismo
Por definição, a dignidade da pessoa, sendo de todas as pessoas, 

refere-se quer a portugueses, quer a estrangeiros. E, se os preceitos sobre

47 Assim, Ruggeri e Spadaro (1991, p. 357). Cf. Mateo (1992, p. 1437 e ss.).
48 Cf. o art. 59, n9 1, da Lei n9 11/87, de 7 de abril (lei de bases do ambiente), definindo 

qualidade de vida por referência a "bem-estar físico, mental e social" e a "satisfação e 
afirmação culturais".

49 Algo diferentemente, Sousa e Brito (1978, p. 227-228, nota).
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direitos fundamentais dos portugueses têm de ser interpretados e integrados 
em harmonia com a Declaração Universal (art. 169, n9 2), por princípio devem 
poder vafer para todas as pessoas, seja qual for a sua cidadania.

A perspectiva universalista da Constituição patenteia-se na assunção por 
Portugal do respeito dos direitos do homem como princípio geral das relações 
internacionais (art. 79, n9 1), na regra da equiparação de direitos (arts. 159 e 
599), na previsão do direito de asilo e do estatuto de refugiado político (art. 
339, n - 7 e 8) e nas regras sobre expulsão e extradição (art. 339, n - 2 a  7)50.

MIRANDA, J. Human dignity and the value unit of the fundamentai rights 
system. Justitia, São Paulo, v. 201, p. 359-386, Jan./Dec. 2010.

• ABSTRACT: The law connection between fundamental rights and human 
dignity had no positive-legal connection until the arrival of the Social Rule of 
Law. More specificalíy, this connection emerged with the implementation 
of Constitutions and international treaties after World War II. In Portugal, 
the Constitution of the Portuguese Republic (of 1976) was certainly the first 
to have human dignity as its basis. The Constitution grants a sense to the 
fundamental rights system, relyingupon the conceptthatsees the individual 
as the basis and the purpose of Society and the State, which is the concept 
of "human dignity". Since it carries in itself an absolute value, there can 
only be a comparison among dignities of different individuais, but not to 
any other principie. Starting with this notion, the following points can be 
made: Human dignity refers to an individual, male or female, living in a 
community, and not to an abstract being. This value granted to each 
individual forbids the suspension or suppression, in any circumstance, 
of the right to life, personal integrity, among others. Since human life 
is untouchable, human dignity refers to the individual from conception 
and does not presuppose the capacity for self-determination. Human 
dignity remains despite all behaviors, even if iilicit and frowned upon by 
the legal system. Thus, no sentence shall necessarily result in the loss of 
any civil, political or professional rights. Human dignity further demands 
life conditions capable of assuring freedom and welfare, providing for 
assistance and labor rights. The 1976 Constitution highlights that rights,

50 Ver Gouveia (2004, p. 145 e SS./263 e ss.).
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freedom and guarantees respect the individuais being, first and foremost, 
not his/her having; freedom shall prevail over ownership. However, 
a human being shall not be excluded from the possessions that his life 
condition has granted. The Constitution repeatedly refers to "quality of 
life", which can only be based upon human dignity, and is not a value in 
itself. The Portuguese Republic is based upon human dignity and the will 
of the people, the latter being subordinated to the former. The notion of 
dignity refers to human beings, whether Portuguese or foreign, and, thus, 
the principies of fundamentai rights must be applicable to all.

® KEYWORDS: Human dignity. 1976 Portuguese Constitution. Constitutional 
Law. Fundamental rights. Human rights.
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As Tutelas Constitucional e 
Penal do Meio Ambiente1

Luciana Krempel VARELA* *

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Conceito de meio ambiente. 1.1 Noções 
preliminares. 1.2 Concepções restrita e ampla. 2 A tutela ambiental na 
Constituição. 3 Visão antropocêntrica do direito constitucional ambiental. 
4 Princípios fundamentais. 4.1 Considerações iniciais. 4.2 Princípio do 
desenvolvimento sustentável. 4.3 Princípio da proteção jurisdicional 
efetiva. 4.4 Princípio da prevenção, 4.5 Princípio da acessoriedade 
administrativa. Conclusão. Referências.

• RESUMO: A necessidade de preservação global do meio ambiente 
consiste em uma difícil tarefa. A consciencialização sobre a proteção do 
meio ambiente surgiu à medida que as pessoas passaram a perceber que 
a sobrevivência do Homem depende do meio ambiente equilibrado e 
preservado. Apesar da preocupação com o ambiente, são inquestionáveis 
as necessidades de desenvolvimento econômico. Assim, para que ambas 
sejam conciliadas, faz-se necessária a existência de normas protetoras do 
ambiente no exato limite em que esse desenvolvimento não prejudique 
o equilíbrio do ecossistema. Portanto, estamos diante de um verdadeiro 
direito humano fundamental, um direito dos seres humanos de viverem em 
um ambiente sadio e equilibrado, um direito que não conhece fronteiras e 
que deve ser respeitado por todos.

• PALAVRAS-CHAVE: Tutela jurídica ambiental. Direitos fundamentais. 
Sociedade do risco. Princípio da prevenção. Desenvolvimento sustentável.

Introdução
A sociedade pós-industrial acarreta não apenas riscos como também 

perigos ao meio ambiente, razão pela qual se faz necessária a sua proteção, 
que deve incluir a tutela penal ambiental, sempre respeitando os princípios 
da intervenção mínima e da subsidiariedade do Direito Penal.

1 Artigo reeditado pela Revista Justitia, originalmente publicado pela Revista Tékhne, jun. 
2010, v. VIII, n. 13, p. 75-102.

* Advogada e Docente. Doutoranda na Universidade Aberta, de Lisboa.
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Cabe ao Estado a garantia de proteção do ambiente por meio de 
uma política global e eficiente, que se apresente como dever jurídico e 
até jurídico-constitucional para aquele, e como direito fundamental para o 
cidadão (FIGUEIREDO DIAS, 1978, p. 4).

O Direito Ambiental é um ramo novo da Ciência do Direito, 
apresentando peculiaridades especiais. Entretanto, leis ambientais para 
a proteção da natureza já existem há vários séculos, e remonta a época 
tão distante como a do Código de Hamurabi. No entanto, devemos deixar 
claro que essa preocupação tinha um objetivo estritamente econômico e 
não propriamente a consciência da necessidade de respeitar a natureza. 
Essa preocupação realmente acabou por surgir apenas no século XX, em 
razão da crescente importância do ambiente na escala de valores sociais, 
unida ao fato de que as Constituições devem refletir os valores essenciais 
almejados pela sociedade.

Assim, o meio ambiente passa a ser reconhecido e protegido, seja de 
forma direta ou indireta, e a sua tutela jurídica passa por profundas trans
formações.

Uma clara demonstração de que o ambiente era visto como um bem 
livre de ameaças e, portanto, não necessitava de nenhum tipo de proteção 
especial, está no fato de que quando foi constituída a Comunidade Econômica 
Européia (CEE), em 1957, não foi considerado necessário o estabelecimento 
de uma política ambiental europeia.

É certo que antes dessa data, já na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948 se estabelecia que "Toda pessoa tem direito a um nível de 
vida próprio a garantir sua saúde, seu bem-estar e de sua família". Contudo, 
apesar da preocupação com a saúde, a vida e o bem-estar, não se mencionava 
expressamente a preocupação com o ambiente. Poderiamos dizer que, na 
Declaração referida, a proteção era indireta.

Nos anos 60, a primeira lei moderna para a proteção do meio ambiente 
foi produzida nos Estados Unidos, entrando em vigor em l 9 de Janeiro de 
1970. Trata-se do Environmentaf Protection Act (EPA).

No entanto, foi em 1972, no período de 5 a 16 de junho, por sua vez, 
que a Conferência das Nações Unidas sobre o tema meio ambiente teve 
lugar em Estocolmo, sendo a maior e mais decisiva conferência sobre o meio
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ambiente até então realizada2. Ficou selada a maturidade internacional do 
meio ambiente.

Estabeleceu, em seu Princípio 1, que

[...] o homem tem um direito fundamental à liberdade, à 
igualdade e a condições de vida satisfatórias, num ambiente 
cuja qualidade lhe permita viver com dignidade e bem-estar. 
Ele tem o dever solene de proteger e melhorar o meio ambiente 
para as gerações presentes e futuras3.

Nessa Conferência foram abordadas as ameaças que estavam sendo 
sofridas pelo meio ambiente mundialmente, de modo que "a presença 
dos mais importantes países e os princípios que foram nela consagrados 
acabaram por influenciar o Direito em todo o mundo" (FREITAS, V. P.; FREITAS, 
G. P., 2000, p. 21). O Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
consistiu no resultado mais imediato, apesar do resultado que realmente 
podemos considerar como o mais valioso, esteja no fato da conscienciali- 
zação a respeito desse problema estar se estendendo pelo mundo.

Assim, a Declaração de Estocolmo foi fundamental, uma vez que não 
apenas "abriu caminho para que as Constituições supervenientes reconhe
cessem o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito 
fundamental entre os direitos sociais do Homem, com sua característica de 
direitos a serem realizados e direitos a não serem perturbados” (SILVA, A., 
2003, p. 69-70), como também serviu para a consciencialização dos Estados 
em relação a medidas preventivas, as quais passaram a ser preocupação 
central dos Estados, em relação a medidas contra a poluição e a atividades 
de preservação de setores inteiros da vida selvagem, tanto da flora como da 
fauna (SOARES, 2003, p. 37).

____________________  Internacional /  International

2 Foi na Conferência das Nações Unidas ocorrida em Estocolmo, em junho de 1972, por meio 
da Declaração do Meio Ambiente, que o ambiente foi reconhecido como um novo direito 
fundamental. A referida Declaração estabelece vinte e seis princípios que constituem 
prolongamento da Declaração Universal dos Direitos do Homem e que acabaram por 
influenciar nas legislações no que toca à matéria ambiental.

3 Esses princípios por nós mencionados foram adotados tanto pela Constituição Portuguesa 
de 1976, no art. 669, como pelo constituinte brasileiro que, expressamente, os arrolou no 
art. 225 da Constituição Federal de 1988.
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Nesse sentido e como comprovação de tudo o que vem sendo 
dito, vinha ocorrendo um processo de democratização, com alteração de 
diversas Constituições. Exemplos no continente europeu são as alterações das 
Constituições de Portugal, no ano de 1976, e da Espanha, no ano de 1978. 
Ambas vieram a proteger expressamente o ambiente, refletindo clara
mente a consciência ecológica dos povos civilizados e a intenção legislativa 
constituinte de dar uma resposta à complexa questão ambiental.

Na América Latina também as novas Constituições tinham nítida e 
expressa preocupação com a questão ambiental. Exemplo claro é a Consti
tuição Federal do Brasil, promulgada no ano de 1988 que trouxe um cristalino 
avanço na proteção do meio ambiente.

Todas essas alterações constitucionais anteriormente mencionadas 
constituem, portanto, inequívoca consequência lógica da concepção de Estado 
de Direito Democrático e Social, consagradas nas Constituições em foco.

Após a Conferência de Estocolmo, a Conferência dos Chefes de Estado 
e de Governo da Comunidade Européia (CE), que ocorreu em Paris, decidiu 
pelo estabelecimento de uma política de proteção do meio ambiente 
própria da CE. Com tal decisão, as instituições comunitárias foram convi
dadas a apresentar, até o dia 31 de julho de 1973, um programa de ação 
meio-ambiental. Foi um passo muito importante, sendo hoje inúmeras as 
disposições comunitárias referentes ao meio ambiente e à sua proteção. 
Proteção essa, inclusive, na esfera penal, dado o caráter multidisciplinar do 
meio ambiente que exige, nos atentados de maior gravidade, uma interfe
rência do Direito Penal. O próprio Comitê de Ministros do Conselho da Europa 
acabou adotando a resolução (77) 28 que dispunha sobre a contribuição do 
Direito Penal para a proteção ambiental, declarando o seu caráter auxiliar. O 
relatório, logo em seu início, estabelece que

[...] a evolução tecnológica rápida que caracteriza a nossa 
época conduziu a uma transformação dos modos de vida e, por 
conseguinte, a um reexame dos valores sociais e dos modos 
de proteger esses valores. O Direito Penal moderno refiecte 
naturalmente essa evolução e daí a crescente tendência do 
legislador passar a incriminar um certo número de comporta
mentos ligados às actividades tecnológicas que podem causar 
danos importantes à saúde, à segurança, e ao bem-estar da 
colectividade. A protecção penal do ambiente é um exemplo

Internacional /  International 391

importante da extensão do Direito Penal nestes novos domínios. 
(SARDINHA, 1988, p. 454)

Nesse mesmo sentido foi o pronunciamento da Terceira Recomen
dação da II Seção do XII Congresso Internacional da Associação Internacional 
de Direito Penal, ocorrido em setembro de 1979, em Hamburgo. Afirmou-se 
que

[...] en Ia preservación dei medio ambiente corresponde el 
papel esencial de Ias disciplinas no penaies. El Derecho penal 
debe intervenir, sin embargo, para asegurar Ia eficacia de Ia 
normativa de carácter no penal, principaimente de Derecho 
administrativo y Derecho civil. En este âmbito ei Derecho penai 
cumple ante todo una función auxiliar. Es preciso, no obstante, 
que el Derecho pena! intervenga de forma autônoma en 
supuestos atentado grave al medio ambiente. (MATA BARRANCO, 
1996, p. 69)

Em julho de 1990, foi a vez da 17a Conferência, que se deu em 
Istambul, voltar a insistir na necessidade de desenvolvimento do Direito 
Penal Ambiental, com recomendações ao Comitê de Ministros no sentido a 
convidar o Comitê Europeu encarregado dos problemas criminais, a elaborar 
diretrizes comuns, em forma de recomendação, objetivando, com isso, lutar 
contra os atentados ao ambiente e os seus responsáveis.

Para além das disposições comunitárias, cabe-nos estar atentos, 
ainda, ao importante papel desenvolvido pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) em relação à proteção ambiental4, uma vez que foi um dos 
primeiros organismos internacionais a se preocupar com tal questão, 
criando, inclusive, um programa específico: o Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (Pnuma). Ressalta-se que, "especialmente en Ias 
cuestiones penaies ambientanles, Ia Sub-división de Prevención dei Delito

4 Ressaltamos que tanto no Oitavo como no Nono Congresso das Nações Unidas sobre 
a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente, ocorridos, respectivamente, em 
Havana, Cuba, no ano de 1990, e no Cairo, Egito, no ano de 1995, foi recomendada, aos 
Estados-Membros, a implementação de leis nacionais de cunho penal para a proteção 
ambiental. Sobre o assunto, ver Libster (2000).
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y Justicia Penal de Ias Naciones Unidas, con sede en Viena, Áustria, los 
incluyó entre los asuntos objeto de su quehacer, asignalándoles así una 
transcendente importância" {LIBSTER, 2000, p. 177).

Em Portugal, especificamente, podemos notar um aumento gradativo 
da preocupação com o meio ambiente, nas últimas três décadas, influen
ciada principalmente "[...) pela natureza volúvel do discurso político-jurídico 
institucional" (PINTO, 2000, p. 371).

Com efeito,

[...] na década de setenta, o discurso ambiental correspondia 
para o poder político, em grande medida, a uma herança das 
concepções político-filosóficas dos movimentos contestatários 
dos anos sessenta. Mereceu, por isso, pouca atenção, até que 
nos anos oitenta se verificou que, nos Estados democráticos, 
a opinião pública era vulnerável aos problemas da poluição 
marítima visível e à insegurança gerada pelos acidentes 
nucleares. Esses factos transformaram as concepções básicas 
da defesa de valores ecológicos e da qualidade de vida em arma 
política e, por essa via, o discurso oficial absorveu algumas 
linhas de força das políticas propostas pelos movimentos 
ambientalistas. As formulações jurídicas dos anos oitenta orien
taram-se por princípios muito divergentes, como o princípio do 
crescimento sustentável, a aceitação (algo precipitada, em 
minha opinião) do princípio do poluidor-pagador {como se 
o dano no ambiente pudesse ser objecto de um direito a poluir 
ou de uma simples prestação patrimonial) até intervenções, 
porventura mais consequentes, por via do Direito de Mera 
Ordenação Social {veja-se, por exemplo, em Portugal a Lei 
de Bases do Ambiente: Lei n. 11/87, de 7 de Abril). Os anos 
noventa conduziram ao reconhecimento da importância central 
do ambiente, como valor em si e como valor instrumental para 
a tutela do cidadão, tendo conduzido em Portugal às primeiras 
experiências de criminalização dos comportamentos lesivos ao 
ambiente. (PINTO, 2000, p. 371-372)

No que diz respeito à legislação penal atinente ao meio ambiente, 
em Portugal, antes da Reforma Penal ocorrida em 1995, que alterou o 
Código Penal de 1982, a intervenção na área ambiental era privilégio do
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Direito Administrativo e do Direito de Mera Ordenação Social5,6. Assim, 
apenas com dita reforma é que surgiram as primeiras incriminações 
autônomas referentes à proteção ambiental, não por apresentarem uma 
nova aparência dogmática, mas pelo fato de apresentarem um novo bem 
jurídico. Portanto,
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[...] o surgimento de um Direito Sancionatório do Ambiente, 
permitindo a reacção punitiva da ordem jurídica contra 
agressões ambientais, é um fenômeno muito recente. Pois, 
só há pouco mais de duas décadas é que se começou a 
colocar o problema da criminalização de condutas lesivas 
do ambiente, surgindo o Direito Penal do Ambiente, ao

5 Nesse sentido, Figueiredo Dias (2001b): "quando entrou em vigor o novo Código Penai 
(= CP) português de 1982 -  e apesar das soluções inovadoras que continha, como tal inter
nacionalmente reconhecidas, especialmente em todo o campo da política criminai - , ele 
não previa qualquer tutela do meio ambiente, só muito modestamente estabelecendo, no 
seu art. 2695 6 * * 9, quer seria punido 'quem [...] contaminar, por veneno ou outras substâncias 
prejudiciais à saúde, água que possa ser utilizada para consumo [...]'. Neste preceito não se 
deparava, por conseguinte, com um delito que verdadeiramente protegesse bens jurídicos 
ecológicos, mas apenas com um simples crime de perigo comum protector de bens jurídicos 
individuais da vida, da saúde e do patrimônio dos indivíduos. O que vaie por dizer que a 
problemática jurídico-penal ambiental, que eu havia tentado colocar em evidência no 
meu escrito de 1978, continuava ainda a inscrever-se em Portugal em um espaço livre de 
legislação penal". E segue o autor afirmando que apesar da ausência de legislação penal na 
área ambiental, já existia "aquilo que havia de constituir o motor da evolução legislativa e 
doutrinai": a Constituição da República Portuguesa que já na versão de 1976 tratava expres
samente do direito ao meio ambiente dentre os direitos de caráter econômico-social.

6 De acordo com Marques (1999): "É com a revisão do Código Penal Português em 1995,
aprovada pelo Decreto-Lei n9 400/95, de 23 de Setembro, que, no tocante à parte especial,
se assiste a uma modificação da tutela do 'ambiente' por parte do legislador penal. Apesar
da preocupação evidenciada na própria lei de autorização legislativa -  Lei n9 35/94, de 
15 de Setembro -  no sentido de se proceder à redução do elenco de crimes (que levou a 
uma diminuição apreciável do número de artigos na actual redacção do Código revisto) é 
o próprio legislador que acentua a necessidade de 'introduzir novos tipos de crime, face 
à revelação de novos bens jurídicos ou de novas modalidades de agressão de perigo'. 
É assim que, de entre as várias propostas de neocriminalização a recolher na nova 
redacção do Código, se introduzem os crimes de 'danos contra a natureza' e de 'poluição', 
nos artigos 2789 e 2799, arrumados no Título IV (Dos crimes contra a sociedade), Capítulo 
III (Dos crimes de perigo comum)".
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mesmo tempo que se alargavam as sanções administrativas 
ao domínio ambiental, dando origem ao Direito Adminis
trativo Sancionatório ou Contra-Ordenacionaí do Ambiente. 
(SILVA, 2002, p. 275)

O Código Penal de 1995 estabeleceu, nos arts. 2785, 2799 e 280^, 
respectivamente, sobre os crimes de "danos contra a natureza", "poluição" 
e "poluição com perigo comum"7. Trata-se de tutelas penais diretas do meio 
ambiente.

Portanto, o crime ecológico entrou no cenário jurídico português após 
1995 e, com ele, várias problemáticas surgiram. Com efeito,

[...] a entrada em vigor do CP na sua versão de 1995 desencadeou 
uma das mais cerradas controvérsias da doutrina jurídico-penal 
portuguesa recente, que quase nada deixou livre de análise 
e de crítica: desde a legitimidade da criminalização à sua 
imprestabilidade para a tutela do meio ambiente, sequer sob 
a forma de mera conservação; desde a configuração do bem 
jurídico à acessoriedade administrativa da tutela e aos seus 
termos, a qual -  sobretudo quando ligada à construção típica 
do crime como delito de desobediência -  violaria princípios 
constitucionais elementares, o da legalidade incluído; desde a 
configuração típica substancialmente análoga à dos crimes de 
perigo abstracto à violação por eles, quando não de princípios 
constitucionais, seguramente de princípios básicos da doutrina 
jurídico-penal como os que presidem à imputação objectiva e 
à culpa; desde a total ineficácia da tutela perante os grandes 
e novos riscos da sociedade industrial contemporânea até à 
sua arvoragem em exemplo paradigmático de um direito penal 
negativamente "simbólico", em absoluto inapto para a luta 
contra a criminalidade econômica, da empresa e organizada. 
(FIGUEIREDO DIAS, 2001, p. 375)

7 Segundo Marques da Silva (2003), tais dispositivos do Código Penal podem ser considerados 
crimes ambientais naturais, uma vez que protegem a natureza (com os seus elementos 
água, solo, fauna, ar e flora) e o conteúdo da relação homem-meio. No entanto, não se 
pode olvidar que o ambiente apresenta um sentido mais amplo, que é o estabelecido pelo 
art. 662 da Constituição.
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1 Conceito de meio ambiente
1.1 Noções preliminares
Conceituar o meio ambiente8 não é uma tarefa fácil, em razão da 

riqueza de conteúdos, mas necessária.
Se a ecologia consiste na parte predominante do meio ambiente, aquela 

que suscita os maiores cuidados e preocupações, o conceito de meio ambiente 
é mais amplo, incluindo não apenas o urbanismo, como também os aspectos 
históricos, paisagísticos e muitos outros, essenciais à sobrevivência sadia do 
Homem no planeta. Assim, ainda que a ecologia como ciência possua amplas 
fronteiras, há uma clara tendência para utilizar a expressão apenas quando se 
está a referir aos meios naturais. O meio ambiente cultural, por exemplo, acaba 
por ser excluído desse conceito.

Apesar de o Brasil ter consagrado a expressão meio ambiente, mais 
apropriada é a utilização apenas da palavra ambiente, como o fazem Portugal9 
e Itália10 11. Isso porque, quando se utiliza meio e ambiente conjuntamente, acaba 
por resultar em uma redundância, uma repetição11, já que dentre os significados 
de ambiente podemos considerar como este sendo o meio em que se vive.

Um bem jurídico só deve ser protegido penalmente em caso de 
ocasionar uma lesão que venha a afetar o indivíduo de forma direta ou 
indireta, ao mesmo tempo em que o tipo penal deve ser construído com 
base nele. Para que o bem jurídico tutelado seja encontrado, caberá, então, 
ao intérprete e ao aplicador do direito fazer uma análise do delito a partir de 
uma perspectiva sociológica e constitucional, buscando, sempre, as razões 
que levaram o legislador à tipificação de determinadas condutas lesivas.

8 As razões pelas quais a expressão meio ambiente pode ser considerada muito distante 
de ser precisa e unívoca, ocasionando a difícil tarefa de conceituar o meio ambiente, vêm 
explicitadas por Perez Luno (2003) e Blanco Lozano (1997).

9 Deixamos tal fato explícito pelas considerações de Rocha (1987), que faz a seguinte 
afirmação: "Em Portugal, como veremos, a expressão ambiente, enquanto referência das 
produções doutrinárias e do material legislativo, é preferencialmente utilizada, a que não 
será estranha a tendência das legislações europeias e a produção de instâncias interna
cionais como o Conselho da Europa".

10 Apesar de a palavra ambiente ser mais adequada do que meio ambiente, utilizaremos, no 
desenvolvimento deste artigo, ambas, indistintamente.

11 Inequívoca demonstração da dificuldade em conceituar a expressão meio ambiente fica 
demonstrada pelas várias formas pelas quais é denominada. Com efeito, os alemães 
denominam-na unwel; os franceses, environnement; os espanhóis ou hispano-ameri
canos, entorno; e os norte-americanos, environment.
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O ambiente pertence ao domínio dos bens sociais ou supraindivi- 
duais12, de maneira que a sua conservação pode ser caracterizada como um 
interesse difuso, nomeadamente porque as consequências causadas por 
uma lesão a este terão incidência direta sobre um número indeterminado 
de pessoas, "além da conflituosidade que existe entre sua conservação e a 
necessidade de seus recursos para o desenvolvimento do homem" (PRADO, 
A. R. M., 2000, p. 70). Em razão do dinamismo apresentado pela vida 
moderna, nomeadamente no que diz respeito ao âmbito econômico, bens 
jurídicos que não estão ligados diretamente à pessoa, mas relacionados mais 
com o funcionamento do sistema, como o ambiente, foram configurados e 
denominados bens difusos, em face da sua difícil determinação e, ainda, 
para ser garantida a possibilidade de serem gozados por todos e por cada 
um. Dessa forma, podemos afirmar, assim como o faz De Ia Mata Barranco 
(1996, p. 42-43), que em relação ao ambiente

[...] ia noción de supraindividualidad no aiude a aigo superior al 
indivíduo o por encima de él -  así há sucedido historicamente 
en regímenes de carácter totalitário sino que, al contrario, 
estos nuevos bienes de carácter supraindividual se vinculan a 
un nuevo Estado social, de carácter expansivo, que ha de 
atender a las necesidades de todos y cada uno de los miembros 
de ia sociedad.

Portanto, o que se afirma nessa área, nas palavras de Faria Costa 
(2000, p. 303), é que "se está não tanto perante bens jurídicos concre
tamente determináveis, mas antes em face de interesses difusos cuja 
consonância com o direito penal não é, sob o ponto de vista dogmático, 
facilmente aceitável".

A expressão meio ambiente13 apresenta duas concepções estabele
cidas pela doutrina: uma concepção restrita e uma concepção ampla. Para

12 No mesmo sentido: Rodrigues (1999). E, ainda, sobre os bens jurídicos supraindividuais, 
Figueiredo Dias (2001a, 2003).

13 Importante ressaltarmos que "o termo meio ambiente é criticado pela doutrina, pois 
meio é aquilo que está no centro de alguma coisa. Ambiente indica o lugar ou área onde 
habitam seres vivos. Assim, na palavra 'ambiente' está também inserido o conceito de 
meio. Cuida-se de um vício de linguagem conhecido por pleonasmo, consistente na 
repetição de palavras ou de idéias com o mesmo sentido simplesmente para dar ênfase" 
(SIRVINSKAS, 2002). Contudo, apesar da crítica, considerando que tal expressão já está 
consagrada não apenas na doutrina, como também na jurisprudência e na consciência da 
população, ela será por nós utilizada.
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compreender o tratamento dado pelo ordenamento jurídico, há a neces
sidade de se explicitar cada uma delas14.

1.2 Concepções restrita e ampla
A concepção restrita de meio ambiente é aquela na qual apenas o 

aspecto natural do ambiente é levado em consideração, ou seja, defende 
que o ambiente se reduz exclusivamente aos elementos físicos que são 
considerados indispensáveis para a vida15.

A considerar as perspectivas existentes, a fim de evitar a dificuldade, 
tanto de caracterização como de administração do conceito, entendemos 
que este não deve ser amplo. Por esse motivo é que estamos de acordo com 
a orientação adotada durante os trabalhos preparatórios do XII Congresso da 
Associação Internacional de Direito Penal, ocorrido em Hamburgo, no ano 
de 1979, que estabeleceu o conteúdo do meio ambiente como abrangendo a 
pureza das águas, da atmosfera, da flora e da fauna, a preservação das áreas 
florestais e paisagísticas, do solo agrícola e de outras riquezas naturais. Uma 
orientação simples e que deixa evidenciado que o meio ambiente restrita
mente considerado deve ser visto como o conjunto de elementos naturais 
que ao se combinarem acabam por configurar o habitat atual para o Homem, 
bem como para a flora e a fauna. Qualquer alteração nociva a ele irá certa
mente acarretar um desequilíbrio prejudicial a todos. Portanto, a poluição, 
quando ocasionada em medidas inadmissíveis, deverá ser penalizada, a 
fim de que as condições ecológicas sejam conservadas não apenas para as 
presentes como também para as futuras gerações.

A concepção ampla de meio ambiente, por sua vez, pode ser caracte
rizada por ser integrada e pluridimensional, ou seja, compreende não apenas 
a paisagem como também o urbanismo, a beleza natural e o patrimônio 
histórico. O ambiente visto, portanto, não só como um meio, mas também 
como um sistema de relações.

14 Sobre as concepções possíveis do meio ambiente, incluindo também uma posição inter
mediária, Sessano Goenaga (2000) e Libster (2000).

15 A Comissão Econômica para a Europa adotou um conceito de meio ambiente de uma 
perspectiva global do ambiente natural. Assim, conceituou o ambiente como sendo 
"um conjunto de sistemas composto de objectos de condições fisicamente definíveis 
que compreendem, particularmente, ecossistemas equilibrados, sob a forma que os conhe
cemos ou que são suscetíveis de adotar em futuro previsível, e como os quais o homem, 
enquanto ponto focal dominante, estabeleceu relações diretas" (PRADO, A. R. P., 2000).
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Apenas para fins didáticos, o meio ambiente pode ser dividido da 
seguinte maneira:

a) meio ambiente na tura l- integra a flora, a fauna, o ar atmos
férico, a água, o solo, o patrimônio genético e a zona costeira; b) 
meio ambiente cultural- integra o patrimônio cultural, turístico, 
arqueológico, científico, artístico, paisagístico e paleonto- 
lógico; c) meio ambiente artificial -  integra os equipamentos 
urbanos, os edifícios comunitários, arquivo, registro, biblioteca, 
pinacoteca, museu e instalação científica ou similar; d) meio 
ambiente do trabalho -  integra a proteção do homem em seu 
loca! de trabalho com observância às normas de segurança. 
(SÍRV1NSKAS, 2002, p. 13)

Contudo, apesar de essa definição mostrar-se cristalina, há quem a 
considere insatisfatória, em razão do fato de ser muito ampla, o que dificulta 
a sua configuração autônoma diante de outros bens jurídicos já devidamente 
protegidos pelo Direito Penal16.

2 A tutela ambiental na Constituição17
As Constituições mais recentes passaram a abordar o tema do ambien- 

talismo como de elevada importância, devendo sempre buscar uma política 
ambiental realista que valorize adequadamente as realidades e necessidades 
locais, bem como, apesar de limitadamente, mundiais. É preciso, portanto, 
pensar globalmente, em termos planetários, apesar das ações serem, na 
maioria das vezes, empreendidas localmente. Isso porque, nas palavras de 
Martin Mateo (1995, p. 48),

[...] más allá de los limites que acotan Ias soberanías de los 
Estados nacionales, Ia solidaridad debe ser un imperativo 
no sólo ético, sino también práctico, impuesto por ia base 
internacional de Ia mayoría deios sistemas nacionales y por 
Ia necesidad de limitar, en aras de desarrolio sostenibie, un 
excesivo uso de los recursos, Io que requiere obligadamente 
de asistencias y transvases.

16 Nesse sentido, ver Gándar Vailejo (1998) e Mata Barranco (1996).
17 O texto constitucional português trata especificamente da caracterização ambiental e da

qualidade de vida no art. 66 .̂ Nesse sentido, ver Canotilho e Moreira (1984).
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Prova disso são as repercussões mundiais em relação à questão ambiental, 
que acabam por exigir uma proteção efetiva do ambiente, a fim de que as 
consequências advindas da sua evidente degradação não atinjam a todos, de 
modo irreversível. Com efeito, afirma José Carlos Sicoli (1998, p. 5) que

[...] a questão ambiental tem merecido amplo destaque na 
agenda internacional, partindo da constatação de que o desen
volvimento econômico e social, imprescindível à civilização 
moderna, está sendo alcançado à custa de acelerada, e em 
alguns casos irreversível, degradação dos recursos naturais, 
com perda de qualidade de vida e pondo em risco, em alguns 
casos, já comprovados, a própria sobrevivência humana em cer
tas localidades do planeta.

Mais uma vez, fica evidenciada a necessidade da busca de um 
equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental, 
levando em consideração que o ambiente não tem nacionalidade e nem 
soberania, e que as ações contra ele praticadas atingirão a todos. A 
proteção, portanto, deve visar sempre ao longo prazo, já que todos acabam 
por sofrer tais consequências mais breves ou mais tardiamente; um nítido 
exemplo do que por nós está sendo afirmado é o "efeito estufa". Mas como 
assegurar tal proteção?

Se é certo que, historicamente, a tutela ambiental surge como forma 
de proteção ao aspecto patrimonial dos elementos que compõem o meio 
ambiente, sendo limitada ao direito que cada um possuía de não ter a possi
bilidade de desfrutar do ambiente perturbada por outrem, gradativamente, 
contudo, tem-se início uma tutela preventiva, em decorrência do aumento 
da preocupação mundial com a protecção ambiental18.

É justamente levando em consideração essa preocupação planetária 
com o meio ambiente, diante de riscos que são denominados "globais", 
que devemos admitir um direito constitucional com previsões que levem

18 A Conferência de Estocolmo, de 1972, serviu de inspiração aos legisladores constituintes. 
Proclama a Resolução de referida Conferência que "o homem é ao mesmo tempo criatura 
e criador do meio ambiente que lhe dá sustento físico e lhe oferece a oportunidade de 
desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. A longa e difícil evolução da 
raça humana no planeta levou-a a um estágio em que, com o rápido progresso da ciência 
e da tecnologia conquistou o poder de transformar de inúmeras maneiras e em escalas 
sem precedentes o meio ambiente, natural ou criado pelo homem, é o meio ambiente 
essencial para o bem-estar e para o gozo dos direitos humanos fundamentais, até mesmo 
o direito à própria vida".
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em consideração não apenas projeções no espaço, mas também no tempo, 
tendo em vista estarmos diante de um bem transnacional e transtemporal 
pertencente a todos os povos de todos os tempos19. No universo do planeta 
Terra, o que devemos estar cientes é que existe um único meio ambiente 
e que deve ser, portanto, protegido por todos, já que as repercussões são 
mundiais. Exemplos claros do exposto são as chuvas ácidas, o buraco na 
camada de ozônio e a poluição atmosférica. Aquilo que podemos denominar 
direito constitucional da amizade envolve, justamente, a possibilidade 
de uma junção de vontades de todas as nações no sentido de proteger o 
presente e o futuro da vida dos homens, o que envolve, consequentemente, 
a proteção do meio ambiente em que vivemos. Com efeito,

[...] a amizade é presente e é futura. A Constituição funciona, 
nesse sentido, como uma ponte entre a "amizade interna", 
por meio dos procedimentos, princípios formas e valores de 
convivência que consagra; entre a "amizade externa", na 
comunhão de esforços de uma paz perpétua e de construção 
de uma "rede multiiateral de Estados" e sobretudo de uma 
"sociedade cosmopolita" que se encaminha, ou deve se 
encaminhar, para uma 'cidadania planetária"; e os "amigos 
do futuro", as gerações vindouras. A Constituição como um 
pacto entre gerações é a Constituição da co-responsabilidade 
dos destinos, que tem sua grande expressão na manutenção 
dos processos vitais e no uso sustentável dos recursos naturais. 
É também a Constituição da pedagogia e do aprendizado da 
vida pacífica -  nem por isso passiva -  entre nós, nossos antepas
sados e nosso irmãos do futuro. O Direito Constitucional da

19 Devemos salientar, contudo, que, apesar de ser importante a tutela penal diante dos riscos 
globais, há de se ter certas cautelas, como afirma Figueiredo Dias (2003, p. 1.128): "não pode 
ser propósito da intervenção penal alcançar uma protecção dos riscos globais em si mesmos 
e como um todo, nem, ainda menos, lograr a 'resolução" do problema da subsistência da 
vida planetária. Não é nada este o problema da intervenção penal, antes sim, muito mais 
modestamente, um problema de ordenação (e de defesa) social; concretamente, o de 
oferecer o seu contributo para que os riscos globais se mantenham dentro de limites ainda 
comunitariamente suportáveis e, em definitivo, não ponham em causa os fundamentos 
naturais da vida. O que está em causa é (e é só!) a protecção -  fragmentária, lacunosa e 
subsidiária -  de bens jurídico-penais colectivos como tais. Tudo o que vá para além disto 
ultrapassa o fundamento legitimador da intervenção penal neste domínio. Para uma defesa 
global da humanidade perante os mega-riscos que a ameaçam -  para a tarefa, digamos 
assim, de protecção global da sociedade presente e futura -  o direito penal constituiría à 
partida um meio democraticamente ilegítimo e, ademais, inadequado e disfuncional".
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humanidade é, por conseguinte, também a Constituição do 
meio ambiente e o Direito Constitucional Ambiental seu grande 
e talvez principal alicerce. Não será por excesso constituinte 
que os novos textos constitucionais, originários ou refor
mados, se tingiram de verde e passaram a incorporar, tanto 
os princípios de direito ambiental quanto deram corpo a um 
direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equili
brado". (SAMPAIO; WOLD; NARDY, 2003, p. 41-42)

Para alcançarmos essas projeções em relação ao ambiente, faz-se 
necessário o esforço de todos. Só assim é que as questões ambientais 
deixarão de ser meramente discussões acadêmicas para se transformarem 
em ações não só concretas, mas principalmente eficazes, que contribuam 
para a qualidade de vida de todos, englobando tanto as presentes como 
também as futuras gerações.

A preocupação com o meio ambiente, assim, ingressa nas Cons
tituições "deliberadamente como direito fundamental20 da pessoa humana21,

20 Nesse sentido, salienta Marques da Silva (2003, p. 10-11): "o ambiente é no nosso tempo 
considerado como um bem essencial e a consciência social reclama crescentemente a 
sua protecção, a pontos de 'um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente 
equilibrado' ser erigido pelas constituições mais modernas, como a nossa, em 
objecto de um direito fundamental". Sícoii (1998, p. 131) também diz: "A partir desta 
preocupante realidade e do reconhecimento de que a preservação do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado é direito fundamental do homem e essencial para sua sadia 
qualidade de vida, o legislador lança mão da ultima ratio, convocando o Direito Penal 
para buscar dar efetividade à sua proteção". E, ainda, considerando o ambiente como 
um direito fundamental dos cidadãos, Sardinha (1988, p. 470) assevera: "O ambiente é 
um verdadeiro Direito Fundamental de consagração constitucional, possuindo por isso 
toda a dignidade (constitucional) de bem jurídico a necessitar de tutela penal".

21 Dias (2002, p. 15), considera que a Constituição da República Portuguesa (CRP) trata o 
ambiente como direito fundamental ao dizer que ela: "revela-se paradigmática neste 
particular, prevendo no n9 1 do seu artigo 662 (colocado n a sua Parte I, relativa aos direitos 
e deveres fundamentais dos cidadãos) o 'direito a um ambiente de vida humano, sadio 
e ecologicamente equilibrado' como um direito fundamental, autônomo relativamente a 
outros direitos como o direito à vida, o direito à saúde ou o direito de propriedade, por 
exemplo. Acrescente-se que, ainda entre nós, a Lei de Bases do Ambiente desfaz as dúvidas 
relativas à existência em Portugal de um verdadeiro direito subjectivo ao ambiente, ao 
prever no seu artigo 22 o direito de todos os cidadãos a um 'ambiente humano e ecologi
camente equilibrado', direito esse concretizado nos artigos 409 e seguintes da mesma lei".



não como simples aspecto da atribuição de órgãos ou de entidades públicas, 
como ocorria em Constituições mais antigas" (SILVA, J. A., 2003, p. 43), encon
trando-se a justificativa para a inclusão no estatuto dos direitos fundamentais 
no fato do ambiente não apenas incidir imediatamente na existência humana, 
como também na sua transcendência para o desenvolvimento desta.

A ordem jurídico-constitucional de Portugal está atenta a essa tomada 
de consciência da necessidade de uma maior proteção e prevenção acerca 
da questão ambiental, concedendo ao ambiente a condição de bem consti
tucional.

Com efeito, a CRP, em 1976, passa a tratarda questão ambiental expres
samente no art. 669 -  ambiente e qualidade de vida sem estabelecer, 
contudo, uma definição de ambiente ou de qualidade de vida, tampouco 
distinguir ambos os conceitos22. No entanto, apesar de a CRP não estabe
lecer um conceito de ambiente, deu ao tema uma formulação moderna, ao 
fazer sua correlação com o direito à vida23. Portanto, conjugando o disposto
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E segue o autor, ainda, afirmando que o ambiente é um direito fundamental que aparece 
como direito ecológico, "ou seja, como direito relacionado sobretudo com o conjunto 
de elementos naturais básicos, embora com dimensões econômicas, sociais e culturais" 
(DIAS, 2002, p. 16).

22 A CRP não traz um conceito expresso de ambiente. No entanto, não podemos deixar de 
mencionar a definição de ambiente trazida pela Lei de Bases do Ambiente -  Lei n911/1987, 
de 7 de abril - , segundo a qual, conforme dispõe o art. 59, 2., a), in verbis: "Ambiente é o 
conjunto dos sistemas físicos, químicos e biológicos e suas relações e dos factores econô
micos, sociais e culturais com efeito directo ou indirecto, mediato ou imediato, sobre 
os seres vivos e a qualidade de vida do homem". Interessante, ainda, fazermos menção 
ao que essa lei estabelece em relação à qualidade do ambiente, também no art. 5fi, 2., 
e), in verbis: "Qualidade de vida é a adequabiiidade de todos os seus componentes às 
necessidades do homem".

23 Estabelece o art. 669 da CRP, in verbis: "1. Todos têm direito a um ambiente de vida 
humana, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender. 2. Incumbe ao 
Estado por meio de organismos próprios e por apelo a iniciativas populares: a) prevenir e 
controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão; b) ordenar o 
espaço territorial de forma a construir paisagens biologicamente equilibradas; c) criar e 
desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar e proteger 
paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a preservação de 
valores culturais de interesse histórico e artístico; d) promover o aproveitamento racional 
dos recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade de renovação e a estabilidade 
ecológica, com respeito pelo princípio da solidariedade entre gerações; e) promover, em
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pela CRP, no art. 669, ns 1, com as disposições das Leis de Base do Ambiente 
-  Lei ne 11/1987 fica-nos claro o que vem a ser o direito ao ambiente. 
Trata-se do

[...] direito dos cidadãos a disporem de todo um conjunto 
de sistemas de natureza física, química e biológica que lhes 
permitam realizar salutarmente a sua personalidade humana 
num contexto social, econômico e cultural liberto de condiciona- 
lismos tecnológicos, a fim de se criar uma verdadeira qualidade 
de vida para toda a coiectividade. (SARDINHA, 1988, p. 457)

Estamos diante de um conceito "estrutural, funcional e unitário de 
ambiente" que permite uma

[...] compreensão estrutural-funcional de ambiente, pois os 
sistemas físicos, químicos e biológicos e os factores econô
micos, sociais e culturais, além de serem interactivos entre si, 
produzem efeitos, directa ou indirectamente, sobre unidades 
existenciais vivas e sobre a qualidade de vida do homem. 
(CANOTiLHO; MOREIRA, 1984, p. 347)

A qualidade de vida, por sua vez,
[...] é considerada como um resultado, uma consequência da 
interação de múltiplos fatores, no mecanismo e funcionamento 
das sociedades humanas, e que se traduz numa situação de 
bem-estar físico, mental, social e cultural (no plano individual) e 
em relações de solidariedade e fraternidade no plano coletivo. 
(SANTOS, 2002, p. 9)

E, em assim sendo, essa qualidade de vida "dependerá entonces dei 
equilíbrio de los ecosistemas mirados en términos puramente naturales y de 
Ia interrelación de ellos com el hombre, es decir, dei modo en que éste se 
relacione con Ia naturaleza y dei efecto que ésta ejerza sobre aquél" (LIBSTER, 
2000, p. 167). Trata-se de uma das claras manifestações dos chamados direitos

colaboração com as autarquias locais, a qualidade ambiental das povoações e da vida 
urbana, designadamente no plano arquitectónico e da protecção das zonas históricas; f) 
promover a integração de objectivos ambientais nas várias políticas de âmbito sectorial; 
g) promover a educação ambiental e o respeito pelos valores do ambiente; h) assegurar 
que a política fiscal compatibilize desenvolvimento com protecção do ambiente e 
qualidade devida".
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de terceira geração, ou seja, "Ias respuestas jurídicas frente a los fenômenos 
de 'contaminación de Ias íibertades' que aqueja a los derechos fundamen- 
tales ante determinados desarrollos y usos de Ias nuevas tecnologias" (PEREZ 
LUNO, 2003, p. 492), demandando, assim, uma adaptação às novas exigências 
temporais, bem como espaciais. Isso porque, nas palavras de Aroso Linhares 
(2003, p. 14-15):

[...] construir novas gerações de direitos [...] ou exigir um 
alargamento diacrónico do espaço da intersubjectividade {e 
do respondere jurídico-penal) [...] ou submeter o instituto do 
patrimônio a uma recompreensão dialéctica (conferindo-lhe 
em simultâneo possibilidades de representação privilegiada) 
[...] não é apenas reagir como lex aos apelos em causa (e aos 
problemas que estes denunciam). É também e ainda oferecer 
outras tantas possibilidades de especificação problemática (se 
não mesmo de mutação ou de solidariedade e da correspon- 
sabilidade e aos compromissos que estes estabilizam (com o 
alcance que Castanheira Neves nos ensina a reconhecer).

A proteção ambiental objetiva, justamente, a qualidade do meio 
ambiente em função dessa qualidade de vida de que fala a CRP e, para tanto, 
abrange a preservação da natureza em todos os seus aspectos essenciais à 
vida humana e à manutenção do equilíbrio ecológico. Realmente, só se 
torna possível garantir uma qualidade de vida diante de um ambiente que 
seja não apenas ecologicamente equilibrado, como também não degradado, 
revelando que o fim último da qualidade de vida se concretiza em dois 
objetivos que acabam por entrar em confronto: por um lado, o desenvol
vimento econômico e, por outro, a preservação ambiental. Afirma Mata 
Barranco (1996, p. 27) que

[...] Ia tensión entre ambos obedece a Ia progresiva conciencia 
colectiva sobre Ia necesidad de una articulación más equili
brada de Ia relación dei hombre con Ia naturaleza. Pero no es 
cierto que Ia tutela de los recursos naturales no sea compa- 
tible con el crecimiento econômico, sino que, al contrario, le 
resulta imprescindible, aunque a corto plazo pueda chocar con 
intereses parciales.

Assim, é cristalino que se deve buscar um equilíbrio entre os objetivos 
mencionados, a fim de que seja garantida uma harmonia dentro do sistema 
que permita tanto o progresso industrial e econômico, como a proteção 
ambiental, numa evidente maneira de se garantir, dessa forma, a qualidade 
de vida dos cidadãos, elevando-a cada vez mais.

405Internacional /  International

Portanto, "o ambiente é, nesta concepção, simultaneamente um valor 
autônomo e um valor funcional, reiativamente à protecção das condições 
de existência de cada cidadão" (PINTO, 2000, p. 373). Notamos, assim, a 
autonomia do ambiente como direito fundamental (RODRIGUES, 1998) que 
é, ao mesmo tempo, um direito positivo e negativo. Trata-se de um direito 
positivo na medida em que exige do Estado uma ação para a efetivação da 
sua proteção e controle das ações poluidoras. Por outro lado, negativo, uma 
vez que consiste em um direito à abstenção não somente do Estado, como 
também de terceiros, daquelas ações que forem nocivas ao meio ambiente 
(CANOTILHO; MOREIRA, 1984); constitui-se, dessa forma, como direito 
fundamental de natureza análoga24.

O crime de poluição tratado no art. 279e do Código Penal, por sua vez, 
tem a sua legitimação material nesta base constitucional, o que é essencial 
para uma criminalização legítima25.

24 Estabelece o art. 17  ̂da CRP o regime de direitos, liberdades e garantias preconizando, in 
verbis: "O regime dos direitos, liberdades e garantias aplica-se aos enunciados no título 
li e aos direitos fundamentais de natureza análoga". Apesar da categoria dos direitos 
análogos aos direitos, liberdades e garantias apresentar contornos não muito claros de 
serem estabelecidos, estamos, aqui, diante de um direito que se enquadra nessa categoria. 
"A qualificação ou não de um direito como direito de natureza análoga aos direitos, liber
dades e garantias possui, porém, um relevantíssimo alcance, pois, em caso afirmativo, 
esses direitos gozam de um regime constitucional particularmente cuidadoso -  o regime 
dos direitos, liberdades e garantias. Como pontos de partida devem considerar-se: (1) 
os direitos de natureza análoga são os direitos que, embora não referidos no catálogo dos 
direitos, liberdades e garantias, beneficiam de um regime jurídico constitucional idêntico 
ao destes; (2) os direitos de natureza análoga tanto podem encontrar-se entre os direitos 
econômicos, sociais e culturais (Título M) como entre os restantes direitos fundamentais 
dispersos ao longo da constituição" (CANOTILHO, 2002, p. 403). Ainda no que diz respeito 
aos direitos fundamentais de natureza análoga, ver J. C. Vieira de Andrade (2001).

25 A corroborar esse entendimento, Rodrigues (1999, p. 947, 1998, p. 106) afirma que "a 
importância da consagração expressa do direito fundamental ao ambiente no texto 
constitucional reside ainda no facto de a criminalização, nos Estados democráticos 
contemporâneos, só ser legítima quando se pode estabelecer uma relação entre o bem 
jurídico protegido por uma incriminação e a ordem axiológica jurídico-constitucional. O 
nível constitucional do direito ao ambiente legitima -  se bem que não importa por si 
só -  que o legislador penal crie crimes contra o ambiente, se o considerar indispensável 
a uma protecção real e eficaz do bem jurídico que por tal via quer proteger". Contra essa 
posição, Bravo (1997, p. 33), para quem, "se a CRP, v. g., no seu art. 66s, não consagra 
expressamente a previsão da sua tutela penal, a verdade é que a mesma decorre, com



3 Visão antropocêntrica do direito constitucional ambiental
No início da denominada Idade Moderna, a posição do Homem no 

mundo passa por uma grande transformação. Há uma revisão em relação 
à posição do Homem diante do cosmos, já que na Idade Média estava 
inserido em um contexto objetivo no qual o mundo tanto material como 
social era concebido como realidade objetiva e regido por princípios e leis 
determinadas, segundo os quais também o Homem tinha as suas condutas 
regulamentadas; ele era apenas um dado do todo e, como tal, estava 
submetido aos princípios do universo do qual faz parte. Contudo, surge uma 
posição contrária, antropocêntrica, deixando o Homem

[...] de ser um simples e pouco relevante elemento do mundo 
natural e social para passar a ter uma função activa na reformu
lação, e mesmo na construção da realidade. O homem passa a 
ser dominus, principalmente, de seu universo específico da sua 
própria realidade, e do contexto inter-humano em que obrigato
riamente vive. (LUISI, 1999, p. 101)

Dessa forma, o sistema filosófico segundo o qual o Homem aparece 
como a figura principal e o centro de todo o universo é denominado antropo- 
centrismo. Ele serve de base para todo o sistema jurídico vigente e encontra 
as suas origens no movimento do Humanismo (ANTUNES, 1998).

Em relação ao Direito Ambiental há dois posicionamentos, além de uma 
teoria monista-pessoal, que defende o Direito Penal Ambientai objetivando a 
proteção da vida eda saúde humana. Dentre os posicionamentos defendidos, 
por um lado, está a visão antropocêntrica ou ecológico-antropocêntrica* 26, 
segundo a qual o ambiente não pode ser considerado como um bem jurídico 
autônomo, já que não recebe proteção penal por si mesmo, devendo o 
ordenamento jurídico estar centrado nas pessoas e nos direitos individuais 
e apenas proteger os bens ambientais quando a degradação destes afetar 
aqueles direitos; o ambiente, portanto, está vinculado aos interesses do 
Homem27. Por outro lado, há o posicionamento ecocêntrico, segundo o qual
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propriedade, se não mesmo indispensabilidade, do comando do art. 46 da Lei n5 11/87".
26 Trata-se de expressão empregada por alguns autores, nomeadamente espanhóis. Nesse 

sentido, ver Mata Barranco (1996) e Gándara Vailejo (1998).
27 "Uma visão exclusivamente antropocêntrica do bem ambiente fá-lo coincidir com a ideia

de qualidade de vida para o homem" (MOURA, 1992, p. 21).

o meio ambiente deve ser juridicamente autônomo28 das necessidades dos 
homens e, portanto, protegido em si mesmo considerado. Este último é um 
movimento basicamente motivado pelos movimentos ambientalistas mais 
radicais, que acabam por atribuir ao meio ambiente um caráter de entidade 
viva independente, em razão do qual é considerado como um verdadeiro 
"sujeito" de direitos.

Acreditamos que ambas as posições são muito extremas, razão pela 
qual adotamos uma posição intermediária, qual seja, a de um antropocen- 
trismo moderado ou, como nas palavras de Souto de Moura (1992, p. 21), 
um "antropocentrismo relativo"29, uma vez que o meio ambiente não pode 
nem ser considerado um bem autônomo sem qualquer finalidade para o 
Homem, assim como também não pode ser destinado a única e exclusiva
mente satisfazer os desejos dos homens. O Direito Ambiental possui uma 
visão antropocêntrica necessária, evidentemente, sendo certo que tem por 
objetivo satisfazer as necessidades humanas e a sadia qualidade de vida do 
Homem, que, para ser concretizada, passa necessariamente pela preser
vação da natureza.
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28 Merece destaque em relação à autonomia do bem jurídico ambiente, o reconhecimento 
desta, feito por Figueiredo Dias (1978) e L. R. Prado (1992).

29 Figueiredo Dias (2003, p. 1.130-1.131) considera que estão prejudicadas tanto a concepção 
exasperadamente antropocêntrica dos bens jurídicos coletivos, como a concepção antro
pocêntrica moderada do bem jurídico coletivo, sendo esta pelo fato de que levaria a 
afirmação da sua existência apenas "se e na medida em que a razão da tutela pudesse 
ainda ser reconduzida à protecção de bens jurídicos individuais". Ou seja, continuaria a 
considerar os bens coletivos como "derivações" dos bens jurídicos individuais, sendo 
certo que devem ser considerados autônomos em relação aos bens jurídicos individuais, 
diante da sua relação difusa com a comunidade. O autor estabelece, ainda, justificando 
o seu posicionamento, um exemplo, que julgamos oportuno transcrever. Afirma o autor 
que "o carácter supra-individual do bem jurídico não exclui decerto a existência de 
interesses individuais que com ele convergem: se todos os membros da comunidade se 
vêem prejudicados por condutas potencialmente destruidoras da vida, cada um deles não 
deixa individualmente de sê-lo também e de ter um interesse legítimo na preservação das 
condições vitais. Mas se, por exemplo, uma descarga de petróleo no mar provoca a morte 
de milhares de aves marinhas e leva inclusivamente à extinção de alguma espécie rara, 
também aí pode verificar-se a lesão de um bem jurídico colectivo merecedor e carente 
de tutela penal, ainda que tais aves sejam absoiutamente insusceptíveis de utilização por 
parte do homem" (FIGUEIREDO DIAS, 2003, p. 377).



Vaiemo-nos, então, dos ensinamentos de Canotiiho e Moreira (1984, 
p. 348), para os quais "a compreensão antropocêntrica do meio ambiente 
justifica a consagração do direito ao ambiente como um direito constitu
cional fundamental, o que constitui uma relativa originalidade em direito 
constitucional comparado".

Partindo da mencionada concepção moderada antropocêntrica do 
ambiente, segundo a qual o conceito de ambiente deve ser amplo, mas não 
totalizador, devemos estar cientes, ainda, como estabelece Rodrigues (1999, 
p. 951, 1998, p. 111),
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[...] que a sua protecção não pode ser concebida de forma 
absoluta, mas apenas segundo níveis de tolerabilidade: o que 
está em causa é preservar um ambiente 'com determinadas 
quotas de qualidade', isto é, com níveis de lesão comunitaria- 
mente suportáveis.

Mesmo porque, segundo Figueiredo Dias (2001, p. 377),
[...] face às condições de complexidade, de massificação e de 
globalidade das sociedades industriais contemporâneas, às 
quais estão ligadas, pela natureza inevitável das coisas, uma 
multiplicidade e uma diversidade inumeráveis de condutas 
lesivas ao meio ambiente, o direito penal tem de distinguir 
entre ofensas admissíveis e ofensas inadmissíveis, limitando-se 
à criminalização destas últimas. O que não é outra coisa senão o 
que estatui o art. 2792 do CP, ao restringir a punição às condutas 
poiuidoras que ocorram em medida inadmissível30.

Dessa forma, "o bem jurídico que o direito penal protegerá será, não o 
ambiente enquanto valor absoluto, mas a qualidade do ambiente31, dentro 
de certos parâmetros considerados adequados a permitir a vida do Homem 
com certa qualidade" (BRAVO, 1997, p. 32).

4 Princípios fundamentais
4.1 Considerações iniciais
Nos Estados Contemporâneos, os princípios são verdadeiras pedras 

basilares dos sistemas político-jurídicos; "são enunciados deônticos que

30 Ainda sobre a questão das ofensas admissíveis e inadmissíveis em relação ao crime de 
poluição, ver Figueiredo Dias (2003).

31 Ver Lei n2 11/1987 -  Lei de Bases do Ambiente - , art. 52, 2, e).

sedimentam e cristalizam valores e políticas no ordenamento jurídico 
(princípios formais e materiais)" (SAMPAIO, WOLD; NARDY, 2003, p. 45). 
E, ainda, podem ser expressos ou estarem previstos de forma implícita no 
ordenamento jurídico.

Em relação ao Direito Ambiental também não poderia ser diferente, 
havendo princípios que o regem e que acabam por ser adotados internacio
nalmente, indicando qual deva ser o caminho protetor adequado das normas 
ambientais, bem como a política do ambiente a ser adotada. Portanto, estão 
direcionados para a finalidade básica de proteger a vida, em qualquer forma 
em que ela se apresente, além de garantir um padrão digno de existência 
para os seres humanos, tanto da presente como das futuras gerações.

Percebe-se, pois, a existência de princípios de Política Nacional 
do Meio Ambiente e princípios relativos a uma Política Global 
do Meio Ambiente. Tais princípios moldam a concepção 
fundamentai e a política procedimental de racionalidade de 
protecção do meio ambiente. Os princípios da política global 
do meio ambiente, inicialmente formados na Conferência de 
Estocolmo de 1972 e ampliados na ECO-92, são fundamentos 
genéricos e directores aplicáveis à protecção do meio ambiente, 
enquanto os princípios da política nacional do meio ambiente 
são os enforcement ou implementação destes princípios 
globais, adaptados à realidade cultural e social de cada país, 
sempre tendo por escopo final a defesa e proteção do meio 
ambiente, na acepção mais ampla que o vocábulo comporta. 
(FIORILLO; RODRIGUES, 1999, p. 113-114)

Cabe-nos, então, apontar alguns princípios fundamentais na tutela 
ambiental: desenvolvimento sustentável, proteção jurisdicional efetiva, 
prevenção e acessoriedade administrativa.

4.2 Princípio do desenvolvimento sustentável
Os problemas hoje enfrentados em relação ao ambiente são conse

quência, principalmente, da industrialização, motivo pelo qual o princípio do 
desenvolvimento sustentável é tão importante.

Trata-se de um prima principium ambiental, consistente no uso não 
apenas racional, mas também equilibrado dos recursos naturais, com o 
intuito de garantir as necessidades das presentes gerações, sem que as 
futuras sejam prejudicadas. Devemos, portanto, buscar um desenvolvimento 
compatível com a preservação ambiental, uma
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[...] armonización entre el crecimiento econômico y Ia preser- 
vación de los recursos naturales, por médio de actitudes 
cuantitativas y cualitativas dirigidas en función dei hoy y de ias 
futuras generaciones humanas, que así gantizarán un autêntico 
desarrollo. (LIBSTER, 2000, p. 81)

Referido princípio está previsto expressamente na CRP, art. 669, 2, que 
estabelece, in verbis: "Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um 
desenvolvimento sustentável, incumbe ao Estado, por meio de organismos 
próprios e com o envolvimento e participação dos cidadãos

O grande problema enfrentado em relação ao princípio do desenvol
vimento sustentável está no modelo de desenvolvimento, uma vez que, 
em termos planetários, nos deparamos com a pobreza de muitos e um dano 
ambiental cada vez maior. Assim, é necessário que seja adotado um modelo 
que permita o progresso humano de maneira mais igualitária a todos, 
não apenas em curto prazo, mas também envolvendo as gerações futuras, 
abandonando a ideia de que os países pobres não se deveríam desenvolver 
para não aumentar os níveis de poluição mundial32.

Apesar da busca de um "ponto de equilíbrio" entre o desenvolvimento 
econômico, social e uma adequada utilização dos recursos naturais -  em 
razão da sua vulnerabilidade33 -  não ser nada fácil, exigindo um planeja
mento territorial que leve em conta os limites de sustentabilidade, ela deve 
ser incessante. Deve ser, também, levada em consideração, em relação ao 
critério do desenvolvimento sustentável, a totalidade do território nacional, 
bem como as necessidades socioculturais e criativas do país, além das 
diferenças físicas e biológicas.

O conflito, portanto, ambiente e desenvolvimento econômico sempre 
irá existir. O que se deve fazer é buscar uma maneira de amenizá-lo, de 
acordo com um critério de aceitabilidade de certos comportamentos.

A presença desse conflito, portanto, é compreensível, já que se 
torna impossível "oferecer ao meio ambiente a mesma proteção absoluta 
(integral) que se dá a outros bens (como a vida, por exemplo), ou seja, diante

32 Trata-se de uma teoria que fora defendida pelos países ricos e industrializados e que 
deve ser repelida, uma vez que sem fundamento raciona! algum. De fato, os níveis de 
poluição mundial precisam ser controlados, mas não será impedindo o desenvolvimento 
e industrialização dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento que se atingirá 
esse controle.

33 A respeito da atual vulnerabilidade da natureza em face da intervenção técnica cada vez
maior dos homens, ver Mendes (2000).
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de sua característica de conflituosidade (requerendo seja ponderado com o 
desenvolvimento econômico), sua tutela ocorrerá em alguns níveis ou graus 
de agressão, e assim, se tais patamares não forem alcançados, os compor
tamentos devem ser aceitos" (PRADO, A. R. M., 2000, p. 80-81). Mesmo 
porque, se a proteção dada ao meio ambiente fosse absoluta como a dada à 
vida, uma intervenção penal seria prejudicial e não auxiliadora. Com efeito, 
Souto de Moura (1992, p. 26) estabelece que

[...] se ao ambiente se desse a protecção absoluta dispensada 
à vida humana, evidentemente que a previsão penai em vez 
de estar a viabilizar a vida comunitária, estava a obstaculizá- 
la completamente, porque dificilmente se encontraria uma 
actividade que dalgum modo não alterasse o ecossistema. No que 
à poluição concerne, então, interessaria introduzir no tipo legal 
uma expressão que separasse a poluição tolerada da intolerada.

De certa forma, é o que notamos ao analisar o art. 2799 do Código 
Penal que trata do crime de poluição já que estabelece a penalização da 
poluição, quando ocorrida em medida inadmissível, remetendo para a norma 
administrativa o estabelecimento dos valores-limite, em uma evidente 
demonstração da relação entre o Direito Penal e o Direito Administrativo, 
bem como da importância deste último, em termos de proteção ambiental34.

4.3 Princípio da proteção jurisdicional efetiva
A Constituição da República Portuguesa, no art. 52^, 3, a), estabelece, 

in verbis:
É conferido a todos, pessoalmente ou através de associações de 
defesa dos interesses em causa, o direito de acção popular nos 
casos e termos previstos na lei, incluindo o direito de requerer 
para o lesado ou lesados a correspondente indemnização, 
nomeadamente para:
a) Promover a prevenção, a cessação ou a perseguição judicial 
das infracções contra a saúde pública, os direitos dos consu
midores, a qualidade de vida, a preservação do ambiente e do 
patrimônio cultural.

34 Em relação ao fato da proteção ambiental não poder ser absoluta e, ainda, do direito 
penal estar claramente ligado ao direito administrativo em tal área jurídica, ver Mata 
Barranco (1996).



Essa previsão constitucional torna cristalina "a densidade subjectiva e o 
caracter vinculante do direito ao ambiente" (RODRIGUES, 1999, p. 947,1998, 
p. 106) que, uma vez incluído entre os direitos classificados como direitos 
difusos, têm, na ação popular, o direito de promover os seus interesses. É 
clara a proteção jurisdicional dada ao meio ambiente que, uma vez lesado, 
possui instrumentos de defesa contra essas ações lesivas. É justamente aqui 
que se nota mais claramente a importância prática da previsão do ambiente 
como direito subjetivo, uma vez que, assim, abre-se a possibilidade para os 
cidadãos, diante de uma violação relacionada ao ambiente, de reclamarem, 
perante os tribunais, a tutela ambiental. O próprio art. 205, ng 1, da CRP 
garante essa proteção jurisdicional efetiva ao estabelecer, in verbis: "A todos 
é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos 
e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por 
insuficiência de meios econômicos".

4.4 Princípio da prevenção
É certo que, uma vez lesado o meio ambiente, dispomos de instru

mentos jurisdicionais que garantam a sua efetiva proteção. No entanto, 
impedir uma ação lesiva contra o meio ambiente, como, por exemplo, 
uma poluição em medida inadmissível, é muito mais eficaz35 na proteção 
e conservação36 ambiental do que uma punição posterior. A prevenção é 
particularmente importante em matéria ambiental porque se trata de uma 
estratégia-chave, ao considerarmos que os danos ocasionados, como, por 
exemplo, a contaminação atmosférica mundial, costumam ser irreversíveis 
ou causadores de graves sequelas.
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35 Em relação à eficácia do direito ambiental, ver Bianco Lozano (1997, p. 98).
36 Quando mencionamos a necessidade da conservação ambientai, importante salientarmos 

o que está previsto pela Lei ns 11/1987 -  Lei de Bases do Ambiente no art. 52, 2., f, 
in verbis: "Conservação da Natureza é a gestão da utilização humana da Natureza, de 
modo a viabilizar de forma perene a máxima rentabilidade compatível com a manutenção 
da capacidade de regeneração de todos os recursos vivos". Essa definição deixa clara a 
intenção do legislador ao proteger o ambiente. Ele não visa a uma proteção absoluta, 
como já tivemos a oportunidade de mencionar anteriormente, mas sim a uma proteção 
que busque o exato equilíbrio entre 0 desenvolvimento econômico necessário e a
garantia da qualidade ambiental. Em relação à poluição, por exemplo, o que se pretende 
para assegurar a conservação da natureza é que não sejam emitidos níveis intoleráveis de 
poluentes, seja nas águas ou na atmosfera.
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Justamente levando em consideração a importância do caráter 
preventivo do Direito Ambiental é que o princípio da prevenção é consi
derado como um verdadeiro pilar do ordenamento jurídico ambiental.

Trata-se, portanto, de um princípio que pode ser visto como a palavra 
de ordem em matéria ambiental, uma vez que é sabido que, na maioria das 
vezes, os danos ambientais ocasionados são irreversíveis e irreparáveis37. 
Portanto, seguindo esta linha de raciocínio, mais importante do que punir 
é prevenir danos ocasionados ao ambiente, uma vez que de nada adian
taria uma punição após a ocorrência de um dano coletivo irreversível. E é 
justamente em razão disso que muitas condutas contrárias ao ambiente são 
tipificadas como de perigo abstrato que, apesar de não recomendáveis em 
matéria penal, acabam por ser necessárias para a proteção ambiental.

A própria CRP, no art. 662, 2, a, deixa evidenciada a necessidade da 
prevenção acerca da poluição e seus efeitos, em uma evidente demonstração 
da adoção do princípio da prevenção como fundamento do Direito Ambiental. 
Tanto o Estado como terceiros são obrigados a não cometerem ações que 
sejam lesivas ao meio ambiente, devendo, assim, absterem-se delas.

Para se alcançar um nível de prevenção e preservação ambiental satis
fatório, é mister que as pessoa tenham consciência ecológica, consciência 
essa que será atingida por meio da educação ambiental, princípio expressa
mente previsto na CRP, art. 669, 2, g3S, e da informação.
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37 No mesmo sentido, demonstrando a importância do princípio da prevenção, em se 
considerando as dificuldades de reparação dos danos ocasionados contra o ambiente, 
Dias (2002, p. 17), segundo o qual "a prevenção tem, no âmbito do direito do ambiente, um 
relevo muito especial, devido à natureza muito própria dos bens que se tutelam: o bem 
jurídico ambiente, sobretudo no que diz respeito aos seus componentes naturais, tem uma 
natureza única que torna a sua 'recuperação' extremamente difícil, quando não impos
sível. Às enormes dificuldades da reconstituição 'natural' juntam-se os seus custos 
elevadíssimos os quais, em muitos casos, não podem ser impostos aos poluidores. Como 
tal, 0 que mais importa na regulamentação jurídica dos comportamentos susceptíveis de 
produzir efeitos sobre o ambiente, é prevenir danos e agressões ambientais em vez de as 
(tentar) remediar".

38 Referido artigo da CRP estabelece, in verbis: "Para assegurar o direito ao ambiente, no 
quadro de um desenvolvimento sustentável, incumbe ao Estado, por meio de organismos 
próprios e com 0 envolvimento e a participação dos cidadãos: promover a educação 
ambiental e o respeito pelos valores do ambiente".
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4.5 Princípio da acessoriedade administrativa
Princípio de grande importância na área do Direito Penal do Ambiente 

é o da acessoriedade administrativa, uma vez que consiste em uma maneira 
da índole preventiva do direito ao ambiente ser garantida, de forma eficaz. 
Reconhece-se, assim, o protagonismo do Direito Administrativo em relação 
à disciplina ambiental, já que de outra maneira não podería ser, ao conside
rarmos que o Direito Penal deva sempre atuar como ultimo ratio da política 
social. Com efeito, afirma Dias {2002, p. 24) que o Direito Penal não poderia 
ser o protagonista na proteção ambiental uma vez que "isso seria reconhecer 
que as infracções às normas ambientais implicavam sempre uma violação de 
condições básicas de convivência social e um atentado aos valores funda
mentais da comunidade social juridicamente organizada". Contudo, assim 
como o autor também o faz, ressaltamos que isso não implica dizer que o 
Direito Penal não deva intervir na tutela ambiental. Tanto é verdade, que 
há um claro aumento dos instrumentos do Direito Penal, como o próprio 
Código Penal após a Revisão de 1995 deixou demonstrado, com a inclusão 
dos crimes de poluição e de danos contra a natureza, previstos expressa
mente nos arts. 2795 e 2785, respectivamente.

Se é certo, como já anteriormente afirmamos, que a necessidade leva 
o legislador a criminalizar certas condutas lesivas ao meio ambiente, como 
foi o caso do delito de poluição, não podemos deixar de estar atentos para 
o fato de que

[...] tal valorização da intervenção penal no domínio do ambiente 
não deve obscurecer o facto de que a sua consequente protecção 
deve começar por uma política econômica e industrial racional 
e pela utilização de mecanismos técnicos e jurídicos de inter
venção e controle de outros ramos do direito, designadamente 
do direito administrativo". {RODRIGUES, 1998, p. 113)

O Direito Penal e o Direito Administrativo, portanto, devem estar 
relacionados de maneira a tornar concreta uma relação de integração, em 
uma nítida busca da eficácia na proteção ambiental, salientando, contudo, 
que o Direito Administrativo acaba por conseguir, muitas vezes, efeitos 
dissuasores muito mais significativos que o Direito Penal39.

39 Faria Costa (2000, p. 313), afirma que "outros ramos do direito podem conseguir efeitos 
dissuasores muito mais significativos". Acreditamos que no caso do delito de poluição, o 
Direito Administrativo é ciaramente um dos ramos mencionados pelo autor.
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Conclusão
Nos últimos anos, foram poucas as questões que ocasionaram tanto fervor 

e inquietação como a atinente às relações do Homem com o meio ambiente em 
que vive, condicionador da sua existência e que pode ser o responsável pela sua 
própria destruição.

A importância da proteção que deve ser conferida ao meio ambiente 
envolve não apenas o presente, mas também o futuro, uma vez que os 
reflexos das ações atuais atingirão as gerações vindouras. A preocupação 
com o ambiente vem sendo cada vez maior, tendo em vista que o Homem 
já se deu conta de que a humanidade está sendo ameaçada e tudo isso por 
culpa dele que, sem dúvidas, é o maior poluidor da natureza. Assim, o impor
tante é a consciencialização de que a prevenção é fundamental em termos 
ambientais, já que as ofensas ao meio ambiente são nítidos exemplos dos 
grandes e novos perigos que caracterizam a sociedade de risco.

É verdade que os riscos sociais são cada vez maiores. O grande 
problema da humanidade está, no entanto, no fato de apenas se consciencia- 
lizar quando os problemas atingem dimensões catastróficas. O que é preciso, 
nomeadamente na área ambiental, é uma consciência anterior, razão pela 
qual a atuação preventiva é fundamental.

Estamos nitidamente diante de um direito social do Homem. E mais, 
diante de um direito fundamental: o direito ao meio ambiente, considerando 
que o direito à qualidade do meio ambiente pode ser extraído da sua relação 
com o maior de todos os direitos fundamentais, que é o direito à vida. Dessa 
forma, a qualidade do meio ambiente é uma tutela instrumental, porque é por 
meio dela que a vida é protegida. É nítida a Constituição da República Portu
guesa que, no art. 669, consagrou o meio ambiente como bem constitucional.

A proteção ao ambiente é imediata e advém da necessidade de uma 
resposta diante da complexidade das situações apresentadas na sociedade 
moderna. Se é verdade que a sociedade do risco, na qual vivemos, implica 
processos políticos conflituosos, porque os interesses envolvidos também o 
são, estes não se podem sobrepor à proteção ambiental.

O ambiente não tem nacionalidade nem soberania; atinge a todos. 
Assim, a proteção deve visar ao longo prazo, porque todos acabarão sofrendo 
as consequências, como já ocorre em relação ao aquecimento global.

Devemos ter claro que o Direito Penal não pode consistir no único 
instrumento para uma política ambiental, sendo necessário que haja uma 
política econômica paralela coerente para, então, podermos vislumbrar 
um possível desenvolvimento sustentável que vise, acima de tudo, a uma 
harmonia entre a industrialização, o desenvolvimento econômico e a efetiva/ 
adequada proteção ambiental.
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