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EDITORIAL

Prezado Leitor,

Com satisfação, apresentamos os volumes 202/203, corres-
pondentes aos anos de 2011-2012, nesta fase em que se encerra 
nossa gestão no Conselho Editorial da Revista Justitia.

Em razão do tempo decorrido, alguns artigos deixaram de 
ser publicados, e outros foram atualizados, a fim de manter o 
objetivo principal da Revista, qual seja, trazer reflexões de grande 
valor ao tratar de temas relevantes para a classe jurídica e aos 
cidadãos.

Apesar das dificuldades encontradas, não abandonamos o 
ideal de dar continuidade a esta importante fonte de teses e ideias, 
resultado da colaboração sempre tão indispensável dos membros 
do Ministério Público de São Paulo e de outros Estados.

Com inegável emoção transmitimos aos leitores a notícia de 
que esta será a última edição física da revista, que doravante será 
publicada apenas em meio eletrônico.

Parte da história institucional, a Justitia terá sempre seu 
papel reservado. Estamos certos que, com a regularização das 
publicações, mesmo que em meio eletrônico, a Revista conti-
nuará atingindo suas finalidades.

Desejamos a todos uma boa leitura.

Arthur Medeiros Neto
Diretor
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A Incidência do Uso de Drogas Ilícitas nos 
Quartéis das Forças Armadas

Luciano Moreira GORRILHAS*

• SUMÁRIO: Introdução. 1 O uso de drogas, em lugar sujeito à  administração 
militar, é crime militar? 2 Aspectos penais e processuais penais da 
legislação castrense referentes às drogas. 3 Princípio da insignificância. 
Conclusão. Referências.

• RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar as espécies de drogas 
ilícitas mais utilizadas em organizações militares, notadamente no Estado 
do Rio de Janeiro. Em uma segunda perspectiva, propõe-se a apontar 
falhas na legislação penal e processual penal militar, referentes ao assunto 
em tela. Para tanto, faz a comparação entre o art. 290 do Código Penal 
Militar (CPM) e a nova Lei de Drogas (Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 
2006), principalmente no que tange aos preceitos primários e secundários 
das aludidas normas. No tocante ao porte de drogas, aborda a vexata 
questio atinente à aplicação do princípio da insignificância para o civil e o 
militar. Ao final, sugere o implemento de uma política efetiva de combate 
às drogas nos quartéis. 

• PALAVRAS-CHAVE: Forças Armadas. Crime militar. Uso de drogas. 
 Legislação penal militar. Princípio da insignificância. 

Introdução
Este trabalho tem por objetivo apresentar as espécies de drogas ilícitas 

mais consumidas na esfera das organizações militares, bem como, sob a ótica 
do presente estudo, apontar falhas nas legislações penal e processual penal 
militar, concernentes ao assunto em tela.

Recente pesquisa feita perante a Procuradoria de Justiça Militar do Rio 
de Janeiro, com o auxílio do Analista de Inteligência, Coronel Diógenes Dantas 
Filho, constatou que, no período compreendido entre os anos de 2005 e 
2010, ocorreram crimes militares envolvendo drogas, em diversas organi-
zações militares (OMs) das Forças Armadas, sediadas na cidade carioca.

* Membro do Ministério Público Militar do Rio de Janeiro.
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A aludida investigação registrou 174 casos envolvendo drogas 
– maconha e cocaína – em poder de militares da Marinha, Exército e 
Aeronáutica, sujeitos ativos das condutas descritas no art. 290 do CPM, 
cuja rubrica marginal assinala: tráfico, posse ou uso de entorpecente ou 
substância de efeito similar.

Embora a busca mencionada tenha centrado seu foco no Estado do 
Rio de Janeiro, constam, no site do Ministério Público Militar, variados dados 
atinentes ao uso e comercialização de drogas por militares federais em 
outras cidades do Brasil. Nesse sentido, afigura-se oportuno trazer à colação 
os seguintes registros:

     
- Campo Grande/MS – “Um soldado do Exército foi denunciado 
pela Procuradoria de Justiça Militar por ter utilizado viatura 
militar para ir a uma “boca de fumo” para trocar o som do 
veículo por papelotes de pasta base de cocaína”.
- Manaus/AM – “Três soldados foram denunciados por tráfico 
pela Procuradoria de Justiça Militar de Manaus, em razão de 
tentarem embarcar para Belém, [com] 16,5 quilos de cocaína, 
em voo da Força Aérea Brasileira”.
- Recife/PE – “Um soldado do Exército foi condenado por porte 
de drogas e outro por tráfico, em razão de terem sido flagrados 
durante revista, ocorrida no Destacamento Dom Pedro II, na 
cidade de Cabrobó”.
- São Paulo/SP – “Um tenente médico da Aeronáutica foi 
denunciado pela Procuradoria de Justiça Militar de São Paulo, 
em razão de ter desviado, para uso próprio, 18 ampolas de 
cloridrato de petidina e 5 ampolas de alfentanila”. 
- Juiz de Fora/MG – “Em razão do grande número de crimes 
militares envolvendo drogas de uso proibido na 4a. Circuns-
crição Judiciária Militar (Minas Gerais), a Procuradoria de 
Justiça Militar editou recomendação aos comandos militares, 
no sentido de criação de programas de prevenção com cartilhas 
abordando os riscos de contato com drogas ilícitas, reforço 
das instruções militares, durante os cursos de formação, com 
detalhamento das consequências penais de tais práticas e 
intensificação das revistas quando do ingresso nas Organizações 
Militares”.

Vale destacar ainda outros dois episódios acontecidos no Rio de 
Janeiro que, embora não tenham feito parte da estatística mencionada, em 
razão de os crimes principais praticados terem sido os de homicídio e furto, o 
uso de drogas foi fator preponderante para a prática dos sobreditos delitos. 
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Vejam-se:
     

• Em dezembro de 2003, no Forte de São João, durante uma festa de 
confraternização por término de tempo de serviço, quatro soldados 
do Exército, sob efeito de drogas, deixaram um colega de farda preso 
no interior de uma caixa d’água por vinte e quatro horas, vindo este a 
falecer por afogamento. Os quatro militares foram denunciados por 
homicídio doloso.

• Em 2004, um soldado do Exército subtraiu um fuzil automático 
leve-FAL, do interior do Batalhão Escola de Engenharia. O armamento 
foi entregue a dois civis que o aguardavam do lado de fora da Unidade 
e levado para a favela de Antares, no Rio de Janeiro, para ser negociado 
com o chefe do tráfico, nominado “Patric”.
     
Desse modo, forçosa é a infeliz constatação de que as referidas 

substâncias estupefacientes, as quais constituem verdadeiras pragas para a 
humanidade, espraiam-se, de forma vertiginosa, pelos mais variados segmen-
tos sociais, incluindo, nesse preocupante cenário, instituições relevantes para 
o País, dentre as quais merecem destaque as Forças Armadas.

O consumo de drogas no interior dos quartéis das Forças Armadas, 
principalmente por militares de serviço que portam armas de alto potencial 
lesivo, é extremamente preocupante, na medida em que, além de colocar 
a segurança da caserna em potencial risco, facilita ações de organizações 
 criminosas que, vez ou outra, invadem organizações militares com o propósito 
de subtrair armamentos.

1 O uso de drogas, em lugar sujeito à administração militar, é crime militar?
Uma resposta açodada e desatenta à indagação supra, tende a levar à 

afirmação de que o uso de drogas não é crime, mas tão somente as condutas 
que as precedem: ter em depósito, transportar e trazer consigo para uso 
próprio substâncias entorpecentes (art. 290 do CPM). De fato, esse  raciocínio 
é válido e correto, entretanto, restringe-se ao tipo penal referido.

Assim sendo, não se pode olvidar que os efeitos decorrentes da utili-
zação da droga, os quais se assemelham aos da embriaguez proveniente 
do uso de álcool, recebem o mesmo tratamento jurídico-penal. Não foi por 
outra razão que o legislador do Código Penal comum descreveu: “Art. 28 – 
Não excluem a imputabilidade penal: [...] II – a embriaguez, voluntária ou 
culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.” (grifou-se).
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Dessa forma, o simples uso de drogas, sem o porte precedente, pode, 
em tese, configurar outros tipos penais militares, como, por exemplo, o de 
um militar ou um funcionário civil que venha a conduzir, em via pública, 
viatura militar, sob os efeitos de droga. “Art. 279. Dirigir veículo motorizado, 
sob administração militar na via pública, encontrando-se em estado de 
embriaguez, por bebida alcoólica, ou qualquer outro inebriante” (grifou-se).

Noutro atuar, e sempre em tese, o militar poderá incidir no crime do 
art. 202 do CPM (embriaguez em serviço), caso esteja de serviço e venha a 
embriagar-se por álcool ou substância de efeitos análogos (drogas).

Pontue-se que nos dois hipotéticos casos citados (referentes ao uso de 
drogas), o enquadramento penal independe da prévia apreensão do material 
entorpecente (condição indispensável para a tipicidade do art. 290 do CPM). 
Com efeito, bastará, para fins de prova da materialidade da embriaguez por 
droga, a utilização dos seguintes meios probatórios: exame de sangue (válido 
somente com autorização do autor do fato, como expressamente estabelece 
o art. 296, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) – “Ninguém está 
obrigado a produzir prova que o incrimine, ou ao seu cônjuge, descendente, 
ascendente ou irmão”), exame clínico e oitivas de testemunhas.

Impende destacar que, no tocante à embriaguez proveniente do 
álcool, embora a aludida norma (art. 279 do CPM) date de 1969, foi mais 
técnica que a similar contida na legislação de trânsito (art. 306, Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB): “Conduzir 
veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por 
litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de 
qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação 
dada pela Lei nº 11.705, de 2008)”, uma vez que não inseriu nos elementos 
do tipo, quantidade específica de álcool, como parâmetro caracterizador do 
estado de ebriez. 

Destarte, consoante à legislação penal comum extravagante 
referida, caso o condutor, em tese, embriagado, não assopre o bafômetro 
ou não permita a retirada de sangue para exame, fica impossibilitada a 
 demonstração da concentração de álcool por litro de sangue igual ou 
superior a 0,6 decigramas, resultando, assim, afastada a tipicidade penal da 
conduta do motorista. É mister ressaltar que não valem, nestas hipóteses, 
para fins probantes, testemunhos de visu do fato e o exame clínico, por não 
possuírem idoneidade para comprovar a quantidade de álcool no sangue do 
condutor mencionada linhas atrás, demarcada pela lei.

Felizmente, a lei em comento foi alterada (Lei nº 12.760/2012), e 
a atual redação do art. 306 do CTB tipifica como crime, à semelhança do 
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Código Penal Militar, a condução de veículo automotor com a capacidade 
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância 
psicoativa que determine dependência. A embriaguez pode agora ser 
demonstrada pelos mais variados tipos de provas.

2 Aspectos penais e processuais penais da legislação castrense referentes 
às drogas

Sem embargos a entendimentos diversos, adota-se neste trabalho a 
tese de que a legislação penal militar, por sua especialidade, tutela somente, 
de forma mediata, o bem jurídico: saúde pública, nos crimes que envolvam 
drogas.

A hierarquia e a disciplina, supedâneos indispensáveis para opera-
cionalidade das Forças Armadas, constituem o bem jurídico imediato a ser 
protegido, razão pela qual comunga-se, neste artigo, com a ideia de que não 
devem ser aplicados, no âmbito castrense, alguns institutos de direito penal 
comum, notadamente aqueles que, por suas características intrínsecas, 
estão mais afeitos à citada legislação e, portanto, não se coadunam com a 
índole da legislação penal militar.

Com referência ao tipo penal encartado no art. 290 do CPM, o único 
existente nesse diploma legal relativo ao porte e comercialização de drogas 
(tráfico), encontra-se eivado de falhas técnicas, fato já tratado por este 
articulista1 em outra oportunidade.

Com efeito, basta uma passada de olhos nas elementares do tipo do 
art. 290 do CPM para se perceber, sem maiores dificuldades, que o legislador 
da época tratou de igual forma aquele que porta pequena porção de entor-
pecente para uso próprio (usuário) com aquele que comercializa grandes 
quantidades do mesmo produto (características do tráfico). Veja-se o art. 
290, CPM, in verbis:

Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que 
gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 
ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de 

1 O trabalho, intitulado O artigo 290 do Código Penal Militar (tráfico, posse ou uso de 
entorpecente) e a nova lei antidrogas, está disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/
texto/9830>.
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qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que 
determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à 
administração militar, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, até cinco anos. 

Nota-se que, erroneamente, foram seguidas as pegadas do Decreto 
nº 385, de 26 dezembro de 1968, o qual, modificando a redação do art. 
281 do Código Penal Comum, equiparou as condutas de traficar e trazer 
consigo substâncias entorpecentes. Assim, torna-se factível que um agente, 
condenado pela prática de tráfico de drogas no interior de uma OM, pelo art. 
290 do CPM, venha a ser contemplado com a suspensão condicional da pena 
(Sursis). Para tanto, basta que seja primário e de bons antecedentes e sofra 
uma sanção de até dois anos de reclusão. Por incrível que possa parecer, 
a mesma punição poderá recair sobre um simples usuário, reincidente, 
preso em flagrante portando drogas (a pena em abstrato do crime do art. 
290 do CPM é de um a cinco anos de reclusão). Nesse contexto, releva aqui 
 considerar que a lei foi muito condescendente com o traficante e extrema-
mente rigorosa com o usuário.

Em outro diapasão, a Lei nº 11.343, de 23 agosto de 2006, no art. 33, 
transcrito a seguir, estabelece pena de reclusão de cinco a quinze anos para 
o tráfico de drogas. Ressalte-se que a pena máxima do art. 290 do CPM 
equivale à mínima da nova lei de drogas.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, 
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo 
ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização 
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 
500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No campo processual penal militar, a legislação foi totalmente omissa 
quanto aos aspectos procedimentais, descurando-se até mesmo no que 
toca à exigência de laudo prévio de constatação de droga para  oferecimento 
da denúncia e laudo definitivo para condenação do acusado. Para o 
 preenchimento dessa imperdoável lacuna, faz-se necessário, por analogia, 
aplicar dispositivos constantes da nova lei de drogas (art. 3º do CPPM).
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3 Princípio da insignificância
A legislação penal militar contempla expressamente o princípio da 

insignificância (atipicidade material da conduta) nos crimes patrimoniais, 
exceto o delito de receptação (ver art. 240, § 1º, do CPM e art. 253 do CPM), 
e no delito de lesão corporal levíssima (art. 209, § 6º, do CPM).

Vale consignar que, nessas modalidades de crimes, em regra, não há 
desdobramentos resultantes das condutas ilícitas e perniciosas praticadas, 
vale dizer, o momento consumativo exaure-se em si mesmo, razão pela qual 
o princípio da bagatela (insignificância) é bem aceito na doutrina e jurispru-
dência. 

Todavia, o mesmo não ocorre com o crime do art. 290 do CPM – na 
modalidade de posse de droga para uso de militar. De fato, o objeto material 
do crime – a droga – age de forma imprevisível no organismo daquele que 
a consome. As reações são as mais variadas em cada pessoa, não impor-
tando a quantidade consumida, se pequena ou não. Desse modo, não raro, 
os consumidores de droga, notadamente militares em serviço, tendem 
a praticar outras infrações penais, após o seu consumo. As infrações mais 
comuns são abandono de posto (art. 195 do CPM), disparos de armas de 
fogo ou, ainda, delitos mais graves, como os apontados alhures – o homicídio 
na caixa d’água e a venda de armas militares para o tráfico.

Assim sendo, sem a pretensão de adotar uma visão puramente legalista, 
este articulista entende não ter guarida o princípio da insignificância nos 
delitos de posse para uso próprio de droga, quando o sujeito ativo for militar, 
tanto mais se estiver de serviço. 

Nessa esteira, merecem encômios a recente decisão do STF que, por 
maioria de votos, negou aplicação do princípio da insignificância penal a um 
militar pego portando 0,1 grama de maconha no Hospital Geral de Brasília 
(HC 103.684). 

Digno de destaque foi o voto do relator, Ministro Ayres Brito que, com 
a seguinte fundamentação, seguida pela maioria dos ministros, assentou: 
“A presença de militar sob o efeito de drogas afeta a eficiência das Forças 
Armadas, além dos valores e princípios da vida na caserna”.

Com efeito, não se concebe a ideia de que possa o militar desenvolver 
uma pronta e eficiente resposta em suas missões usuais, verbi gratia, 
vigilância, manutenção em aeronaves, treinamento militar com armas de 
fogo, reparos em navios ou tanques, sob o efeito de droga.

Noutra vereda, propugna-se cabível a aplicação do princípio da 
 insignificância, no porte de drogas, quando o infrator for civil. Adite-se, a esse 
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respeito, que, não raro, civis ingressam, clandestinamente, em organizações 
militares para consumirem pequenas quantidades de drogas, oportunidade 
em que são presos pelo delito insculpido no art. 302 do CPM (ingresso 
clandestino) e porte ilegal de drogas, quando estas são encontradas. 

Conclusão
Do exposto, sobressai-se, como urgente e necessário, o implemento 

de uma política efetiva de combate às drogas, com ações preventivas 
– programas de instrução, palestras sobre drogas e visitas a centros de 
drogados – e repressivas, as quais deverão incluir, desde minuciosas revistas 
diárias nos materiais e armários de militares de serviço, emprego de cães 
farejadores, até prisões em flagrante de infratores.

No campo legislativo, diante das falhas técnicas apontadas no art. 290 
do CPM, bem como as omissões procedimentais do CPPM, faz-se premente 
uma reformulação em ambos os diplomas legais com, inclusive, a criação, 
na seara processual penal militar, de um rito especial para processo e 
julgamento de crimes dessa natureza, notadamente em razão da demanda 
atual – com projeção de aumento no futuro – de delitos envolvendo o uso e 
comercialização de drogas em lugares sujeitos à administração militar. 

GORRILHAS, L. M. The incidence of illicit drug use in Armed Forces barracks. 
Justitia, São Paulo, v. 202/203, p. 13-21, Jan./Dec. 2011-2012. 

• ABSTRACT: The theme aimed to present the types of illicit drugs most 
used in military organizations, particularly in the state of Rio de Janeiro. In 
a second perspective, it was intended to point out flaws in the penal law 
and military penal procedure, referring to the subject at hand. Throughout 
this work, the article 290 of the Military Penal Code was compared to the 
new Drug Law (Law No. 11,343, of 23/08/2006), especially referring to the 
primary and secondary precepts of the aforementioned topics. Regarding 
the drug possession, the vexata quaestio was mentioned with respect to 
the Principle of Immateriality application for the civilian and the military. 
The study was concluded by suggesting an effective implementation of 
drugs policy in the barracks.

• KEY WORDS: Armed Forces. Military crime. Drugs use. Military criminal 
law. Principle of Immateriality.
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Algumas Considerações acerca da Partici  pação das 
Forças Armadas em Operações, no Cumprimento 

da Lei e da Ordem, Notadamente em 
Comunidades Cariocas

            
Luciano Moreira GORRILHAS*

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Históricos recentes de participações das Forças 
Armadas no cumprimento da Lei e da Ordem. 2 Teoria das janelas 
quebradas versus favelas localizadas no Rio de Janeiro. 3 É legal a 
utilização e permanência das Forças Armadas em morros cariocas? 3.1 
Tipos de ilícitos mais frequentes praticados por civis contra as Forças 
de Pacificação no Complexo da Penha e do Alemão. 3.2 Possível dilema 
na determinação da competência da Justiça Militar para julgar crimes 
ocorridos em operações envolvendo as Forças Armadas no cumprimento 
da Lei e da Ordem. Conclusão. Referências.

• RESUMO: As Forças Armadas vêm, com certa frequência, atuando no 
cumprimento da Lei e da Ordem em vários segmentos sociais,  notadamente 
na área de Segurança Pública. Desse modo, parte da sociedade brasileira 
vê nessa Instituição a solução para problemas atinentes ao tráfico de 
drogas e aos crimes organizados, o que é contestado por alguns juristas, 
que consideram o procedimento adotado inconstitucional.

• PALAVRAS-CHAVE: Lei e ordem. Forças Armadas. Comunidades cariocas. 
Competência. Ilícitos frequentes. 

Introdução
Houve um tempo em que as Forças Armadas destinavam-se, com 

exclusividade, à defesa da Pátria, implementando treinamentos militares 
específicos, direcionados ao combate de guerra. De fato, com o passar dos 
tempos e em decorrência das consequentes mudanças sociais, a expressão 

* Membro do Ministério Público Militar do Rio de Janeiro.
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“Forças Armadas atuando na defesa da Lei e da Ordem”, descrita no art. 
142 da Constituição Federal (CF), outrora apenas uma norma figurativa no 
mundo jurídico, passou a fazer parte efetiva do cenário brasileiro contempo-
râneo e, até mesmo, internacional.

Vale enfatizar que a aludida locução (lei e ordem), também registrada nas 
Constituições anteriores, vale dizer, 1891, 1934, 1946, 1967 e 1969, exceto a de 
1937, apresenta, segundo a doutrina, imprecisa e ampla conotação semântica, 
havendo, contudo, consenso que abarca contextos atinentes às condições 
mínimas para segurança pública, salubridade e tranquilidade pública. 

Nesse sentido, vem descrita tanto no capítulo que trata das Forças 
Armadas (art. 142 da CF) como no relativo à Segurança Pública (art. 144 da CF).

Dúvidas não há, portanto, que as diversas modalidades de polícias 
elencadas no art. 144 da CF, bem como as Forças Armadas, têm a missão 
constitucional de velar pela segurança pública. É de se observar, entretanto, 
que esta última deve atuar apenas, de forma supletiva, conclusão a que se 
chega, de plano, pelo cotejo dos sobreditos artigos, ou seja, a segurança 
pública dever ser exercida, primordialmente, por órgãos policiais e, na 
 deficiência destes, subsidiariamente, pelas Forças Armadas.       

      
1 Históricos recentes de participações das Forças Armadas no cumprimento 

da Lei e da Ordem

Históricos recentes de Operações das Forças Armadas
OPERAÇÃO MISSÃO
Operação Limite de Estados da 
Federação
(1985 a 1998)

• Permitir a demarcação de 
áreas, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), entre os Estados do 
Acre e de Rondônia, diante da 
iminência de enfrentamento 
entre a polícia de ambos os 
Estados.

Operação Companhia Siderúrgica 
Nacional 
(7 de novembro de 1988)

• Retirar grevistas do interior 
da Siderúrgica e garantir os 
bens da Companhia, mediante 
ordem judicial.
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Operação Eleições/1989
(setembro e novembro de 1989)

• Garantir a normalidade do 
pleito eleitoral, por requisição 
do TSE, Por requisição do TSE.

Operação Eldorado
(1996 a 1997)

• Pacificar a área após o inciden-
te de Eldorado dos Carajás, em 
apoio ao Governo do Pará.

Operação Relâmpago VI
(2002)

• Desocupar a Fazenda Córrego 
da Ponte, de propriedade do 
Senhor Presidente da Repúbli-
ca, ocupada por elementos do 
Movimentos dos Sem Terra 
(MST), diante da indiferença da 
Polícia Militar de Minas Gerais.

Operação Guanabara
(2003)

• Garantir a segurança no Rio de 
Janeiro durante o feriado de 
Carnaval.

Missão das Nações Unidas para a 
estabilização no Haiti
(início em 2004)

• Estabilizar o Haiti; pacificar e 
desarmar grupos guerrilheiros 
e rebeldes; promover eleições 
livres e informadas; formar o 
desenvolvimento institucional 
e econômico do país.

Operação Cimento Social
(2008)

• Garantir a segurança do projeto 
cimento social para a reforma 
de casas no morro da Provi-
dência.

Operação de pacificação do Complexo 
do Alemão e da Penha
(início em 2010 e término previsto 
para setembro de 2011)

• Pacificação das comunidades 
do Complexo do Alemão e da 
Penha.

Operação permanente nas fronteiras 
do Brasil

• Patrulhar as fronteiras; proce-
der a revistas e prender em 
flagrante.

2 Teoria das janelas quebradas versus favelas localizadas no Rio de Janeiro
A teoria das janelas quebradas preconiza que o abandono de um 

local induz ao cometimento de pequenos delitos e a indiferença em relação 
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a esses pequenos delitos pode levar à tolerância a crimes mais graves. Os 
autores dessa teoria registram a seguinte passagem:

     
Imagine um prédio com algumas janelas quebradas. Se elas 
não forem consertadas, a tendência é que vândalos quebrem 
outras. Eventualmente, eles podem também invadir o imóvel e, 
se estiver desocupado, transformá-lo em abrigo ou  incendiá-lo. 
Considere, ainda, uma calçada. Algum lixo se acumula nela. 
Logo, mais lixo virá. Aos poucos, as pessoas começarão a 
descarregar todo o seu lixo nessa calçada.

Assim sendo, a teoria em comento sintetiza o seguinte:
      

O criminoso, longe de ser alguém que age por suas próprias 
razões, é alguém altamente sensível ao seu ambiente e 
 influenciado pela sua realidade. Se ele vive num ambiente onde 
o crime é punido, independente da sua magnitude, então passa 
a considerar outras alternativas. Todavia, se o seu contexto 
sugere que não haverá obstáculo ou castigo por quebrar uma 
janela, bater uma carteira, roubar um banco, sequestrar ou 
exigir propina para assinar um contrato público, então a ocasião 
haverá de formar o ladrão. 

A teoria das janelas quebradas guarda uma relação estreita e direta com 
as favelas localizadas na cidade carioca, uma vez que estas, além de terem 
sofrido um vertiginoso crescimento populacional, decorrente da ausência de 
uma política habitacional estatal, padeceram pelo abandono do Poder Público, 
por quase um século. Desse modo, até o ano de 2006, segundo Carlos Alberto 
de Aguiar, o Rio de Janeiro somou 1.311 favelas, estando 971 situadas em 
região metropolitana.

O fato é que, com a ocupação desordenada das favelas, somada 
à indiferença do Estado, a criminalidade, diga-se o tráfico, apoderou-se 
daqueles territórios habitados, em sua maioria, por uma população menos 
favorecida. Destarte, ante a ausência do Estado, os traficantes implantaram, 
naquelas regiões, um poder paralelo, onde a cúpula do banditismo, a seu 
modo e valendo-se de “leis” próprias (as quais são temidas e respeitadas 
sem contestações pelos moradores), investigam, julgam e executam aqueles 
que desobedecem, violam os preceitos por eles impostos ou se atrevem 
em imiscuir-se nos negócios escusos e rentáveis que ali se desenvolvem 
(relembre-se, a propósito, o caso rumoroso que envolveu a execução do 
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jornalista Tim Lopes, por este tentar investigar a criminalidade no Complexo 
do Alemão). 

Por vezes, quando importunados pela ação pontual da polícia ou 
por facção inimiga, a atuação do tráfico ultrapassa os limites circunscritos 
aos morros cariocas. Assim sendo, aterrorizam a população, promovendo 
arrastões e incendiando carros e ônibus nas principais vias da cidade. O 
ápice do terror, orquestrado pelos traficantes, ocorreu no final de 2010, 
 oportunidade em que, de forma emergencial, foi desencadeada uma 
operação conjunta, envolvendo os órgãos de Segurança Pública e as Forças 
Armadas, a qual culminou com a invasão e tomada do Complexo do Alemão 
e da Penha.

       
3 É legal a utilização e permanência das Forças Armadas em morros 

cariocas?
Em razão do acontecimento mencionado, envolvendo a invasão das 

Forças Armadas aos morros cariocas, e atendendo Exposição de Motivos 
Interministerial nº 00460/MD/GSI, de 2 de dezembro de 2010, decorrente da 
solicitação do governador do Estado, o governo federal autorizou o prosse-
guimento do emprego temporário de militares das Forças Armadas para a 
preservação da ordem pública, nas comunidades do Complexo da Penha e 
do Alemão, nos termos da Lei Complementar nº 97/2009 e do Decreto nº 
3.897/2001. Assim, por meio da Diretriz Ministerial nº 15, de 4 de dezembro 
de 2010, coube ao Exército Brasileiro a espinhosa missão de organizar 
uma Força Pacificadora nas referidas comunidades, oferecendo recursos 
operacionais militares necessários (pessoal e material), com funções de 
patrulhamento, revista e prisão em flagrante.

Com respeito às posições divergentes e sem a pretensão de esgotar 
o assunto, filia-me à corrente doutrinária que sustenta não ser necessário 
um decreto de intervenção do governo federal para que as Forças Armadas 
atuem, de forma episódica, e no menor tempo possível, na segurança pública 
local.

Com efeito, além de a intervenção federal denotar um caráter 
 eminentemente punitivo de um ente federativo autônomo em outro, 
tem-se que uma interpretação sistemática da Constituição da República 
permite a cooperação, de modo geral, entre União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, inclusive, no campo da segurança pública. Vejam-se, 
a respeito, os seguintes dispositivos constitucionais:
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Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 
relações internacionais pelos seguintes princípios: 
IV – não-intervenção; (grifou-se) 
Art. 18. A organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 
Constituição. (grifou-se)
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
 impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência... (grifou-se)
Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios 
de cooperação entre os entes federados,  autorizando a gestão 
associada de serviços públicos, bem como a  transferência total 
ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 
continuidade dos serviços transferidos. (grifou-se)

Os artigos mencionados são autoexplicativos no que se refere à 
autonomia e possibilidade de cooperação entre os entes da Federação, 
valendo destacar que o princípio constitucional reinante, na espécie, é o da 
não intervenção. 

O princípio da eficiência, segundo Paulo Modesto (2000), dirige-se 
para o motivo e fim maior do Estado, a gestão dos serviços sociais essenciais 
à sociedade, visando à adoção de todos os meios legais e morais possíveis 
para a satisfação do bem comum.

Paulo Modesto assenta que o princípio da eficiência, traduzido pelo 
binômio economicidade e eficácia, compõe-se das seguintes características 
básicas: direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade 
do bem comum, participação dos serviços públicos da população e bem de 
qualidade.

Destarte, em nome do princípio da eficiência, as Forças Armadas 
podem e devem atuar, pontualmente, em auxílio à segurança pública.

Conforme já aventado, o art. 142 da CF e seu parágrafo legitima a 
 participação das Forças Armadas na garantia da Lei e da Ordem. Trata-se de 
dispositivo constitucional de eficácia contida ou restringível, uma vez que, 
em regra, depende da intervenção do legislador ordinário para dar eficácia e 
aplicabilidade à norma.

De fato, em razão da mencionada lei constitucional, veio a lume, onze 
anos depois, a já citada Lei Complementar nº 97/1999, dispondo sobre as 
regras gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas.
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É interessante destacar a redação do art. 15, § 2º, da referida lei, in 
verbis: 

      
A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por 
iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá 
de acordo com as diretrizes baixadas em ato do  Presidente 
da República, após esgotados os instrumentos destinados à 
 preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 
e do patrimônio, relacionados no art. 144 da Constituição 
Federal. (grifou-se)

A questão é tão complexa que a Lei Complementar nº 97/1999, após 
ter suas diretrizes fixadas pelo Decreto nº 3.897/2001, foi alterada, por 
duas vezes, respectivamente, pelas Leis Complementares nos 117/2004 e 
136/2010.

De fato, havia inquietantes lacunas na Lei Complementar em comento 
a serem preenchidas, valendo destacar as seguintes: 

      
1 Em que áreas e por quanto tempo deverão atuar as Forças Armadas 

na garantia da Lei e da Ordem?
2 Quando são considerados esgotados os instrumentos destinados à 

preservação da ordem pública relacionados no art. 144 da CF?
3 A atuação dos militares das Forças Armadas, no cumprimento da Lei e 

da Ordem, é considerada atividade militar, para fins de aplicação  da legislação 
penal e processual militar? 

4 A quem cabe o controle operacional da missão?
      
Considera-se que as respostas a essas indagações vieram, ainda de 

forma insatisfatória, por intermédio de alterações constantes nas Leis 
Complementares nos 117/2004 e 136/2010, in verbis:

      
Consideram-se esgotados os instrumentos relacionados no art. 
144 da Constituição Federal quando, em determinado momento, 
forem eles formalmente reconhecidos pelo respectivo Chefe 
do Poder Executivo Federal ou Estadual como indisponíveis, 
 inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua 
missão constitucional. (Art. 15, § 3º, da LC nº 117/2004) 
Na hipótese de emprego nas condições previstas no § 3º 
deste artigo, após mensagem do Presidente da República, 
serão ativados os órgãos operacionais das Forças Armadas, 
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que desenvolverão, de forma episódica, em área  previamente 
estabelecida e por tempo limitado, as ações de caráter 
preventivo e repressivo necessárias para assegurar o resultado 
das operações na garantia da lei e da ordem. (Art. 15, § 4º, da 
LC nº 117/2004) 
Determinado o emprego das Forças Armadas na garantia da 
lei e da ordem, caberá à autoridade competente, mediante 
ato formal, transferir o controle operacional dos órgãos de 
segurança pública necessários ao desenvolvimento das ações 
para a autoridade encarregada das operações, a qual deverá 
constituir um centro de coordenação de operações, composto 
por representantes dos órgãos públicos sob seu controle opera-
cional ou com interesses afins. (Art. 15, § 5º da LC nº 117/2004) 
Considera-se controle operacional, para fins de aplicação desta Lei 
Complementar, o poder conferido à autoridade  encarregada das 
operações, para atribuir e coordenar missões ou tarefas específicas 
a serem desempenhadas por efetivos dos órgãos de segurança 
pública, obedecidas as suas competências  constitucionais ou 
legais. (Art. 15, § 6º, da LC nº 117/2004) 
A atuação do militar nos casos previstos nos arts. 13, 14, 15, 
16-A, nos incisos IV e V do art. 17, no inciso III do art. 17-A, nos 
incisos VI e VII do art. 18, nas atividades de defesa civil a que se 
refere o art. 16 desta Lei Complementar e no inciso XIV do art. 
23 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), 
é considerada atividade militar para os fins do art. 124 da 
 Constituição Federal. (Art. 15, § 7º, LC nº 136/2010) 

O ponto crucial da questão, entende-se, não se restringe apenas às 
hipóteses elencadas, mas consiste também em responder às seguintes 
perguntas: 

      
1 As Forças Armadas estão preparadas para, de forma contínua e 

por considerável tempo, desenvolver atividade eminentemente policial no 
Complexo do Alemão e da Penha ou em outras comunidades, tendo em vista 
que lhes foi atribuído o controle operacional da missão? 

2 As abordagens aos transeuntes estão acontecendo de forma técnica? 
3 As revistas pessoais ocorrem de acordo com os critérios estabelecidos 

na legislação processual penal militar (diante da suspeita de instrumento ou 
produto de crime e elementos de prova – art. 181 do Código de Processo 
Penal Militar [CPPM])?

Preliminarmente, insta pontuar que, pelas características do local 
mencionado, o êxito da operação no Complexo do Alemão e na Penha só 
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foi possível com a imprescindível ajuda das Forças Armadas. Com efeito, 
não fossem os tanques poderosos da Marinha e o treinamento de guerra 
dos militares, os obstáculos naturais do lugar e os plantados pelo tráfico 
 dificilmente seriam rompidos.

Todavia, na concepção deste trabalho, a referida operação em conjunto, 
envolvendo as Forças Armadas e as Polícias Militar e Civil, demanda uma 
análise que deve ser feita sob dois prismas. A primeira refere-se à incursão 
no mencionado Complexo, na qual houve necessário apoio logístico e 
 operacional dos militares federais; a segunda consiste na permanência 
das Forças Armadas no local, no qual o Exército, embora atuando em 
parceria com outras polícias, assumiu a iniciativa e o total controle de ações 
 tipicamente policiais, como abordagens e revistas pessoais em transeuntes. 
Enfatize-se que esses procedimentos têm gerado insatisfações de moradores 
e  frequentadores do Complexo, os quais não reconhecem a legitimidade 
de militares federais para tal mister, principalmente quando realizadas por 
jovens e inexperientes soldados.

Assim sendo, os procedimentos policiais em comento vêm  suscitando 
desfechos não desejáveis, em que alguns cidadãos que circulam pelo Complexo, 
insatisfeitos com a abordagem, nem sempre necessárias, de militares federais, 
ofendem verbalmente integrantes de patrulhas do Exército, oportunidade em 
que são presos em flagrante por desacato. 

3.1 Tipos de ilícitos mais frequentes praticados por civis contra as 
Forças de Pacificação no Complexo da Penha e do Alemão

Este subitem traz alguns exemplos de prisões em flagrante, a fim de 
propiciar uma visão geral dos acontecimentos.

Quadro 1 – Amostragem de delitos praticados por civis contra as Forças 
de Pacificação

      
FATO GERADOR AÇÃO DO EXÉRCITO REAÇÃO DO CIVIL RESULTADO

Som alto no carro 
de civil

Abordagem e revista 
pessoal

Xingamentos e 
ofensas

Civil denunciado por 
desacato

Briga entre marido e 
mulher

Abordagem e revista 
pessoal

Xingamentos e 
ofensas

Civil denunciado por 
desacato

Colisão entre 
veículos civis

Abordagem e revista 
pessoal

Xingamentos e 
ofensas

Civil denunciado por 
desacato
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Civil, com uma 
garrafa de cerveja, 
ameaça arremessá-
la contra militares

Abordagem e prisão 
em flagrante por 
desacato

Xingamentos e 
ofensas

Prisão em flagrante 
por denunciado

Civis, no interior de 
veículo, próximo 
a um bar, onde se 
realizava um baile 
funk

Abordagem e revista 
pessoal

Populares que 
saíam do baile funk 
hostilizam a tropa 
e, quando contidos, 
um dos civis 
agride militar com 
cabeçada

Prisão por desacato 
e resistência

Veículo conduzido 
por civil em alta 
velocidade

Alertado pela 
patrulha do Exército 
para reduzir a 
marcha do veículo

Acelera veículo e se 
põe em fuga

Denunciado por 
desobediência

Equipe do Exército, 
em posto estático, é 
provocada por civis

Abordagem e revista 
pessoal

Xingamentos Prisão por desacato

Abordagem pessoal Revista pessoal Luta corporal Denunciado por 
lesão corporal e 
resistência

Briga entre civis em 
campo de futebol

Abordagem para 
separação dos 
contendores

Xingamentos 
e tentativa de 
agressão contra 
militar

Prisão por desacato

Militar verifica 
banheiro 
utilizado por civil, 
 encontrando 
papelote de cocaína 
vazio

Abordagem e revista 
pessoal

Xingamentos Prisão por desacato

Capitão do Exército 
vistoria com 
Agência Nacional do 
Petróleo estabeleci-
mento comercial e 
encontra máquina 
de caça-níquel

Ordem de prisão 
ao civil, dono do 
estabelecimento

Xingamentos 
e tentativa de 
agressão contra o 
militar

Prisão por desacato

Verifica-se que o fato gerador de alguns flagrantes citados foi desenca-
deado por questões que, originariamente, não demandariam intervenções 
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por militares federais, mas sim pelas polícias civil e militar do Estado, até 
porque estas instituições integram a Força de Pacificação. 

Situação diversa acontece em relação aos militares das Forças Armadas 
que atuam nas fronteiras do Brasil. Nesses casos, fazendo as vezes da Polícia 
Federal, o Exército, com recorrência vezes sem parcerias, assume o papel 
de patrulhamento, revistas pessoais e prisões em flagrante em delitos de 
quaisquer naturezas (comuns ou militares). 

      
3.2 Possível dilema na determinação da competência da Justiça 

Militar para julgar crimes ocorridos em operações envolvendo as 
Forças Armadas no cumprimento da Lei e da Ordem

Nos casos em que se trata de estabelecer a competência da Justiça 
Militar da União, quer no plano legislativo, quer no jurisprudencial, ocorrem 
verdadeiras “colchas de retalhos jurídicos”, notadamente quando civis estão 
envolvidos no polo passivo ou ativo do delito. 

É pertinente, nesse sentido, trazer à colação a Lei nº 9.299/1996, a qual 
retirou a competência da Justiça Militar para julgar crimes dolosos contra a 
vida quando a vítima for civil, conforme dispõe o art. 9º, parágrafo único: “Os 
crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos 
contra civil, serão da competência da justiça comum.”.

Pois bem, recentemente, foi aprovado pelo Congresso Nacional, o 
Projeto de Lei (PL) nº 6.615/2009, o qual restabeleceu a competência da 
Justiça Militar para julgamento de crimes dolosos contra a vida cometidos 
no contexto de abate de aeronaves civis, na hipótese do art. 303 do Código 
Brasileiro de Aeronáutica. 

Tem-se, assim, dois pesos e duas medidas, já que se porventura militares 
das Forças Armadas terrestres e marítimas, em um confronto inevitável, seja 
em uma comunidade ou fronteira do Brasil, venham a atingir mortalmente 
um civil – por hipótese, um traficante –, responderão pelo crime perante o 
Tribunal do Júri.

Em outra esteira, oficiais da Força Aérea Brasileira, no mesmo cumpri-
mento da Lei e da Ordem, ao dispararem contra uma aeronave hostil, 
pilotada, por exemplo, por traficante, serão processados e julgados pela 
Justiça Militar.

Com relação ao civil no polo ativo do crime, embora o inc. III, alínea “d”, 
do art. 9º do CPM considere crime militar aquele praticado por civil contra 
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militar em função de natureza militar, na garantia e preservação da ordem 
pública, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência 
a determinação legal superior, as jurisprudências dos tribunais superiores 
vêm entendendo que a Justiça Militar da União não é competente para julgar 
esses tipos de crime. Vejam-se alguns julgados: 

      
“Habeas Corpus”. Competência. Civis denunciados por crimes 
de resistência e desacato. Código Penal Militar, arts. 177 e 
299. A polícia naval e atividade que pode ser desempenhada, 
igualmente, por servidores civis ou militares do Ministério 
da Marinha, de acordo com o parágrafo único do art. 269 do 
Regulamento para o Trafego Marítimo (Decreto n. 87.648, de 
24/9/1982). Crime militar e competência da Justiça Militar, 
“ut” art. 124, da Constituição de 1988. Relevante, na espécie, 
e o objeto do crime e não mais a qualidade do sujeito ativo. 
Compreensão do art. 142, da Constituição de 1988. Sendo 
o policiamento naval atribuição, não obstante privativa da 
Marinha de Guerra, de caráter subsidiário, por força de lei, 
não é possível, por sua índole, caracterizar essa atividade 
como função de natureza militar, podendo seu exercício ser 
cometido, também, a servidores não militares da Marinha de 
Guerra. A atividade de policiamento, em princípio, se enquadra 
no âmbito da segurança pública. Esta, de acordo com o art. 
144, da Constituição de 1988, e exercida para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
por intermédio dos órgãos policiais federais e estaduais, estes 
últimos, civis ou militares. Não se compreende, por igual, o 
policiamento naval na ultima parte da letra “d”, do inciso III, 
do art. 9o, do Código Penal Militar, pois o serviço de vigilância, 
garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou 
judiciária, aí previsto, de caráter nitidamente policial, pressupõe 
desempenho específico, legalmente requisitado para aquele 
fim, ou em obediência a determinação legal superior. “Habeas 
Corpus” deferido, para anular o processo a que respondem os 
pacientes, desde a denúncia inclusive, por incompetência da 
Justiça Militar, devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal 
de Primeira Instância, no Pará, competente, “ut” art. 109, IV, 
da Constituição, por se tratar de infrações em detrimento de 
serviço da União, estendendo-se a decisão ao denunciado não 
impetrante.
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(HC 68928, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 05/11/1991, DJ 19-12-1991 PP-18710 EMENTA 
VOL-01647-01 PP-00055 RTJ VOL-00138-02 PP-00569)
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DE DESACATO E 
DESOBEDIÊNCIA PRATICADOS CONTRA SOLDADO DO EXÉRCITO 
EM SERVIÇO EXTERNO DE POLICIAMENTO DE TRÂNSITO, NAS 
PROXIMIDADES DO PALÁCIO DUQUE DE CAXIAS, NO RIO DE 
JANEIRO. Atividade que não pode ser considerada função 
de natureza militar, para efeito de caracterização de crime 
militar, como previsto no art. 9º, III, d, do Código Penal 
Militar.  Competência da Justiça Comum, para onde deverá ser 
 encaminhado o processo criminal. Habeas corpus deferido.
(HC 75154, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, 
julgado em 13/05/1997, DJ 05-09-1997 PP-41872 EMENT 
VOL-01881-02 PP-00203)
CRIMINAL. DESACATO E RESISTÊNCIA PRATICADO POR CIVIL 
CONTRA SOLDADO DO EXERCITO EM OPERAÇÃO DO POLICIA-
MENTO CIVIL.
– COMPETÊNCIA. NÃO SE CARACTERIZA COMO MILITAR O 
POLICIAMENTO CIVIL, AINDA QUE EXERCIDO PELO EXÉRCITO 
EM CONJUNTA COLABORAÇÃO COM A POLÍCIA CIVIL.
(CC 16.228/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, 
julgado em 28/05/1997, DJ 23/06/1997 p. 29043)
PROCESSUAL PENAL. PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE 
 COMPETÊNCIA. DESACATO PRATICADO POR CIVIL CONTRA 
SOLDADO DO EXÉRCITO EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO 
EXTERNO DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
– Não sendo o desacato praticado contra soldado em 
exercício de função propriamente militar, não se trata de 
crime da  competência da Justiça Militar. Conflito conhecido, 
 declarando-se competente o Juízo suscitado.
(CC 26.106/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, 
julgado em 14/06/2000, DJ 14/08/2000 p. 135)

Por conseguinte, mesmo diante da redação do art. 15 § 7º, da Lei 
Complementar nº 136/2010 – que considerou atividade militar, para fins de 
julgamento pela Justiça Militar, a atuação da Forças Armadas no  cumprimento 
da Lei e da Ordem –, é factível que interpretações, no mesmo sentido 
dos julgados explicitados supra, sejam adotadas em relação aos crimes 
 perpetrados por civis no Complexo do Alemão, em outras  comunidades 
ou nas fronteiras do Brasil, contra militares das Forças Armadas, no 
 cumprimento da Lei e da Ordem.
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Conclusão
Pelo exposto, pode-se pontuar o seguinte:

1 As Forças Armadas, em razão de seu contingente e poderio bélico, 
têm sido vistas, por grande parte da sociedade, como solução para os 
diversos problemas de ordem social, em especial, aqueles cuja incumbência, 
em primeiro plano, pela Constituição Federal, seria dos órgãos de segurança 
pública; 

2 O conceito de lei e ordem é abrangente e pode dar azo à variadas 
interpretações pelo Judiciário;

3 O quadro demonstrativo de algumas das participações das 
Forças Armadas (Quadro 1) permite observar que nem todas as ações 
dos militares federais ocorreram no cumprimento da lei e da ordem. Em 
algumas delas, verifica-se nitidamente um viés político;

4 É legal a participação das Forças Armadas, no cumprimento da Lei 
e da Ordem, na segurança pública, desde que de forma supletiva, por curto 
período, nos casos em que os órgãos de segurança pública se mostrem 
 ineficientes (falta de equipamentos e de pessoal);

5 É de bom alvitre que não haja a permanência prolongada de militares 
em comunidades, assumindo a iniciativa e o controle de ações tipicamente 
policiais, mormente quando atuem em conjunto com as Polícias Militar e 
Civil;

6 Em razão de a Força de Pacificação no Alemão e na Penha ser 
composta por policiais das Forças Armadas e de outros órgãos policiais, 
faz-se necessário que haja uma triagem com divisões de tarefas, a fim de que 
o Exército atue nos casos mais complexos, ficando os desvios de condutas 
inerentes ao cotidiano de uma comunidade a cargo das Polícias Militar e 
Civil, a fim de serem evitados, pela ausência de prática dos militares federais, 
possíveis abusos de autoridade; 

7 Embora Lei Complementar considere atividade militar as ações dos 
militares no cumprimento da Lei e da Ordem, para fins de julgamento pela 
Justiça Militar, a competência desta Justiça especializada só será efetivamente 
firmada após pronunciamentos dos tribunais superiores, notadamente o 
Supremo Tribunal Federal (STF).

      
GORRILHAS, L. M. A few considerations about the Military Forces operations 
in law and order fulfillment, notably in Cariocas communities. Justitia, São 
Paulo, v. 202/203, p. 23-38, Jan./ Dec. 2011-2012.
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• ABSTRACT: The Military Forces frequently act in compliance with the 
Law and Order in several social segments, mostly in public security areas. 
Thereby, part of Brazilian society recognizes in the Military Forces the 
solution to the drug traffic and organized crime, which is contested by 
some legal experts who consider this procedure unconstitutional.

• KEY WORDS: Law and order. Military Forces. Rio communities. Compe-
tence. Freqquent illicit acts. 
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Aplicação da Pena Privativa de Liberdade no 
Direito Penal Militar

Cícero Robson Coimbra NEVES*

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Adoção do critério trifásico no Direito Penal 
Militar. 2 Primeira fase da aplicação da pena: definição da pena-base. 3 
Segunda fase da aplicação da pena: circunstâncias agravantes e  atenuantes. 
3.1 Circunstâncias agravantes. 3.2 Circunstâncias atenuantes. 3.3 Cálculo 
da pena alterada. 4 Terceira fase da aplicação da pena: causas especiais de 
aumento e diminuição de pena. Conclusão. Referências.

     
• RESUMO: O presente trabalho, em primeiro plano, tem por escopo expor 

o entendimento sedimentado a respeito da adoção do critério trifásico de 
aplicação da pena privativa de liberdade também no Direito Penal Militar, 
ramo pouco estudado nos cursos regulares de Direito do País. Uma vez 
adotado esse critério, também é o objetivo aqui traçado compreender os 
dispositivos do Código Penal Militar (CPM) acerca da aplicação da pena 
privativa de liberdade, buscando-se uma forma racional de aplicá-los ao 
caso concreto, sempre com foco na proporcionalidade que a pena deve 
conter. É necessário frisar que o debate e a compreensão adequada do 
tema proposto afiguram-se como importante ferramenta não somente 
para o magistrado na Justiça Militar estadual ou da União, mas também 
para os oficiais que integrem Conselhos de Justiça (Permanente ou 
Especial), que deverão, motivadamente, lavrar seus votos, inclusive com a 
imposição arrazoada da pena, em alinho ao que dispõe o inc. IX do art. 93 
da Constituição Federal de 1988. 

     
• PALAVRAS-CHAVE: Pena. Aplicação. Direito. Penal. Militar. 

Introdução
É discussão recorrente no Direito Penal Militar sobre qual deve ser a 

forma, o critério para a fixação da pena privativa de liberdade. Nessa esteira, 
deve o aplicador do Direito Castrense, em especial o juiz de direito (ou auditor) 

* Promotor de Justiça junto à 10ª Circunscrição Judiciária Militar, em Fortaleza/CE. Mestre 
em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
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e os juízes militares que integram os Conselhos de Justiça (Permanente ou 
Especial)1, ter um cuidado especial em relação a dispositivos próprios do 
Código Penal Militar (CPM), sem similitude no Código Penal (CP) Comum.

O Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, o Código Penal 
Militar, possui dispositivos peculiares que, em certa proporção, tornam a 
aplicação da pena mais limitada, com critérios mais objetivos, a exemplo da 
fixação de limites máximo e mínimo genéricos (art. 58 do CPM) e do quantum 
genérico de agravação e de atenuação (art. 73 do CPM).

Essa realidade, ao mesmo passo que se apresenta mais segura ao 
aplicador da lei penal militar, também constitui mais uma dificuldade, já que 
a habitualidade no estudo do Direito Penal comum conduz a uma tendência 
de raciocínio unificado, sem a devida atenção à letra da lei penal militar, o 
que se reflete na escassez de trabalhos específicos sobre o tema.

Assim, como problema apresentado, tem-se a exploração de qual seria 
a melhor forma de compreender a aplicação da pena privativa de liberdade, 
quais seriam as técnicas adequadas para se alcançar a finalidade da pena, 
tomando como mote principal o princípio da culpabilidade.

Com o propósito de chamar a atenção à questão e fomentar a discussão, 
buscar-se-á traçar um estudo sistemático dos dispositivos legais do Código 
Penal Militar, trazendo, na medida do possível, argumentos doutrinários e 
jurisprudenciais para firmar entendimentos.

Ademais, um forte componente do raciocínio será o cotejo dos dispo-
sitivos supracitados com o princípio da culpabilidade, aqui entendido como 
medida de pena sob o fundamento reitor da busca de proporcionalidade, 
inegável ícone do Estado Democrático de Direito.

         
1 Adoção do critério trifásico no Direito Penal Militar

No Direito Penal comum, o estudo do tema pelos diversos trabalhos 
doutrinários caminha em relativa tranquilidade, firmando-se, por exemplo, 
a adoção do critério trifásico, arrimado nos arts. 59 e 68, critério que, 
como bem ensina Guilherme Nucci (2009, p. 164), costuma atribuir-se ao 
 magistério de Nelson Hungria. 

1  A visão de que os juízes leigos devam fundamentar juridicamente seus votos no que se 
refere à aplicação da pena não é pacífica. Entende-se, no entanto, ser inafastável essa 
necessidade diante do disposto no inc. IX do art. 93 da Constituição Federal.
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Por esse critério, em primeira operação (primeira fase), o juiz fixa a 
chamada pena-base, com arrimo nas denominadas circunstâncias judiciais 
previstas no art. 59 do CP, ou seja, para indicar o ponto de partida, o juiz irá 
avaliar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a  personalidade 
do agente, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e 
também o comportamento da vítima. Assim, chega a uma pena sobre a 
qual irão repercutir as demais fases. Na segunda operação (segunda fase), 
o juiz acresce ou decresce a pena-base com a aplicação das circunstâncias 
agravantes e atenuantes, previstas em artigos específicos da Parte Geral do 
Código Penal. Finalmente, em última operação (terceira fase), o acréscimo 
ou decréscimo da pena obtida é resultante das fases anteriores, com base 
na aplicação das causas genéricas (previstas na Parte Geral) e especiais 
(previstas na Parte Especial, geralmente no próprio tipo penal que conduziu 
à condenação), quando se chega ao quantum da condenação.

O Código Penal Militar, por sua vez, não apresenta dispositivos claros 
para a adoção do critério trifásico, donde surge a necessidade de verificar, 
em primeiro aporte, se esse critério deve ser adotado também no Direito 
Penal Militar.

A resposta, tanto no plano doutrinário como no plano jurisprudencial, 
é no sentido afirmativo, ou seja, da adoção do critério trifásico na aplicação 
da pena pela prática de crime militar.

Na doutrina, anota-se que Cláudio Amin Miguel e Ione de Souza Cruz 
deixam claro seu posicionamento, ao disporem:

      
Com o advento da reforma penal, foi adotado o critério 
trifásico, restando inquestionável que, desde então, o cálculo 
da pena passou a percorrer uma operação em três etapas, cuja 
inobservância é causa de nulidade da sentença. De igual forma, 
a utilização de três fases no cálculo da pena a ser imposta é 
regra no Código Penal Militar. Este, embora adote o sistema 
trifásico, não traz dispositivo suficientemente claro acerca das 
três etapas [...] (CRUZ, MIGUEL, 2008, p. 139, grifo do original)

Essa mesma visão é apresentada por Jorge César de Assis (2007, p. 
162), que também menciona semelhante concepção de Jorge Alberto 
Romeiro (ROTH, v. 67, set./out. 2007).

Por fim, ainda na doutrina pátria, Ronaldo João Roth, com muita 
clareza, expõe: 
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“Inicialmente, é de se afirmar que o cálculo da pena segue o 
método trifásico, aplicando-se nesse sentido a norma do art. 68 
do Código Penal Comum (CP Comum), diante da lacuna sobre 
o tema no Código Penal Militar (CPM)” (ROTH, v. 67, set./out. 
2007, grifo do original).

No plano jurisprudencial, a adoção do critério trifásico no Direito 
Penal Militar está bem assentada, até mesmo por entendimento do Pretório 
Excelso, verificada, por exemplo, no julgamento do Habeas Corpus nº 
92.116-RJ, levado a efeito pela Primeira Turma, em 25 de setembro de 2007, 
sob relatoria do Ministro Menezes Direito, que lavrou a seguinte Ementa:

      
Habeas corpus. Receptação. Material bélico de propriedade 
da Aeronáutica. Dosimetria da pena. Aplicação do artigo 69 do 
Código Penal Militar. Fixação da pena-base no máximo legal 
permitido. Razoabilidade. Fundamentação apropriada. 1. A 
avaliação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do 
Código Penal Militar, que enseja aplicação transparente do juízo 
de razoabilidade formulado pelo Magistrado para aplicar a repri-
menda, pode ser realizada em qualquer parte da sentença. Não 
há falar, assim, em ausência de fundamentos para a aplicação 
da pena-base no máximo legal permitido sem que se examine 
todo o corpo da decisão judicial. 2. A dosimetria da pena 
reclama fundamentação idônea, não a utilização de critérios 
matemáticos. 3. Eventual excesso na fixação da pena-base, o 
que não ocorre no caso, estaria corrigido pela não-aplicação, 
na hipótese vertente, da agravante da reincidência. 4. Habeas 
corpus indeferido.

No corpo do citado Acórdão citado, veiculado no Informativo nº 482 do 
STF, é possível observar a visão de que o critério trifásico deve ser adotado 
na aplicação da pena para o crime militar:

      
A aplicação da pena deve obedecer, em se tratando de crimes 
comuns, ao critério trifásico adotado pelo Código Penal nos 
artigos 59 e 68. Em um primeiro momento, após concluir de 
modo afirmativo pela materialidade e pela autoria do crime, 
o Juiz deve fixar a quantidade da pena a ser aplicada dentro 
dos limites estabelecidos pelo legislador. Nessa tarefa cumpre-
lhe observar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 
social e a personalidade do agente, bem como os motivos, as 
 circunstâncias e as consequências do ilícito, e o comportamento 
da vítima. Em um segundo momento, o Juiz deve majorar ou 
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diminuir a pena-base fixada conforme verifique a existência de 
circunstâncias atenuantes, previstas no artigo 65, ou agravantes, 
previstas nos artigos 61 e 62 do Código. Na terceira e última 
fase de aplicação da pena tem lugar a incidência das causas de 
diminuição e de aumento, em geral previstas na parte especial 
do Código Penal, e cuja expressão é  previamente  estabelecida 
dentro de uma margem  expressamente estabelecida pelo próprio 
legislador. O Código Penal Militar apresenta-nos sistemática em 
tudo semelhante. O artigo 69 desse diploma estabelece que 
“Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a 
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo 
ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior 
ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios 
empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as 
circunstâncias de tempo e lugar, os  antecedentes do réu e sua 
atitude de insensibilidade,  indiferença ou arrependimento após o 
crime”. No artigo 70, o Código Penal Militar esclarece as “circuns-
tâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes 
ou qualificativas do crime”. No artigo 72, as “circunstâncias que 
sempre atenuam a pena”; e o artigo 76 trata da aplicação das 
causas especiais de aumento e de diminuição de pena. Todo 
esse processo, vale lembrar, é corolário do princípio do devido 
processo legal e encontra justificativa direta na necessidade de 
se preservar a proporcionalidade possível entre o ilícito praticado 
e a reprimenda que lhe deve corresponder. Nessa medida, 
constitui, também, instrumento apto a garantir uma fundamen-
tação transparente sobre o juízo de razoabilidade formulado 
pelo Juiz que, assim, poderá ser aferido dentro de cada uma das 
etapas que levam à aplicação da pena. A sentença penal, como 
de resto as decisões judiciais em geral, é dividida em relatório, 
fundamentação e dispositivo não apenas por tradição, mas por 
motivos de ordem técnica.

Mais adiante, a questão foi enfrentada novamente pela Primeira 
Turma, sob relatoria do mesmo Ministro, no Habeas Corpus nº 90.659-SP, 
julgado em 12 de fevereiro de 2008, no qual se evidencia igual compreensão. 
É importante ressaltar que, na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, 
a compreensão é idêntica há tempos, conforme se extrai do julgamento 
do Habeas Corpus nº 70.884-CE, em 21 de junho de 1994, sob relatoria do 
Ministro Paulo Brossard:

EMENTA: “HABEAS-CORPUS”. PENAL MILITAR. NULIDADES: 
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO QUE AGRAVOU A PENA E DO 
QUE APLICOU A PENA ACESSORIA DE PERDA DA FUNÇÃO 
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PÚBLICA. Policial militar condenado a 1 ano e 6 meses de 
detenção por excesso culposo nas excludentes de estrito 
cumprimento do dever legal e de legítima defesa nos crimes 
de homicídio e lesão corporal grave, em concurso material e 
de agentes. Sentença reformada para condenar o paciente a 
pena de 7 anos de reclusão pelos crimes dolosos de homicídio 
e lesão corporal grave, art. 205, par. 02., e VI, 209, pars.1 e 2., 
do Código Penal Militar, com desclassificação de homicídio 
qualificado para simples. Perda da graduação imposta após o 
trânsito em julgado do acórdão condenatório. O não estabele-
cimento da pena-base, por inobservância do critério trifásico 
para aplicação da pena, arts. 59 e 68 do C.P., não implica em 
nulidade quando a condenação e o aumento pelas qualifi-
cadoras são aplicados nos mínimos legais, porque não há 
prejuízo para o réu. Só há nulidade quando a pena-base ou 
as qualificadoras são aplicadas acima do mínimo legal sem 
fundamentação. A pena de exclusão da Policia Militar, art. 102 
do C.P.M. Não é restritiva de liberdade nem afeta o direito de 
locomoção, ou a liberdade de ir e vir, não podendo ser revista 
em “habeas-corpus”, que e instituto destinado a garantir o 
direito a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso 
de poder. Contra a pena acessória a lei prevê toda uma cadeia 
recursal, existindo ainda remédio constitucional célere para os 
casos de violação de direito líquido e certo. “Habeas-corpus” 
conhecido em parte, e nesta parte indeferido. (grifou-se)

Nota-se que, no julgado transcrito, a inobservância do critério trifásico 
somente não importou em nulidade da sentença em face da fixação da pena 
nos limites mínimos, isto é, não redundou em prejuízo ao condenado, o que 
leva à conclusão de que a adoção do critério trifásico é regra no Direito Penal 
Militar.

Firma-se, em primeiro aporte, portanto, que é eleita a premissa de 
que, para a aplicação da pena privativa de liberdade no Direito Penal Militar, 
deve ser adotado o critério trifásico, que, em seguida, será esmiuçado com 
base nos artigos do Código Penal Militar.

      
2 Primeira fase da aplicação da pena: definição da pena-base

Na primeira fase do critério eleito por premissa, como já consignado, o 
juiz – aqui e doravante, ao mencionar o juiz no Direito Penal Militar, significa 
referência tanto ao juiz de direito das Justiças Militares Estaduais, em 
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 julgamento monocrático2, quanto ao Conselho de Justiça em sua unidade, 
inclusive com o voto dos militares que o integram, presentes nos julgamentos 
das Justiças Militares Estaduais3 e na Justiça Militar da União4, como comanda 
o § 1º do art. 36 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) – deve fixar a 
pena-base. Nos dizeres de Guilherme Nucci (2009, p. 163), a pena-base 

[...] é a primeira escolha do juiz no processo de fixação da 
pena, sobre a qual incidirão as agravantes e atenuantes e, 
em seguida, as causas de aumento e diminuição. A eleição do 
quantum inicial, a ser extraído da faixa variável entre o mínimo 
e máximo abstratamente previstos no tipo penal incriminador, 
precisamente no preceito secundário, faz-se em respeito às 
circunstâncias judiciais, previstas no art. 59. Não se trata de 
uma opção arbitrária e caprichosa do julgador. Ao contrário, 
deve calcar-se nos elementos expressamente indicados em lei. 

No plano legal, a pena é definida pelo art. 77 do CPM, nos seguintes 
termos: “A pena que tenha de ser aumentada ou diminuída, de quantidade 
fixa ou dentro de determinados limites, é a que o juiz aplicaria se não existisse 
a circunstância ou causa que importa o aumento ou diminuição”. 

Assim, na fixação da pena-base, o juiz deverá, fundamentadamente, 
enumerar as circunstâncias do art. 69 do CPM – correspondente ao art. 59 do 
CP Comum – e fixar uma pena inicial de trabalho. As circunstâncias do artigo 
citado denominam-se “circunstâncias judiciais”, cuja leitura, no dispositivo legal 
em comento, patenteia-se oportuna e cingida de singular importância:

      
Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz 
aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, 
devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a 

2 O juiz de direito do juízo militar, existente na esfera das Justiças Militares dos Estados, 
tem competência para processar e julgar monocraticamente as ações judiciais contra atos 
disciplinares e os crimes militares praticados contra civis, ressalvada a competência do 
Tribunal do Júri (art. 125, e seus parágrafos, da CF).

3  Os Conselhos de Justiça Especial ou Permanente) são competentes para processar e julgar, 
nas Justiças Militares Estaduais, os crimes militares que não sejam praticados contra civis 
(art. 125, e seus parágrafos, da CF).

4 Os Conselhos de Justiça (Especial ou Permanente) são competentes para processar e 
julgar, na Justiça Militar da União, todos os crimes militares, não havendo competência 
de julgamento monocrática nesse sentido (art. 124 da CF).
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maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios 
empregados, o modo de execução, os motivos  determinantes, 
as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e 
sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento 
após o crime.

Como se percebe, a primeira parte do artigo enumera dois universos 
de valoração inicial e, sequencialmente, indica quais critérios preenchem 
esses universos. Em primeiro plano, determina que o juiz avalie a gravidade 
do crime e estabeleça as chamadas circunstâncias judiciais de caráter 
objetivo, ou seja, aquelas que dizem respeito ao fato em si, a saber, a maior 
ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, 
o modo de execução, as circunstâncias de tempo e lugar. O dispositivo 
também determina que sejam aferidas as circunstâncias judiciais de caráter 
subjetivo, ou seja, aquelas que dizem respeito ao autor, com a indicação de 
sua personalidade, pela intensidade do dolo ou grau da culpa, os motivos 
determinantes, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, 
indiferença ou arrependimento após o crime. Cabe, neste ponto, uma 
análise detida dessas circunstâncias, a iniciar por aquelas que caracterizam 
a personalidade do réu.

Guilherme de Souza Nucci (2009, p. 186) lembra que o termo persona-
lidade deriva de persona, que significa 

      
[...] máscara, referindo-se às máscaras utilizadas pelos atores 
nos dramas gregos, buscando dar significado aos papéis que 
 representavam. Atualmente, continua refletindo os papéis 
que todos desempenhamos na vida em sociedade. Trata-se 
do conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, parte 
herdada, parte adquirida. A conduta do indivíduo é certa-
mente influenciada por seu patrimônio genético, mas não 
totalmente determinada por ele, uma vez que é, igualmente, 
resultado do seu processo de vida, configurando a  consistência 
de seu comportamento. 

Nesses termos, a personalidade do réu pode lhe ser favorável (como 
no caso de ficarem evidentes a bondade, a fraternidade, a camaradagem no 
meio militar, a responsabilidade, o preparo profissional, a face  disciplinada, 
a maturidade etc.) ou desfavorável (como a evidência de indisciplina 
 caracterizada por uma extensa nota de corretivo, a desonestidade, o racismo, 
a xenofobia, a intolerância, a agressividade, a preguiça, o esnobismo etc.). 
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O Código Penal Militar, no art. 69, estabelece parâmetros, circunstâncias 
a serem avaliadas para a definição da personalidade do réu: a intensidade do 
dolo ou grau da culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu 
e sua atitude de insensibilidade, a indiferença ou arrependimento após o 
crime.

No Código Penal Comum, grafa-se a culpabilidade que substituiu a 
intensidade do dolo e o grau da culpa, ainda mantidos no Código Penal Militar, 
até mesmo por fidelidade sistêmica, já que o dolo e a culpa no neokantismo 
estão inseridos na culpabilidade – teoria psicológico-normativa da culpabi-
lidade. Neste ponto, o juiz deve verificar se o dolo foi evidente e qual sua 
intensidade ou se a culpa foi leve ou grave, obviamente tendo por parâmetro 
as características do agente. Assim, um crime praticado com dolo direto, em 
regra, merece ter uma pena-base maior do que aquele praticado com dolo 
eventual. Similarmente, a culpa pode ser graduada de acordo com a capacidade 
maior ou menor de o agente compreender uma regra de cuidado objetiva, 
de modo a estabelecer maior reprovação à culpa grave. Um bom parâmetro 
para essa aferição está em Edgar Magalhães Noronha, que, considerando a 
aferição da culpabilidade como sinônimo de aferição da intensidade do dolo 
e do grau de culpa, postula a intensidade do dolo como a sua quantidade, 
costumando-se distinguir, além da já mencionada separação entre dolo 
eventual e dolo direito, “o dolo premeditado do de ímpeto. Este é o que 
surge de improviso, ao passo que aquele traduz reflexão e ponderação […]. 
Nada impede, entretanto, que, considerando-se o arbitrium judicis, no caso 
concreto, o julgador tenha a premeditação como reveladora de  intensidade 
dolosa” (NORONHA, 2004, v. 1, p. 251-252). 

Acerca do grau de culpa, dispõe o mesmo referido autor:
       

A culpa, como vimos, possui graus. Vai desde a culpa aquiliana, 
na sua modalidade de levíssima, até o grau mais avançado de 
culpa consciente.
Esta, em princípio, representa forma de maior gravidade. 
Nem sempre, porém. A culpa consciente, muita vez, importa 
necessidade de menor disciplina do que a inconsciente, pois ali 
o agente prevê as consequências do ato, embora espere que 
não se verifiquem, dada sua habilidade, cautela, cuidado etc., 
ao passo que na culpa ex ignorantia, tão desatento, descuidado 
ou negligente é, que nem por um momento previu os efeitos da 
ação (n. 82). Também aqui é no caso concreto que se avaliará a 
importância da espécie de culpa. (NORONHA, 2004, v. 1, p. 252)



48 Justitia, São Paulo, 68-69 (202/203), jan./dez. 2011-2012

Motivos determinantes do crime também serão avaliados para o 
 estabelecimento da pena-base, assim compreendidos como a causa, o funda-
mento, a força motriz do fato criminoso. Deve-se tomar o cuidado para que 
a fixação da pena-base não ingresse nas outras fases da fixação da pena, 
valorando duas vezes a mesma circunstância. É exatamente o caso do motivo 
do crime, que também encontra vez na fixação da pena como circunstância 
agravante (art. 70, II, “a”, do CPM), avaliada na segunda fase, e até como 
qualificadora (por exemplo, art. 205, § 2º, I, do CPM), que, embora se refira à 
primeira fase, já pode ter sido avaliada para definição dos intervalos de pena 
do crime qualificado. 

No que toca aos antecedentes do réu, na compreensão do Código Penal 
Comum, trata-se dos antecedentes no campo penal, antes da prática do ato 
criminoso que se encontra em julgamento. Exclui-se, pois, a conduta fora do 
Direito Penal, a exemplo da conduta familiar, profissional etc. Essa realidade 
está presente desde a reforma da Parte Geral do Código Penal, em 1984, que 
grafou uma nova circunstância na fixação da pena-base, qual seja, a conduta 
social do agente5. Assim, ao tratar dos antecedentes, o art. 59 do CP comanda 
a aferição da folha criminal, somente computando os fatos que possuam 
condenações irrecorríveis, sem abarcar aquelas que possam induzir à reinci-
dência, já que esta se trata de circunstância agravante que influenciará na 
segunda fase da fixação da pena (NUCCI, 2009, p. 180-181). Ao versar sobre 
a conduta social, o réu é enxergado em um contexto mais abrangente, em 
que se verifica seu comportamento como pai, filho, empregado, empregador, 
vizinho etc.

No Direito Penal Militar, no entanto, não se aplica essa mesma 
dicotomia, porquanto não houve, em 1984, afetação do art. 69 do CPM, que 
não grafa a conduta social expressamente. Assim, ao comandar a avaliação 
dos antecedentes do acusado, o Código Penal Castrense impõe a avaliação 
não só da vida pregressa criminal do réu, mas também sua conduta social. 
Para exemplificar, cite-se que, por um lado, uma folha de punições muito 
extensa importa na detecção de uma personalidade de indisciplina, fator 
que eleva a fixação da pena-base; e por outro, uma folha de punições 

5 CP, art. 59: “O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 
 personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem 
como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente 
para reprovação e prevenção do crime [...]” (grifou-se).
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pequena somada a uma folha de elogios extensa implicará a verificação de 
uma  personalidade favorável ao acusado.

A possibilitar essa interpretação, traz-se mais uma vez as lições de 
Guilherme Nucci (2009, p. 178-179), ao comentar a valoração dos antece-
dentes do réu, à luz do art. 59 do CP, após a reforma penal de 1984:

      
Trata-se de tudo que ocorreu, no campo penal, ao agente 
antes da prática do ato criminoso, ou seja, a sua vida 
pregressa em matéria criminal. Antes da Reforma de 1984, 
os antecedentes do réu abrangiam todo o passado do 
réu, desde as condenações porventura existentes até seu 
relacionamento na família, no trabalho e em outros lugares. 
Atualmente, no entanto, destacando-se a conduta social do 
contexto dos antecedentes, terminou sendo esvaziado este 
último requisito, merecendo circunscrever sua abrangência à 
folha de antecedentes. É verdade que os autores da Reforma 
mencionam que os antecedentes “não dizem respeito à folha 
penal e seu conceito é bem mais amplo [...] deve-se entender 
a forma de vida em uma visão abrangente, examinando-se o 
seu meio de sustento, a sua dedicação a tarefas honestas, a 
assunção de responsabilidades familiares”. Entretanto, ao tratar 
da conduta social, os mesmos autores frisam que ela se refere 
“ao comportamento do réu no seu trabalho, no meio social, 
cidade, bairro, associações a que pertence [...]”, entre outros.

O art. 69 do CPM também comanda a valoração da atitude de insensibi-
lidade, indiferença ou arrependimento do réu, como elemento de influência 
na estipulação da pena-base. Por óbvio, evidenciada a insensibilidade ou a 
indiferença, a reprovação há de ser maior. No entanto, o arrependimento 
deve favorecer o estabelecimento da pena-base.

Tomem-se, agora, as circunstâncias judiciais ligadas ao fato, à gravidade 
do crime praticado, rotuladas como objetivas. 

A gravidade do crime praticado permite estabelecer que quanto mais 
grave o fato, maior seja a pena-base fixada. Por evidente, uma primeira 
avaliação dessa gravidade já é executada em momento anterior ao da 
fixação da pena, no momento da idealização dos tipos penais militares com 
seus respectivos preceitos secundários, tarefa conferida ao legislador penal 
militar. Ao aplicador da lei penal, portanto, resta navegar nos parâmetros já 
determinados para aquele crime e fixar a pena-base mais elevada conforme 
conclua pela maior gravidade do crime, ao avaliar a extensão do dano ou 
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perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução e as circuns-
tâncias de tempo e lugar.

Na fixação da pena-base, o juiz deve considerar a maior ou menor 
extensão do dano ou perigo de dano, conforme seja o delito de perigo ou 
de dano. Não se trata, nesta circunstância objetiva, de aferir se o crime foi 
consumado ou tentado, já que a tentativa conhece dispositivo próprio a ser 
lançado na terceira fase da fixação da pena. Trata-se, então, de verificar se o 
crime tentado resultou em algum dano (ou perigo), ou se o crime consumado 
importou em dano (ou perigo) maior ou menor. Assim, pensando em um 
crime material consumado, o furto qualificado de uma arma da Instituição 
Militar merece maior reprovação do que o furto de uma arma particular. 
Na mesma esteira, o furto de uma vultosa quantia merece pena-base maior 
do que a subtração, embora significante, de uma quantia muito menor. Até 
mesmo na tentativa, essa aferição é possível. Porquanto, in exemplis, em um 
homicídio em que o agente dispara contra a vítima sem acertá-la (tentativa 
branca) merece menor pena-base do que o fato em que os disparos atingem 
a vítima sem matá-la (tentativa cruenta).

Os meios empregados poderão – quando não compuserem o crime 
(ex.: art. 269 do CPM) não o qualificarem (ex.: art. 205, § 2º, III, do CPM) e 
nem importarem em uma agravante (por ex.: art. 70, “e”, do CPM) ou causa 
especial de aumento de pena (ex.: art. 157, § 1º, do CPM) – influenciar na 
fixação da pena-base. Meio empregado diz respeito ao condutor físico da 
ação criminosa, ou seja, o que foi utilizado para a prática do delito. Como 
exemplo, um dano causado por uma máquina pá-carregadeira em um 
automóvel merece maior reprovação, portanto uma pena-base maior do 
que aquele praticado, ainda que em mesma extensão, por uma pedra, já que 
há um risco potencial maior. 

O modo de execução do crime deve ser compreendido como circunstância 
objetiva que indica a forma imaterial como o crime foi praticado, podendo também 
influenciar – quando não compuser ou qualificar o delito, importar em causa de 
aumento ou diminuição de pena etc. – na fixação da pena-base. São exemplos 
de modo de prática do delito, praticá-lo de forma premeditada, exibicionista ou 
obstinada etc. Por óbvio, se o juiz já valorou a premeditação ao avaliar a inten-
sidade do dolo, como proposto por Magalhães Noronha e transcrito linhas atrás, 
não deverá valorá-la novamente, neste ponto. Merece pena-base maior, v.g., o 
crime praticado de forma obstinada, em que o agente persegue seu objetivo a 
qualquer custo.
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As circunstâncias de tempo e lugar merecem, como define o art. 69 do 
CPM, valoração específica na fixação da pena-base. Tempo, como é evidente, 
refere-se ao período em que o delito é praticado, podendo ser desfavorável 
ao réu a prática de um dano, por exemplo, em tempo de escassez econômica. 

Lugar, por sua vez, diz respeito ao espaço físico onde o delito é 
cometido, podendo pesar contra o acusado, v.g., a prática do fato em local 
de perigo para a tropa, como, por exemplo, no interior de uma comunidade 
dominada pelo tráfico de drogas.

Por fim, encerrando os comentários às circunstâncias judiciais, embora 
já se tenha alertado, deve-se sempre frisar, como o faz César Dario Mariano 
da Silva (2009, p. 189), que, se 

      
[...] a circunstância judicial já for autonomamente uma causa 
de aumento ou diminuição de pena, bem como agravante ou 
atenuante genérica, não poderá ser levada em consideração 
quando da fixação da pena-base. Será apreciada na segunda ou 
terceira fase da fixação da pena, dependendo de sua natureza 
jurídica.

A fixação dessa pena-base, motivada de acordo com os critérios do 
art. 69, esmiuçados linhas atrás, deve obedecer aos parâmetros mínimo 
e máximo da pena abstratamente cominada para o crime em foco e, por 
essa razão, deve verificar primeiro se o crime é simples, qualificado ou 
 privilegiado, já que a forma qualificada e a privilegiada alteram os patamares 
mínimo e máximo da pena. 

Qualificadoras, é bom que se tenha em mente, são circunstâncias 
legais (não judiciais) expressas no tipo penal incriminador que elevam a faixa 
de aplicação da pena para aquele crime, ou seja, a pena mínima e a pena 
máxima serão maiores do que a modalidade simples daquele delito. Como 
exemplo de uma qualificadora, tome-se o art. 157, § 1º, do CPM: a pena 
para a forma simples do delito de violência contra superior (art. 157, caput) 
é de detenção de três meses a dois anos, enquanto a pena para a forma 
qualificada do § 1º é de reclusão de três a nove anos.

Privilégios, por sua vez, são circunstâncias legais (não judiciais) 
expressas no tipo penal incriminador que diminuem a faixa de aplicação da 
pena para aquele crime, ou seja, a pena mínima e a pena máxima serão 
menores do que a modalidade simples daquele delito. Como exemplo de 
um privilégio, tome-se o art. 308, § 2º, do CPM: a pena para a forma simples 
do delito de corrupção passiva (art. 308, caput) é de reclusão de dois a oito 
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anos, enquanto a pena para a forma privilegiada do § 2º é de detenção de 
três meses a um ano.

Guilherme Nucci (2009, p. 163) traz importante observação, ao postular que 
      

[...] não se justifica a corrente doutrinária e jurisprudencial 
que permite a ausência de fundamento quando o juiz elege o 
mínimo legal previsto no tipo como pena-base, sob a assertiva 
de existir, então, a presunção de serem todas as circunstâncias 
judiciais favoráveis. Segundo nos parece, se a Constituição 
Federal garante a todas as decisões do Poder Judiciário a devida 
motivação (art. 93, IX), é indispensável haver a justificação da 
escolha do mínimo legal, proporcionando ao órgão acusatório, 
caso inconformado, a interposição de recurso cabível, contra-
riando os argumentos utilizados na sentença.

Muito correta a visão do autor ao entender que o Juiz não pode 
simplesmente fixar a pena-base na pena mínima em todas as circunstâncias. 
Essa situação é até possível, desde que seja motivada, porém não deve 
ser simplesmente uma prática cômoda, para evitar recurso da defesa que 
sempre estará satisfeita com a fixação de pena-base coincidente com a pena 
mínima.

Também nessa linha segue Ronaldo Roth (v. 12, n. 67, p. 11, set./out. 2007):

A doutrina diverge de onde se partir para o cálculo da pena: 
se da pena mínima, se da pena máxima, se do termo médio. A 
lei não veda qualquer desses critérios, portanto, não há que se 
falar em direito subjetivo do réu à pena-base no mínimo legal. 
Seja qual for o critério do patamar inicial para o cálculo da pena, 
deve o juiz explicitá-lo na sentença para que o réu saiba como 
se encontrou a pena final. 

Por fim, como última observação à primeira fase de fixação da pena, 
deve-se lembrar que o quantum de aumento da pena mínima por ocasião da 
detecção de circunstâncias judiciais não conhece parâmetro, não podendo 
ser aplicado o art. 73 do CPM6, que se reporta a circunstâncias legais, 

6 Consoante a seguinte redação: “Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena 
sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os 
limites da pena cominada ao crime”.
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previstas em lei, e não a circunstâncias judiciais. Assiste razão, portanto, a 
Jorge César de Assis (2007, p. 163) ao dispor que, fixados os limites, máximo 
e mínimo, “dentro deles se movimenta a consciência do juiz, não podendo 
deixar, entretanto, de atender às circunstâncias que por disposição expressa 
sempre agravam ou atenuam a pena” (grifou-se). 

O limite nessa operação será a proporcionalidade, fundamentada-
mente evidenciada pelo juiz. Quanto ao aspecto de a proporcionalidade 
tornear a fixação da pena – bem como a própria cominação em abstrato 
pelo legislador –, muito bem se posiciona Mariângela Gama de Magalhães 
Gomes (2003, p. 169):

      
A pena configura-se, então, como uma técnica de privação de 
bens (seja alguns aspectos da liberdade, seja o patrimônio) sob o 
pressuposto da sua valorização qualitativa e quantitativa; o que 
passa a ser considerado quando se fala em pena de prisão, por 
exemplo, é o tempo de liberdade a ser tolhido do imputado […]. 
Saliente-se, desta forma, que tanto o tempo de liberdade, como 
o dinheiro são passíveis de serem quantificados e, portanto, 
mensurados. Esta característica confere à pena o caráter de 
sanção abstrata e igual, legalmente predeterminada, seja no 
que diz respeito à sua natureza, seja na sua característica de 
privação de um quantum (que varia entre um mínimo e um 
máximo) de valor. O que resulta daí, no que diz respeito à 
possibilidade de se estabelecer uma proporcionalidade entre a 
gravidade dos crimes e a medida de pena correspondente, não 
se limita, apenas, a conferir ao aplicador da lei penal a possibi-
lidade de efetuar um cálculo a partir dos específicos elementos 
do caso concreto, e impor ao condenado o cumprimento de 
uma pena adequada à real gravidade do fato por ele cometido, 
mas, num momento anterior a este, permite ao legislador 
que valore a natureza do delito e da sua pena, de modo que 
estabeleça uma correspondência, in abstrato, entre a gravidade 
do fato proibido e a medida da pena cominada, com base na 
hierarquia de bens e interesses já avaliados como aptos a serem 
tutelados penalmente.

Agora, como buscar a proporcionalidade em uma questão tão subjetiva 
como a avaliação das circunstâncias judiciais importando na majoração, 
diminuição ou mesmo indiferença para a fixação da pena-base?

Obviamente, não se conhece uma resposta uníssona a essa questão, 
que não se trata, pelo Código Penal Militar – ou mesmo pelo Código Penal 
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Comum –, de uma simples operação aritmética. Embora seja possível 
postular certa liberdade do juiz, parece adequada, com algumas adaptações, 
a visão de Guilherme Nucci (2009, p. 207-211) ao pontuar as circunstâncias 
judiciais, chegando-se, ao final da avaliação, à soma ou diminuição de que 
quantum.

Inicialmente, verificam-se oito circunstâncias judiciais no art. 69 do 
CPM, ora ligadas à personalidade do réu (subjetivas), ora ligadas à gravidade 
do crime (objetivas): a intensidade do dolo ou grau da culpa; a maior ou 
menor extensão do dano ou perigo de dano; os meios empregados; o modo 
de execução; os motivos determinantes; as circunstâncias de tempo e lugar; 
os antecedentes do réu; sua atitude de insensibilidade, indiferença ou 
arrependimento do réu após o crime.

O juiz, conhecendo essas circunstâncias, irá verificar quais estão 
presentes e, dentre estas, quais são favoráveis ao réu. Como exemplo, a já 
citada personalidade disciplinada caracterizada pelos antecedentes pode 
estar presente desfavoravelmente ao réu – pela demonstração de uma 
extensa folha de punições –, favoravelmente a ele – pela demonstração da 
inexistência de folha de punições ou a presença de uma folha de punições 
insignificante diante da extensão da folha de elogios – e até mesmo uma 
circunstância inexistente, por exemplo, pelo fato de o réu não possuir 
antecedentes funcionais em face de seu recente ingresso nas fileiras da Insti-
tuição Militar. Para o caso de o réu ser civil, em um processo-crime em curso 
na Justiça Militar da União, o juiz deverá buscar outras formas nos autos 
de verificação da condição profissional do agente (testemunhas, prêmios 
etc.), lembrando que adequadamente esses dados devem ser trazidos pela 
acusação ou pela defesa. 

Caso todas as circunstâncias estejam favoráveis ao acusado, concluir-
se-á pela culpabilidade mínima, portanto a pena-base deverá ser fixada no 
mínimo legal. No entanto, se porventura houver a presença desfavorável de 
todas as circunstâncias, a culpabilidade indicará a necessidade de fixação 
da pena-base no patamar máximo do permitido legalmente. Caso nenhuma 
das circunstâncias estudadas esteja presente ou se compensem, na falta de 
melhor critério e buscando uma interpretação favor rei, entende-se que a 
pena-base também deverá içar no patamar mínimo.

Na visão de Guilherme Nucci (2009, p. 209), o passo seguinte é 
valorar cada circunstância, impondo-lhes pesos. Para o autor, algumas 
circunstâncias merecem peso 2 (personalidade, antecedentes e motivos), 
enquanto outras merecem peso 1 (conduta social, comportamento da 
vítima, circunstâncias do delito e consequências da infração penal), de 
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sorte que uma circunstância desfavorável com peso 2 (personalidade, 
por exemplo) somente seria anulada por duas com peso 1.

O estabelecimento de pesos diferentes, no entanto, mostra-se inade-
quado, primeiro porque o Código Penal não comanda a atitude do juiz nesse 
sentido, e essa interpretação, ainda que com base em outros dispositivos 
penais que acentuam algumas circunstâncias na forma sistêmica do Código, 
como aliás o faz Guilherme Nucci, importará em interpretação contrária ao 
réu sem respaldo legal para tanto. Deve-se alertar, primeiro, que a disposição 
do art. 75 do CPM, que determina que a pena deve aproximar-se do limite 
indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que 
resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente, e 
da reincidência, refere-se ao concurso de agravantes e atenuantes, aferidas em 
segunda fase da aplicação da pena, e não às circunstâncias judiciais. Segundo, 
algumas circunstâncias causarão mais reprovação em relação às outras, sem 
seguir a lógica hermética da pontuação desigual. 

Sustenta-se, dessa forma, que todas as circunstâncias devam ter o 
mesmo peso, apenas cabe verificar quantas desfavoráveis existem e quantas 
favoráveis são constatadas. Nesse caminhar, impõe-se crucial a confrontação 
para confirmar a preponderância.

Tome-me exemplo trazido por Guilherme Nucci (2009, p. 210), na visão 
aplicada ao art. 59 do CP, em que o autor reconhece, pelo sistema de pesos 
diferentes, 10 pontos nas circunstâncias judiciais:

      
Se projetarmos os pesos fixados em escala de pontuação, atingi-
ríamos 10 pontos: personalidade (2), antecedentes (2), motivos 
(2), conduta social (1), circunstâncias do crime (1), consequências 
do crime (1) e comportamento da vítima (1). Aplicando-se, 
ilustrativamente, na fixação da pena-base de um furto simples, 
cuja variação da pena de reclusão é se 1 a 4 anos, teríamos: 10 
pontos negativos = 4 anos de pena-base; 5 pontos negativos = 2 
anos e 6 meses de pena-base; 3 pontos negativos = variação de 1 
ano e 6 meses a 2 anos de pena-base; nenhum ponto negativo = 
1 ano de pena-base.

Aparentemente o autor dividiu a diferença entre pena máxima e 
pena mínima por 10, para adaptar ao seu sistema de pesos. Assim, subtraindo 
a pena mínima da pena máxima do furto, ter-se-iam três anos de variação na 
pena. Ao apresentar, por exemplo, cinco pontos negativos, a pena mínima 
(um ano) deverá ser acrescida de metade do valor referente à diferença, 
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ou seja, um ano e seis meses, totalizando uma pena-base de dois anos 
e seis meses. Note-se que, como ocorre no caso de detecção de 3 pontos 
negativos, é impossível transformar o cálculo da pena-base em uma simples 
operação matemática exata. Existe, sim, um plano discricionário do juiz, que 
será adequadamente diminuído pela busca de um método na fixação dessa 
pena.

Busque-se, agora, com as adaptações aqui propostas, indicar o caminho 
para a fixação da pena-base no Direito Penal Militar.

Como visto, verifica-se a existência de oito circunstâncias judiciais no 
art. 69 do CPM, que na visão aqui proposta têm o mesmo peso. A próxima 
tarefa é aferir o intervalo de pena entre pena mínima e máxima, dividindo-o 
por oito e estabelecendo o quantum de acréscimo e de decréscimo para 
cada ponto verificado7.

Para facilitar a compreensão, tome-se como exemplo um crime em que 
a operação sugerida será evidente. No crime de maus-tratos com resultado 
morte (art. 213, § 2º, do CPM), a pena abstratamente cominada ao delito 
é de reclusão de dois a dez anos; portanto, possui um intervalo entre pena 
mínima e máxima de oito anos. Isso leva à conclusão de que cada circuns-
tância apurada influenciará na pena-base em um ano (10 – 2 = 8; 8/8 = 1). 
Com esse exemplo, podem ser idealizadas, entre outras, algumas possibili-
dades: verificando o juiz que não existem circunstâncias judiciais a serem 
valoradas, a pena-base será de dois anos de reclusão; verificando o juiz que 
somente existem circunstâncias judiciais favoráveis, embora já se defenda 
hoje o contrário, entende-se que a pena-base deva ficar na pena mínima, ou 
seja, dois anos de reclusão; verificando o juiz três circunstâncias favoráveis 
e três circunstâncias desfavoráveis, que a pena-base deva ficar também na 
pena mínima, ou seja, dois anos de reclusão; verificando o juiz a presença 
de quatro circunstâncias desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada em seis 
anos de reclusão; verificando o juiz a presença de todas as circunstâncias 
desfavoráveis, a pena-base deverá coincidir com a pena máxima cominada, 
ou seja, dez anos de reclusão.

É importante frisar que a pena-base não pode, mesmo com circuns-
tâncias judiciais favoráveis, ficar aquém da pena mínima abstratamente 
cominada, já que o art. 69 do CPM, no § 2º, determina a observância dos 

7 Nesse sentido, também postula Ronaldo João Roth (v. 12, n. 67, set./out. 2007, p. 12).
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limites legais fixados: “Salvo o disposto no art. 76, é fixada dentro dos limites 
legais a quantidade da pena aplicável”.

Aliás, essa visão, embora atrelada ao Código Penal Comum, já 
encontrou respaldo no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Por todos, ver a 
Apelação Criminal nº 1098078300000000 – SP, julgada em 24 de junho de 
2008, sob relatoria do Ministro Borges Pereira:

      
Sentença que estabeleceu condenação abaixo do mínimo legal 
– Insurgência do Ministério Público – Admissível – Sedimentado 
na doutrina e na jurisprudência o entendimento no sentido de 
ser impossível a fixação da pena base abaixo do mínimo legal 
– Viola o princípio da legalidade a aplicação da majorante do 
crime de roubo, resultante do concurso de pessoas, ao crime 
de furto qualificado pela mesma circunstância – Como não 
existe equivalência entre os incisos I, II e III do § 4º, do artigo 155 
do Código Penal com os demais incisos do parágrafo segundo 
do artigo 157 do Código Penal, a fórmula aplicada resultaria 
numa reprimenda diferenciada para indivíduos que cometem 
furto qualificado naquelas circunstâncias, o que é inconce-
bível – Não se admite a redução da pena abaixo do mínimo 
legal, ainda que havendo incidência de atenuantes relativas 
à menoridade do agente e à confissão espontânea, entendi-
mento de que incide a Súmula 231 do STJ –  Necessidade de 
correção – Fixação da reprimenda em 02 anos, mais pagamento 
de 10 dias multa – Não cabe incidir a atenuante da menoridade 
e da confissão espontânea – No mais, mantida a substituição e 
o regime aberto para início de cumprimento de pena – Recurso 
ministerial provido para o fim de fixar a reprimenda no mínimo 
legal. (grifou-se)

Essa posição, inclusive com a menção da Súmula no 231 da mesma Corte, 
vem se repetindo nos julgados mais recentes, a exemplo do Agravo Regimental 
no Agravo em Recurso Especial nº 547302 – MT, julgado sob relatoria da Ministra 
Maria Thereza de Assis Moura, em 9 de setembro de 2014, e do Habeas Corpus 
nº 44813 – MS, julgado em 16 de dezembro de 2014, tendo por Relator o 
Ministro Nefi Cordeiro, ambos pela Sexta Turma.

Tome-se mais um exemplo, qual seja, o de um militar do Estado que, 
já possuindo várias transgressões disciplinares de natureza grave em sua 
nota de corretivo e uma condenação anterior por desrespeito a superior, 
tendo cumprido a pena há menos de cinco anos, em último ato, pratica o 
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delito capitulado no art. 157 do CPM (“Violência contra superior”), contra 
seu Comandante de Unidade, durante uma operação daquela organização 
policial militar para o combate ao tráfico de drogas em uma comunidade 
carente, sem resultar lesões corporais.

Ao iniciar a operação (primeira fase), o juiz deverá concluir que estará 
trabalhando na forma qualificada do delito, porquanto a prática do crime 
contra o Comandante de Unidade do agente constitui forma qualificada. 
Dessa maneira, por patamar de fixação da pena-base, o juiz terá o de 
reclusão de três a nove anos. Como o agente possui uma vida transgressional 
intensa, conclui-se que sua personalidade, indisciplinada, e o fato de o delito 
ter sido praticado em um local de risco (comunidade em que havia o domínio 
do tráfico de drogas) recomendam maior reprovação, sem a constatação de 
circunstância judicial favorável. A diferença entre pena mínima e máxima é 
de seis anos, ou de 72 meses, os quais, divididos pelas oito circunstâncias 
judiciais, significam nove meses para cada uma delas. Recomenda-se, em 
face da constatação de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação 
da pena-base em quatro anos e seis meses de reclusão. Note-se que o fato de 
ter praticado o delito em serviço terá majoração específica na terceira fase, 
não podendo ser utilizada como argumento na primeira fase de aplicação da 
pena. Da mesma forma, a condenação anterior indutora da reincidência não 
será avaliada neste momento, já que ingressará na próxima fase.

Obviamente, a operação sugerida por Guilherme Nucci, aqui adaptada, 
pode encontrar resistência e ataques, mas, inegavelmente, configura-se uma 
forma de reduzir a discricionariedade buscando-se a proporcionalidade.

Fixada a pena-base, passe-se, em seguida, à segunda fase da imposição 
da pena.

      
3 Segunda fase da aplicação da pena: circunstâncias agravantes e 

atenuantes
Nesta fase, inaugura-se a avaliação de circunstâncias legais (não mais 

judiciais) previstas especificamente nos artigos da Parte Geral do Código 
Penal Militar que tratam das agravantes e das atenuantes.

O Código Penal Militar trata das circunstâncias agravantes e atenuantes, 
respectivamente, nos arts. 70 e 72. Há, ainda, as circunstâncias agravantes 
referentes ao concurso de pessoas, previstas no § 2º do art. 53 do CPM, 
também incidentes nesta fase. Todas essas circunstâncias serão analisadas 
de forma pormenorizada.
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3.1 Circunstâncias agravantes
As circunstâncias agravantes são condições genéricas que, verificadas 

no caso julgado, agravarão, desde que não constituam elemento integrante 
ou qualificador do próprio tipo penal, a pena a ser aplicada, conforme 
preceitua o art. 70 do CPM.

O inc. I do art. 70 dispõe ser a reincidência circunstância agravante.
No Código Penal Militar (art. 71), a reincidência é muito próxima da 

conceituação trazida pelo Código Penal Comum, e se caracteriza pela prática 
de novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no 
estrangeiro, tenha condenado o autor por crime anterior. Como se percebe, 
tal qual se verifica no Direito Penal comum, somente ocorre a reincidência 
em caso de crime precedente, não vogando a condenação por contravenção 
penal, de sorte que a condenação irrecorrível por uma contravenção penal 
prévia não gera a reincidência. No entanto, a condenação prévia por um 
crime – desde que não seja propriamente militar ou anistiado – induzirá à 
reincidência no julgamento posterior de uma contravenção penal, somente 
existente no Direito Penal comum.

Adotou-se no Código Penal Militar a reincidência ficta, ou seja, aquela 
que “ocorre quando o agente, após ser condenado definitivamente pela 
prática de crime, comete nova infração penal” (SILVA, 2009, p. 197), e 
não a reincidência real, que “ocorre quando o agente, cumprida total ou 
 parcialmente a pena pela prática de crime anterior, comete nova infração 
penal” (SILVA, 2009, p. 197).  

Esse conceito deve ser somado à concepção e à influência do período 
depurador, ou seja, aquele espaço de tempo após o qual o indivíduo, 
mesmo possuindo condenação anterior transitada em julgado, será consi-
derado primário, ao menos tecnicamente. O período depurador é de cinco 
anos a contar da data do cumprimento ou da extinção da pena. Assim, um 
militar que possua uma condenação anterior, por sentença irrecorrível, e 
que já tenha cumprido a pena por essa condenação, se praticar um novo 
delito após dois anos do cumprimento da pena, será reincidente, mas, se 
praticar a nova infração após seis anos, será tecnicamente primário.

Faz-se, aqui, um paralelo com o Código Penal Comum, cujo inc. II do 
art. 64 dispõe que não serão computados, para efeito de reincidência, os 
crimes militares próprios e os anistiados. Dessa forma, caso o primeiro crime 
com condenação seja de deserção, crime propriamente militar, quando do 
julgamento de um segundo crime na Justiça Criminal comum, ainda que 
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praticado em menos de cinco anos do cumprimento da sentença do primeiro, 
o réu não será reincidente.

Não há, todavia, regra recíproca no Código Penal Militar. O § 2º do art. 
71 do Código Penal Castrense somente afasta para efeitos de reincidência os 
crimes anistiados, e não o crime comum. Como exemplo, alguém condenado 
anteriormente por crime comum, ao praticar um crime militar, ainda que 
próprio, em menos de cinco anos do cumprimento ou extinção da pena do 
primeiro, será reincidente no julgamento do segundo delito na Justiça Militar. 

Há setor doutrinário que sustenta o entendimento de configuração de 
verdadeiro bis in idem a valoração da reincidência para agravar um delito, 
isto é, representa um duplo gravame ao acusado. É correta, todavia, a visão 
de Guilherme Nucci (2009, p. 220), que, ao rechaçar essa concepção, diz:

      
Não vemos sentido nessas críticas, pois a avaliação se volta à 
aplicação da pena e não à punição em si. Comprovada a prática 
da infração penal, passa-se à fase de individualizar a pena e não 
haveria razão plausível para equiparar o primário ao reincidente, 
inclusive quando se cuidar de coautoria. O autor de um crime 
que já passou por um processo de reeducação (ou, pelo menos, 
já foi condenado pelo Estado) e, ainda assim, despreza os valores 
sociais que lhe foram transmitidos – no mínimo, mesmo que se 
diga que a pena não foi cumprida de modo ideal, pela reprovação 
que a punição certamente lhe foi capaz de demonstrar – merece 
maior censura do que outro, delinquente iniciante.

Mas, além da reincidência, existem outras circunstâncias agravantes 
no CPM, trazidas pelas alíneas do inc. II do art. 70.

A pena do delito, pela alínea “a” do referido dispositivo, será agravada 
quando este for praticado por motivo fútil (sem importância, a exemplo de 
espancar alguém em razão de ter perdido uma partida de pôquer), ou torpe 
(abjeto, ignóbil, que cause repugnância, como a ganância ou ambição). Há 
coincidente previsão desta agravante na alínea “a” do inc. II do art. 61 do CP.

A agravação da pena ocorrerá também quando o crime for praticado 
para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou 
vantagem de outro crime (art. 70, II, “b”, do CPM, com correlata previsão na 
alínea “b” do inc. II do art. 61 do CP). Configura-se aqui a chamada conexão 
teleológica ou consequencial (art. 99, “b”, do CPPM), que determinará, em 
regra, a unidade do processo para processar e julgar as duas infrações (art. 
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102 do CPPM). Nesse caso, um delito é praticado em referência a outro. 
O agente busca, pela segunda prática criminosa, trazer facilidades para a 
execução de outro crime (ex.: lesionar uma pessoa, para poder perpetrar 
um sequestro – conexão teleológica), ou ocultar, alcançar a impunidade ou 
garantir a vantagem auferida por um delito anterior pela prática de outro 
delito (ex.: lesionar o coautor de um delito para poder ficar com o produto 
de um roubo – conexão consequencial).

Outra agravante prevista no art. 70, II, “c”, do CPM, sem correlata no 
Código Penal Comum, está na prática do delito depois de embriagar-se, 
salvo se a embriaguez decorrer de caso fortuito, engano ou força maior. No 
Código Penal Comum, apenas a embriaguez preordenada agrava a pena 
(alínea “l” do inc. II do art. 61 do CP), ao passo que, em uma primeira leitura, 
no Código Penal Militar, a embriaguez, preordenada ou não – claro, se não 
sofrer avaliação autônoma, como a embriaguez completa, não voluntária 
a afastar a imputabilidade –, agravaria a pena. Todavia, combinando essa 
previsão com o parágrafo único do art. 70 do CPM, chega-se à conclusão de 
que, para o agente civil, apenas a embriaguez preordenada é circunstância 
agravante, já para o agente militar (limitando-se ao militar da ativa por 
interpretação autêntica contextual trazida pelo art. 22 do CPM), mesmo a 
embriaguez não preordenada importa em agravação da pena.

A alínea “d” do inc. II do art. 70 do CPM impõe, da mesma forma, 
a agravação da pena-base quando o crime for praticado à traição (de 
forma desleal ao que presume amigo), de emboscada (cilada, tocaia), 
com surpresa (de forma inesperada), ou mediante outro recurso insidioso 
(que denota estratagema, perfídia) que dificultou ou tornou impossível a 
defesa da vítima. Aqui, aplica-se a interpretação analógica, para possibi-
litar o enquadramento de outras situações que representem recurso que 
 impossibilite a reação da vítima.

Ademais, a pena será agravada quando o crime for praticado com o 
emprego de veneno, asfixia, tortura, fogo, explosivo, ou qualquer outro meio 
dissimulado (que oculta o verdadeiro propósito) ou cruel (que cause sofri-
mento exagerado e desnecessário), ou de que podia resultar perigo comum 
(alínea “e” do inc. II do art. 70 do CPM). Também aqui se deve utilizar da 
interpretação analógica, pela indicação do legislador. É curioso notar que no 
Código Penal Comum a dissimulação está equiparada a meio que surpreenda 
a vítima, e o meio insidioso está ligado aos meios cruéis ou de perigo comum. 
No Código Penal Militar, como se percebe na agravante anterior e nesta, 
houve a inversão dessas equiparações.
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O crime praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge 
também terá a pena agravada (alínea “f” do inc. II do art. 70 do CPM). 
Deve-se entender a ascendência e descendência tanto fruto de casamento, 
como de relação fora do casamento, e também a ascendência ou descen-
dência natural como aquela resultante de vínculo civil, no caso de adoção, 
em qualquer grau. 

O abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo (“denomi-
nação dada à mais simples unidade de poderes e deveres estatais a serem 
expressos por uma gente” (NUCCI, 2009, p. 220), ou seja, criado por lei, o 
cargo significa uma unidade mínima de divisão da estrutura da Administração 
Pública, possuindo denominação própria e a ele correspondendo uma série de 
atribuições), ofício (geralmente “relacionado com arte manual ou mecânica. 
Exemplo: sapateiro ou ourives” (SILVA, 2009, p. 194), ministério (“encargo 
subordinado a uma ocupação religiosa ou social. Exemplos: sacerdote, freira 
ou irmã de caridade” (SILVA, 2009, p. 194) ou profissão (“atividade exercida 
independente com o fim de lucro. Exemplos: médicos, advogados” (SILVA, 
2009, p. 194) aparecem como outra circunstância agravante (alínea “g” do 
inc. II do art. 70 do CPM). O abuso de poder atingirá o servidor público no 
desempenho de função, claro, desde que não se configure o crime de abuso de 
autoridade. Já a violação de dever atinge algumas pessoas em determinadas 
categorias profissionais que têm maior restrição em face da profissão ou ofício, 
como o médico, por exemplo.

O crime praticado contra criança, velho ou enfermo terá a pena, igual-
mente, agravada (alínea “h” do inc. II do art. 70 do CPM). Hoje, no Código 
Penal Comum, após o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), há o parâmetro 
de idade para essa agravante, ou seja, não se fala mais em velho, mas em 
maior de sessenta anos, o que pode, muito bem, servir de interpretação 
para a expressão “velho” no Código Penal Militar. Criança possui definição 
legal, trazida pelo art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei 
nº 8.069/1990). É considerado criança aquele indivíduo com até doze anos 
incompletos.

Caso o crime seja praticado no momento em que o ofendido está 
sob a imediata proteção de autoridade, constitui-se em outra circunstância 
agravante (alínea “i” do inc. II do art. 70 do CPM). Aquele que pratica um 
crime contra alguém protegido ou sob autoridade está ignorando essas 
condições, por isso afronta o poder do Estado, que lhe conferirá uma repro-
vação maior.
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O crime praticado em certas situações em que a vítima possa estar fragi-
lizada, ou mesmo em situações em que o próprio aparelho estatal se mostra 
deficitário em promover o bem comum, merece reprovação acentuada. Por 
essa razão, a prática de delito em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, 
alagamento, inundação, ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça 
particular do ofendido, configura-se circunstância agravante (alínea “j” do 
inc. II do art. 70 do CPM).

A prática do delito em serviço configura outra circunstância agravante 
(alínea “l” do inc. II do art. 70 do CPM). O Código Penal Militar não esclarece 
quem deve encontrar-se em serviço, se o sujeito ativo ou o passivo. No 
entanto, nos termos do parágrafo único do art. 70 do CPM, esta agravante 
somente se aplica quando o sujeito ativo for militar, o que possibilita, ainda 
que não muito clara a regra, a interpretação de que essa circunstância deve 
ser limitada aos casos em que o agente está de serviço, e não o sujeito 
passivo. Outro ponto relevante é a discussão se a expressão em serviço 
confunde-se com a atuação em face da função, ou seja, a verificação se esta 
agravante poderia ser reconhecida, sem significar lesão ao princípio ne bis in 
idem, no apenamento de delitos cuja descrição típica já exigisse a atuação 
em função, como o peculato e a prevaricação. Embora com ressalvas em 
alguns casos – como, por exemplo, no peculato apropriação, em que o bem 
móvel somente está na posse ou detenção do agente pelo exercício do cargo 
–, já se entendeu ser possível a incidência dessa agravante. Nesse sentido, 
ver no Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo a Apelação Criminal 
nº 5.587/06 (Feito nº 44.824/06-4ª Auditoria), julgada em 30 de março de 
2010, sob relatoria do Juiz Paulo A. Casseb:

      
Incide em peculato-furto tentado o policial militar que, no 
exercício de função que lhe conferia acesso à bomba de 
gasolina da unidade, tenta subtrair combustível pertencente à 
Polícia Militar para abastecer veículo particular, mas é flagrado 
por superior hierárquico. Constitui agravante de aplicação 
obrigatória a circunstância de o policial militar cometer o crime 
quando de serviço. 

Outra circunstância agravante que se aplica somente ao agente militar, 
também por força do parágrafo único do art. 70 do CPM, é a prática do 
delito com emprego de arma, material ou instrumento de serviço, para esse 
fim procurado (alínea “m” do inc. II do art. 70 do CPM). Qualquer objeto 
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utilizado para potencializar a capacidade de o agente praticar o fato, desde 
que deliberadamente buscado para cometer o delito, pode majorar a pena 
do agente. Entretanto, tal objeto, para atender ao escopo da norma penal 
militar, deve estar sob a Administração Militar. Não se configura a agravante, 
por exemplo, com o emprego de um objeto do próprio agente. O que se 
quer reprimir com maior ênfase é a atitude aviltadora do militar que utiliza 
um objeto da Instituição Militar para a prática de um delito; porque, do 
contrário, essa agravante atingiria inúmeras situações e fugiria à natureza 
própria das circunstâncias agravantes. Se o crime for praticado em auditório 
da Justiça Militar ou local onde tenha sede a sua administração (alínea “n” do 
inc. II do art. 70 do CPM), a pena será também agravada. Auditório da Justiça 
Militar deve ser compreendido como o local onde se procedem às sessões 
do processo penal militar. Também é circunstância agravante a prática de 
crime militar no local onde o Poder Judiciário Militar mantém sua sede, seu 
prédio principal, não necessariamente o local de sessões de julgamento. 
Essa agravante, por força do parágrafo único do art. 70 do CPM, somente se 
aplica quando o sujeito ativo for militar.

Por fim, o crime praticado em país estrangeiro também terá a pena 
agravada (alínea “o” do inc. II do art. 70 do CPM). A compreensão de país 
estrangeiro deve ser por oposição à concepção de território nacional e 
com a exclusão de territórios internacionais, ou seja, não conferidos a um 
estado nacional específico. Não basta, para a exata aplicação do dispositivo, 
portanto, que o fato ocorra em território não brasileiro. Exige-se que o 
espaço onde o delito é praticado pertença a determinado país estrangeiro. 
Essa agravante, por força do parágrafo único do art. 70 do CPM, somente se 
aplica quando o sujeito ativo for militar.

Também aqui vale a advertência de que, quando a circunstância 
agravante compuser ou qualificar o delito, ou mesmo quando se configurar 
causa de aumento de pena, deverá ser afastada sua relevância no cálculo da 
pena. In exemplis, a prática de um homicídio por motivo fútil influencia na 
dosimetria da pena como qualificadora expressa no inc. I do § 2º do art. 205 
do CPM. Não pode, portanto, vingar a circunstância agravante da alínea “a” 
do inc. II do art. 70 do mesmo diploma legal.

Além do art. 70 do Código Penal Castrense, devem-se ter como 
circunstâncias agravantes na segunda fase da aplicação da pena privativa de 
liberdade as agravantes específicas para o concurso de pessoas, previstas no 
§ 2º do art. 53 do mesmo Código.
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Terá a pena agravada o codelinquente que promover ou organizar a 
cooperação no crime ou dirigir a atividade dos demais agentes (inc. I do § 
2º do art. 53 do CPM). Não se confunde com a figura do cabeça, presente 
em alguns crimes plurissubjetivos. Com efeito, essa agravante importa na 
maior reprovação daquele que arquiteta o plano criminoso ou então que 
dá o ritmo da sequência criminosa. No entanto, embora se assemelhe ao 
disposto no § 4º do art. 53 do CPM, essa agravante deverá ficar reservada 
aos casos em que inexista a figura do cabeça citado pelo referido dispositivo. 
Assim, v.g., no crime de motim (art. 149 do CPM), de concurso necessário, 
em que o preceito secundário já garante maior reprovação ao cabeça do 
movimento, não poderá haver a incidência desta agravante.

Aquele que, em concurso de pessoas, coage outrem à execução 
material do crime também terá a pena agravada (inc. II do § 2º do art. 53 
do CPM). Mostra-se adequado sustentar que a agravação ocorrerá tanto 
na coação física (vis absoluta) como na moral (vis compulsiva), porquanto, 
nesse ponto, o que interessa à norma não é a conduta do coato, e sim a 
do coator, que entrará na linha de responsabilização do delito nas duas 
situações. No entanto, entende-se que essa agravante somente deve vingar 
quando houver uma coação resistível, porquanto a coação física irresistível 
importará, em uma visão sem a fidelidade sistêmica ao Código Penal Militar8, 
em ausência de conduta do coato. Afasta o concurso de pessoas, pressu-
posto para o reconhecimento dessa agravante. Da mesma forma, a coação 
moral irresistível implicará a não condenação do coato, mas ainda assim 
possibilitará a incidência dessa agravante, em face da influência da teoria da 
acessoriedade limitada da participação.

Como bem ensina Cezar Roberto Bitencourt, a participação é uma 
atividade secundária, acessória, mas existem três teorias a explicar o grau 
dessa acessoriedade. A teoria da acessoriedade extrema sustenta que o 

8 Deve-se lembrar que o Código Penal Militar, majoritariamente se reconhece, é impul-
sionado pelo causalismo neoclássico, permitindo concluir que os elementos subjetivos, 
dolo e culpa, encontram-se alocados na culpabilidade, conforme se extrai do art. 33 
do referido Código. Nesse contexto, a coação moral e a coação física, se for adotada 
uma fidelidade ao sistema, se equiparam a afastar a culpabilidade, ora por ausência de 
elemento subjetivo, no caso coação física, ora por inexigibilidade de conduta diversa, no 
caso da coação moral. Na construção aqui apresentada, adota-se a visão finalista, em que 
a coação moral afetaria o fato típico, já que dolo e culpa estão alocados na conduta.
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partícipe somente pode ser punido se o autor principal houver praticado 
um fato típico, antijurídico e culpável. A teoria da acessoriedade mínima 
sustenta que, para a responsabilização do partícipe, apenas é necessário que 
o autor do fato principal tenha praticado fato típico. Prescinde-se, portanto, 
da antijuridicidade e da culpabilidade. Finalmente, a teoria da acessoriedade 
limitada 

[...] exige que a conduta principal seja típica e antijurídica. Isso 
quer dizer que a participação é acessória da ação principal, de 
um lado, mas que também depende desta até certo ponto. Não 
é necessário que o autor seja culpável. É suficiente que sua ação 
seja antijurídica, isto é, contrária ao direito, sem necessidade de 
ser culpável. O fato é comum, mas a culpabilidade é individual. 
(BITENCOURT, 2009, v. 1, p. 45) 

Rogério Greco (2008, p. 132) vai além e traz a teoria da hiperacesso-
riedade da participação, que defende ser punível o partícipe somente quando 
o autor do fato principal tiver praticado fato típico, antijurídico, culpável e 
punível. A análise dos diversos dispositivos do Código Penal Militar, assim 
como do Código Penal Comum, evidencia ter havido a influência da teoria da 
acessoriedade limitada na descrição dos tipos penais (ex.: art. 254 do CPM – 
crime de receptação), em qualificadoras (ex.: § 1º do art. 178 do CPM – forma 
qualificada do crime de fuga de preso ou internado), em causas especiais 
de aumento de pena (ex.: § 1º do art. 222 do CPM – causa especial de 
aumento de pena do crime de constrangimento ilegal) e aqui nas agravantes 
específicas do concurso de pessoas. Assim, na prática de um delito por um 
agente imputável, com a participação de outros dois inimputáveis, há que se 
reconhecer a incidência das agravantes do § 2º do art. 53 do CPM.

Nesse sentido, versando sobre dispositivo correlato na legislação penal 
comum, posiciona-se César Dario Mariano Silva (2009. p. 196): “Não há 
necessidade de que a coação seja irresistível; basta que ela leve o terceiro 
a executar materialmente o delito. Assim, sendo a coação moral ou física, 
resistível ou irresistível, o coator terá pena agravada”.

Também nessa esteira, Guilherme Nucci (2009, p. 243), ainda comen-
tando o dispositivo do Código Penal, assenta:

      
Houve equívoco na redação da rubrica do art. 62, denomi-
nando-se “agravantes no caso de concurso de pessoas” 
[grifou-se], o que dá a entender ser hipótese aplicável somente 
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no tocante aos delitos cometidos com o intercurso de mais de 
uma pessoa, nos termos do art. 29 do Código Penal. Mas assim 
não ocorre, já que se pode considerar presente a agravante no caso 
da autoria mediata por coação moral irresistível, por exemplo, não 
constituindo caso configurador de autêntico “concurso de pessoas”. 
Melhor, portanto, entender que o título do art. 62 diz respeito 
às agravantes aplicáveis aos crimes cometidos por mais de uma 
pessoa, não necessariamente coautores ou partícipes.

Por fim, tem-se que, ao comentar a agravante do inc. II do art. 62 do 
CP, Rogério Greco (2008, p. 227) também acolhe essa visão:

      
A coação mencionada pelo inciso II do art. 62 do Código Penal 
pode ser resistível ou irresistível. Na coação dita irresistível, 
somente o coator responderá pelo crime praticado pelo 
coagido, nos termos do art. 22 do Código Penal, que diz que 
se o fato é cometido sob coação irresistível, somente é punível 
o autor da coação. Assim, sobre a pena aplicada ao coator, 
relativa ao injusto penal levado a efeito pelo coagido, ainda se 
fará incidir a agravante em estudo.

Com o propósito de dar maior coerência ao sistema, deve-se lembrar 
que a coação resistível é causa genérica de diminuição de pena, prevista no 
art. 41 do CPM, o que favorecerá o coato.

Podem-se resumir, então, duas situações distintas:

1 Se houver coação (física ou moral) irresistível, o terceiro coato será 
isento de pena, no caso de coação moral (alínea “a” do art. 38 do CPM), 
ou reconhecida sua ausência de conduta – frise-se que aqui se abandona a 
fidelidade sistêmica do Código Penal Militar –, havendo a responsabilização 
do coator com a incidência da agravante do inc. II do § 2º do art. 53 do CPM, 
mesmo sem haver tecnicamente o concurso de pessoas, por influência da 
teoria da acessoriedade limitada.

2 No caso de coação (física ou moral) resistível, configura-se o concurso 
de pessoas em que coator e coato responderão pelo delito; contudo, este 
terá menor reprovação diante do disposto no art. 41 do CPM, enquanto 
aquele terá a pena agravada em face do disposto no inc. II do § 2º do art. 
53 do CPM. Aquele que, em concurso de pessoas, instiga ou determina que 
alguém sob sua autoridade cometa um crime, ou então tenha a mesma 
conduta em relação a alguém não punível em face de condição ou qualidade 
pessoal também terá sua pena agravada (inc. III do § 2º do art. 53 do CPM). 
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Instigar significa reforçar uma ideia já existente. Determinar é ordenar, 
emitir a ordem. Exige-se, no entanto, que a pessoa instigada esteja sob a 
autoridade do instigador, a exemplo do Comandante de Subunidade que 
instiga seu Comandado à prática do delito. Vale aqui a mesma reflexão feita 
linhas atrás em relação à coação, inclusive sob o prisma da teoria da acesso-
riedade limitada, ou seja, depende de a ordem ser manifestamente legal ou 
não. Assim, podem-se vislumbrar três situações:

1 Se houve uma ordem legal, o subordinado que cumpriu a ordem 
será isento de pena pela obediência hierárquica (alínea “b” do art. 38 do 
CPM), respondendo apenas o superior emitente da ordem (§ 1º do art. 38 
do CPM), com a agravante do inc. III do § 2º do art. 53 do CPM, mesmo 
sem haver tecnicamente o concurso de pessoas, por influência da teoria da 
acessoriedade limitada.

2 No caso de ter havido uma ordem ilegal, mas não claramente, 
flagrantemente, o subordinado que cumpriu a ordem responderá pelo delito, 
porém será incidente a causa de diminuição de pena do art. 41 do CPM. O 
autor da ordem responderá em concurso com o subordinado e terá sua pena 
agravada, conforme disposto no inc. III do § 2º do art. 53 do CPM.

3 Na hipótese de uma ordem manifestamente ilegal, o subordinado 
que cumpriu a ordem responderá pelo delito, sem a incidência da causa de 
diminuição de pena do art. 41 do CPM. O autor da ordem responderá em 
concurso com o subordinado e também terá sua pena agravada, consoante 
disposto no inc. III do § 2º do art. 53 do CPM.

Instigar ou determinar alguém não punível em razão de qualidade 
pessoal – a exemplo da menoridade penal – a cometer um crime também 
agravará a pena. Mais uma vez, chega-se ao problema da necessidade do 
prévio reconhecimento do concurso para a incidência dessa circunstância. 
Enxergam-se diminutas possibilidades para a aplicação dessa agravante, 
como, por exemplo, o caso de alguém, mancomunado com várias pessoas 
imputáveis, determinar a alguém inimputável que pratique uma conduta 
criminosa. Nessa situação, note-se, haveria o concurso de pessoas, e aquele 
que determinou ao adolescente, por exemplo, que participasse de algum ato 
do delito teria a pena agravada.

Por fim, no concurso de pessoas, terá a pena agravada aquele que 
executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recom-
pensa (inc. IV do § 2º do art. 53 do CPM). 
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Também aqui vale lembrar que as circunstâncias agravantes para o 
concurso de pessoas, quando compuserem o delito, o qualificarem etc., não 
poderão ser reconhecidas. Prevalece a qualificadora, a causa de aumento de 
pena etc. – ex.: em um homicídio em concurso de pessoas em que o agente 
tenha participado impulsionado por um pagamento, a agravante do inc. IV do 
§ 2º do art. 53 do CPM será afastada em favor da qualificadora do inc. II do § 
2º do art. 205 do CPM.

         
3.2 Circunstâncias atenuantes
Ao lado das circunstâncias agravantes, estão também a influenciar na 

dosimetria da pena as circunstâncias atenuantes, dispostas no art. 72 do 
CPM. 

O primeiro caso de circunstância atenuante é o de ser o agente menor 
de vinte e um ou maior de setenta anos (art. 72, I, do CPM). Embora o Código 
Penal Militar não esclareça o momento de aferição da idade do agente, 
torna-se adequado fazer uma interpretação favorável ao acusado, levando 
à aplicação do trazido pelo dispositivo semelhante do Código Penal (inc. I do 
art. 65), entendendo que a aferição para o menor de vinte e um anos deve 
ser feita no momento da prática do delito (utilizando-se a regra da teoria da 
atividade do art. 5º do CPM), enquanto para a aferição da idade superior a 
setenta anos deve ser utilizada a data da sentença. É interessante consignar 
que o Código Civil, ao antecipar a capacidade para dezoito anos, não inter-
feriu na atenuação da pena para menores de vinte e um anos no Código 
Penal.

Terá a pena atenuada o agente que tiver demonstrado seu anterior 
comportamento meritório (art. 72, II, do CPM). Para Jorge César de Assis 
(2007, p. 175), comportamento meritório deve ser interpretado extensiva-
mente, alcançando todo o comportamento do agente em sua família, em 
grupos sociais etc. Obviamente, se essa circunstância já incidiu no cálculo 
da pena-base, na avaliação dos antecedentes, não deverá incidir na fase de 
aplicação da pena. 

A pena conhecerá atenuação também quando o agente comete o 
crime por motivo de relevante valor social ou moral (art. 72, III, “a”, do CPM). 
Relevante valor social está ligado a sentimentos que ganham a anuência do 
corpo social no qual está inserido o agente, porém ligados à convivência com 
o grupo, tais quais sentimentos ligados à pátria, à cidadania, à comunidade 
etc. Relevante valor moral, embora também aceito pelo grupo, refere-se 
à esfera íntima do agente, sendo exemplos sentimentos ligados à honra, à 
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liberdade individual, à honestidade. Aquele que comete o delito, mas antes 
procura, por espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-
lhe ou minorar-lhe as consequências, ou repara o dano antes do julgamento, 
será também beneficiado por uma circunstância atenuante (art. 72, III, “b”, do 
CPM). Trata-se de hipótese de um arrependimento que não se tornou eficaz 
(arrependimento posterior). O arrependimento posterior no Código Penal 
Militar não possui um dispositivo específico na Parte Geral, a exemplo do que 
faz o Código Penal Comum, no art. 16, mas, inequivocamente, sua avaliação 
é possível, seja nas circunstâncias judiciais, na primeira fase da aplicação da 
pena, na definição da pena-base, seja, alternativamente, na segunda fase, 
pela incidência das circunstâncias atenuantes. No Código Penal Castrense, 
também há disposição especial acerca do arrependimento posterior, como 
ocorre no peculato culposo (art. 303, § 4º, do CPM), em que o arrependi-
mento posterior, caracterizado pela reparação do dano, pode funcionar como 
causa de extinção da punibilidade, se preceder a sentença irrecorrível, ou 
causa especial de diminuição da pena pela metade, se posterior a ela. Caso o 
arrependimento seja eficaz, impeça o resultado, haverá a responsabilização 
do autor apenas pelos atos já praticados.

Outra circunstância atenuante ocorre quando o crime é praticado sob 
a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima (art. 
72, III, “c”, do CPM). Torna-se interessante consignar a visão de César Dario 
Mariano Silva (2009, p. 201), segundo a qual tal atenuante não se confunde 
com o privilégio, por exemplo, presente no crime de homicídio, em que se 
exige o domínio de violenta emoção. Aqui é suficiente a influência de violenta 
emoção. Seja como for, a violenta emoção não afasta a imputabilidade, mas, 
por esse dispositivo, atenua a pena, nos termos da alínea em estudo. Como 
exemplo, tome-se um crime de dano praticado por um militar da ativa contra 
outro militar da ativa, em que fique demonstrado que o sujeito passivo 
passou a humilhar o sujeito ativo em público, exibindo seu vultoso patri-
mônio e comentando com todos os colegas de caserna que o sujeito ativo 
era um “falido”, um “quebrado”, que mal conseguia sustentar-se.

A pena conhecerá atenuação também quando o agente confessa, 
espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou 
imputada a outrem (art. 72, III, “d”, do CPM). É conhecida como confissão 
espontânea, ou seja, sem a necessidade de estímulo externo ao agente. Para 
que assim seja caracterizada, impõe-se que leve ao esclarecimento do delito 
imputado a outra pessoa ou de autoria ignorada, não basta a confissão sobre 
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um crime praticamente esclarecido. Ao mencionar a autoridade perante 
a qual se confessa, a compreensão deve conhecer maior abrangência, 
abarcando a autoridade policial (comum ou militar) ou judiciária. 

Por fim, ter o agente sofrido tratamento com rigor não permitido em 
lei constitui também circunstância atenuante (art. 72, III, “e”, do CPM). Esse 
rigor, obviamente, pode configurar crime por aquele que impõe o trata-
mento rigoroso ilegal. No entanto, deve-se ter a cautela de verificar se a 
atitude em repulsa a esse tratamento não constitui excludente de antiju-
ridicidade, como a legítima defesa, ou mesmo circunstância que afaste a 
tipicidade – prefere-se entender, apesar da previsão expressa da lei penal 
militar, que afasta o dolo – como o caso do disposto no inc. II do art. 47 do 
CPM (ASSIS, 2007, p. 176). Assim, fica evidente que, se a conduta daquele 
que sofreu o tratamento ilegal for praticada ao mesmo tempo da submissão 
a esse tratamento, haverá repulsa a injusta e atual agressão, e estará, desde 
que proporcional, configurada hipótese de legítima defesa (art. 44 do CPM). 
Agora, em não havendo a proporcionalidade ou mesmo a coincidência 
temporal entre tratamento rigoroso e reação a ele, é possível a incidência 
dessa circunstância atenuante.

No Código Penal Comum (art. 66), ocorre a chamada atenuante 
inominada, que transforma o rol do art. 65 em um rol exemplificativo 
de circunstâncias atenuantes: “A pena poderá ser ainda atenuada em 
razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora 
não prevista expressamente em lei”. Não há dispositivo correlato na lei 
penal militar, o que recomenda que o juiz fique adstrito às circunstâncias 
 atenuantes expressas no art. 72 do CPM. 

Outra diferença existente no Código Penal Militar está no parágrafo 
único do art. 72, que dispõe: nos “crimes em que a pena máxima cominada 
é de morte, ao juiz é facultado atender, ou não, às circunstâncias atenuantes 
enumeradas no artigo”. 

Sempre é bom lembrar que o reconhecimento específico de uma 
atenuante afasta, em tese, a ponderação do mesmo critério para a pena-base, 
como circunstância judicial, assim como o reconhecimento de um privilégio 
ou de uma causa especial de aumento de pena deve afastar a incidência da 
atenuante. Vale a pena, nesse ponto, repetir o ensinamento de César Dario 
Mariano da Silva (2009, p. 189), segundo o qual se

      
[...] a circunstância judicial já for autonomamente uma causa 
de aumento ou diminuição de pena, bem como agravante ou 
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atenuante genérica, não poderá ser levada em consideração 
quando da fixação da pena-base. Será apreciada na segunda ou 
terceira fase da fixação da pena, dependendo de sua natureza 
jurídica.

Dessa maneira, deve-se cuidar para que não haja dupla valoração, 
evitando-se tanto incrementar a pena como mitigá-la, sob pena de lesar a 
necessária e adequada proporcionalidade.

           
3.3 Cálculo da pena alterada
Ao discorrer um pouco acerca do cálculo da pena com a incidência 

das agravantes e das atenuantes, chamada de pena alterada, frise-se, em 
primeiro plano, que esse cálculo não pode resultar em uma pena fora do 
mínimo e máximo legais cominados para o crime.

Essa visão já está sedimentada pela já mencionada Súmula nº 231 do 
STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução 
da pena abaixo do mínimo legal”.

Obviamente, se pela Súmula a atenuante não pode lançar a pena 
abaixo da pena mínima, a agravante, aferida na mesma fase de fixação da 
pena, também não pode levar à extrapolação do limite máximo.

Nesse sentido, ver ainda, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso 
Especial nº 650684-RS, julgado em 20 de setembro de 2004, sob relatoria do 
Ministro Gilson Dipp:

      
CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 
ATENUANTE DA MENORIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE 
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. Não se admite a redução da pena-base 
abaixo do mínimo legal, ainda que a título provisório, em razão 
da incidência de atenuante relativa à menoridade do agente. 
Precedentes. Incidência da Súmula 231/STJ. Recurso especial 
provido, nos termos do voto do Relator. 

Mas o Código Penal Militar ainda reserva dispositivos específicos para 
o cálculo das circunstâncias agravantes e atenuantes.

Um grande problema no Direito Penal comum está na definição do 
quantum de acréscimo ou decréscimo na pena por reconhecimento de uma 
agravante ou atenuante, já que o Código Penal não traz dispositivo específico 
nesse sentido. 
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No Código Penal Militar, no entanto, essa realidade é diferente, sendo 
muito mais fácil a operação. O art. 73 desse Código dispõe que, quando “a 
lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, 
deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena 
cominada ao crime”. Note-se que o dispositivo se refere às circunstâncias 
legais, em que se inserem as agravantes e as atenuantes, definindo-se, 
portanto, uma proporção de acréscimo ou de decréscimo da pena-base.

Não há obrigatoriedade de existirem tantos acréscimos ou decréscimos 
quantas forem as circunstâncias detectadas. No art. 74 do CPM há a previsão 
de que, quando “ocorre mais de uma agravante ou mais de uma atenuante, 
o juiz poderá limitar-se a uma só agravação ou a uma só atenuação”.

Por fim, o art. 75 do CPM dispõe que, no 
      

[...] concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve 
aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponde-
rantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos 
determinantes do crime, da personalidade do agente e da 
reincidência. Se há equivalência entre umas e outras, é como se 
não tivessem ocorrido. 

Aqui, sim, a lei define uma preponderância na avaliação das circuns-
tâncias agravantes – o que não ocorre com as circunstâncias judiciais –, 
levando a uma maior reprovação quando se referirem a motivos deter-
minantes do crime (alíneas “a” e “b” do inc. II do art. 70 e inc. IV do § 
2º do art. 53 todos do CPM), da personalidade do agente (alíneas “d” e 
“e”, “f”, “g”, “h”, “i” e “j” do inc. II do art. 70 do CPM) e da reincidência 
(inc. I do art. 70 do CPM). Também é possível a aferição de uma atenuante 
em face da outra com os mesmos critérios sem a reincidência, ou seja, 
motivos  determinantes do crime (alíneas “a”, “c” e “e” do inc. III do art. 
70 do CPM) e a personalidade do agente (inc. II do art. 72 do CPM). Claro 
que a classificação de uma agravante ou de uma atenuante em uma e 
em outra categoria cabe ao aplicador da lei penal militar, comportando 
 enquadramento diverso do aqui proposto, desde que motivado.

Para sedimentar a compreensão, trabalhe-se o mesmo exemplo usado 
quando fixada linhas atrás uma pena-base: um militar do Estado que, já 
possuindo várias transgressões disciplinares de natureza grave em sua 
nota de corretivo e uma condenação anterior por desrespeito a superior, 
tendo cumprido a pena há menos de cinco anos, em último ato, pratica o 
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delito capitulado no art. 157 do CPM (violência contra superior), contra 
seu Comandante de Unidade, durante uma operação daquela organização 
policial militar para o combate ao tráfico de drogas em uma comunidade 
carente, sem resultar lesões corporais.

Como já consignado no exemplo, na primeira fase da fixação da pena, o 
juiz deverá concluir que trabalhará na forma qualificada do delito, porquanto 
a prática do crime contra o Comandante de Unidade do agente caracteriza-
se forma qualificada. Dessa maneira, por patamar de fixação da pena-base, o 
juiz assinala o de reclusão de três a nove anos. Como o agente possui uma vida 
transgressional intensa, o juiz conclui que sua personalidade, indisciplinada, 
e o fato de o delito ter sido praticado em um local de risco (comunidade em 
que havia o domínio do tráfico de drogas) recomendam maior reprovação, 
sem a constatação de nenhuma circunstância judicial favorável. Assim, fixa-se 
a pena-base em quatro anos e seis meses de reclusão, ou seja, cinquenta e 
quatro meses.

No exemplo citado, constata-se apenas a agravante da reincidência, 
já que no caso não foi constatado motivo determinante, embriaguez etc. 
Não há nenhuma circunstância atenuante; portanto, a pena sofrerá apenas 
um acréscimo, que poderá variar nos termos do art. 73 do CPM, entre um 
quinto e um terço. Como a reincidência foi constatada isoladamente, não 
há necessidade de exacerbar sua influência, de sorte que pode ser fixado o 
acréscimo mínimo previsto na norma, ou seja, acresce-se a pena-base em 
um terço (dezoito meses), levando a uma pena alterada, fixada em segunda 
fase, de seis anos de reclusão (setenta e dois meses). 

4 Terceira fase da aplicação da pena: causas especiais de aumento e 
diminuição de pena

Como última fase da aplicação da pena privativa de liberdade, tem-se 
o momento de aferição das causas de aumento e diminuição de pena. São 
causas que acrescem ou diminuem a pena por dispositivos previstos na 
Parte Geral (causas gerais de aumento ou diminuição de pena), não previstas 
como circunstâncias agravantes ou atenuantes, ou na Parte Especial (causas 
especiais de aumento ou diminuição de pena), atreladas ao tipo penal em 
espécie.

Na Parte Geral do Código Penal Militar, costuma-se apontar apenas 
duas causas gerais de aumento de pena – aquela prevista no art. 20, aumento 
de um terço em relação aos crimes praticados em tempo de guerra, e a 
constante do art. 79, que trata do concurso de crimes, quando, na parte 
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final, adota a exasperação para a unificação de crimes cujas penas não sejam 
de mesma espécie. 

No caso específico do concurso de crimes – sem distinguir as 
 consequências do concurso material daquelas conferidas ao concurso formal, 
o que importa em críticas à lei penal militar –, não ocorre propriamente uma 
causa de aumento de pena, porquanto há a condenação com a fixação da 
pena final de um ou mais crimes, obedecendo-se às três fases, com simples 
soma ou acréscimo final de quantum à condenação. 

Mais fartas, por outro foco, são as causas gerais de diminuição de pena.
Em primeiro lugar, há a possibilidade de diminuição da pena em face 

do crime tentado, quando o juiz poderá diminuí-la de um a dois terços 
(parágrafo único do art. 30 do CPM). 

O erro de direito previsto no art. 35 do CPM – para os que entendem 
o dispositivo constitucional – constitui outra causa geral de diminuição de 
pena. Como no artigo específico não se define o quantum de atenuação, 
deve-se lançar mão do disposto no art. 73 do CPM, que define a dedução de 
um quinto a um terço. É natural questionar a parte final do art. 73 do CPM, que 
determina a redução ou ampliação, guardados os limites da pena cominada 
ao crime, disposição que se mostra inaplicável diante do princípio da culpabi-
lidade, podendo a operação resultar pena final fora dos limites impostos pelo 
preceito secundário do delito enfocado.

O art. 41 do CPM dispõe que, nos casos “do art. 38, letras a e b, se 
era possível resistir à coação, ou se a ordem não era manifestamente ilegal; 
ou, no caso do art. 39, se era razoavelmente exigível o sacrifício do direito 
ameaçado, o juiz, tendo em vista as condições pessoais do réu, pode atenuar 
a pena”. Configura-se mais uma causa geral de diminuição de pena em que 
se lança mão do art. 73 do CPM. 

No excesso doloso, disposto no art. 46 do CPM, e na participação de 
somenos importância prevista no art. 53, § 3º, do CPM, permite-se também 
a redução da pena, socorrendo-se do art. 73 do mesmo Codex.

Outra causa de diminuição de pena está na semi-imputabilidade 
(parágrafo único do art. 48 do CPM), que prevê redução de pena sem indicar 
o quantum, lançando-se mão do art. 73 do CPM.

Também seria enquadrado como causa geral de diminuição de pena o 
caso trazido pelo caput do art. 50 do CPM, que permite redução para o crime 
praticado por maior de dezesseis anos e menor de dezoito, dispositivo que, 
por óbvio, não tem mais aplicabilidade. Porquanto a imposição de respon-
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sabilidade penal ao menor de dezoito anos é hoje inconstitucional diante do 
art. 228 da Constituição Federal.

Por fim, aponte-se como causa geral de diminuição de pena a redução 
facultativa presente no crime continuado (art. 81, § 1º, do CPM), muito 
discutida na atualidade, em face de seu tratamento muito severo.

A exemplo do Código Penal Comum, o Código Penal Castrense possui 
causas especiais de aumento e diminuição de pena, as quais serão traba-
lhadas exemplificativamente.

As causas especiais de diminuição de pena constituem circunstâncias 
previstas nos tipos penais em espécie, em que a pena cominada ao tipo simples 
sofre um decréscimo fracionário definido pela própria norma específica 
ou, na omissão desta, definido no art. 73 do CPM. Não se confunde com 
o privilégio, avaliado na fixação da pena-base, em que não há decréscimo 
fracionário, e sim estabelecimento de patamares de pena mínima e máxima 
abaixo daqueles definidos para o tipo penal simples (ex.: § 1º do art. 308 do 
CPM). São exemplos de causas especiais de diminuição de pena o § 2º do 
art. 183, o inc. I do art. 189, o § 5º do art. 209, o § 1º do art. 240, todos 
do Código Penal Militar.

As causas especiais de aumento de pena, ao contrário, constituem 
circunstâncias previstas nos tipos penais em espécie, em que a pena cominada 
ao tipo simples sofre um acréscimo fracionário definido pela própria norma 
específica ou, na omissão desta, definido no art. 73 do CPM. Não se confunde 
com a qualificadora, avaliada também na fixação da pena-base, em que não 
há acréscimo fracionário, e sim estabelecimento de patamares de pena 
mínima e máxima acima daqueles definidos para o tipo penal simples (ex.: 
§ 2º do art. 205 do CPM). São exemplos de causas especiais de aumento 
de pena o aumento fracionário previsto para os cabeças no preceito secun-
dário do art. 140, os §§ 2º e 5º do art. 157, o parágrafo único do art. 160, o 
parágrafo único do art. 219 e o parágrafo único do art. 309, todos do Código 
Penal Militar.

No cálculo da pena final – pena alterada com a incidência das causas, 
gerais e especiais, de aumento ou diminuição de pena –, no Direito Penal 
comum, sustenta-se que a operação pode chegar a ultrapassar o limite 
mínimo e máximo da pena cominada abstratamente para o crime.

No Direito Penal Militar, no entanto, essa conclusão não é tão pacífica.
O art. 69 do CPM, no § 2º, comanda que, salvo “o disposto no art. 76, é 

fixada dentro dos limites legais a quantidade da pena aplicável”. O art. 76, 
por sua vez, dispõe que, quando “a lei prevê causas especiais de aumento ou 
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diminuição da pena, não fica o juiz adstrito aos limites da pena cominada ao 
crime, senão apenas aos da espécie de pena aplicável (art. 58)”.

Essa realidade tem levado à interpretação de que, com a adição as 
causas especiais de aumento ou diminuição de pena, o juiz poderia ficar 
aquém ou ir além dos parâmetros mínimo e máximo fixados para aquele 
determinado crime, mas não poderia transpor ou ficar aquém dos limites 
para a pena em espécie, ou seja, pena mínima de reclusão de um ano e 
máximo de trinta anos, e a pena mínima de detenção de trinta dias e máximo 
de dez anos.

Esse entendimento, no entanto, não encontra eco nos princípios da 
proporcionalidade e da culpabilidade, reitores de fundamental importância 
no Estado Democrático de Direito. Não se pode, portanto, nesta fase, impor 
limitação para a fixação de pena mínima ou máxima aquém ou além do 
fixado para o crime e nem para a espécie de pena.

Sobre os limites grafados no preceito secundário dos tipos penais 
militares incriminadores, Jorge César de Assis (2007, p. 165) dispõe:

      
Sobre a pena alterada, incidirão as denominadas majorantes 
ou minorantes. Inexistindo circunstâncias agravantes ou atenu-
antes, as causas de especial aumento ou diminuição de pena 
incidirão na pena-base. Nesta operação final, diversamente 
do que ocorre na apreciação das circunstâncias judiciais e das 
agravantes e atenuantes, a pena [...] pode ultrapassar o mínimo 
e o máximo cominado ao crime […].

Para facilitar a compreensão, será utilizado, mais uma vez, o exemplo 
idealizado para o trabalho das fases anteriores da aplicação da pena: um 
militar do Estado que já possui várias transgressões disciplinares de natureza 
grave em sua nota de corretivo e uma condenação anterior por desrespeito 
a superior, tendo cumprido a pena há menos de cinco anos, em último 
ato, que pratica o delito capitulado no art. 157 do CPM – violência contra 
superior – contra seu Comandante de Unidade, durante uma operação 
daquela organização policial militar para o combate ao tráfico de drogas em 
uma comunidade carente, sem resultar lesões corporais.

Foi fixada a pena-base em quatro anos e seis meses de reclusão, e, 
com a incidência das causas de aumento e diminuição de pena, chegou-se 
a uma pena alterada de seis anos de reclusão. O crime do exemplo foi 
praticado durante uma operação, portanto, em serviço. Embora conste 
como circunstância agravante prevista na alínea “l” do inc. II do art. 70 do 
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CPM, essa condição não foi valorada na segunda fase, porquanto constitui 
causa especial de aumento de pena, prevista no § 5º do art. 157, que deve 
ser prestigiada em homenagem à especialidade. Essa causa de aumento 
de pena determina o acréscimo da pena alterada em um sexto; portanto, 
deve-se acrescer um ano na condenação, chegando-se a uma pena final de 
sete anos de reclusão.

Deve-se lembrar que, no caso de julgamento por Conselho de Justiça 
(Especial ou Permanente), cada juiz (togado ou militar) deverá9 fazer a 
operação trifásica de forma motivada, o que pode levar à fixação de penas 
diferentes. Para solucionar essa situação, o Código de Processo Penal, no 
parágrafo único do art. 435, define que a pena corresponderá ao voto 
médio, ou seja, quando, “pela diversidade de votos, não se puder constituir 
maioria para a aplicação da pena, entender-se-á que o juiz que tiver votado 
por pena maior, ou mais grave, terá virtualmente votado por pena imedia-
tamente menor ou menos grave”. Assim, por exemplo, se o juiz togado tiver 
condenado o réu à pena final de cinco anos, e na sequência, os militares, a 
começar pelo mais moderno, condenarem respectivamente a quatro anos, 
três anos, dois anos e um ano, a condenação deverá ser aquela pena com 
quantum maior e maior número de votos, ou seja, três anos. O juiz que 
condenou a cinco anos condenou também a quatro e a três anos; o militar 
mais moderno que condenou a quatro anos condenou também a três anos; 
finalmente, o terceiro a votar, também militar, condenou a três anos; nessa 
situação, três dos cinco juízes condenaram o réu a três anos.

É curioso notar que, se o caso se referisse a sentenças absolutórias 
divergentes, o Código de Processo Penal Militar (CPPM) não traria expressa 
solução. Nessa omissão, não evidencia haver outro caminho senão aquele 
muito bem demonstrado por Ronaldo João Roth, acolhendo-se a fundamen-
tação mais favorável ao réu.

Nos termos consignados pelo autor citado:
      

A diversidade de causas absolutórias no julgamento colegiado 
castrense sempre determinará – com a explicitação de todos 
os fundamentos legais divergentes do art. 439 do CPPM na 
sentença –, o aproveitamento do fundamento legal que for 
mais favorável ao réu, seja em caso de empate ou não, para 

9 Neste estudo, repita-se, parte-se da premissa de que juízes leigos (militares) devem funda-
mentar juridicamente seus votos no que se refere à aplicação da pena, em observância ao 
disposto no inc. IX do art. 93 da Constituição Federal.
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fins de repercussão da decisão judicial transitada em julgado no 
cível ou perante a Administração Pública Militar. (ROTH, v. 12, n. 
76, p. 29, mar./abr. 2009)

Deve-se lembrar que, quando da condenação à pena privativa de 
liberdade de reclusão ou detenção, embora seja omisso o Código Penal 
Militar, entende-se que, pela necessidade de aplicação de dispositivos do 
Direito Penal comum, o juiz (singular ou o Conselho de Justiça) deverá fixar 
o regime inicial de cumprimento da pena. No exemplo já trabalhado, em 
observância ao disposto na letra “b” do § 2º do art. 33 do CP, em razão de 
o réu não ser primário, seria fixado como regime inicial o regime fechado, 
embora a pena seja superior a quatro anos, mas não excedente a oito.

Na aplicação das penas não privativas de liberdade, principalmente 
quando demandam fixação de tempo, caso da suspensão do exercício 
do posto, pode-se adotar, na omissão do Código Penal Militar, método 
semelhante para a fixação da pena final.

Por fim, deve-se atentar para o que dispõe do § 1º do art. 69 do CPM: 
“Se são cominadas penas alternativas, o juiz deve determinar qual delas é 
aplicável”. Obviamente, o dispositivo em comento não se referiu a “penas 
alternativas” na acepção trazida pelo Direito Penal comum, como toda pena 
diversa da privação de liberdade, o que poderia levar o intérprete a admitir a 
aplicação do art. 43 e seguintes do Código Penal Comum, com as alterações 
trazidas pela Lei nº 9.714/1998 ao Direito Penal Militar. Na verdade, o 
dispositivo deseja representar a situação em que o preceito secundário de 
um delito consigna duas penas possíveis de serem aplicadas (ex.: art. 204 
do CPM), e o juiz deve indicar qual aquela cabível e aplicada efetivamente. 
Essa também a visão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como 
se verifica no Habeas Corpus nº 91.709/CE, julgado em 16 de dezembro de 
2008, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia:

      
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE 
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. 
IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no 
sentido de não se admitir a aplicação da Lei n. 9.714/98 para 
as condenações por crimes militares, sendo esta de aplicação 
exclusiva ao Direito Penal Comum. Precedentes. 2. A conversão 
da pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça Militar 
por duas restritivas de direito poderá ocorrer, pelo menos 
em tese, desde que o Paciente tenha de cumprir pena em 
estabelecimento prisional comum e a pena imposta não seja 
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superior a dois anos, nos termos previstos no art. 180 da Lei 
de Execução Penal, por força do que dispõe o art. 2º, parágrafo 
único, daquele mesmo diploma legal. 3. Na espécie, contudo, a 
pena fixada ao Paciente foi de dois anos, nove meses e dezoito 
dias de reclusão. Não há, portanto, como ser reconhecido a 
ele o direito de substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direito. 4. Habeas corpus denegado. (grifou-se)

A mesma convicção pode ser encontrada no Tribunal de Justiça Militar 
de Minas Gerais, como na decisão proferida nos Embargos Infringentes no 
182, em 18 de fevereiro de 2009, sob a relatoria do Juiz Fernando Galvão da 
Rocha:

      
Impossível a substituição da pena privativa de liberdade pela 
restritiva de direito no âmbito da Justiça Castrense, segundo 
entendimento reiterado dos Tribunais Superiores. – A Lei nº 
9.174/98, que regulou a substituição das penas privativas de 
liberdade pelas restritivas de direitos, promoveu alterações 
apenas no Código Penal Comum. – O artigo 55 do Código 
Repressivo Castrense enumera os tipos de penas principais a 
que estão sujeitos os condenados no mesmo diploma legal, não 
havendo lacunas suscetíveis a aplicação subsidiária da legis-
lação penal comum para o assunto. V.v. (Ementa): – É certo que 
não há previsão na legislação penal militar de substituição da 
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou 
multa. No entanto, o art. 12 do Código Penal comum determina 
a aplicação dos dispositivos de sua parte geral aos fatos 
incriminados em leis especiais, salvo expressa disposição em 
contrário. – As decisões da Justiça Militar devem ser conciliadas 
com as opções de política criminal que se prestam a atender 
aos anseios da coletividade. É inconcebível que a operação 
da Justiça Militar se mostre desarticulada das demais opções 
de política criminal do Estado brasileiro. – A substituição da 
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou 
multa não pode ser entendida como direito subjetivo de todo 
e qualquer condenado, mas sim como medida que se mostra 
adequada conforme as peculiaridades do caso concreto. – 
Recurso provido para substituir a pena imposta na condenação.

Esse entendimento é também versado em outras decisões, como no 
caso daquela proferida nos Embargos Infringentes nº 184, em 15 de abril de 
2009, sob a relatoria do Juiz Cel. PM Sócrates Edgard dos Anjos.
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Malgrado a posição dominante nos Tribunais, é possível encontrar, em 
primeira instância, casos de aplicação de penas alternativas na Justiça Militar, 
com arrimo no princípio da individualização da pena, em que, não havendo 
a impugnação do Ministério Público, a decisão judicial será protegida pela 
imutabilidade da coisa julgada10.

      
Conclusão

Regra geral, a aplicação da pena privativa de liberdade contém peculia-
ridades que devem ser muito bem compreendidas para que seja, de fato, 
alcançada a finalidade dessa sanção penal.

No Direito Penal Militar, o estudo torna-se mais prolixo, dadas as peculia-
ridades do Código Penal Castrense, a exemplo de dispositivos genéricos 
de fixação de pena mínima e máxima (art. 53 do CPM) e de aumento ou 
diminuição de pena (art. 73 do CPM), pouco conhecidos e debatidos.

A esse contexto some-se a imposição do moderno Direito Penal 
(comum ou militar) para a busca da proporcionalidade, intimamente ligada 
ao princípio da culpabilidade em seu aspecto limitador da pena, em um 
verdadeiro equilíbrio entre causa e consequência.

Atingir esse equilíbrio, muitas vezes, significa inovar na aplicação da lei 
penal militar, indicando operações que, malgrado não expressas no ordena-
mento, evidenciem a racional compreensão do sistema, com o fito de tornar 
a imposição da pena uma realidade alinhada ao senso de justiça.

Foi nessa direção que o presente trabalho seguiu, buscando, ainda 
que com a possibilidade de sofrer duras críticas, não só a compreensão dos 
dispositivos positivados, mas, principalmente, uma proposta racional para a 
aplicação da detenção e da reclusão aos crimes militares punidos com essas 
penas.

Espera-se que a configuração evidenciada gere o debate sadio, na 
construção de uma visão adequada ao Estado Democrático de Direito, não 
mais relegando o Direito Penal Militar, como outrora ocorreu, a uma condição 
de “primo maltrapilho” do Direito Penal comum.

      
NEVES, C. R. C. Imprisonment sentence application in the Military Penal Law. 
Justitia, São Paulo, v. 202-203, p. 39-82, Jan./Dec. 2011-2012.
         

10 Como exemplo, ver Processo (FO) nº 0000001-93.2014.7.03.02.03, na 2ª Auditoria da 3ª 
Circunscrição Judiciária Militar da Justiça Militar da União.
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• ABSTRACT: The scope of the present work is, firstly, to set forth the well-
grounded understanding of the adoption of a three-phase criterion of 
application of the imprisonment sentence also in the Military Penal Law, 
a field that is seldom studied in the regular Law courses in the country. 
Once this criterion is adopted, it is also the objective here outlined, the 
comprehension of the mechanisms in the Penal Military Code regarding 
the application of the imprisonment sentence, striving for a rational 
manner of applying it to a specific case, always with a focus on the propor-
tionality that the sentence must contain. It should be emphasized that the 
debate and adequate comprehension of the proposed subject appears to 
be an important tool not only for the magistrate in the Military Justice of 
the State or Union, but also for the Officers that are a part of the Justice 
Council (Permanent or Special) that shall, justifiably, put forth their votes, 
even with the reasoned imposition of the sentence, in line with what is 
established by item IX of art. 93 of the Federal Constitution of 1988.
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As Implicações Jurídico-Constitucionais da Tutela 
da Intimidade e suas Relações com a Atividade 

Investigatória do Estado

Leonardo Bellini de CASTRO*
    

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Tutela constitucional da intimidade. 2 A atividade 
investigatória do Estado e suas implicações com a tutela jurídica da 
intimidade e da vida privada. 2.1 Os sigilos bancário e fiscal como projeções 
do direito fundamental à intimidade patrimonial e a possibilidade de sua 
quebra no bojo de investigação estatal. 2.2 A quebra dos sigilos bancário 
e fiscal feitas diretamente pelos órgãos arrecadadores de receita. 2.3 A 
quebra dos sigilos bancário e fiscal feitas diretamente pelas Comissões 
Parlamentares de Inquérito. 2.4 A quebra dos sigilos bancário e fiscal 
feitas diretamente pelo Ministério Público. 2.5 A captação e a intercep-
tação ambientais e a tutela da intimidade pessoal. 2.6 As interceptações 
telefônicas e a tutela da intimidade pessoal. 2.7 O sigilo de dados cadas-
trais e a tutela da intimidade pessoal. 2.8 O sigilo epistolar e telemático 
e a tutela da intimidade pessoal. 3 Criminalidade organizada e métodos 
heterodoxos de investigação. Conclusão. Referências.

• RESUMO: A intimidade, a despeito de qualificada como direito funda-
mental, deve ceder passo a outros direitos fundamentais prima facie de 
maior relevo social, na forma estabelecida na Lei e na Constituição da 
República. Nesse sentido, devem ser criadas novas balizas jurispruden-
ciais que garantam uma interpretação sistemática da Constituição e a 
observância a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para um 
combate eficiente à criminalidade organizada.

• PALAVRAS-CHAVE: Intimidade. Sigilo. Criminalidade organizada.
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Introdução
O presente artigo tem por objetivo analisar o atual panorama 

normativo, doutrinário e jurisprudencial relacionado com a tutela jurídica 
da intimidade na ordem constitucional e infraconstitucional brasileira e suas 
relações com as atividades investigatórias desenvolvidas pelo Estado.

Nessa linha, será realizada uma breve análise da tutela da intimidade 
como direito fundamental do indivíduo, bem como serão feitas ponderações 
acerca dos limites e possibilidades de sua mitigação em investigações 
 empreendidas pelo Estado.

De outra banda, proceder-se-á ao exame para verificar quais são os 
diferentes atores estatais incumbidos de atividades investigatórias, os limites 
dessas atividades, bem como os poderes investigatórios atribuídos a cada 
um deles. 

Serão ainda feitas considerações acerca do combate à  criminalidade 
organizada e da necessidade de utilização de meios heterodoxos de 
 investigação, mormente os propiciados com os avanços tecnológicos e relacio-
nados com as modernas formas de comunicação.

      
1 Tutela constitucional da intimidade 

A tutela constitucional da intimidade vem albergada entre os direitos e 
garantias fundamentais do indivíduo no art. 5º, incs. X e XII, da Constituição 
Federal. O primeiro dos incisos mencionados dispõe que: “X – são  invioláveis 
a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sendo 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação”.

Em complemento, na linha de tutela do mesmo bem jurídico, o inc. 
XII do art. 5º da Constituição Federal estabelece que: “XII – é inviolável o 
sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas 
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal 
ou instrução processual penal”.

Do preceito mencionado, parte da doutrina pátria extrai a garantia 
do sigilo de correspondência, comunicações telegráficas, comunicações de 
dados, comunicações telefônicas, comunicações telemáticas, bem como a 
garantia dos sigilos bancário e fiscal.

De todo esse arcabouço normativo protetivo se extrai, portanto, a 
tutela de um único bem jurídico, a intimidade, que se desdobra na garantia 
de sigilo de diferentes informações e formas de comunicação. 
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Mas o que vem a ser a intimidade?
Com apoio nas lições de Adriano de Cupis, a intimidade foi conceituada 

por Uadi Lammêgo Bulos (2008, passim) como modo de ser do indivíduo, que 
consiste na exclusão do conhecimento alheio de tudo quanto a ele se refere.

O mesmo autor apontou a privacidade como uma manifestação 
da esfera íntima da pessoa física, tais como o modus vivendi, as relações 
familiares e afetivas, seus hábitos, sua particularidade, seus pensamentos, 
seus segredos, seus planos futuros (BULOS, 2008, p. 145).

Por seu turno, Paulo José da Costa Júnior definiu intimidade como 
a necessidade de encontrar na solidão aquela paz, aquele equilíbrio, 
 continuamente prometidos pela vida moderna; de manter-se a pessoa, 
querendo, isolada, subtraída ao alarde e à publicidade, fechada na sua 
intimidade, resguardada dos olhares ávidos. A intimidade correspon-
deria à vontade do indivíduo de ser deixado só (COSTA JUNIOR, 1970, p. 39). 

Na mesma toada, na Conferência Nórdica sobre Direito à Intimidade, 
realizada em maio de 1967, em Estocolmo, a intimidade foi conceituada 
como o direito do homem de viver em forma independente a sua vida, com 
um mínimo de ingerência alheia. 

É de se assinalar, no entanto, na esteira do conhecimento tradicional, 
que nenhum direito fundamental se qualifica como absoluto. 

Daí por que cumpre também indagar quais as possibilidades e os 
limites estabelecidos pela ordem jurídica que autorizam a mitigação do 
referido direito fundamental para a adequada tutela de outros bens jurídicos 
igualmente consagrados na Constituição Federal.

2 A atividade investigatória do Estado e suas implicações com a tutela 
jurídica da intimidade e da vida privada

Por figurar entre as tarefas primordiais do Estado a tutela dos direitos 
fundamentais dos indivíduos, é preciso lhe conferir meios para se desin-
cumbir desse dever jurídico-político.

Nesse prisma, sobreleva notar que são múltiplas as maneiras pelas 
quais o Estado promove a tutela de direitos fundamentais, funções essas 
que qualificam e justificam a própria existência do ente estatal. 

Com efeito, dentre inúmeras possibilidades, o Estado promove a tutela 
dos direitos fundamentais por meio da criação e aplicação de normas de caráter 
punitivo ou premial. Também assim atua por meio de  arrecadação e aplicação 
de receitas para o desenvolvimento das mais variadas políticas públicas.
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De outra parte, acaso o Estado se depare com a hipótese de violação 
de direitos fundamentais entre indivíduos, esses também  portadores de 
direitos fundamentais, faz-se necessário que ele, por meio de seus distintos 
órgãos, disponha de meios para a averiguação de concreta violação aos 
bens jurídicos que lhe incumbe tutelar para a promoção das responsabili-
dades tidas por pertinentes.

A essa tarefa de colheita de elementos para o cumprimento de seus 
deveres de proteção ao cidadão pode-se denominar investigação.

É evidente, no entanto, que para que uma investigação se desenvolva 
de maneira eficiente e atinja o seu desiderato, por vezes, torna-se necessário 
relativizar direitos fundamentais de indivíduos que potencialmente sejam 
autores de ilícitos.

Assim o é, em que aqui interessa, justamente no que concerne à 
tutela da intimidade, que, a par de protegida pelo Estado, pode por ele ser 
relativizada quando necessário para a tutela dos direitos fundamentais dos 
cidadãos difusamente considerados, bem como para a tutela de pessoas 
concretamente identificadas.

Dessa forma, para o adequado e eficaz desenvolvimento dessa função 
de proteção, põe-se à disposição do Estado meios para a relativização de 
um concreto direito fundamental à intimidade de determinado indivíduo ou 
indivíduos.

Tal ocorre, por exemplo, quando o Estado se vale de meios investigatórios 
destinados à coleta de informações acerca do patrimônio do indivíduo, como 
nas hipóteses de quebra de sigilos bancários e fiscais. Também é o que se 
verifica quando se faz necessária a averiguação das relações sociais, pessoais 
e profissionais de determinado investigado, potencial autor de um crime, o 
que pode ser realizado por meio de interceptações telefônicas, de e-mails, 
bem como por intermédio de outras técnicas invasivas de investigação.

Passa-se, pois, a analisar cada um desses meios investigatórios, 
colocados à disposição de diferentes órgãos do Estado, bem como os requi-
sitos e hipóteses que autorizam a relativização do direito fundamental à 
intimidade.  

2.1 Os sigilos bancário e fiscal como projeções do direito fundamental 
à intimidade patrimonial e a possibilidade de sua quebra no bojo 
de investigação estatal

Uma das principais projeções do direito fundamental à intimidade 
na ótica patrimonial se dá justamente com a tutela do sigilo bancário, o 
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qual assegura a confidencialidade de informações, registros e documentos 
alusivos à vida econômico-financeira do indivíduo que estejam sob a 
detenção de instituições financeiras e administradoras de cartões de crédito.

A despeito de não expressamente arrolado entre as liberdades 
públicas na Constituição Federal, tem sido entendido por parcela majoritária 
da doutrina e pela jurisprudência, que o sigilo bancário encontra abrigo no 
art. 5º, incs. X e XII, desse ordenamento.

Cumpre registrar, nada obstante, que no próprio Supremo Tribunal 
Federal, o sigilo bancário não foi reconhecido de forma unânime como 
direito fundamental extraído diretamente da Constituição Federal.

Destarte, nos julgamentos originais acerca do tema se posicionaram 
contra o sigilo bancário como projeção do direito à intimidade, com substrato 
constitucional, os ministros Sepúlveda Pertence, Francisco Rezek e Otávio 
Galotti.

Segundo os ministros que assim se posicionaram, o sigilo bancário é 
formado fundamentalmente por atos negociais, que não compõem a vida 
privada, de modo que não encontrariam proteção jurídica no art. 5º, inc. X, 
da Constituição Federal, e nem, tampouco, no inc. XII, que estaria adstrito à 
proteção jurídica contra atos comunicacionais, não protegendo os dados em 
si, quaisquer que fossem1.

Nessa linha, no que toca à controvérsia de o sigilo bancário encontrar 
abrigo constitucional, interessantes são as observações do ilustre José 
Robalinho Cavalcanti (2010, p. 306) acerca do direito comparado, quando 
averba que: 

    
Por outro lado, se é verdade que os dados de movimentação 
financeira têm proteção reconhecida pelo direito na quase 
totalidade das nações civilizadas, em poucas esse direito é tido 
como advindo diretamente da Constituição, e menos ainda com 
a dureza e abrangência da interpretação brasileira.
Por exemplo, o próprio Estados Unidos da América, centro 
maior do capitalismo financeiro, por excelência terra da defesa 
dos negócios, nação-matriz de grande parte das empresas 
transnacionais, financeiras ou não, que atuam também na 
economia brasileira, os registros bancários não são tidos como 

1 Mandado de Segurança nº 21.729-4-DF, Relator para o acórdão: Min. Francisco Rezek, 
Julgamento: 5.10.1995 - Tribunal Pleno, publicado no DJ de 19.10.01, p. 33.
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passíveis de defesa na forma de direito à intimidade. Em outras 
palavras, não se tem na ordem jurídica norte-americana o sigilo 
bancário como direito fundamental, protegido com status 
constitucional.
Em United States Vs. Miller, julgado em 1946, definiu a Corte 
Suprema dos EUA que, tendo em vista que o próprio indivíduo, 
voluntariamente, entregara toda a sua documentação ao estabe-
lecimento bancário, onde viria a ser manuseada por um número 
indefinido de pessoas, se o próprio cidadão, assim, tornara tais 
dados acessíveis a um número de pessoas sobre o qual não 
tem controle algum, não haveria que contestar o acesso de 
 autoridades administrativas, com justa causa a esses dados.

    
No caso brasileiro, prevaleceu, nada obstante, o entendimento 

segundo o qual o sigilo bancário encontraria abrigo constitucional no art. 5º, 
incs. X e XII, da Constituição Federal.

Assim, para a mitigação ou relativização do referido direito funda-
mental seria necessária autorização judicial específica à vista de elementos 
indicativos da prática de um ilícito, cuja elucidação estivesse imbricada com 
a necessidade de análise de informações bancárias e financeiras do potencial 
autor.

Excepcionariam o aludido entendimento jurisprudencial as informações 
bancárias envolvendo recursos públicos, como empréstimos concedidos por 
instituições financeiras subsidiados pelo erário, cujas informações poderiam 
ser franqueadas diretamente ao Ministério Público.

Com efeito, acerca dessa exceção em especial, assim se posicionou o 
Supremo Tribunal Federal:

    
Mandado de segurança. Sigilo bancário. Instituição  Financeira 
executora de política creditícia e financeira do governo federal. 
Legitimidade do Ministério Público para requisitar  informações e 
documentos destinados a instruir  procedimentos  administrativos 
de sua competência. 2. Solicitação de  informações, pelo Minis-
tério Público Federal ao Banco do Brasil S/A, sobre concessão 
de empréstimos, subsidiados pelo Tesouro Nacional, com base 
em plano de governo, a empresas do setor sucroalcooleiro. 
Alegação do Banco impetrante de não poder informar os benefi-
ciários dos aludidos empréstimos, por estarem protegidos pelo 
sigilo bancário, previsto no art. 38 da Lei n. 4.595/64 e, ainda, 
ao entendimento de que dirigente do Banco do Brasil S/A não é 
autoridade, para efeito do art. 8º, da LC 75/93. (STF-MS 21729, 
Rel. Min. Marco Aurélio Mello)
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Pacificou-se, também, o entendimento de que as Comissões Parla-
mentares de Inquérito podem ter o acesso direto a informações bancárias e 
fiscais sem a necessidade de intermediação judicial.

Também tem se entendido, entre os setores majoritários da doutrina 
e da jurisprudência, que o sigilo fiscal, ou seja, aquele que recai sobre 
documentos e informações fiscais produzidos e colhidos pelos órgãos da 
administração tributária no exercício de suas atribuições constitucionais 
e legais, também teria proteção jurídica estabelecida no art. 5º, inc. X, da 
Constituição Federal.

Com efeito, as informações componentes do sigilo fiscal são aquelas 
obtidas pelo Poder Público por meio de declarações de rendas anuais enviadas 
à Receita Federal, a qual obtém dados relativos à vida privada e aos negócios de 
contribuintes pessoas físicas e jurídicas para fins de tributação.

A despeito das referidas informações estarem acobertadas pelo sigilo, 
também tem se entendido possível sua quebra para fins de tutela de outros 
bens jurídicos igualmente caros para a coletividade.

A propósito, para fins de quebra do sigilo fiscal, Uadi Lammêgo Bulos 
(2008, p. 163) tem assinalado a necessidade de preenchimento de uma série 
de requisitos, quais sejam:

1. Autorização judicial, nos casos de interesse da justiça para 
se apurar litígio e nas hipóteses de assistência mútua entre as 
Fazendas Públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios;
2. Determinação de Comissão Parlamentar de Inquérito (art. 
58, § 3º, da CF);
3. Requisição do Ministério Público (art. 129, VI), para alguns;
4. Observância ao princípio da indispensabilidade dos dados 
em poder da Receita Federal (Decreto n. 3000/99 e Decreto-lei 
n. 5844/43);
5. Atenção ao primado da individualização do investigado e do 
objeto da investigação;
6. Obrigatoriedade da manutenção do sigilo no que diz respeito 
ao conhecimento de dados que não interessam ao grande 
público, mas simplesmente, às autoridades que irão decidir a 
pendência.

    
Desse modo, como se pontuou, a despeito de o direito fundamental 

à intimidade compor informações bancárias e fiscais, pode-se cogitar a 
relativização desse direito acaso presentes razões de interesse público 
autorizadoras.
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2.2 A quebra dos sigilos bancário e fiscal feitas diretamente pelos 
órgãos arrecadadores de receita

De início, cumpre consignar que não há de se falar propriamente em 
quebra de sigilo fiscal pelos órgãos arrecadadores de receita, na medida 
em que são eles os destinatários das informações encaminhadas pelos 
contribuintes.

Desse modo, quando muito poder-se-ia imaginar o compartilhamento 
de dados fiscais entre órgãos arrecadadores de receita de diferentes unidades 
federativas, o que não configura, em absoluto, quebra do sigilo fiscal.

Nada obstante, tema que tem sido objeto de candente controvérsia 
no âmbito do Supremo Tribunal Federal consiste no acesso direto a dados 
bancários e movimentações financeiras pelos órgãos arrecadadores de 
receita.

Acerca desse tema, o pleno do STF lançou diferentes decisões em curto 
lapso temporal.

Com efeito, no dia 24 de novembro de 2010, ao julgar a AC 33/PR2, o 
STF autorizou, por maioria apertada, que o Fisco tivesse acesso a informações 
bancárias de uma pessoa jurídica de direito privado, sem a intervenção do 
Poder Judiciário.

Nada obstante, no dia 15 de dezembro de 2010, no julgamento do RE 
389808/PR, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, o plenário do STF não 
permitiu a quebra de sigilo bancário diretamente pela autoridade fiscal. Na 
esteira dessa última decisão, somente por meio do Judiciário seria possível 
quebrar os sigilos bancários e fiscais.

Daí se vê que o tema é altamente controvertido na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal. 

Os que admitem o acesso a dados bancários diretamente pelo 
Fisco, sem a necessidade de intermediação judicial, argumentam que essa 
 possibilidade encontra suporte jurídico no disposto no art. 145, § 1º, da 
Constituição Federal, conforme colacionado a seguir:

    
§ 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e 
serão graduados segundo a capacidade econômica do contri-
buinte, facultado à administração tributária, especialmente 
para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respei-

2 AC 33/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe de 3/12/2010.
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tados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, 
os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

A fim de regulamentar o dispositivo constitucional de eficácia limitada 
mencionado, foi editada a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 
2001. A referida lei prevê que não constitui violação do dever de sigilo: 

1 a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadas-
trais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as 
normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco 
Central do Brasil; 

2 o fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes 
de cheques sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes, 
a entidades de proteção ao crédito, observadas as normas baixadas 
pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil; 

3 a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos 
penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de infor-
mações sobre operações que envolvam recursos provenientes de 
qualquer prática criminosa; 

4 a revelação de informações sigilosas com o consentimento expresso 
dos interessados – art. 1º, § 3º.

Por seu turno, o art. 2º, § 1º, revela que o sigilo, inclusive quanto a 
contas de depósitos, aplicações e investimentos mantidos em instituições 
financeiras, não pode ser oposto ao Banco Central do Brasil: 

1 no desempenho de suas funções de fiscalização, compreendendo a 
apuração, a qualquer tempo, de ilícitos praticados por controladores, 
administradores, membros de conselhos estatutários, gerentes, 
mandatários e prepostos de instituições financeiras; 

2  ao proceder a inquérito em instituição financeira submetida a regime 
especial.

Na mesma esteira, o art. 5º do diploma normativo em comento dispõe 
que o Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites 
de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à 
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos 
usuários de seus serviços.
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Os defensores da impossibilidade de acesso aos dados bancários 
diretamente pelo Fisco acoimam a legislação editada acerca do assunto de 
inconstitucional, haja vista que haveria incompatibilidade vertical com o 
disposto no art. 5º, incs. X e XII, da Constituição Federal.

Cumpre assinalar, nesse passo, que já foram ajuizadas inúmeras ações 
diretas de inconstitucionalidade (ADIs) no âmbito do Supremo Tribunal 
Federal questionando os dispositivos da Lei Complementar nº 105/2011, 
como as ADIs 2.386/DF, 2.390/DF e 2.397/DF, sob a relatoria do Ministro 
Dias Toffoli, e das ADIs 4.006/DF e 4.010/DF, as quais estavam sob a relatoria 
da Ministra Ellen Gracie, que se aposentou em agosto de 2011.

É de se ver, nada obstante, que, a despeito de certa controvérsia na 
esfera do Supremo Tribunal Federal, o tema ganhou relativa uniformidade 
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consoante se infere de 
inúmeros julgados.

Com efeito, para o STJ, em conformidade com o disposto na Lei Comple-
mentar nº 105/2001, não constitui violação do sigilo bancário a requisição, 
pela autoridade fazendária, de informações referentes a movimentações 
financeiras, para fins de constituição de crédito tributário3.

No mesmo sentido, no julgamento do REsp 1134665/SP4, o STJ permitiu 
o acesso a dados bancários de contribuintes diretamente pelo Fisco, sob o 
argumento de que a quebra do sigilo bancário sem prévia autorização judicial, 
para fins de constituição de crédito tributário não extinto, é autorizada pela 
Lei nº 8.021/1990 e pela Lei Complementar nº 105/2001, normas procedi-
mentais, cuja aplicação é imediata, à luz do disposto no art. 144, § 1º, do 
CTN, de modo que as informações prestadas pelas instituições financeiras 
(ou equiparadas) restringem-se a informes relacionados com a identificação 
dos titulares das operações e os montantes globais mensalmente movimen-
tados, vedada a inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua 
origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados (art. 5º, § 2º, da Lei 
Complementar nº 105/2001).

A despeito da controvérsia, tem-se que, na linha do disposto no art. 
145, § 1º, da própria Constituição Federal, é lícito o acesso a dados bancários 

3 HC 175.930/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 07/10/2010, DJe de 
3/11/2010.

4 REsp 1134665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 
18/12/2009.



93Criminal / Criminal

de contribuintes diretamente pelo Fisco, não se justificando a latitude dada 
ao art. 5º, incs. X e XII, da Constituição Federal, que sequer contemplam 
expressamente a tutela do sigilo bancário.

    
2.3 A quebra dos sigilos bancário e fiscal feitas diretamente pelas 

Comissões Parlamentares de Inquérito
No que concerne às atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo, 

está prevista no art. 58, § 3º, da Constituição Federal, a possibilidade de 
se criarem, em seu âmbito, Comissões Parlamentares de Inquérito, as quais 
terão como incumbência a apuração de fato determinado e por prazo certo.

Para se desincumbirem dessa missão constitucional, a própria 
Constituição da República estabeleceu que as comissões parlamentares de 
inquérito têm poderes próprios das autoridades judiciais, além de outros 
previstos nos regimentos internos das respectivas Casas.  

A despeito de poderes próprios das autoridades judiciais, foram consa-
gradas algumas limitações às ditas comissões, as quais se consubstanciam 
na chamada reserva de jurisdição – que incidem sobre as hipóteses de busca 
domiciliar (art. 5º, XI), interceptação telefônica (art. 5º, XII) e decretação da 
prisão, ressalvada a situação de flagrância penal (art. 5º, LXI) – todos dispo-
sitivos da Constituição Federal –, matérias essas que exigem intermediação 
judicial na linha do que vem sendo decidido pelo STF5. 

É de se ver, contudo, que, nos termos do disposto no art. 58, § 3º, da 
Constituição Federal, é possível a quebra dos sigilos bancário e fiscal e de 
dados telefônicos – relação de chamadas recebidas e realizadas – diretamente 
pelas Comissões Parlamentares de Inquérito, desde que demonstradas e 
fundamentadas a existência concreta de causa provável e a pertinência com 
o objeto das investigações6.

Cumpre ressaltar, no entanto, que as conclusões derivadas de inves-
tigações encetadas pelas Comissões Parlamentares de Inquérito hão de ser 
encaminhadas, se for o caso, para o Ministério Público, a fim de que promova 
a responsabilidade civil e criminal havida por pertinente (art. 58, § 3º, da CF).

    

5 MS 23652/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 22/11/2000, publicado 
no DJ de 16/2/2001; MS 23639/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 
16/11/2000, publicado no DJ de 16/2/2001.

6 MS 23882/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 31/10/2001, publicado 
no DJ de 1/2/2002.
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2.4 A quebra dos sigilos bancário e fiscal feitas diretamente pelo 
Ministério Público

Na esteira do relevante múnus constitucional conferido ao Ministério 
Público para a tutela dos valores mais caros à sociedade, nada seria mais 
lógico do que lhe conferir instrumentos investigatórios condizentes com essa 
relevante tarefa. 

Com efeito, sendo o Ministério Público o ator estatal incumbido da 
promoção privativa de ações penais, da instauração de inquéritos civis destinados 
a apurar danos ao patrimônio público e da promoção de ações civis públicas 
destinadas a recompor o patrimônio público lesado por atos de corrupção, seria 
natural que esse órgão do Estado tivesse acesso a dados bancários, fiscais e 
registros telefônicos para assim se desincumbir dessas tarefas com presteza e 
eficiência.

Nesse contexto, tem-se que a possibilidade de acesso direto a essas 
informações é facilmente extraída de um conjunto de normas constitucionais 
e infraconstitucionais, bem como de uma interpretação sistemática e lógica 
do ordenamento jurídico.

Com efeito, o próprio art. 58, § 3º, da Constituição Federal estabeleceu 
que as Comissões Parlamentares de Inquérito podem ter acesso a dados 
bancários, fiscais e telefônicos sem necessidade de intermediação judicial, 
sendo certo que os resultados advindos da investigação hão de ser encami-
nhados ao Ministério Público para fins de responsabilização civil e criminal.

Ora, nessa toada, um mero exercício de lógica formal conduz à 
conclusão de que também ao Ministério Público é dado o acesso a esses 
dados de forma direta, uma vez que se o órgão intermediário o pode, com 
muito mais razão o destinatário das informações incumbido da tomada de 
providenciais também o poderia.

Não fosse isso suficiente, a Constituição Federal prevê genericamente 
a possibilidade de acesso a dados bancários, fiscais e telefônicos no art. 
129, inc. VI, que alberga a possibilidade de requisição de informações e 
documentos para a instrução de procedimentos investigatórios na forma da 
Lei Complementar.

Em acréscimo, a despeito de certa oscilação, tem se entendido que 
até mesmo o Fisco, incumbido da mera tutela patrimonial dos interesses 
tributários do Estado, pode ter acesso a dados bancários. Assim, lógico 
seria, que o Ministério Público, cujos deveres de tutela abrange bens 
jurídicos de muito mais expressão social, também pudesse ter acesso a 
essas mesmas informações.
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Nessa linha, as Leis Orgânicas estaduais e federal que organizam os 
poderes do Ministério Público reafirmam e aclaram tal atribuição, autori-
zando o Parquet a requisitar informações e documentos a entidades 
privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie (art. 26, 
III) e determinando que o membro do Ministério Público será responsável 
pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive 
nas hipóteses legais de sigilo (art. 26, § 2º)7.

Dispositivo de igual teor está previsto na Lei Orgânica do Ministério 
Público da União (Lei Complementar Federal nº 75/1993), ao dispor que 
compete ao Ministério Público da União requisitar informações e documentos 
a entidades privadas (art. 8º, IV), norma na qual se inclui o poder de requi-
sitar informações bancárias, tendo em conta que as instituições financeiras 
e seus diretores ou gerentes são entidades privadas.

Não bastasse, o art. 8º, § 2º, da mesma Lei Complementar Federal 
prevê que nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob 
qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do 
caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que 
lhe seja fornecido. 

Em arremate, a própria Lei nº 9.034/1995, que trata dos meios opera-
cionais e procedimentos de investigação envolvendo organizações criminosas, 
dispõe que são permitidos os procedimentos de investigações consistentes em 
acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias, financeiras e 
eleitorais, não se estabelecendo em nenhum momento a necessidade de 
intervenção judicial, consoante se depreende de outros incisos do mesmo 
dispositivo em que é expressa a necessidade de autorização judicial (art. 2º, 
III, da Lei nº 9.034/1995).

Assim, dado todo esse arcabouço normativo, causa estranheza e até 
perplexidade a posição majoritária da jurisprudência que nega ao Ministério 
Público o acesso a dados bancários, fiscais e telefônicos, sob o argumento 
de que esses dados estariam sob a batuta do art. 5º, incs. X e XII, da Consti-
tuição Federal.

Com efeito, a propósito do tema, o STF já se posicionou nos seguintes 
termos:

    

7 Dispositivo da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do  Ministério 
Público – LONMP).
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RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Instituições 
Financeiras. Sigilo bancário. Quebra. Requisição. Ilegitimidade 
do Ministério Público. Necessidade de autorização judicial. 
Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão 
mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento 
a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, 
decisão fundada em jurisprudência assente na Corte [...] (RE 
318136 AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado 
em 12/09/2006, DJ 06/10/2006)

    
Igual orientação também tem sido adotada no que concerne ao 

sigilo fiscal, ou seja, tem se negado o acesso direto do órgão ministerial a 
informações fiscais de investigados. A propósito, cumpre conferir a seguinte 
ementa:

    
SIGILO FISCAL. Quebra de sigilo fiscal realizada diretamente 
pelo Ministério Público. Requisição de cópias de declarações de 
imposto de renda sem autorização judicial. Ilicitude da prova. 
Desentranhamento dos autos. (STJ – HC 100.058 RS)

    
Nada obstante, na esfera do STJ, já se tem verificado certa oscilação 

acerca do tema, consoante se observou no RMS 31.362/GO8. 
A despeito de toda a controvérsia, entende-se que a latitude que 

dada à garantia dos sigilos bancário e fiscal tem servido unicamente aos 
interesses do crime organizado, em especial àqueles do colarinho branco, 
estando ancorada em um discurso pretensamente garantista de direitos 
fundamentais, mas que a bem da verdade apenas garante a impunidade e o 
tratamento privilegiado a certa casta de cidadãos, imunes até mesmo a uma 
investigação eficiente.

Nessa linha, interessantes são as observações de Bruno Calabrich 
(2007, p. 212/213), ao pontuar:

    
Na mesma esteira, é importante ressaltar que o art. 5º, X, 
da CF/88, que trata da inviolabilidade da intimidade, da vida 

8 Com efeito, recentemente, em julgado bastante interessante, a Segunda Turma do STJ 
considerou ser possível o Ministério Público realizar quebra de sigilo bancário, sem 
intermediação do Poder Judiciário. Eis a ementa desta decisão: “PROCESSUAL CIVIL. 
ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. NATUREZA DA 
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privada, da honra e da imagem das pessoas, não estabelece 
uma cláusula de reserva jurisdicional.
É desse inciso que a doutrina e a jurisprudência extraem o 
direito ao sigilo dos dados bancários e fiscais, porquanto tais 
dados, ao menos potencialmente, dizem respeito, de fato, à 
intimidade e à vida privada do indivíduo. Ao ali se dispor sobre 
esses direitos fundamentais – que, obviamente, não têm caráter 
absoluto –, em nenhum momento se fala em reserva jurisdi-
cional: não há rigorosamente nada naquele inciso, nenhuma 
palavra ao menos que, sequer remotamente, relacione-se com 
a idéia de exclusividade do Poder Judiciário. A leitura do dispo-
sitivo, como se pode verificar de sua simples e desapaixonada 
leitura, é absolutamente distinta dos demais dispositivos nos 
quais a Constituição positivou as já aqui identificadas cláusulas 
de reserva jurisdicional, segundo a remansosa jurisprudência 
do STF.

    
No mesmo prisma, o aludido autor arremata o seu raciocínio de 

maneira irrespondível, ao averbar que:
     

DECISÃO DENEGATÓRIA. MEIO DE IMPUGNAÇÃO CABÍVEL. 1. Caso concreto em que o 
Parquet solicita administrativamente a quebra de sigilo bancário no âmbito de procedi-
mento investigatório ministerial. Após negativa do juízo de 1º grau, o Ministério Público 
impetrou Mandado de Segurança, do qual o Tribunal de origem não conheceu, sob o 
fundamento de que o meio de impugnação cabível é o Agravo de Instrumento. 2. Nem 
toda decisão proferida por magistrado possui natureza jurisdicional, a exemplo da decisão 
que decreta intervenção em casa prisional ou afastamento de titular de serventia para 
fins de instrução disciplinar. 3. O Conselho Nacional de Justiça regulamentou os proce-
dimentos administrativos de quebra de sigilo das comunicações (Resoluções 59/2008 e 
84/2009). 4. Necessário adotar a técnica hermenêutica do distinguishing para concluir 
pela inaplicabilidade da Súmula 267 do STF (“Não cabe mandado de segurança contra ato 
judicial passível de recurso ou correição”), pois todos os seus precedentes de inspiração 
referem-se à inviabilidade do writ contra ato jurisdicional típico e passível de modificação 
mediante recurso ordinário, o que não se amolda à espécie. 5. A exemplo do entendi-
mento consagrado no STJ, no sentido de que nas Execuções Fiscais a Fazenda Pública pode 
requerer a quebra do sigilo fiscal e bancário sem intermediação judicial, tal possibilidade 
deve ser estendida ao Ministério Público, que possui atribuição constitucional de requi-
sitar informações para fins de procedimento administrativo de investigação, além do fato 
de que ambas as instituições visam ao bem comum e ao interesse público. Precedentes 
do STJ e do STF. 6. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança provido, tão-somente 
para determinar que o Tribunal a quo enfrente o mérito do mandamus” (RMS 31.362/GO, 
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/08/2010, publicado no DJe 
de 16/9/2010).
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É de se ter em estima que a requisição de documentos e dados 
fiscais pelo Ministério Público coaduna-se perfeitamente com o 
disposto no art. 198, § 1º, II, do CTN (Lei 5.172/66), na redação 
dada pela LC 104/2001, que prevê a possibilidade de transfe-
rência de sigilo da autoridade fazendária a outras autoridades, 
independentemente de outorga judicial, desde que sirva à 
instrução de procedimento regularmente instaurado (no caso, 
um procedimento de investigação do MP). Coaduna-se também 
com o art.998, § 1º, II, do Dec. 3.000/99, que, expressamente 
à luz da LC 75/93 e do Código Tributário Nacional, regulamenta 
a relação entre o MPU e Receita Federal no que diz respeito ao 
compartilhamento de informações sigilosas. Coaduna-se, por 
fim, com o disposto no art. 83 da Lei 9.430/90, que impõe à 
Receita o dever de informar o Ministério Público, mediante uma 
representação fiscal para fins penais, sobre ilícitos criminais 
detectados no exercício de suas atividades, remetendo ao 
órgão a documentação atinente. Nesse passo, quanto ao dever 
da Receita de encaminhar ao MP informações para fiscais 
para fins penais, veja-se a teratologia a que uma interpretação 
diversa conduziria: considerando que a mera notícia sobre a 
possível prática de um crime já contém, em si, uma informação 
de natureza fiscal, caso o sigilo fiscal fosse mesmo entendido 
como albergado pela reserva jurisdicional, então as autori-
dades fazendárias não poderiam noticiar ao Ministério Público 
nenhum ilícito tributário, senão após obter uma autorização 
judicial. Noutras palavras, seria necessária uma decisão judicial 
para que um órgão do Estado encaminhasse a outro órgão do 
mesmo Estado uma simples notícia-crime!

    
Esse mesmo raciocínio do ilustre autor poderia ser utilizado no 

que concerne ao sigilo bancário, haja vista o disposto no art. 11 da Lei nº 
9.613/1998, que impõe às instituições financeiras o dever de comunicar 
ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) movimentações 
financeiras em valores tidos por atípicos.

Destarte, a prevalecer o posicionamento absurdamente restritivo que 
tem sido dado ao sigilo bancário, o COAF também precisaria de autorização 
judicial para comunicação das aludidas movimentações financeiras atípicas 
a órgãos como o Ministério Público.

Como se vê, o estágio atual da jurisprudência em nada tem servido 
para a tutela dos interesses da coletividade, servindo apenas para a garantia 
dos interesses da macrocriminalidade organizada, a qual se vale da largueza 
das interpretações jurídicas para assegurar um lócus propício para a lavagem 
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de capitais oriundos da corrupção, tráfico de drogas e armas, entre outros 
delitos gravíssimos.

Nesse passo, são ilustrativas as ponderações de Sacha Calmon Navarro 
Coelho (1993, p. 100), ao assinalar de forma incisiva que: 

    
Não pode a ordem jurídica de um país razoavelmente civilizado 
fazer do sigilo bancário um baluarte em prol da impunidade, a 
favorecer proxenetas, lenões, bicheiros, corruptos, contraban-
distas e sonegadores de tributos. O que cumpre ser feito é uma 
legislação cuidadosa que permita a manutenção dos princípios 
da privacidade e do sigilo de dados, sem torná-los bastiões da 
criminalidade. De resto, reza a sabedoria popular que quem 
não deve não teme. A recíproca é verdadeira.

    
Com efeito, não há dúvidas que os cidadãos que se dedicam a ativi-

dades lícitas não oporiam obstáculo aos órgãos de controle no que concerne 
ao acesso direto a seus dados bancários e fiscais. De resto, não há dúvidas 
de que a latitude da proteção jurídica dada no Brasil atende apenas aos 
interesses daqueles que têm muito a ocultar.

    
2.5 A captação e a interceptação ambientais e a tutela da intimidade 

pessoal
A captação e a interceptação ambientais de sinais eletromagnéticos, 

óticos ou acústicos também se qualificam como relevantes meios de prova 
de eventuais ilícitos, sendo poderosos meios de investigação postos à dispo-
sição dos órgãos do Estado.

Nada obstante, é certo que o aludido método de investigação implica 
em evidente intromissão na esfera da intimidade pessoal das pessoas 
quando captado em espaços privados, motivo pelo qual há de se concluir 
por necessária a autorização judicial.

Com efeito, o conteúdo de diálogos travados entre indivíduos em um 
mesmo espaço privado possui idêntica natureza de um diálogo travado entre 
indivíduos por intermédio de comunicações telefônicas.

Assim, por identidade de razões, há de se estender a necessidade de 
autorização judicial para a captação e a interceptação ambientais de conver-
sações produzidas nessas circunstâncias, a teor do disposto no art. 5º, incs. 
X e XII, da Constituição Federal.

Cumpre assinalar, nesse particular, que a legislação que dispõe sobre 
a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações 
praticadas por organizações criminosas é expressa ao exigir circunstanciada 
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autorização judicial para a captação e interceptação ambiental (art. 2º, IV, da 
Lei nº 9.034/1995).

No que concerne à captação de diálogos produzidos em espaços 
públicos ou abertos ao público, demonstra-se despicienda a autorização 
judicial, uma vez que os próprios interlocutores adotam postura incompa-
tível com a de quem quer ver tutelada sua intimidade pessoal9.

É pertinente considerar que a captação e a interceptação ambientais, 
a despeito de ainda incipientes na cultura investigativa brasileira, constituem 
poderoso instrumento probatório, que deve ter sua aplicação ampliada, 
principalmente em casos envolvendo a criminalidade organizada especia-
lizada na dilapidação do patrimônio público.

Essa é a conclusão que tem sido assinalada na doutrina, consoante se 
infere das ponderações de Marcelo Batlouni Mendroni (2010, p. 142):

    
A análise da interceptação ambiental segue o mesmo raciocínio 
das interceptações telefônicas, com o diferencial de que nestes 
casos torna-se possível visualizar a situação das conversas e 
entabulações criminosas, inclusive com gesticulações e, no 
mais das vezes, com a demonstração da participação criminosa 
de mais do que dois agentes possíveis na interceptação 
telefônica, já que nesta o ambiente pode estar recheado de 
agentes  criminosos. O aspecto visual assume, certamente, 
um diferencial importante em termos valorativos, permitindo 
enxergar as reações humanas de cada um dos participantes.

    
Exemplo da importância do aludido meio de prova pode ser colhido 

de experiência prática da Polícia Federal no caso que ficou nacionalmente 
conhecido como “Caixa de Pandora”, no qual foram flagrados diversos 
políticos do alto escalão de Brasília em atos de corrupção, mostrados em 
vídeos e áudios, que levaram inclusive à queda do Governador do Distrito 
Federal.

No mesmo sentido, o aludido meio de prova foi utilizado com sucesso 
em outro caso de corrupção de agentes públicos, dessa vez envolvendo 
magistrados e advogados, na operação policial batizada de “Hurricane”. 

9 No mesmo sentido, ver Bruno Calabrich (2007, p. 231). Também é a posição de César Dario 
Mariano Silva (2010, p. 47).
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No que toca à captação e à interceptação ambientais realizadas na aludida 
operação, inclusive em escritório de advocacia, o STF admitiu a validade da 
prova nos seguintes termos:

    
PROVA. Criminal. Escuta ambiental. Captação e interceptação 
de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos. Meio probatório 
legalmente admitido. Fatos que configurariam crimes praticados 
por quadrilha ou bando ou organização criminosa. Autorização 
judicial circunstanciada. Previsão normativa expressa do proce-
dimento. Preliminar repelida. Inteligência dos arts. 1º e 2º, IV, da 
Lei nº 9.034/95, com a redação da Lei nº 10.217/95. Para fins de 
persecução criminal de ilícitos praticados por quadrilha, bando, 
organização ou associação criminosa de qualquer tipo, são 
permitidos a captação e a interceptação de sinais eletromag-
néticos, óticos e acústicos, bem como seu registro e análise, 
mediante circunstanciada autorização judicial. 8. PROVA. 
Criminal. Escuta ambiental e exploração de local. Captação 
de sinais óticos e acústicos. Escritório de advocacia. Ingresso 
da autoridade policial, no período noturno, para instalação de 
equipamento. Medidas autorizadas por decisão judicial. Invasão 
de domicílio. Não caracterização. Suspeita grave da prática de 
crime por advogado, no escritório, sob pretexto de exercício 
da profissão. Situação não acobertada pela inviolabilidade 
constitucional. Inteligência do art. 5º, X e XI, da CF, art. 150, § 
4º, III, do CP, e art. 7º, II, da Lei nº 8.906/94. Preliminar rejeitada. 
Votos vencidos. Não opera a inviolabilidade do escritório de 
advocacia, quando o próprio advogado seja suspeito da prática 
de crime, sobretudo concebido e consumado no âmbito desse 
local de trabalho, sob pretexto de exercício da profissão. (STF, 
Inq. 2424/RJ, Min. Cesar Peluso)

Importa frisar, no entanto, que a interceptação ambiental difere da 
escuta ambiental, que é aquela em que um dos interlocutores de determinado 
diálogo anui que sua conversa seja gravada por um terceiro (CONSERINO, 
2011, p. 76).

Nesses casos, não há que se falar em autorização judicial, já que um 
dos partícipes do diálogo anuiu em compartilhar sua intimidade. 

De igual modo, as gravações clandestinas, por ser feita por um dos 
partícipes do diálogo, não implica violação de intimidade ou privacidade, 
já que o outro interlocutor, voluntariamente, expõe seus pensamentos e 
planos para o receptor.
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Em razão disso, também é desnecessária a autorização judicial para 
gravações clandestinas, que têm sido reconhecidas pela jurisprudência como 
provas lícitas. Cumpre conferir a seguinte ementa:

    
PROVA – Gravação de conversa telefônica por um dos interlocu-
tores – Licitude. É lícita a gravação de conversa feita por um dos 
interlocutores, ou com sua autorização, sem ciência do outro, 
quando há investida criminosa deste último. É inconsistente 
e fere o senso comum falar-se em violação do direito à priva-
cidade quando interlocutor grava diálogo com sequestradores, 
ou qualquer tipo de chantagista. (STF-HC nº 75.338-8/RJ)

    
É de se concluir, portanto, que se exige autorização judicial circunstan-

ciada apenas nas hipóteses de interceptação e captação ambientais, sendo 
desnecessária a intermediação judicial nos casos de escuta ambiental e 
gravações clandestinas.

    
2.6 As interceptações telefônicas e a tutela da intimidade pessoal
As interceptações telefônicas têm se mostrado ao longo dos anos 

como um dos mais relevantes meios de investigação colocados à disposição 
dos órgãos do Estado para a elucidação de crimes e para o combate à crimi-
nalidade organizada.

Em razão dos relevantes elementos probatórios colhidos por inter-
médio de interceptações telefônicas, inclusive em desfavor de indivíduos de 
uma parcela da sociedade normalmente imune ao Poder Judiciário, tem sido 
recorrente a grita geral, como sempre travestida por um discurso falsamente 
garantista, dos excessos cometidos em investigações empreendidas pelos 
órgãos do Estado10.

Nada obstante, as interceptações telefônicas vêm sendo utilizadas 
pelo Estado com relativo sucesso, o que tem possibilitado a desarticulação 
de poderosas organizações criminosas11.

10 Órgãos esses nunca acoimados de arbitrários quando apenas uma parcela da população, 
normalmente dos estratos inferiores, era objeto das investigações empreendidas.

11 Sem prejuízo de lamentáveis decisões das Cortes Superiores que têm anulado operações 
policiais envolvendo figuras proeminentes da sociedade e do Estado.
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Esse método de investigação, a despeito de implicar evidente intro-
missão na esfera de intimidade pessoal de indivíduos, está expressamente 
previsto na Constituição Federal (art. 5º, XII) e na Lei nº 9.296/1996.

Nessa senda, a interceptação telefônica pode ser conceituada como a 
captação e apreensão de diálogo telefônico, por terceiro, sem a ciência dos 
interlocutores (receptor e emissor), com o objetivo de fornecer elementos 
probatórios em investigações criminais e instruções processuais penais.

Consoante expressa determinação constitucional (art. 5º, XII, da CF), 
a interceptação telefônica apenas pode ser realizada após específica autori-
zação judicial.

A legislação de regência ainda esclarece que a interceptação telefônica 
possui caráter subsidiário, bem como exige que haja indícios razoáveis da 
autoria e que o crime seja punido com reclusão (art. 2º da Lei nº 9.296/1996).

Muito se discute acerca do rigor relacionado com a análise da subsi-
diariedade do aludido meio de prova e da possibilidade de prorrogação das 
interceptações por um lapso de tempo razoável.

No que concerne, em particular, à prorrogabilidade das interceptações 
telefônicas, é pacífica, na esfera do Supremo Tribunal Federal, a orien-
tação de que não há lapso temporal máximo a orientar as interceptações, 
mormente quando envolver fatos complexos e inúmeros investigados (STF, 
HC 83515/RS). Ficou assentado, nada obstante, que as prorrogações devem 
estar lastreadas na necessidade e indispensabilidade desse meio de prova 
(STF, RHC 88371/SP).

Já no que diz respeito especificamente à subsidiariedade desse meio 
de prova, cumpre ter em consideração que fatos envolvendo organizações 
criminosas ou corrupção de agentes públicos, em geral, são dotados de 
sofisticados esquemas destinados à ocultação dos delitos e garantia da 
impunidade, sendo certo que é raro testemunhas se disporem a relatar o 
funcionamento das engrenagens criminosas atinentes essas organizações.

Assim, a juízo deste articulista, nesses casos, que refogem à crimina-
lidade tradicional, tem-se que é ínsito à natureza dos delitos o preenchimento 
do requisito da subsidiariedade da interceptação telefônica, porquanto 
exigir a coleta de elementos probatórios por outros meios significa garantir 
o fracasso da investigação.

Cumpre ressaltar, também, que não há a exigência de transcrição de 
todos os diálogos interceptados no período da investigação, uma vez que 
providência desse jaez serviria única e exclusivamente para tumultuar o 
andamento do feito.
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O que deve se deve garantir é o acesso, à defesa, a todos os áudios 
produzidos no período. Acaso a defesa entenda ser necessária a transcrição 
de novos áudios, deverá indicá-los pormenorizadamente, justificando a 
pertinência.

Nesse sentido tem sido a orientação do Supremo Tribunal Federal:
    

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTERCEP-
TAÇÃO TELEFÔNICA. Único meio de prova viável. Prévia 
investigação. Desnecessidade. Indícios de participação no 
crime surgidos durante o período de monitoramento. Prescin-
dibilidade da degravação de todas as conversas. Inocorrência 
de Ilegalidade. Ordem Denegada. (STF-HC 105527/DF, Rel. Min. 
Ellen Gracie)

    
De igual modo, tem sido admitida de forma pacífica a utilização, em 

processos cíveis e administrativos, das provas produzidas em investigações 
criminais ou processos criminais como provas emprestadas contra eventuais 
agentes públicos envolvidos em atos ilegais.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal também se debruçou sobre 
esse tema em especial:

     
EMENTA: PROVA EMPRESTADA. Penal. Interceptação telefônica. 
Escuta ambiental. Autorização judicial e produção para fim de 
investigação criminal. Suspeita de delitos cometidos por autori-
dades e agentes públicos. Dados obtidos em inquérito policial. 
Uso em procedimento administrativo disciplinar, contra outros 
servidores, cujos eventuais ilícitos administrativos teriam 
despontado à colheira dessa prova. Admissibilidade. Resposta 
afirmativa a questão de ordem. Inteligência do art. 5º, inc. 
XII, da CF, e do art. 1º da Lei federal nº 9.296/96. Precedente. 
Voto vencido. Dados obtidos em interceptação de comuni-
cações telefônicas e em escutas ambientais, judicialmente 
autorizadas para produção de prova em investigação criminal 
ou em instrução processual penal, podem ser usados em 
procedimento administrativo disciplinar, contra a mesma ou as 
mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra 
outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado à 
colheita dessa prova. (STF, Inq. 2424/RJ, Rel. Min. César Peluso)

    
Assim, ao contrário de estigmatizar o aludido meio de prova, postura 

que somente serve aos interesses da macrocriminalidade, as autoridades 
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devem prestigiar o referido método de investigação, o qual tem bem servido 
aos interesses da sociedade na desarticulação de poderosas organizações 
criminosas.

Entende-se que, quando cotejados os bens jurídicos que se procuram 
tutelar em uma investigação que se vale de interceptações telefônicas, v.g., 
proteção da probidade na Administração Pública, segurança pública em 
casos envolvendo tráfico de drogas e armas, dentre outros, e o direito funda-
mental à intimidade dos réus, por certo que hão de prevalecer os primeiros, 
os quais sempre deverão possuir uma primazia prima facie em razão de sua 
alta significação social.

    
2.7 O sigilo de dados cadastrais e a tutela da intimidade pessoal
Os dados cadastrais constituem informações fornecidas pelos próprios 

cidadãos; são armazenadas em bancos de dados de pessoas jurídicas e 
se referem, essencialmente, a informações atinentes à qualificação de 
indivíduos. Esses dados, por não implicarem violação da intimidade, podem 
ser franqueados aos órgãos do Estado sem necessidade de intermediação 
judicial.

Já no que se refere ao acesso a dados cadastrais em poder de opera-
doras de telefonia, em especial o acesso a registros de chamadas realizadas 
e recebidas por determinado terminal, grassa certa controvérsia.

Para Bruno Calabrich (2007, p. 225/226), as empresas operadoras de 
telefonia móvel ou fixa são concessionárias de um serviço público, de modo 
que as informações sobre seus clientes e usuários constituem um banco de 
dados de caráter público, motivo pelo qual podem ser requisitadas pelo 
Ministério Público para a instrução de procedimentos.

De igual modo, para o referido autor, as informações acerca de chamadas 
recebidas e realizadas de um dado terminal, que não dizem respeito ao 
conteúdo das conversas, mas apenas ao fluxo de ligações, também não estão 
acobertadas pela cláusula de reserva jurisdicional, podendo ser requisitadas 
diretamente pelo Ministério Público (CALABRICH, 2007, p. 225/226).

A propósito desse tema em especial, são elucidativas as ponderações 
de Cássio Roberto Conserino (2011, p. 73):

    
Através desses relatórios de bilhetagens é possível elaborar 
uma pesquisa dos números dos terminais telefônicos mais 
recorrentes e individualizar todos os integrantes do grupo 
organizado. Também é salutar para ampliar as investigações ou 
até mesmo reduzi-a ou finalizá-la, porquanto, eventualmente, 



106 Justitia, São Paulo, 68-69 (202/203), jan./dez. 2011-2012

o agente investigado pode ter cessado a utilização daquele 
número e com a bilhetagem é possível essa descoberta. Ou, 
ainda, após análise dos números é viável constatar que aquele 
telefone é utilizado para contatos com familiares ou outros 
afazeres e não para contato com pessoas ligadas à crimina-
lidade. A bilhetagem, ainda, pode ser fornecida em tempo real, 
via e-mail.
Essa relação das ligações efetuadas e recebidas por um 
aparelho telefônico fixo ou móvel não pode ser considerada 
interceptação telefônica nos termos da Constituição Federal. 
A proibição contida na norma constitucional refere-se à inter-
ceptação e consequente captação de conversa, por terceira 
pessoa, sem a autorização e/ou conhecimento dos interlo-
cutores e interessados na conversa telefônica. A informação 
de número de telefone para contato não implica a quebra de 
sigilo telefônico, conforme entendimento do Supremo Tribunal 
Federal (STF, ADI 2407).
Assim, para quem defende essa posição, os órgãos públicos 
no combate ao crime organizado deveriam ter acesso a essa 
documentação, sem a precedente autorização judicial. Bastaria 
requisitá-las, se tivessem o condão da requisição. De qualquer 
maneira, esse registro, para ser acessado, tem de vir necessa-
riamente instruído de justa causa demonstrativa de motivos 
concretos para o conhecimento.

    
Do ponto de vista deste ensaio, a requisição de dados telefônicos 

e cadastrais se insere no poder requisitório geral do Ministério Público 
garantido tanto pela Constituição Federal (art. 129, VI, da CF) quanto pela 
legislação ordinária (art. 26, III, da Lei nº 8625/1993 e art. 2º, III, da Lei nº 
9.034/1995).

Nada obstante, ainda se encontram posicionamentos restritivos na 
jurisprudência – os quais se ancoram em uma visão equivocada, com a 
devida vênia, do disposto no art. 5º, inc. X, da Constituição Federal –, que 
burocratizam, atrasam e, por vezes, inviabilizam importantes investigações.

    
2.8 O sigilo epistolar e telemático e a tutela da intimidade pessoal
O art. 5º, inc. XII, da Constituição Federal também estabelece ser 

inviolável o sigilo das correspondências. A despeito de o referido preceito 
somente excepcionar o sigilo das comunicações telefônicas como passível 
de quebra, tem-se entendido também possível a quebra do sigilo de corres-
pondências.
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O sigilo de correspondência vem apresentando especial relevo em 
questões relacionadas com missivas de presos direcionadas a pessoas 
não recolhidas no estabelecimento carcerário. Destarte, por vezes, 
indivíduos recolhidos nesse estabelecimento se valem de cartas para a 
prática de delitos e orientação de seus comparsas em liberdade.

Para a suspensão do aludido direito de comunicação com o mundo 
exterior e, por conseguinte, análise das correspondências encaminhadas, 
exige-se despacho fundamentado do diretor do estabelecimento prisional, a 
teor do disposto no art. 41, inc. XV e parágrafo único, da Lei nº 7.210/1984.

Em relação a esse tema em especial, por surpreendente que seja, o 
Supremo Tribunal Federal admitiu a validade da prova consubstanciada em 
abertura de cartas encaminhadas por sentenciados na qual se fazia menção 
à prática de crimes, independentemente de autorização judicial.

A propósito, é de se conferir a seguinte decisão:
     

STF – A administração penitenciaria, com fundamento em razões 
de segurança pública, de disciplina prisional ou de  preservação 
da ordem jurídica, pode, sempre  excepcionalmente, e desde 
que respeitada a norma inscrita no art. 41, parágrafo único, da 
Lei n. 7.210/84, proceder a interceptação da  correspondência 
remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar 
da  inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir 
 instrumento de salvaguarda de praticas ilícitas. – O reexame 
da prova produzida no processo penal condenatório não tem 
lugar na ação sumaríssima de habeas corpus. (HC 70.814/SP, 
Rel. Min. Celso de Melo)

     
Na visão deste ensaio, o indivíduo sob a tutela do Estado está mesmo 

submetido a um distinto regime jurídico, previsto na Lei de Execução Penal, 
motivo pelo qual não se vê ilegalidade na interceptação de cartas de presos 
destinadas a indivíduos não recolhidos no sistema prisional.

Por identidade de razões, não se enxerga óbice, como de fato não o há, 
na instalação de câmeras de vigilância nas celas e corredores de um estabe-
lecimento prisional, não havendo que se falar na violação da intimidade dos 
presos.

Interessante questão se põe, no entanto, no que toca à interceptação 
de cartas entre pessoas não submetidas à tutela do Estado.

Nesses casos, a despeito da ausência de previsão legal, crê-se possível 
a interceptação da missiva, desde que haja prévia autorização judicial e 
indícios concretos da prática de crime.
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Cumpre registrar, no entanto, que uma vez a carta tenha chegado a 
seu destino, ou seja, em mãos do destinatário que tomou conhecimento de 
seu conteúdo, não há mais que se falar em correspondência, em razão de já 
ter exaurido a finalidade comunicativa, devendo-se dar à carta o tratamento 
jurídico de um documento.

Nesses termos é a orientação de César Dário Mariano da Silva (2010, p. 
66), o qual se apoia nas lições imemoriais de Rui Barbosa, in verbis:

    
Ora, como bem salientou Rui Barbosa, a inviolabilidade da 
correspondência ocorre até o instante em que ela cumpre o seu 
papel de instrumento de comunicação. A partir do momento 
em que ela chegou ao receptor, deixou de ser considerada 
correspondência e passou a ser um documento qualquer, 
passível de ser apreendido por ordem judicial, nos termos e na 
forma da lei.

    
De igual modo, no que toca à interceptação de e-mails, sucedâneos 

das missivas de outrora, crê-se também possível sua interceptação, mesmo 
porque há específica autorização legal (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 
9.296/1996).

Para a regular interceptação de e-mails, no entanto, faz-se necessária 
autorização judicial nos mesmos termos da exigida para a interceptação 
telefônica, ou seja, observando-se seu caráter subsidiário e o prazo certo, 
porém prorrogável, de duração.

Nessa mesma senda, entende-se também possível a interpretação 
analógica do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.296/1996 a fim de se 
possibilitar a interceptação de mensagens divulgadas pelos sistemas Twiter, 
Facebook, Orkut12, Myspace ou quaisquer outras redes sociais de comuni-
cação (CONSERINO, 2011, p. 154).

Vale o registro, nada obstante, de que, surpreendentemente e na 
contramão dos interesses de uma investigação eficaz em tempos de crimi-
nalidade organizada e altamente tecnológica, a própria Associação dos 
Delegados de Polícia do Brasil ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade 

12 A rede Orkut foi oficialmente extinta no dia 30 de setembro de 2014, mas o Google criou 
um museu de redes com mais de um bilhão de mensagens trocadas. As informações 
armazenadas pelos usuários – fotos e mensagens – ficarão disponíveis para download 
até setembro de 2016.
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(ADI 1.488) em face do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.296/1996 no 
Supremo Tribunal Federal, argumentando que a interceptação telemática 
implicaria violação ao disposto no art. 5º, inc. XII, da Constituição Federal, 
uma vez que somente teria sido excepcionada pela Constituição Federal a 
interceptação das comunicações telefônicas.

Nada obstante, como bem salientado no acórdão que denegou a 
medida liminar pleiteada, as comunicações de dados também se utilizam 
em certa medida de intermediação telefônica.

No entanto, mesmo que assim não o fosse, o disposto no art. 5º, inc. 
XII, da Constituição Federal denota reclamar uma interpretação sistêmica 
e lógica, uma vez que não faria sentido algum esse ordenamento jurídico 
autorizar a interceptação telefônica e ao mesmo tempo vedar de forma 
absoluta a interceptação telemática, uma vez que a inviolabilidade relativa 
de ambas as formas de comunicação tem em mira a tutela de um mesmo 
bem jurídico, a intimidade, motivo pelo qual crê-se não haver justificativa 
para tratamento jurídico diferenciado.

Nesse passo, cumpre relembrar as lições de Carlos Maximiliano (2005, 
p. 136), quando diz que “O direito deve ser interpretado de forma inteli-
gente, não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva 
inconveniências, vá a ter conclusões inconsistentes ou impossíveis”.

    
3 Criminalidade organizada e métodos heterodoxos de investigação

É cediço que o atual estágio de desenvolvimento tecnológico da 
sociedade e, por conseguinte, das formas de criminalidade que acompanham 
esse desenvolvimento, reclamam do Estado meios investigatórios compa-
tíveis, adequados e eficientes.

Com efeito, imaginar que o vetusto inquérito policial normalmente 
embasado somente em oitiva de vítimas e eventuais de testemunhas irá dar 
conta das cada vez mais complexas formas de criminalidade organizada é 
fechar os olhos para a realidade e decretar a vitória do Estado paralelo.

Nesse sentido, é hora de abandonar a velha hipocrisia, no mais das 
vezes embalada em uma bela retórica, a fim de que se mude a mentalidade 
ultrapassada ainda vigorante, de modo a se possibilitar que o Estado se 
desincumba dos compromissos internacionais que assumiu de combate ao 
crime organizado e à corrupção13.

13 A propósito, no que concerne ao crime organizado, a Convenção de Palermo, aprovada 
pelo Decreto nº 231, de 29 de maio de 2003, e promulgada pelo Decreto nº 5.015, de 
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A propósito, esse também é o pensamento do ilustre José Paulo 
Baltazar Júnior (2010, p. 242), que já teve oportunidade de assinalar que:

    
Coloca-se, então, como necessária, face ao perigo do crime 
organizado, a adoção de novas bases no processo penal, que 
contemplem a adoção de técnicas especiais de investigação, 
a possibilidade da utilização de meios de inteligência na fase 
da investigação criminal, a proteção de testemunhas, vítimas e 
réus colaboradores, a adoção de soluções negociadas, a busca 
da prevenção. Acredito que essa modificação nas bases do 
processo penal não significará erosão dos direitos individuais, 
mas que será possível a adoção de tais medidas dentro do 
marco constitucional e com obediência ao princípio da ampla 
defesa.

    
De mais a mais, as próprias Leis nos 9.034/1995 e 9.296/1996 já 

consagram técnicas especiais de investigação, como a interceptação 
telefônica, telemática, infiltração de agentes, ação controlada, acesso a infor-
mações bancárias e fiscais e captação e interceptação ambientais, dando-se 
concretude aos ditos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

Nada obstante, o próximo passo ainda há de ser dado, quer com a 
mudança de mentalidade dos operadores do sistema de investigações, 
ainda muito presos aos arcaicos modos de elucidação de crimes, quer com a 
mudança de mentalidade dos operadores do Sistema de Justiça, ainda muito 
parcimoniosos quando se trata da autorização para a captação e intercep-
tação de modernas formas de comunicação.

     
Conclusão

A despeito da relevância da intimidade no cenário jurídico brasileiro, 
assegurada que está como direito fundamental do indivíduo, a sua proteção 

12 de março de 2004, dispõe no art. 20 que: “1. Se os princípios fundamentais do seu 
ordenamento jurídico nacional o permitirem, cada Estado Parte, tendo em conta as suas 
possibilidades e em conformidade com as condições prescritas no seu direito interno, 
adotará as medidas necessárias para permitir o recurso apropriado a entregas vigiadas 
e, quando o considere adequado, o recurso a outras técnicas especiais de investigação, 
como a vigilância eletrônica ou outras formas de vigilância e as operações de infiltração, 
por parte das autoridades competentes no seu território, a fim de combater eficazmente 
a criminalidade organizada.”.
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não poderá dar-se a qualquer preço, em detrimento de outros direitos 
fundamentais, prima facie mais relevantes.

Desse modo, há de se ter em mente a necessidade de tutela também 
de outros interesses da sociedade, de igual ou superior fundamentalidade, 
por vezes com o sacrifício da intimidade.

Assim, tem-se que devem ser superados os óbices opostos a investi-
gações empreendidas pelo Ministério Público, autorizando-se o acesso direto 
a dados bancários e fiscais, além do que devem-se dotar as polícias e demais 
órgãos do Estado de instrumentos eficientes para a utilização de técnicas 
especiais de investigação e inteligência a serviço da própria coletividade.

    
CASTRO, L. B. de. The legal and constitutional implications of intimacy 
protection and their relations with the investigative activity of the state. 
Justitia, São Paulo, v. 202/203, p. 83-112, Jan./Dec. 2011-2012.

    
• ABSTRACT: The intimacy, although a fundamental right, should give in to 

other fundamental rights more important for the society, as prescribed by 
the law and the Constitution. In this way, new case law beacons should 
be created to ensure the systematic interpretation of the Constitution 
and the compliance to international commitments made by Brazil for an 
efficient fight against organized crime.

• KEY WORDS: Intimacy. Secrecy. Organized crime.
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Penas Restritivas de Direito e o 
Código Penal Militar

Ailton José da SILVA*

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Legislação e jurisprudência. 2 Doutrina. 3 Funda-
mentação. Conclusão. Referências.

• RESUMO: A evolução da legislação, no que diz respeito a restringir a pena 
de encarceramento aos delitos mais graves, abarca todo o sistema jurídico 
penal, podendo ser admitida pela Justiça Castrense no momento da 
aplicação das chamadas penas alternativas ou penas restritivas de direito. 
Esta interpretação decorre da inexistência de vedação legal para aplicação 
das penas alternativas aos civis condenados pela Justiça Militar. A propósito, 
decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua  fundamentação, 
já admitem tal possibilidade, o que só atende aos princípios de Direito 
Humanitário e da Organização das Nações Unidas (ONU).

• PALAVRAS-CHAVE: Lei nº 9.714/1998. Penas. Alternativas. Restritivas. 
Código Penal Militar. 

Introdução
Embora a legislação que trata das penas alternativas seja de 1998, 

ainda se discute a possibilidade de sua aplicação na Justiça Militar da União, 
pois o diploma legislativo não faz referência ao Código Penal Militar (CPM).

Em face da evolução legislativa, doutrinária e jurisprudencial, 
apresentam-se, neste trabalho, argumentos em prol da viabilidade da 
aplicação dessas medidas punitivas aos civis condenados pela Justiça 
Castrense.

1 Legislação e jurisprudência
Nos termos do disposto na Lei nº 9.714, de 25 de novembro de 1998, 

são penas restritivas de direito: a prestação pecuniária; a perda de bens e 
valores; a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas; a 

* Membro do Ministério Público Militar do Rio de Janeiro.
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interdição temporária de direitos; e a limitação de fim de semana (art. 43 do 
CP, com nova redação). 

As penas em questão são aplicáveis de forma autônoma e substitutiva 
às penas privativas de liberdade, quando estas não forem superiores a quatro 
anos, e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou, 
qualquer que seja a pena aplicada, quando o crime for culposo (art. 44 do CP, 
com nova redação). A legislação penal também exige, como requisitos para 
aplicação das penas restritivas de direito, que o réu não seja reincidente em 
crime doloso, e que a culpabilidade, ou os antecedentes, a conduta social, 
a personalidade do condenado e os motivos e circunstâncias do caso sob 
julgamento indiquem ser suficiente a substituição. 

A legislação em comento foi editada para alteração do Código Penal, 
como se verifica em seu preâmbulo, não fazendo referência alguma à 
 legislação especial, na qual se inclui o Código Penal Militar. 

Ao se tratar do assunto perante a Justiça Militar, a referência são 
os julgados do Superior Tribunal Militar (STM), nos quais se verificam os 
seguintes argumentos.

      
Jurisprudência STM.
(não há previsão legal)
I) Acórdão: num: 2006.01.050207-6 UF: RS Decisão: 29/06/2006
Proc: Apelfo – Apelação (FO) Cod. 40
Publicação: 09/10/2006 Vol. Veículo:
Ementa: DESRESPEITO A SUPERIOR – PENA – ALTERNATIVA – 
INAPLICABILIDADE Á JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
I – A construção pretoriana desta Corte de Justiça Castrense 
é desfavorável à aplicação dos institutos penais alternativos 
à Justiça Militar da União, não sendo possível chancelar-se o 
critério adotado pela Decisão questionada.
II – Recurso a que foi dado provimento por Decisão majoritária. 
Ministro Relator: Sergio Ernesto Alves Conforto
Ministro Revisor: Carlos Alberto Marques Soares

II) Acórdão: num: 2004.01.049594-0 UF: RJ Decisão: 16/09/2004
Proc: Apelfo – Apelação (FO) Cod. 40
Publicação: 23/11/2004 Vol. Veículo:
Ementa: TÓXICO. GUARDA E USO EM LUGAR SUJEITO À 
ADMINISTRAÇÃO MILITAR – RÉU CONDENADO À PENA DE 
RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. 
INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA.
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1. Restando comprovado que o Acusado guardava e/ou 
usava substância entorpecente (maconha), em lugar sujeito à 
administração militar, a conduta do mesmo está caracterizada 
como crime, em uma das modalidades previstas no artigo 290 
do Código Penal Militar.
2. Não há que se falar em substituição da pena de reclusão, 
aplicada ao Apelante, por pena restritiva de direitos, por ser 
inaplicável ao caso concreto, considerando-se que o artigo 55 do 
CPM enumera os tipos de penas principais a que estão sujeitos 
os condenados pelos crimes previstos no referido Códex, não 
havendo lacunas suscetíveis à aplicação subsidiária da legislação 
penal comum. Negado provimento ao apelo da Defesa, para 
manter a Sentença “a quo”. Decisão majoritária. 
Ministro Relator: Carlos Alberto Marques Soares
Ministro Revisor: Flavio de Oliveira Lencastre
Ministro Relator para Acórdão: Flavio de Oliveira Lencastre

Depreende-se dos julgados colacionados que o fundamento para não 
aplicação das penas restritivas de direito é a ausência desses dispositivos no 
Código Penal Militar, bem como a não aplicação de alterações legislativas 
que só foram direcionadas ao Código Penal.

É evidente que o argumento vale por si só. 
Não há como se questionar que a lei apontada – a Lei nº 9.714/1998 – 

não fez referência ao Código Penal Militar.
Na trilha desse entendimento, o STF proferiu as seguintes decisões: 
       

1) RE 273900/ SC – SANTA CATARINA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator (a): Min. Sepúlveda Pertence 
Julgamento: 08/09/2000 Órgão Julgador: Primeira Turma
Publicação: 
DJ 08-09-2000 PP-00023 EMENT VOL-02003-10 PP-02185
Parte(s): 
Recte: Jose Márcio Ribeiro de Carvalho
Recdo: Ministério Público Estadual 

Ementa: I – RE: norma constitucional de direito intertemporal 
e interpretação das normas infraconstitucionais em alegado 
conflito. Para solver a questão de direito intertemporal relativa 
à incidência do art. 5º, XL, da Constituição, é necessário – e, por 
isso, admissível, mesmo em recurso extraordinário – interpretar 
as normas infraconstitucionais de modo a aferir da existência 
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do conflito no tempo entre elas. II. Direito Penal Militar: penas 
restritivas de direito: a L. 9174, limitada à alteração do art. 44 
C. Pen. comum, não se aplica aos crimes militares, objeto de lei 
especial diversa no ponto. 

2) HC 86079 / SP – SÃO PAULO 
Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA
Julgamento: 26/09/2006 Órgão Julgador: Segunda Turma
Publicação: DJ 06-11-2006 PP-00050  EMENT VOL-02254-03 
PP-00432
Parte(s): 
Pacte: Fause Luiz Lomonaco 
Impte: Fause Luiz Lomonaco 
Adv: Luiz Henrique Marques e outro (a/s)
Coator: (a/s) (ES): Superior Tribunal Militar

EMENTA: 
HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO PELA JUSTIÇA MILITAR. 
CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA 
DE DIREITOS. MILITAR DA RESERVA. NÃO APLICAÇÃO DO REGIME 
ABERTO. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA. O 
Supremo Tribunal Federal não é competente para julgar habeas 
corpus em que se impugne ato de juiz-auditor da Justiça Militar. 
Não reconhecimento da impetração no ponto. A lei 9.174/1998, 
que trata das penas restritivas de direitos, limitou-se a alterar o 
Código Penal nessa matéria. Tal alteração não alcança os crimes 
militares, objeto de lei especial distinta no ponto – o Código 
Penal Militar. O fato de o paciente encontrar-se na reserva não 
o subtrai ao campo de incidência do Código Penal Militar, cujas 
normas sua conduta violou. A conversão de pena restritiva de 
liberdade em pena restritiva de direitos só é viável nas conde-
nações não superiores a dois anos. Denegação da ordem.

       
Entretanto, ainda que se esteja aplicando a lei no caso concreto, 

pode-se dar uma interpretação ao sistema jurídico penal brasileiro, para o 
fim de atender à justiça e à paz social, além da lei, evidentemente. 

Nesse sentido, a interpretação mais recente, dada pelo STF em decisão 
que avaliou o assunto, aponta para a correção de caminhos possibilitando a 
aplicação das penas restritivas de direito na Justiça Militar para civis. 

      
(Acórdão) 
 HC 91709 / CE – CEARÁ
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HABEAS CORPUS 
Relator (a): Min. CARMEN LÚCIA
Julgamento: 16/12/2008 Órgão Julgador: Primeira Turma
Publicação: Dje 048 Divulg 12/03/2009 Public 13/03/2009
Ement VOL-02352-01 PP-00181
RTJ VOL 00209-01 PP-00245
RT v. 98, n. 884, 2009 p.481-488
Parte(s): 
Pacte: Francisco de Assis Scomparin 
Impte: Defensoria Pública da União  
Coator: (a/s) (ES): Superior Tribunal Militar

EMENTA:
HABEAS COPPUS. CRIME MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOS-
SIBILIDADE NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. É firme 
a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de 
não se admitir a aplicação da Lei 9714/98 para as condenações 
de crimes militares, sendo esta de aplicação exclusiva ao Direito 
Penal Comum. Precedentes. 2. A conversão da pena privativa 
de liberdade aplicada pela Justiça Militar por duas restritivas 
de direito poderá ocorrer, pelo menos em tese, desde que o 
paciente tenha de cumprir pena em estabelecimento prisional 
comum e a pena imposta não seja superior a 2 anos, nos termos 
previstos no art. 180 da Lei de Execução Penal, por força do que 
dispõe o art. 2º, parágrafo único, daquele mesmo diploma legal. 
3. Na espécie, contudo, a pena fixada ao Paciente foi de dois 
anos, nove meses e dezoito dias de reclusão. Não há, portanto, 
como ser reconhecido a ele o direito de substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direito. 4. Habeas corpus 
denegado.   

2 Doutrina
Como apontou Saulo Ramos ao se referir ao discurso de posse do 

Presidente do STF, Cézar Peluso, “direito nem sempre é a lei. É a Justiça, que 
busca a felicidade do ser humano, e não a obediência cega a um preceito 
formal. Muitas vezes, acima da força da lei está o poder da razão” (RICHE, 
2010, p. 7).

Embora se possa questionar quais são os limites da interpretação “do 
poder da razão”, que varia de juiz para juiz, é inegável que ao aplicador da lei, 
em muitas situações, faz-se necessária uma interpretação que atenda, além 
da lei, à justiça e à paz social.
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Dessa forma, agem o Superior Tribunal Militar e tantos outros tribunais 
e magistrados quando, por exemplo, definem em seus julgados o que é 
pequeno valor, o que é insignificante. 

De tal sorte, é possível dar-se interpretação que atenda a parâmetros 
do sistema jurídico penal, e não somente a um código.

Todavia, questões hermenêuticas são controversas, e se quer aqui 
demonstrar que penas restritivas de direito já existem no Código Penal 
Militar, por expressa disposição legal, e que a aplicação da referida legislação, 
como ponderado pelo STF, só trará justiça às decisões da seara castrense. 
Maria Fernanda de Lima Esteves (2007) faz uma remissão histórica sobre a 
imposição de penas pelo Estado e aponta como penas restritivas de direito 
no Código Penal Militar o impedimento (art. 63); a suspensão do exercício do 
posto, graduação, cargo ou função (art. 64); e a reforma (art. 65). A autora 
conclui que a referida espécie de pena, tanto autônoma, como alternativa 
ou substitutiva, não encontra impedimento para sua aplicação no Direito 
Penal Militar, ao contrário, atende aos princípios que regem o próprio 
Direito Penal. 

            
3 Fundamentação

Diante da doutrina apresentada, tem-se que o Direito Penal Militar 
não está excluído do rol de possibilidades de penas alternativas; por conse-
quência, a adoção de tais espécies de pena foi admitida pelo legislador que 
entendeu não restarem maculados os princípios de disciplina e hierarquia 
com a adoção das formas de pena apontadas.

Mais ainda, é inegável o avanço do direito penal e processual penal 
como um todo, na direção de restringir cada vez mais as penas de encar-
ceramento do indivíduo, tanto ao final de uma ação penal como durante a 
instrução do processo.

Para confirmar esta assertiva, basta consultar o novo diploma legis-
lativo que trata da prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais 
medidas cautelares, isto é, a Lei nº 12.403, de 5 de maio de 2011.

Também é certo que a competência das Justiças Militares nos dias 
atuais tem se restringido a processar e julgar militares, estando em franca 
decadência sistemas jurídicos que admitem a figura do denunciado civil 
perante a Justiça Castrense, situação essa que pode ser constatada nas 
exposições do V Encontro Internacional de Direito Humanitário e Direito 
Militar, realizado de 26 a 28 de abril de 2011 em Lima/Peru e promovido pela 
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Associação Internacional das Justiças Militares1, e nos Enunciados do Comitê 
de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU)2 em 2007. 

Em razão destes irremediáveis rumos, entende-se que a adoção das 
penas restritivas de direito substitutivas das penas privativas de liberdade, 
para delitos previstos no Código Penal Militar e praticados por civis, ou 
condenados civis, atenderia uma irrefreável corrente de adequação dos 
sistemas jurídicos penais castrenses aos dias atuais, trazendo princípios do 
século XXI ao Direito Penal Militar brasileiro e atendendo as doutrinas mais 
recentes no tocante à liberdade e dignidade do homem. 

      
Conclusão

Como exposto, buscou-se na própria legislação argumentos técnicos 
para aplicação das penas alternativas, bem como amparo na doutrina 
e na jurisprudência, a fim de verificar a possibilidade de se reconhecer a 
adequação e aplicação da Lei nº 9714/1998 ao Código Penal Militar no âmbito 
da Justiça Militar da União, a qual se mostrou pertinente e consentânea com 
os princípios da caserna, do Direito Humanitário e da ONU. 

SILVA, A. J. da. Penalties restricting rights and the Military Criminal Code. 
Justitia, São Paulo, v. 202/203, p. 113-120, Jan./Dec. 2011-2012.
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and therefore, it can be admitted by the Military Court when applying the 
alternative sanctions or the restrictive rights sanctions. This interpretation 
is based on the fact that there is no legal restriction to apply those kinds 
of penalties to civilians condemned by the Military Court. Therefore, the 
decisions of the Federal Supreme Court, in its basis, support the feasibility 
of applying such kind of penalties, which complies with the Human Rights 
and United Nations principles.
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A Atuação do Ministério Público 
no Processo Civil Brasileiro
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• SUMÁRIO: Introdução. 1 A defesa da ordem jurídica pelo Ministério 
Público. 2 A atuação do Ministério Público em defesa de incapazes. 
Conclusão. Referências. 

• RESUMO: O artigo procura estabelecer o alcance da destinação constitu-
cional do Ministério Público na defesa da ordem jurídica, centrando-a na 
defesa dos interesses sociais e dos interesses indisponíveis.

• PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público. Processo civil. Defesa da ordem 
jurídica. Interesses sociais. Interesses indisponíveis.

Introdução
O art. 127, caput, da Constituição Federal brasileira de 1998 dispõe 

que “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
 jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.

No que toca ao Ministério Público, interessa-nos agora perquirir o 
alcance das expressões que o consideram “essencial à função jurisdicional 
do Estado” e o incumbem da “defesa da ordem jurídica”.

1 A defesa da ordem jurídica pelo Ministério Público
A uma primeira e talvez desavisada leitura do dispositivo, poderia 

parecer que o Ministério Público estaria legitimado a agir ou intervir em 
todo e qualquer processo, sempre que se verificasse qualquer violação à lei. 
Bem, na área penal, essa interpretação não causaria maior dificuldade, pois 
o Ministério Público é o titular privativo da ação penal pública e oficia nas 
ações penais privadas. Contudo, e na área cível? A defesa da ordem jurídica 
seria, por si só, fundamento bastante para o Ministério Público atuar ou 
recorrer no processo civil?

* Professor Emérito da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.
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É verdade que a Constituição comete ao Ministério Público a defesa da 
ordem jurídica, bem como assegura ser ele essencial à função jurisdicional 
do Estado. Mas não podemos tomar essas expressões no sentido absoluto 
e isolado do contexto; temos, sim, de entendê-las consoante as finalidades 
que a própria Constituição destinou a essa Instituição. Embora a Lei Maior 
diga com todas as letras que o Ministério Público é essencial à função 
jurisdicional e tem o papel de defender a ordem jurídica, a constatação é 
que, efetivamente, ele não atua em todos os casos em que haja violação da 
ordem jurídica, nem funciona em todos os casos submetidos à apreciação 
do Poder Judiciário. O intérprete não está autorizado a crer que não possa 
haver prestação jurisdicional sem Ministério Público, ou que toda violação 
à ordem jurídica seja questão afeta a este. Isso nem seria verdade: existe 
prestação jurisdicional sem intervenção do Ministério Público; existe violação 
da ordem jurídica sem que, necessariamente, a ela deva corresponder uma 
reação desse órgão. Podemos até dizer que o que ocorre é exatamente o 
contrário: a regra é que o Parquet não oficia em todos os processos, nem 
zela pela observância de todas as normas jurídicas.

Assim, por exemplo, se Caio entra com uma ação de perdas e danos 
contra Tício, e se ambos são maiores e capazes, o Ministério Público não 
estará presente nos autos. Poder-se-ia dizer: então, que essencialidade é a 
sua, para a função jurisdicional? E mais. É certo que o Ministério Público 
recebeu a atribuição de defender a ordem jurídica. Contudo, em todos os 
processos há, teoricamente, uma violação da ordem jurídica, ao menos 
se nos basearmos naquilo que alega o autor da ação. Mas nem por isso o 
 Ministério Público intervém em todos os processos…

No fundo, a explicação do paradoxo é simples: não podem ser tomadas 
em seu valor absoluto as expressões defesa da ordem jurídica e essencia-
lidade à função jurisdicional, no tocante à atuação do Ministério Público.

Então, em que consistem, exatamente, suas tarefas constitucionais de 
defender a ordem jurídica e de ser essencial à função jurisdicional do Estado?

A Constituição Federal brasileira erigiu o Ministério Público à condição 
de instituição, por isso, conferiu-lhe organização e finalidades sociais 
voltadas ao bem comum. Esse órgão é encarregado, sim, de defender a 
ordem jurídica, e é, sim, essencial à função jurisdicional – mas quando? A 
própria Constituição Federal o responde, no mesmo art. 127: quando esteja 
em jogo a defesa do regime democrático, ou de um interesse social, ou de 
um interesse individual indisponível. No caso de estar em jogo um interesse 
assim qualificado, o Ministério Público estará legitimado a defendê-lo; em 
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algumas situações, ele o fará como órgão agente, em outras, como órgão 
interveniente. Sob esse enfoque, é possível identificar a essencialidade de 
sua atuação para o advento de uma prestação jurisdicional do Estado: não 
pode haver função jurisdicional em matéria social ou indisponível, sem a 
presença do Ministério Público. Sempre que houver violação da ordem 
jurídica envolvendo um interesse social ou individual indisponível, não 
poderá haver prestação jurisdicional sem a presença do Ministério Público.

Não se pode, pois, tomar qualquer texto de lei, seja a Lei Maior ou não, 
e tentar interpretá-lo isoladamente. Ao se perderem do contexto, aquelas 
passagens poderiam fazer crer que, se o Ministério Público é “essencial à 
função jurisdicional”, não haveria prestação jurisdicional sem ele, o que 
não é verdade, pois a maioria das ações judiciais desenvolve-se sem sua 
intervenção – como as ações patrimoniais entre partes maiores e capazes. 
Então, a Lei Maior quis dizer nesse dispositivo, simplesmente, que sua ação 
ou intervenção em defesa da ordem jurídica será essencial à prestação da 
função jurisdicional naquelas ações em que o Ministério Público esteja 
constitucionalmente destinado a agir como instituição na defesa do regime 
democrático, de interesses sociais ou individuais indisponíveis – como na 
ação penal pública, na tutela do meio ambiente, no zelo do patrimônio 
público e social etc.

Está, pois, perfeitamente claro que, quando a Constituição Federal 
diz que o Ministério Público defende a ordem jurídica, não quer significar 
que este seja o guardião de todas as leis da República, mas tão somente 
daquelas que tenham compatibilidade com sua finalidade institucional. 
Dessa forma, se a lei violada disser respeito à defesa do regime democrático, 
se disser respeito à defesa de interesses sociais, se disser respeito à defesa 
de interesses individuais indisponíveis do indivíduo ou da sociedade – esses 
os objetos finalísticos da atuação institucional – estará aí aberto o campo da 
atuação do Ministério Público. Entretanto, se a lei violada disser respeito a um 
direito disponível, ou a um interesse que não tenha suficiente  abrangência 
ou expressão social, não haverá causa bastante nem para a ação nem para 
a intervenção do Ministério Público. Não fosse assim, este cobraria em juízo 
cheques e multas de trânsito, interviria nas ações em que se  discutissem 
acidentes de trânsito sem vítimas, nas ações de perdas e danos e em 
quaisquer outros feitos que envolvessem apenas pessoas maiores e capazes, 
pois, em todos esses exemplos, sempre estaria havendo, pelo menos em 
tese, uma violação à lei. Mas não é qualquer violação da lei que legitima 
a atuação ou a intervenção do Ministério Público. Embora a Constituição 
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Federal diga que ele é defensor da ordem jurídica, devemos entender que 
isso só ocorrerá quando essa defesa estiver conforme com sua destinação 
institucional. 

Tomemos uma violação à lei porque alguém não tenha quitado uma 
multa administrativa por violar o silêncio noturno ou por não ter recolhido 
o lixo doméstico. Se o Ministério Público identificar que aquela violação tem 
expressão social – p. ex., trata-se de poluição sonora em todo o bairro, ou 
de um problema de saúde pública –, estará legitimado a tomar as provi-
dências institucionais pertinentes. Contudo, tratando-se, nos exemplos 
dados, de um caso isolado, pode não se identificar em concreto a expressão 
social autorizadora de sua intervenção. É o que ocorreria se uma viatura 
municipal colidisse com um veículo particular, amassando-lhe o para-lama; 
na correspondente ação de perdas e danos que o indivíduo movesse contra 
a municipalidade, o Ministério Público não iria identificar expressão social 
no dano nem reconhecer a presença de interesse indisponível da sociedade 
como um todo, ou do indivíduo, pessoalmente considerado. Nesse caso, o 
Parquet deixaria que a Fazenda, por seus Procuradores, promovesse a defesa 
disponível de seus próprios interesses. Caso diverso ocorreria, porém, se 
estivesse em questão o destino de todo o lixo urbano, ou uma ocorrência 
em que consumidores coletivamente considerados fossem lesados, ou ainda 
uma questão criminal, hipóteses em que a atuação do Ministério Público 
seria devida.

2 A atuação do Ministério Público em defesa de incapazes
O papel do Ministério Público no processo civil tem ensejado contro-

vérsias, quando estejam em jogo interesses de incapaz. Trata-se de questão 
que mantém atualidade e causa bastante polêmica no Parquet moderno, pois 
existem posições conflitantes dos tribunais e da doutrina a esse respeito. E, 
na prática, a atuação concreta dos membros do Ministério Público no dia a 
dia forense bem reflete essa falta de harmonia.

Procuraremos externar aqui uma posição que nos parece coerente, 
porque apta a responder às objeções que poderiam ser lançadas. 

Antes de mais nada, devemos fazer uma distinção: uma coisa é a 
liberdade de opinião e, outra, a liberdade de iniciativa. Liberdade de opinião, 
o membro do Ministério Público detém, por força da liberdade e da indepen-
dência funcionais; mas seu poder de iniciativa está subordinado ao princípio 
do interesse processual. 
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No processo – seja o civil, seja o processo penal –, o membro do 
Ministério Público tem total liberdade de exprimir seu entendimento, como 
decorrência de sua independência funcional. Tomemos um processo criminal: 
o membro do Ministério Público entende que o réu é inocente; ele pode – e 
deve – dizê-lo. A liberdade para expor seu entendimento nada tem a ver com 
o seu poder de iniciativa – titularidade da promoção da ação penal pública 
–; tem a ver, sim, com sua liberdade de opinião, que lhe é conferida pela 
lei. Diversamente de um advogado que defende um interesse privado, o 
Ministério Público é parte pública, e o interesse pelo qual zela é o interesse 
público. Ora, de maneira alguma interessaria à sociedade que se pusesse um 
inocente na cadeia, pois isso em nada a ajudaria a sociedade. Ao contrário, 
além de ser uma injustiça individual, ainda seria uma injustiça coletiva, que 
até reverteria em responsabilidade para o Estado, se não para os próprios 
membros do Ministério Público e do Poder Judiciário que tivessem agido 
com dolo ou fraude. Assim, quando o membro do Ministério Público diz ao 
Juiz que um réu não cometeu o crime, não é o autor do fato, ou, então, que 
é seu autor, mas agiu coberto por uma excludente, sua Instituição estará 
defendendo a sociedade ao pedir a consequente absolvição, e ele terá toda 
a liberdade para fazê-lo. 

Não é diferente, sob esse aspecto, o que ocorre no processo civil: 
também aqui o membro do Ministério Público opina livremente, mesmo 
quando tenha proposto a ação; opina com liberdade, até quando haja 
interesses de incapazes no feito. Suponhamos que um incapaz ajuíze uma 
ação de usucapião, pretendendo adquirir o domínio de todo o território 
nacional. O membro do Ministério Público seria obrigado a endossar o 
pedido? Em sendo o pedido for absurdo, sem qualquer fundamento jurídico, 
como no exemplo citado, qual deveria ser o papel do Ministério Público?

Para responder a essas indagações, a doutrina se divide. 
Uma parte dos doutrinadores entende que o Ministério Público está 

vinculado à defesa do incapaz; assim, deve sempre defender o incapaz, 
tendo ou não razão. O mais notável doutrinador que sustenta esse entendi-
mento é Dinamarco (1986, p. 332), o qual diz que, se o papel do Ministério 
Público é protetivo ao incapaz, então o Ministério Público é obrigado a 
defender o incapaz. Essa posição leva tão longe as premissas, que exige a 
defesa do incapaz até mesmo quando ele não tenha razão. Se objetarmos 
a Dinamarco que o incapaz está pedindo um absurdo totalmente divorciado 
da realidade dos autos ou em violação à própria Constituição Federal, esse 
doutrinador, imperturbável, responderá: o Ministério Público está naqueles 
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autos para defender o incapaz; assim, não tem opção de não o fazer; no 
máximo, dirá que não tem nada a acrescentar à defesa dos interesses do 
incapaz, mas não poderá dizer uma só palavra contra ele. Verdade é convir 
que, até certo ponto, esse entendimento tem coerência intrínseca: se o 
Ministério Público está no processo para proteger o incapaz, e se essa é a 
única causa que o trouxe ao processo, não poderia tornar-se linha auxiliar 
da parte adversa.

Existe, porém, o posicionamento oposto. Aqui tomarei como 
paradigma Nelson Nery Júnior (1986, p. 39). Esse outro grande jurista, 
assim como Dinamarco, também foi Promotor Cível. Trabalharam ambos na 
mesma Promotoria de defesa de incapazes, ainda que em épocas distintas. 
Nelson Nery sustenta que o Ministério Público é fiscal da lei e defensor da 
ordem jurídica. Assim, se o incapaz tiver razão, ele o defenderá e, se preciso, 
recorrerá a seu favor; mas, se o incapaz não tiver razão, o membro do 
Ministério Público deve dizê-lo com todas as letras, e até mesmo recorrer 
em seu desfavor, para fazer prevalecer a ordem jurídica. Este entendimento 
tem bastante receptividade entre os membros do Ministério Público, pois 
enaltece sua liberdade funcional e seu papel de defensor da ordem jurídica.

Com todo o respeito, porém, as duas posições, de Dinamarco e 
de Nelson Nery, têm um quê de verdade e um quê de equívoco. Em que 
Dinamarco está certo? Está certo ao perceber que a causa que trouxe o Minis-
tério Público ao processo é a defesa do incapaz; ele compreendeu, melhor 
do que ninguém, que a função do Ministério Público não é defender em si 
mesma uma ordem jurídica abstrata, mas sim proteger o incapaz, porque na 
defesa do incapaz está a defesa concreta da ordem jurídica, pois não convém 
à ordem jurídica que o incapaz perca uma ação, posto tenha razão. Assim, 
não se trata da defesa abstrata da ordem jurídica, nem da defesa de qualquer 
lei: o que está em jogo é a indisponibilidade de um direito que pode estar 
sendo violado. Então, o Ministério Público está lá para defender o incapaz, e 
nisso Dinamarco está coberto de razão. Mas em que Dinamarco, data venia, 
não tem razão, e Nelson Nery a tem? É que, se o incapaz estiver pedindo 
um absurdo, o membro do Ministério Público pode – e deve – dizer por quê 
não concorda com o pedido; e, ao fazê-lo, o membro do Ministério Público 
não estará violando a ordem jurídica, nem a causa que o trouxe ao processo. 
Senão vejamos. Qual é a causa que trouxe o Ministério Público ao processo? 
É evitar que um direito do incapaz seja objeto de disposição indevida. Ora, se 
o incapaz não é dono do bem cuja propriedade ele reivindica, e se o membro 
do Ministério Público diz isso e fundamenta o porquê de ter concluído assim, 
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em nada estará violando a causa que o trouxe ao processo. Nesse ponto, 
assiste razão a Nelson Nery, pois, assim como ele, nós também diríamos que 
o incapaz não tem razão, como o fizemos quando também fomos Promotor 
Cível. Só que Nelson Nery vai além — e nisso está nossa discordância. Se, 
mesmo não tendo razão, o incapaz ganhasse a ação, Nelson Nery recorreria 
contra o incapaz, a pretexto de defender a ordem jurídica. Segundo cremos, 
é até possível ao órgão do Ministério Público dizer que o incapaz não tem 
razão, desde que fundamente seu raciocínio; mas não lhe é possível recorrer 
contra ele. Aqui, o problema não mais consiste na mera liberdade de opinião, 
mas sim a questão é saber se o recorrente tem interesse processual na 
reforma do julgado. Que interesse teria o Ministério Público na reforma do 
julgado que deu razão ao incapaz que não tinha razão? 

Essa é a verdadeira questão. E a resposta depende. Se o incapaz ganhar 
a ação, em prejuízo de um interesse disponível da outra parte maior e capaz, 
quem tem de recorrer, querendo, é apenas essa parte, e mais ninguém 
estará legitimado a recorrer, pois aquele interesse é disponível. Entretanto, 
se o incapaz está querendo usucapir todo o território nacional, então haveria 
interesse social em cassar a sentença que abusivamente aceitou aquele 
absurdo, e o Ministério Público poderia recorrer. Tratando-se, porém, de 
interesses tipicamente disponíveis, o Ministério Público não poderá recorrer 
contra o incapaz, não porque lhe falte liberdade de opinião, mas porque lhe 
faltará interesse processual.

Retomemos agora a ação de Caio contra Tício, por danos materiais 
decorrentes de uma colisão de automóveis. Ambas as partes são maiores 
e capazes. O Ministério Público nem intervém naquela ação. Sob o aspecto 
puramente processual, nem mesmo importa ao Ministério Público qual dos 
dois contendores ganhará a ação. Não lhe importará nem mesmo que quem 
ganhe a ação tenha ou não razão. Isso só importará a Caio e a Tício, pois se 
trata de direitos disponíveis. Assim, suponhamos que o réu Tício não tenha 
culpa alguma pelo acidente, mas tenha deixado correr em branco o prazo 
para contestação: Tício será condenado, mesmo tendo razão. Isso é injusto? 
Pode ser, mas será problema de Tício: ele que conteste, se quiser; ele que 
recorra, se quiser. A disponibilidade aí é tão evidente que, mesmo se o Juiz 
erradamente desse razão a Tício, nada impediria que este, contrariando a 
sentença, pagasse o que Caio está pedindo, ou pagasse até mesmo mais do 
que Caio pediu. O próprio Poder Judiciário não pode impedir que Tício pague 
aquilo que o Estado-juiz disse que ele não devia. Afinal, Caio e Tício podem 
transigir como bem entenderem, até em contrariedade com a prestação 
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jurisdicional; o Juiz não pode impedir que os dois transijam até mesmo fora 
dos autos. Assim, o que o Ministério Público faria naqueles autos, ainda que 
a pretexto de defender a ordem jurídica? Nada. 

Digamos, entretanto, que Tício seja incapaz. Tudo muda de figura. Se 
Tício é incapaz, e não foi oferecida contestação em seu favor, o Ministério 
Público deverá fazê-lo, ainda que por negação geral (art. 302, parágrafo 
único, do CPC), obrigando, assim, o autor a provar os fatos constitutivos de 
seu direito — o que o Ministério Público não poderia fazer, se Tício não fosse 
incapaz. Assim, o Ministério Público vai exigir que o autor prove que houve a 
colisão e que o responsável foi o incapaz ou seu antecessor. E, se o incapaz 
perder a ação, posto tivesse razão, o Ministério Público será obrigado a recorrer 
em seu benefício. É seu dever funcional; ele não poderá invocar a liberdade 
funcional para não recorrer, pois sua liberdade incide no momento de dizer 
quem, a seu ver, tem razão. Todavia, se o membro do Ministério Público já 
reconheceu fundamentadamente que o incapaz tem razão, a derrota deste 
gerará um dever funcional para o membro do Parquet, que é a obrigação de 
recorrer. Assim, a função do Parquet é protetiva; ele só não será obrigado a 
dizer que o incapaz tem razão quando, a seu ver fundamentado, não a tenha. 
Todavia, se o incapaz Tício, mesmo não tendo razão, ganhar a ação, somente 
Caio poderá recorrer, pois o Ministério Público não terá interesse recursal 
em modificar o julgado para defender interesse disponível de Caio, que é 
maior e capaz, e pode decidir livremente se aceita ou não o comando da 
sentença. Esta é uma questão que só a ele diz respeito.

Conclusão
Em suma, até que ponto o Ministério Público defende a ordem 

jurídica? Ele o faz não para defender qualquer lei, regulamento, portaria, 
decreto, aviso, instrução normativa: todos esses textos fazem parte de nossa 
ordem jurídica, mas não é para defender todo e qualquer diploma legislativo 
que o Ministério Público existe. Ele não funciona em todos os processos, 
nem cobra o cumprimento de todas as leis em vigor no País. Como temos 
insistido, para que oficie num processo e cobre o cumprimento de uma lei, 
é necessário que haja alguma nota de caráter social ou de indisponibilidade 
na lesão: aí, o Ministério Público defenderá aquele interesse. Assim sendo, a 
defesa que fará do incapaz é uma defesa necessária, mas também finalística. 
Ao acolher esse posicionamento, assim transcreveu nosso entendimento o 
Supremo Tribunal Federal: “Já temos defendido que a tônica da intervenção 
do Ministério Público consiste na indisponibilidade do interesse. Hoje vamos 
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mais além. A par dos casos em que haja indisponibilidade parcial ou absoluta 
de um interesse, será também exigível a atuação do Ministério Público se a 
defesa de qualquer interesse, disponível ou não, convier à coletividade como 
um todo. […] Num sentido lato, portanto, até o interesse individual, se indis-
ponível, é interesse público, cujo zelo é cometido ao Ministério Público”1.

É indispensável buscar o porquê de o Ministério Público estar oficiando 
nos autos e o quê ele ali faz. Está lá para defender um interesse social ou 
individual indisponível; não havendo tal interesse, a Instituição não estará 
presente nos autos; havendo, justifica-se sua ação ou intervenção, mas o que 
o órgão ministerial vai dizer nos autos estará coberto pela ampla liberdade 
de sua atuação funcional. Coisa diversa, porém, é o seu poder de iniciativa, 
que dependerá do interesse processual: tanto para propor uma ação como 
para contestá-la ou, até mesmo, para recorrer do decisum, é preciso haver 
interesse processual. E o Ministério Público só pode agir, intervir ou recorrer 
em defesa de um interesse social ou um interesse indisponível.
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• RESUMO: Os cargos de provimento em comissão, no Direito Brasileiro, 
são exceções ao sistema de mérito no recrutamento de agentes públicos 
e se destinam às funções de assessoramento, chefia e direção, em virtude 
da necessidade de relação de confiança entre seu ocupante e a autoridade 
superior para o incremento das diretrizes políticas desta, criadas em lei 
com liberdade de provimento e exoneração, predicados que denotam 
a instabilidade elementar da investidura. A lei deve conter a descrição 
das atribuições desses cargos, e repugna aos princípios de moralidade e 
impessoalidade a opção do nepotismo em seu provimento. A quantidade 
de cargos comissionados deve ser proporcional à de cargos de provimento 
efetivo e na medida do que for essencial para a transmissão de linhas de 
ação política e sua fiscalização à administração burocrática, evitando-se 
a tendência ao aparelhamento. O regime jurídico dos cargos de provi-
mento em comissão deve ser sempre o estatutário – à mercê da vedação 
de algumas características deste –, constituindo violação à liberdade de 
provimento e exoneração a adoção do regime celetista.

• PALAVRAS-CHAVE: Cargos públicos. Provimento em comissão. Natureza, 
requisitos e limites.  Nepotismo. Regime jurídico.

 
Introdução

O princípio da ampla acessibilidade à função pública de caráter profis-
sional e remunerado, fundado no mérito, é reflexo dos princípios democráticos 
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e do pluralismo, constante do art. 21 da Declaração de Direitos do Homem 
da Organização das Nações Unidas (ONU), de 19481, e se contrapõe aos 
vetustos sistemas de disponibilidade, venalidade e gratuidade2, próprios 
da nobreza e da fidalguia, cujo caráter restritivo soa elementar, de tal 
modo que, hodiernamente, erige-se, como resume José Cretella Júnior, o 
princípio da indisponibilidade dos cargos públicos3. Conquanto a regra seja 
o mérito objetivamente aferível para a investidura em cargos ou empregos 
públicos, consoante o art. 37, incs. I e II, da Constituição Federal de 1988, a 
própria norma constitucional excepciona da aprovação em concurso público 
– de provas ou de provas e títulos – os cargos de provimento em comissão.

A origem dos cargos comissionados está ligada a um processo rea-
cionário ao sistema de venalidade e hereditariedade, vinculados a uma 
concepção de patrimonialismo dos cargos públicos, reservados como prêmios 
e recompensas à nobreza ou processo de nobilitação4. Esse modelo é refor-

1 O referido dispositivo tem a seguinte redação: “Art. 21 – 1º. Toda pessoa tem o direito 
de tomar parte na direção dos negócios públicos de seu país, seja diretamente, seja por 
intermédio de representantes livremente escolhidos. 2º. Toda pessoa tem o direito de 
aceder, nas condições de igualdade, às funções públicas de seu país”.  

2 A venalidade é histórica também no Brasil: “os próprios cargos públicos no Brasil, reser-
vados a premiar serviços e colocar a nobreza ociosa, passaram a ser vendidos, a partir do 
século XVIII” (FAORO, 2000, v. I, p. 265), e a proibição do serviço gratuito colima “banir 
do acesso às funções públicas o princípio censitário, e de assegurar o recrutamento 
democrático” (MENEGALE, 1962, p. 42, n. 17). A proibição da gratuidade está expressa, 
por exemplo, no art. 4º da Lei nº 8.112/1990).

3 O autor assenta: “O princípio informativo dos tempos atuais, entretanto, para o preenchi-
mento dos cargos públicos é o da indisponibilidade. Daí o aparecimento nos vários 
sistemas jurídicos de processos de seleção, como a eleição, o concurso, a nomeação condi-
cionada, o sorteio. Sob a forma de corolário do princípio setorial da indisponibilidade dos 
cargos públicos assim se expressa: ‘A Administração não pode dispor dos cargos públicos, 
entregando-os, segundo a vontade do administrador, a este ou àquele determinado. Ao 
contrário, respeitando o interesse público e o princípio da igualdade do administrado, 
deve proceder de tal modo que todos os concorrentes ao cargo tenham iguais oportuni-
dades’[...]” (CRETELLA JÚNIOR, 1999, p. 156).

4 O sistema português de cargos públicos é abordado com riqueza por Raymundo Faoro ao 
analisar o estamento burocrático no período colonial: “os cargos dos governos e fortalezas 
davam-se por três anos, para contentar quanto possível o maior número. Em graças trans-
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mulado com base em um novo conceito de cargo público como comissão, 
compreendendo o agente como delegado ou comissário do poder real5. 
Nesse novo sistema a disponibilidade é substituída pela comissão: os cargos 
dados, que se incorporavam ao patrimônio da pessoa, são, então, retidos 
nas mãos do monarca, o que demonstra um expediente de concentração do 
patrimonialismo. A pesquisa revela que “são os cargos de confiança rema-
nescentes de época, em que a administração pública se modelava sôbre a 
administração doméstica da casa dos príncipes, e o vínculo, anexo à função 
pública, era de natureza quase familial”6. 

Após as revoluções liberais, a comissão se antagoniza ao sistema de 
mérito como fator de orientação da investidura em função pública (herança 

feríveis, que os beneficiários muitas vezes vendiam [...] A corte, povoada de senhores e 
embaixadores, torna-se o sítio preferido dos comerciantes, todos, porém, acotovelados 
com a chusma de pretendentes – pretendentes de mercês econômicas, de cargos, capitanias 
e postos militares [...] A linhagem vale pouco, menos ainda o merecimento: a conquista 
ao emprego, ao posto à dignidade se faz à custa da intriga bem tecida, da conversa doce 
[...] o cargo confere fidalguia e riqueza. A venalidade acompanha o titular, preocupado 
em se perpetuar no exercício da parcela de poder que o acompanha”. Destarte, “todos, 
cargos elevados – que davam nobreza ou qualificavam origem aristocrática –, assim como 
os cargos modestos hauriam a vida e o calor do tesouro”. A colonização proporcionou 
o aumento da quantidade de cargos públicos: “a Coroa, obsessiva de seus monopólios, 
estava certa de que a colonização, empreendida sob seu comando, traria maiores rendas, 
além de cargos para os fiéis vassalos”. O cargo público era atributo dos nobres de sangue 
ou dos cortesãos, próprio do fidalgo e a nomeação era um processo de aristocratização: 
“a riqueza exige maior participação nos negócios públicos e o afidalgamento, reservado 
este, no primeiro século, aos senhores de engenho, aos conquistadores militarizados e 
aos funcionários reinóis. A tendência se reforça, no século XVIII, com a venda de cargos 
públicos, porta ampla que permite à burguesia acotovelar, familiarmente, a aristocracia”, 
movimento também verificado no Império ao lado do coronelismo (FAORO, 2000, v. I, p. 
92-96, 162, 198, 236, 437-440). 

5 A propósito, “O agente é delegado, comissário, com poder derivado do delegante, 
comitente, que é a Coroa, o rei. O comissário, ao contrário do oficial ordinário, exerce 
jurisdição alheia, do rei, e não própria [...] Limitava-se aos expressos termos da comissão, 
que era perdível a qualquer momento. Além disso, a comissão expirava com a morte do 
comitente e não poderia ser subdelegada. Politicamente o comissário era uma figura 
odiosa (excepcional), por isso seus poderes se interpretavam restritivamente” (LOPES, 
2000, p. 235-243). 

6 “São os cargos de confiança remanescentes de época, em que a administração pública 
se modelava sôbre a administração doméstica da casa dos príncipes, e o vínculo, anexo à 
função pública, era de natureza quase familial (LIMA, 1982, p. 173).
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do art. 6º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, 
da França) por uma série de inconveniências atribuídas à administração 
burocrática (o surgimento de castas e elites administrativas; a extensão do 
poder burocrático às raias de um corpo independente em face da falta 
de neutralidade política e da própria instabilidade institucional; o déficit de 
eficiência pela oposição entre rigidez e flexibilidade), cujo corolário é a 
desconfiança do poder político na burocracia, bem demonstrada pelo instituto 
do cabinet ministériel na experiência francesa, “um staff de tipo ‘patrimonial’ 
formado por estreitos colaboradores pessoais do ministro que age como 
intermediário entre estes e os funcionários de carreira, e controla a fiel 
aplicação das diretrizes políticas”7. Aliás, o sistema do mérito concorreu com 
a técnica do spoil system8 como modo de acesso à função pública. Este 
caracterizava o ingresso na função pública como um autêntico “botim 
dos vencedores da batalha política (eleições a golpe de Estado, repartição 
dos cargos burocráticos entre a clientela do partido político que ascende 
ao poder)” (ZAGO, 2001, p. 142), o que só diminuiu com a contribuição 
dogmática à compreensão da administração burocrática e da necessidade 
de profissionalização da função pública9 com base nas concepções contra-

7 Na França, “a insistência sobre a lealdade da burocracia ao partido dominante” – diferen-
temente da Inglaterra onde prevalece a neutralidade política do civil service e a forte 
legitimidade do sistema político – facilitou o partidarismo na burocracia que, somada a 
tradicional instabilidade do regime, a conduziu à assunção “de papel político indepen-
dente” (GIGLIOLI apud BOBBIO; MATEUCCI; PASQUINO, 1994, p. 128).

8 A experiência dos Estados Unidos da América registra inicialmente, a preocupação de evitar 
abusos pela classe burocrática, e, por isso, “coibiu em larga medida a permanência de seus 
funcionários em caráter profissional”, abrandada pela necessidade de recrutamento de 
profissionais da função pública, adicionada à sua regulamentação, devido ao crescimento e 
à complexidade das atividades sociais (MENEGALE, 1962, p. 10-11, n. 1). Segundo a crônica, 
nos Estados Unidos da América, a aplicação do princípio democrático tendia à politização 
completa da função pública: “à chaque changement du personnel dirigeant, les postes 
sont attribués à l´équipe gagnante”. Uma lenta transformação, todavia, se iniciou em 1833 
com o Acte Pendleton, instituindo as primeiras garantias de recrutamento e de carreira aos 
servidores, diminuindo a politização da função pública. Mais tarde, o sistema de mérito foi 
adotado, salvo para os altos postos (PLANTEY, 1956, p. 12/51).

9 Ruy Cirne Lima (1982, p. 151-152) explica que o self-government (restituição ao povo do 
poder que dele emana) constituiria forma ideal da administração democrática, mas, gera 
a confusão e a anarquia porque “pressupõe, porém, a ausência do profissionalismo nas 
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tuais e estatutárias de ligação entre o agente público e o serviço. Todavia, as 
Constituições democráticas da segunda metade do século XX consolidaram 
a segunda etapa – merit system –, apontando para a profissionalização e 
evitando o partidarismo na consecução do interesse público, como, por 
exemplo, nas Constituições da Espanha (art. 103.3) e da Itália (art. 97)10.

1 Cargos de provimento em comissão 
A estrutura constitucional da Administração Pública brasileira é 

composta, no aspecto subjetivo, de agentes, entidades e órgãos públicos. 
Entidades e órgãos públicos são ficções jurídicas que materializam suas ações 
por meio de agentes investidos em cargos, funções e empregos públicos para 
o desenvolvimento e execução de atividades e tarefas estatais. Os cargos 
públicos são postos ou locais com denominação própria, remuneração e 
competências definidas em lei, sujeitos a determinado regime jurídico, nos 
quais são investidos agentes públicos por nomeação, compreendendo os 
cargos de provimento vitalício, efetivo e comissionado. 

A previsão de cargos de provimento em comissão na Constituição 
Federal de 1988 se encontra na segunda parte do inc. II do art. 37 como 
exceção ao sistema de mérito para acesso e investidura em cargos públicos 
cuja raiz repousa no princípio da igualdade. Essa exceção possibilita à lei a 
instituição de cargos comissionados, de livre provimento e exoneração, sendo 
complementada pelo inc. V que, para além de cunhar sua distinção com as 
funções de confiança, adstringe-os às atribuições de assessoramento, chefia 
e direção. 

O cargo de provimento em comissão é instituído de modo perma-
nente, mas seu exercício é, do ponto de vista do sujeito, instável, transitório 
e precário no tocante à duração da respectiva investidura11. Em sua essência, 

funções públicas” que “conduz à dispensa de qualquer requisito de capacidade técnica 
para a investidura dos funcionários; enfim, a falta de competência técnica dos funcio-
nários”.

10 A Constituição espanhola preceitua que “a lei regulará o estatuto dos funcionários 
públicos, o acesso às funções públicas de acordo com os princípios de mérito e 
capacidade [...], o sistema de incompatibilidades e as garantias para imparcialidade no 
exercício de suas funções” (art. 103.3) e na Constituição italiana que “o acesso à função 
pública faz-se mediante concurso, salvo os casos estabelecidos em lei” (art. 97).

11 Hely Lopes Meirelles (2003, p. 397), com muito apuro, explicava que “a instituição de tais 
cargos é permanente, mas seu desempenho é sempre precário, pois quem os exerce
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o cargo em comissão reflete a necessidade de os governantes disporem de 
postos no estamento administrativo para a execução de tarefas e funções 
em que se exige a relação de confiança porque têm conexão no estabele-
cimento de diretrizes políticas que serão determinantes para a atuação 
administrativa. Por isso, diz-se que ele é de livre provimento ou exoneração, 
porquanto a presença ou a cessação da confiança, respectivamente, entre a 
pessoa e a autoridade, é fator de orientação de seu preenchimento. Explica 
Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1983, p. 426) que os cargos de provimento 
em comissão são aqueles “cujo preenchimento deve depender da confiança 
do nomeante para o bom andamento da administração [...] pelos quais se 
transmitem as diretrizes políticas, para a execução administrativa. Cumpre 
a seus titulares levar adiante essas linhas de ação, precisá-las em instruções 
se for o caso e fiscalizar sua fiel execução”, funções que impendem ao 
compartilhamento uma mesma visão política e à devoção ao programa da 
autoridade eleita. 

Cargo de provimento em comissão é uma espécie de cargo público 
criado por lei cujo núcleo de atribuições é o exercício de funções de assessoria, 
chefia ou direção em nível superior, em virtude da necessidade de relação de 
confiança entre seu ocupante e a autoridade superior para o incremento das 
diretrizes políticas desta, cujo preenchimento, marcado pela precariedade e 
pela instabilidade, pode recair sobre qualquer pessoa, servidor de carreira 
ou não, observadas as exigências legais.

Os cargos de provimento em comissão, no Direito Brasileiro, são 
exceções ao sistema de mérito no recrutamento de agentes públicos e se 
destinam às funções de assessoramento, chefia e direção, criadas em lei com 
liberdade de provimento e exoneração, predicados que denotam a instabi-
lidade elementar da investidura.

Não é lícito à lei declarar a liberdade de provimento de qualquer cargo 
ou emprego público, somente àqueles que requeiram relação de confiança 
nas atribuições de natureza política de assessoramento, chefia e direção (art. 
37, V), e não naqueles meramente burocráticos, definitivos, operacionais, 
técnicos, de natureza profissional e permanente. Portanto, têm a ver com 
essas atribuições de natureza especial – assessoramento, chefia e direção em 

não adquire direito à continuidade na função, mesmo porque a exerce por confiança do 
superior hierárquico; daí a livre nomeação e exoneração”.
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nível superior –, para as quais se exige relação de confiança, pouco impor-
tando a denominação e a forma de provimento atribuídas, pois, verba non 
mutant substantiam rei. Necessária é a análise de sua natureza excepcional, 
a qual não se satisfaz com a mera declaração do legislador. O essencial é 
análise do plexo de atribuições das funções públicas12. Em outros termos, 
os cargos de provimento em comissão devem ser restritos às atribuições 
de assessoramento, chefia e direção em nível superior, nas quais esteja 
presente a necessidade de relação de confiança com os agentes políticos 
para o desempenho de tarefas de articulação, coordenação, supervisão e 
controle de diretrizes político-governamentais. Não se coaduna a criação 
de cargos desse jaez – cuja qualificação é matéria da reserva legal absoluta 
– com atribuições ou funções profissionais, operacionais, burocráticas, 
técnicas, administrativas, rotineiras. 

 Magistral ensinamento assaz difundido de Márcio Cammarosano 
(1984, p. 95-96) acentua:

 
[...] a Constituição, ao admitir que o legislador ordinário crie 
cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, o 
faz com a finalidade de propiciar ao chefe do governo o seu 
real controle mediante o concurso, para o exercício de certas 
funções, de pessoas de sua absoluta confiança, afinadas 
com as diretrizes políticas que devem pautar a atividade 
governamental. Não é, portanto, qualquer plexo unitário de 
competências que reclama seja confiado o seu exercício a esta 
ou aquela pessoa, a dedo escolhida, merecedora da absoluta 
confiança da autoridade superior, mas apenas aqueles que, 
dada a natureza das atribuições a serem exercidas pelos seus 
respectivos titulares, justificam exigir-se deles não apenas o 

12 A propósito: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – art. 1º da Lei Complementar 
nº 19, de 22 de agosto de 2007, do Município de Salto do Pirapora, que cria cargos em 
comissão, de livre nomeação e exoneração – Notícia de exoneração, não confirmada, não 
exime o Poder Judiciário da análise acerca da inconstitucionalidade, que, aliás, mostra-se 
manifesta – Cargos de provimento em comissão – Excepcionalidade, ante a regra constitu-
cional de provimento por concurso público – Natureza técnica ou burocrática dos cargos 
criados, apesar de sua denominação – Não se exige de seus ocupantes nenhum vínculo 
especial com o nomeante – Ação direta julgada procedente” (TJSP, ADI 165.773-0/1-00, 
Órgão Especial, Rel. Des. Maurício Ferreira Leite, v.u., 10-08-2008).
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dever elementar de lealdade às instituições constitucionais e 
administrativas a que servirem, comum a todos os funcionários, 
como também um comprometimento político, uma fidelidade às 
diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos, uma lealdade 
pessoal à autoridade superior. Essa lealdade, todavia, não 
pode justificar qualquer infringência ao princípio da legalidade, 
informador das atividades da Administração Pública. A eventual 
dificuldade, em certos casos, de se dizer da real necessidade 
ou não de pessoa de absoluta confiança, não elimina os casos 
extremos, com relação aos quais essa necessidade ora salta aos 
olhos (o que se verifica, por exemplo, com o cargo de Chefe 
de Gabinete), ora inexiste, apresentando-se como indubitável a 
ausência de razão lógica que justifique a livre escolha do titular 
(como em se tratando de provimento do cargo de lançador) [...] 
Admite-se que a lei declare de livre provimento e exoneração 
cargos de diretoria, de chefia, de assessoria superior, mas não 
há razão lógica que justifique serem declarados de livre provi-
mento e exoneração cargos como os de auxiliar administrativo, 
fiscal de obras, enfermeiro, médico, desenhista, engenheiro, 
procurador, e outros mais, de cujos titulares nada mais se 
pode exigir senão o escorreito exercício de suas atribuições em 
caráter estritamente profissional, técnico, livres de quaisquer 
preocupações ou considerações de outra natureza. 

Essa lição foi complementada com muita propriedade por Ivan 
Barbosa Rigolin ao explicar que, “como regra geral e primeiro balizamento 
da idéia” (implantada pelo inc. V do art. 37 da Constituição de 1988 na 
redação da Emenda nº 19/1998), “aqueles cargos que podem ser técnica e 
racionalmente colocados em concurso não poderão ser criados ou providos 
em comissão, salvo exceções particulares como uma ou outra chefia”, forne-
cendo vários exemplos “que não dependem senão de formação específica, 
regulamentada ou não, porque em princípio nada têm tais funções nem de 
direção, nem de chefia, nem de assessoramento”. É, pois, mister 

[...] para a viabilidade formal de existir cargo em comissão ou 
função de confiança, a necessária e razoável demonstração da 
natureza de chefia ou direção – de algum setor, unidade, área, 
departamento, divisão, grupamento, turma, seção, equipe, 
contingente, colegiado, por exemplos –, ou ainda de alguma 
forma ou espécie de assessoramento profissional ou nitida-
mente caracterizado. (RIGOLIN, 2006, p. 34-35)
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A jurisprudência censura a criação abusiva, artificial e indiscriminada 
de cargos de provimento em comissão13, exigindo inclusive proporciona-
lidade no cotejo com os cargos de provimento efetivo14. Também anulou a 
criação de cargos comissionados em carreira, como reverberado em decisão 
do Supremo Tribunal Federal que, acolhendo parecer da Procuradoria-Geral 
da República, obtemperou constituir “figura estranha ao Direito Adminis-
trativo brasileiro, qual seja, a de carreira formada de cargos em comissão, por 

13 A propósito, ver as seguintes ementas: 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE CRIA CARGOS EM 
COMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISOS II E V, DA CONSTITUIÇÃO. 2. Os cargos em 
comissão criados pela Lei nº 1.939/1998, do Estado de Mato Grosso do Sul, possuem 
atribuições meramente técnicas e que, portanto, não possuem o caráter de assessora-
mento, chefia ou direção exigido para tais cargos, nos termos do art. 37, V, da Constituição 
Federal. 3. Ação julgada procedente” (STF, ADI 3.706-MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, v.u., 
DJ 05-10-2007).
“Ofende o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal norma que cria cargos em 
comissão cujas atribuições não se harmonizam com o princípio da livre nomeação e 
exoneração, que informa a investidura em comissão. Necessidade de demonstração 
efetiva, pelo legislador estadual, da adequação da norma aos fins pretendidos, de modo a 
justificar a exceção à regra do concurso público para a investidura em cargo público” (STF, 
ADI 3.233-PB, Tribunal Pleno, Rel., Min. Joaquim Barbosa, 10-05-2007, v.u., DJ 14-09-
2007, p. 30).
“Os dispositivos em questão, ao criarem cargos em comissão para oficial de justiça e possi-
bilitarem a substituição provisória de um oficial de justiça por outro servidor escolhido 
pelo diretor do foro ou um particular credenciado pelo Presidente do Tribunal, afron-
taram diretamente o art. 37, II da Constituição, na medida em que se buscava contornar a 
exigência de concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, princípio 
previsto expressamente nesta norma constitucional” (STF, ADI 1.141-GO, Tribunal Pleno, 
Rel. Min. Ellen Gracie, 29-08-2002, v.u., DJ 29-08-2003, p. 16).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 099, DE 16 DE DEZEMBRO 
DE 2005, DO MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO, DE 
LIVRE PROVIMENTO E EXONERAÇÃO – NATUREZA SOMENTE TÉCNICA OU BUROCRÁTICA 
DOS CARGOS CRIADOS, MUITOS DE CARÁTER PERMANENTE, NÃO EXIGINDO DE SEUS 
OCUPANTES NENHUM VÍNCULO ESPECIAL DE CONFIANÇA OU FIDELIDADE COM O 
PREFEITO MUNICIPAL – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 111 E NO ART. 115, INCISOS I, II E 
V, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – AÇÃO DIRETA PROCEDENTE” (TJSP, ADI 
150.792-0/3-00, Órgão Especial, Rel. Des. Elliot Akel, v.u., 30-01-2008).

14 Ver ementa: “Pelo princípio da proporcionalidade, há que ser guardada correlação entre o 
número de cargos efetivos e em comissão, de maneira que exista estrutura para atuação 
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natureza, isolados” e que “a própria organização, em carreira, dos cargos em 
apreço (ressaltada no parecer), pela idéia de permanência que traduz não 
se mostra compatível com a índole da comissão”15, para além de declarar 
inadmissível a atribuição do provimento comissionado a certas funções que 
a Constituição Federal expressamente reservou a exigência do provimento 
efetivo, como as da advocacia pública16.

A respeito, vale a pena a crítica de Eurípedes Carvalho Pimenta (1993, 
p. 310-311) à elevação do spoil system tão nocivo e caro à Administração 
Pública em detrimento do profissionalismo e do merit system instituído como 
regra no art. 37, inc. II, da Constituição Federal, movido pelos acres ingre-

do Poder Legislativo local” (STF, RE-AgR 365.368-SC, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewan-
dowski, 22-05-2007, v.u., DJ 29-06-2007, p. 49).

15 STF, Rp 1.282-SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Octavio Gallotti, 12-12-1985, v.u., DJ 28-02-
1986, p. 2.345, RTJ 116/887. 

16 Ver ementas:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 11/91, DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO (ART. 12, CAPUT, E §§ 1º E 2º; ART. 13 E INCISOS I A V) – ASSESSOR 
JURÍDICO – CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DE 
PROCURADOR DO ESTADO – USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS – PLAUSIBILIDADE 
JURÍDICA DO PEDIDO – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. – O desempenho das atividades 
de assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo estadual traduz prerrogativa 
de índole constitucional outorgada aos Procuradores do Estado pela Carta Federal. A 
Constituição da República, em seu art. 132, operou uma inderrogável imputação de 
específica e exclusiva atividade funcional aos membros integrantes da Advocacia Pública 
do Estado, cujo processo de investidura no cargo que exercem depende, sempre, de 
prévia aprovação em concurso público de provas e títulos” (STF, ADI-MC 881-ES, Tribunal 
Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 02-08-1993, m.v., DJ 25-04-1997, p. 15.197).
“TRANSFORMAÇÃO, EM CARGOS DE CONSULTOR JURÍDICO, DE CARGOS OU EMPREGOS 
DE ASSISTENTE JURÍDICO, ASSESSOR JURÍDICO, PROCURADOR JURÍDICO E ASSISTENTE 
JUDICIÁRIO-CHEFE, BEM COMO DE OUTROS SERVIDORES ESTÁVEIS JÁ ADMITIDOS A 
REPRESENTAR O ESTADO EM JUÍZO (PAR 2. E 4. DO ART. 310 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 
DO PARÁ). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA POR PRETERIÇÃO DA EXIGÊNCIA DE 
CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). LEGITIMIDADE ATIVA 
E PERTINÊNCIA OBJETIVA DE AÇÃO RECONHECIDAS POR MAIORIA” (STF, ADI 159-PA, 
Tribunal Pleno, Rel. Min. Octavio Gallotti, 16-10-1992, m.v., DJ 02-04-1993, p. 5.611).
“PROCURADOR-GERAL DO ESTADO – ESCOLHA ENTRE OS INTEGRANTES DA CARREIRA. 
Mostra-se harmônico com a Constituição Federal preceito da Carta estadual prevendo 
a escolha do Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da carreira” (STF, ADI 
2.581-DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, 16-08-2007, m.v., DJe 14-08-2008).



143Cível / Civil

dientes do nepotismo, do apadrinhamento etc., em face da flexibilização e 
da desproporcionalidade da criação de cargos em comissão, quando nem 
sempre a natureza da função seja exigente da relação de confiança. Nesse 
estudo, o autor recomenda a adoção de limite quantitativo de cargos de 
livre provimento, proporcional ao conjunto de cargos de provimento efetivo 
e critério qualitativo para criação exclusiva nas funções de direção e asses-
soramento em que o componente fiduciário seja indispensável. Pelo menos, 
com relação ao elemento objetivo – da natureza dos cargos em comissão –, a 
Emenda Constitucional nº 19/1998 alterou o inc. V do art. 37 da Lei Maior, no 
sentido proposto. Mas, não cessa por aí. 

Há de se interpretar os incs. II e V do art. 37 como indicativos seguros 
de que o comissionamento só pode incidir sobre atribuições de assessora-
mento, chefia e direção em nível superior, e não em qualquer escalão da 
Administração Pública, bem como que para funções de natureza burocrática, 
profissional, técnica, rotineira, não há relação de confiança alguma objetiva-
mente considerada. Também merece sopesar que, mesmo no nível de uma 
escala hierarquizada na qual esteja presente a tecnicidade, a opção deve 
ser a instituição de funções de confiança, e não de cargos em comissão, 
como mecanismo de valorização e profissionalização das carreiras do serviço 
público cujos quadros não podem ficar à mercê da transitoriedade que deve 
ser sempre excepcional. Com efeito, na redação original do inc. V do art. 37 
da Constituição de 1988 dedicava-se preferência aos servidores ocupantes 
de cargos de carreira técnica ou profissional para o exercício de cargos em 
comissão e funções de confianças, nos casos e condições previstas em lei. 
Com a Emenda nº 19/1998, o art. 37, inc. V, teceu uma distinção com maior 
densidade científica entre cargo em comissão e função de confiança: se 
ambos consistem em atribuições de assessoramento, chefia e direção – em 
nível superior, acrescente-se – esta é mera função reservada aos servidores 
ocupantes de cargos de provimento efetivo enquanto aquele constitui cargo 
(propriamente dito) cujo provimento é permitido a qualquer pessoa (preen-
chidos os demais requisitos legais de investidura), mas cujo exercício pode 
ser facultado a servidores de carreira nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei específica.

Por isso, é assaz importante no controle de constitucionalidade a visita à 
descrição ao plexo de funções de cada cargo para verificação de uma autêntica 
relação de confiança a ministrar a criação do cargo respectivo, demons-
trativa de sua natureza de assessoramento, chefia e direção. Ora, tendo 
uma descrição que não a indique ou não tendo essa descrição, soa ilegítima 
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sua criação ainda que os cargos tenham denominação de coordenação e 
de assessoria. Se não há dado algum evidenciando que desempenharão 
funções de natureza política no seio administrativo em que o requisito da 
confiança justifique a liberdade de provimento, se carecem da definição 
de suas atribuições a revelar alguma dessas hipóteses, não se revela 
razoável sua instituição pela impossibilidade de aferição do exercício de 
funções políticas ou de funções técnicas,   burocráticas, permanentes, 
profissionais – estas, reservadas ontologicamente a cargos de provi-
mento efetivo. É corolário do princípio da legalidade que se irradia sobre 
a criação de cargos públicos, mormente os de provimento comissionado, 
ex vi do art. 37, incs. II e V, e art. 61, § 1º, inc. II, alínea “a”, da Constituição 
Federal de 1988, que a lei específica deve conter, para além de lotação, 
valor de vencimentos, exigências de provimento, definição de jornada 
de trabalho, dentre outros, as atribuições do cargo (BRUNO; DEL OLMO, 
2006, p. 35). A propósito, saliente-se que 

[...] somente a lei pode criar esse conjunto inter-relacionado 
de competências, direitos e deveres que é o cargo público. 
Essa é a regra geral consagrada no art. 48, X, da Constituição, 
que comporta uma ressalva à hipótese do art. 84, VI, b. Esse 
dispositivo permite ao Chefe do Executivo promover a extinção 
de cargo público, por meio de ato administrativo. A criação e a 
disciplina do cargo público faz-se necessariamente por lei no 
sentido de que a lei deverá contemplar a disciplina essencial 
e indispensável. Isso significa estabelecer o núcleo das compe-
tências, dos poderes, dos deveres, dos direitos, do modo 
da investidura e das condições do exercício das atividades. 
Portanto, não basta uma lei estabelecer, de modo simplista, 
que “fica criado o cargo de servidor público”. Exige-se que a 
lei promova a discriminação das competências e a inserção 
dessa posição jurídica no âmbito da organização administrativa, 
determinando as regras que dão identidade e diferenciam a 
referida posição jurídica. (JUSTEN FILHO, 2005, p. 581) 

    Não serve a esse propósito socorrer-se do regulamento previsto 
no art. 84, inc. VI, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, que é “mera 
competência para um arranjo intestino dos órgãos e competências já criadas 
por lei”, como, por exemplo, a transferência de departamentos e divisões 
(MELLO, C. A. B. de, 2006, p. 324-325). A plena exigibilidade da reserva legal 
em seu sentido estrito, absoluto, é corroborada pela sólida jurisprudência 
reverberando que “a Constituição da República não oferece guarida à possi-
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bilidade de o Governador do Distrito Federal criar cargos e reestruturar 
órgãos públicos por meio de simples decreto”17, e que “são inconstitucionais 
a lei que autorize o Chefe do Poder Executivo a dispor, mediante decreto, 
sobre criação de cargos públicos remunerados, bem como os decretos que 
lhe dêem execução”18.

No entanto, se à lei compete estabelecer os requisitos para provimento 
– escolaridade, qualificação, idade etc. – de cargos de provimento efetivo, 
também o fará para cargos de provimento em comissão, porque o art. 37, 
inc. I, da Constituição Federal de 1988 abrange, sem distinções, quaisquer 
cargos, funções ou empregos na Administração Pública direta e indireta. 
Da mesma forma, também é do domínio da lei o estabelecimento de requi-
sitos e restrições aos ocupantes de cargos ou empregos na Administração 
direta ou indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas (art. 
37, § 7o, da CF/1988 na redação dada pela Emenda no 19/1998). Com base 
nesse preceito, é lícita a arquitetura de incompatibilidades antes, durante 
e depois do exercício de cargos ou empregos públicos para evitar conflitos 
de interesse diante da potencialidade de improbidade pelo acesso à inside 

17 STF, RE 577.025-DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 11-12-2008, v.u., DJe 
0-03-2009.

18 Ver ementa: “1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Condição. Objeto. Decreto 
que cria cargos públicos remunerados e estabelece as respectivas denominações, 
competências e remunerações. Execução de lei inconstitucional. Caráter residual de 
decreto autônomo. Possibilidade jurídica do pedido. Precedentes. É admissível controle 
 concentrado de constitucionalidade de decreto que, dando execução a lei  inconstitucional, 
crie cargos públicos remunerados e estabeleça as respectivas  denominações, 
competências, atribuições e remunerações. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. 
Art. 5º da Lei nº 1.124/2000, do Estado do Tocantins. Administração pública. Criação de 
cargos e funções. Fixação de atribuições e remuneração dos servidores. Efeitos jurídicos 
delegados a decretos do Chefe do Executivo. Aumento de despesas.  Inadmissibilidade. 
Necessidade de lei em sentido formal, de iniciativa privativa daquele. Ofensa aos arts. 
61, § 1º, inc. II, ‘a’, e 84, inc. VI, ‘a’, da CF. Precedentes. Ações julgadas procedentes. São 
 inconstitucionais a lei que autorize o Chefe do Poder Executivo a dispor, mediante decreto, 
sobre criação de cargos públicos remunerados, bem como os decretos que lhe dêem 
execução” (STF, ADI 3.232-TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, 14-08-2008, v.u., DJe 
03-10-2008). No mesmo sentido: “Ação direta de inconstitucionalidade – leis municipais 
de São Vicente – criação de cargos – não pode a lei delegar competência reservada a ela 
pela Constituição do Estado para decreto estabelecer as atribuições dos cargos [...] – ação 
 procedente” (TJSP, ADI 170.044-0/7-00, Órgão Especial, Rel. Des. Eros Piceli, 24-06-2009, v.u.). 
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information. De qualquer maneira, cumpre sempre ter presente a advertência 
do Marquês de São Vicente para a escolha das pessoas a serem investidas nos 
cargos comissionados: “a arte e o tino do govêrno está em assinar aos homens 
que reúnem o talento à probidade o lugar que lhes compete, não só para que 
o auxiliem, como para que não lhe criem embaraços e não procurem abrir 
carreira, forçando as traves que lhe são opostas” (BUENO, 1958, p. 379-433). 
Disso resulta que a discricionariedade não é absoluta, deve inclinar-se a 
pessoas dotadas de lealdade, eficiência e probidade.

2 Proporcionalidade na criação de cargos de provimento em comissão e 
nepotismo no seu provimento 

Se, como visto, não é qualquer plexo de competências que justifica a 
criação legal de cargo de provimento em comissão, senão aquelas revela-
doras de atribuições de assessoramento, chefia e direção, o que exige, ainda, 
a necessidade de descrição dessas atribuições em lei, é deveras relevante 
controlar a criação de cargos comissionados à luz da proporcionalidade e o 
seu provimento orientado pelo nepotismo. 

Chama a atenção a excessiva quantidade de cargos de provimento 
em comissão nas mais variadas esferas administrativas da Federação, cujo 
número é indicativo de que as disposições constitucionais são subvertidas 
pelas infraconstitucionais, o que se mostra inadmissível sob o pálio de 
princípios como moralidade, supremacia da Constituição e hierarquia 
normativa. Decisão da Suprema Corte conclui que, por exemplo, “pelo 
princípio da proporcionalidade, há que ser guardada correlação entre o 
número de cargos efetivos e em comissão”19. Para além, a questão denota 
a tendência de substituição da profissionalização pelo aparelhamento da 
função pública – prática que já havia sido censurada – décadas atrás – por 
Ruy Cirne Lima ao tratar do unipartidismo20.

19 STF, RE-AgR 365.368-SC, 1a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 22-05-2007, v.u., DJ 
29-06-2007, p. 49, RTJ 204/385.

20 Ruy Cirne Lima (1982, p. 152-153), ao criticar o “unipartidismo”, professa que “existe, 
entretanto, tem existido e continuará a existir, em todos os Estados civilizados, uma 
 administração organizada, que eficientemente realiza a tarefa estatal e que nenhuma 
doutrina política, ainda quando realizável, ou realizada, poderá pretender ferir ou 
destruir, atento o seu caráter de necessidade. Essa administração organizada compõe-se 
de profissionais, de técnicos. Repousa sôbre a hierarquia e a disciplina”.
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O problema é sensível e preocupante. Segundo reportagem publicada 
em jornal de circulação nacional, havia, em 2004, 470 mil cargos de provi-
mento em comissão nos Municípios, nos Estados e na União, número que 
alcançou 621 em 2009, representando aumento de 32% no período. Nos 
Estados houve aumento de 5% para 6% nos cargos em comissão: 115 mil 
comissionados em 2004 e 158,8 mil em 2009, o que significa um crescimento 
de 37,4%. Dentre os Estados, os que têm maiores proporções de comissio-
nados no total de servidores são Tocantins (40%), Roraima (18,3%), Distrito 
Federal (14%) e Rondônia (13,9%), e as menores proporções são atribuídas 
a São Paulo (1,96%), Paraná (2,25%) e Rio Grande do Norte (2,98%). Em uma 
visão macroscópica, em 2004 os comissionados estaduais não servidores 
eram 43,2% do total; em 2009 o percentual chegou a, no mínimo, 52%. De 
acordo com os números repassados pelos próprios Estados, 85 mil comis-
sionados não têm relação com o serviço público, contra 49,8 mil (2004). No 
caso dos Municípios, o número de comissionados saltou de 7,9% do total 
de servidores em 2004 para 8,8% em 2008: 338,2 mil (2004) para 443,7 mil 
(2008), registrando o crescimento de 31,2%. Na União, os cargos comissio-
nados saltaram de 17.609 (2004) para 20.656 (2009), marcando elevação 
de 17,3% (MELLO, F. B., 2009). Essa quantidade é absolutamente alarmante 
e indica a sistemática do botim. Recente julgamento do Supremo Tribunal 
Federal (STF) censurou lei estadual que continha a criação de cargos de 
provimento em comissão em quantidade correspondente a mais da metade 
dos cargos da Administração estadual21.

A questão do nepotismo está intimamente entrosada (mas não exclu-
sivamente) aos cargos de provimento em comissão. Na República Velha, 
sob o pálio do coronelismo – expressão brasileira do clientelismo (“aprovei-

21 Ver excerto a seguir: “O Tribunal julgou procedente pedido formulado em ação 
direta ajuizada pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB para declarar a 
 inconstitucionalidade do art. 5º, caput, e parágrafo único; art. 6º; das Tabelas II e 
III do Anexo II e das Tabelas I, II e III do Anexo III; e das expressões ‘atribuições’, 
‘denominações’ e ‘especificações’ de cargos contidas no art. 8º da Lei tocantinense 
1.950/2008, que, ao dispor sobre a organização da estrutura básica do Poder Executivo, 
criou mais de 35 mil cargos em comissão. Entendeu-se que a norma impugnada teria 
desrespeitado os princípios da proporcionalidade, ante a evidente desproporção 
entre número de cargos de provimento em comissão e os de provimento efetivo, e da 
moralidade administrativa, além de não observar o disposto no art. 37, V, da CF, haja 
vista que grande parte dos cargos criados referir-se-ia a áreas eminentemente técnicas 
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tamento privado da coisa pública”) –, os cargos ou empregos públicos 
constituíam moeda de troca no compromisso entre o governo estadual e o 
chefe político, titular das indicações (FAORO, 2000, v. II, p. 253-259) e eram 
receptivos ao nepotismo conforme registra a crônica estampando que “os 
cargos públicos estaduais estavam entregues a parentes, fechado o poder 
a estranhos” (FAORO, 2000, v. II, p. 264). Não bastasse a suscetibilidade dos 
cargos comissionados ao nepotismo22 – ainda que censurada (parcialmente) 

e operacionais, não se revestindo de natureza de chefia, direção ou assessoramento, o 
que estaria a burlar, por conseguinte, a exigência constitucional do concurso público (CF, 
art. 37, II). Considerou-se, ademais, que o art. 8º da lei em questão, ao delegar ao Chefe 
do Poder Executivo poderes para, mediante decreto, dispor sobre as competências, as 
atribuições, as denominações das unidades setoriais e as especificações dos cargos, bem 
como a organização e reorganização administrativa do Estado, teria deixado em aberto 
a possibilidade de o Governador, a pretexto de organizar a estrutura administrativa do 
Estado, criar novos cargos sem edição de lei, em afronta ao que disposto no art. 61, § 1º, 
II, a, da CF. Por fim, tendo em conta que os cargos criados pela Lei 1.950/2008 constituem 
mais da metade dos cargos da Administração Pública do Estado do Tocantins, sendo que 
alguns se referem a atividades estatais essenciais aos cidadãos, que não poderiam ser 
onerados pela ausência da prestação em setores sensíveis como os da educação, da saúde 
e da segurança pública, fixou-se o prazo de 12 meses, a contar da data deste julgamento, 
a fim de que o Poder Executivo reveja as nomeações feitas quanto aos cargos criados 
pelas normas declaradas inválidas, desfazendo-as e substituindo-as pelo provimento 
dos cargos de igual natureza e de provimento efetivo vagos, mediante realização de 
concursos públicos ou pela criação de novos cargos, de provimento efetivo, para o 
desempenho das funções correspondentes às entregues a ocupantes de provimento 
comissionado com base na lei impugnada. Determinou-se, também, a remessa de 
cópia do processo e do acórdão ao Ministério Público estadual e ao Conselho Nacional 
do Ministério Público. Vencidos, no ponto, os Ministros Marco Aurélio e Cezar Peluso, 
que não fixavam nenhum prazo. Alguns precedentes citados: ADI 2551 QO-MC/MG (DJU 
de 20.4.2006); RE 365368/SC (DJU de 29.6.2007); ADI 3706/MS (DJE de 5.10.2007); ADI 
3233/PB (DJU de 14.9.2007); ADI 2661 MC/MA (DJU de 23.8.2002); ADI 3232/TO (DJE de 
3.10.2008); ADI 3983/TO (DJE de 3.10.2008); ADI 3990/TO (DJe de 3.10.2008)” (STF, ADI 
4.125-TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, 10-06-2010, Informativo STF 590).

22 Conforme a crítica pondera, “pior que a criação desmesurada de cargos em provimento 
em comissão é o mau uso que deles fazem certas autoridades com poder de nomeação, 
cujo interesse é apenas atender aos que lhes são mais próximos, como é o caso de alguns 
parentes. Em suma: o pior é o nepotismo. No Vocabulário Jurídico, 4. ed., Rio de Janeiro, 
Forense, v. V, p. 426, em continuidade aos anteriores volumes, de Plácido e Silva, Waldir 
Vitral ao tratar da expressão nepotismo afirma: ‘Atualmente, é caracterizado pela prática 
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pela Súmula Vinculante nº 13 do STF – há outra consideração relevante para 
a atualidade: os cargos de provimento em comissão constituem a moeda de 
troca das relações entre os Poderes Executivo e Legislativo para construção 
da base (aliada) de sustentação do governo (com incidência ou não do 
nepotismo ainda que cruzado). Ao analisar a Constituição Federal vigente, 
Diógenes Gasparini (2008, p. 271) acentuou, no que tange aos cargos de 
provimento em comissão, que “a lei também pode vedar que para esses 
cargos sejam nomeados parentes até 3º grau da autoridade nomeante”. 
Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que 
“a vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a 
prática, uma vez que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, 
caput, da Constituição Federal”23, e, ademais, não visualiza a proibição do 
nepotismo nas matérias da reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder 
Executivo24.

3 Regime jurídico dos cargos de provimento em comissão
Se é certo que o regime jurídico dos cargos públicos só pode ser o 

estatutário e que a admissibilidade do regime jurídico celetista é reservada aos 
empregos públicos – cuja existência no âmbito da Administração Pública direta 
e indireta de direito público é de duvidosa constitucionalidade, à mercê da Lei 
nº 9.962/2000 –, com maior razão o é para cargo de  provimento em comissão. 
Não é por outro motivo que a Lei nº 8.112/1990 sujeita ao regime estatutário 
federal os cargos comissionados (arts. 3º e 9º, II). Leis que instituem como 
regime jurídico dos servidores públicos lato sensu o celetista devem atenção a 
esse aspecto porque são inconstitucionais. Assim, se em determinada esfera 
federativa a opção política foi o regime celetista e a dotação de empregos 
públicos, deve, no entanto, reservar espaço ao regime estatutário para 

de detentores do poder para concederem facilidades, favores, lugares no governo ou no 
quadro do funcionalismo aos membros de sua família, independentemente de aferição 
de capacidade e do valor moral da pessoa beneficiada. Figura como uma das formas de 
corrupção no poder” (GASPARINI, 2008, p. 272-273). 

23   STF, Rcl-MC-AgR 6.702-PR, Tribunal Pleno, Rel. Ricardo Lewandowski, 04-03-2009, v.u., 
DJe 30-04-2009; STF, RE 579.951-RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
20-08-2008, v.u., DJe 24-10-2008. 

24 STF, ADI-MC 1.521-RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, 12-03-1997, m.v., DJ 
17-03-2000, p. 02, RTJ 173/424. 
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cargos comissionados, a despeito de ser, no mínimo, controversa à vista da 
exigência de regime jurídico único. É bem verdade que não se compactua 
com a ideia do regime celetista na Administração Pública direta e nas autar-
quias e fundações públicas de direito público. 

Mas, com relação aos cargos de provimento em comissão é incompa-
tível a atribuição de regime celetista, donde resulta que o regime jurídico 
próprio aos cargos de provimento em comissão é unicamente o estatutário. 
Sob o pálio do art. 37, inc. II, da Constituição Federal, é inconciliável o cargo 
de provimento em comissão de livre provimento e exoneração com o regime 
jurídico celetista que, por excelência, reprime a dispensa imotivada. Se o 
cargo comissionado é de instituição permanente, porém, de provimento 
instável e precário, porque se liga à concepção de execução de diretrizes 
políticas superiores que são exigentes de relação de confiança, e, por essa 
razão, a Constituição Federal prevê liberdade no seu provimento e na sua 
exoneração – dispensando qualquer motivação e a regra do concurso público 
–, é intuitivo que o seu regime jurídico é, por excelência, administrativo, e 
nunca contratual. Nessa linha, já se decidiu que 

[...] a nomeação para cargo em comissão, por se tratar de 
relação jurídica própria de direito público estabelecida entre a 
Administração e o comissionado, é regulada pelo regime estatu-
tário, ou seja, essa relação não tem natureza contratual, mas 
institucional, de modo que não se lhe aplicam as disposições 
pertinentes ao emprego público, subordinado, basicamente, ao 
regime celetista25.

A inserção do cargo comissionado no regime celetista é incompatível 
com essa estrutura normativo-constitucional porque, para além, fornece, 
indiretamente, uma estabilidade incompossível com a sua natureza, na 
medida em que o regime celetista de vínculo reprime a dispensa imotivada 
do empregado pela imposição de ônus financeiro ao tomador de serviços – 
aviso prévio, multa rescisória, indenização e outros consectários de similar 
natureza. A isso se antagoniza a avaliação da dimensão do desprovimento 
do cargo comissionado como medida discricionária orientada pelos critérios 

25 STJ, REsp 621.647-DF, 1ª Turma, Rel. Min. Denise Arruda, 21-03-2006, v.u., DJ 10-04-2006, 
p. 130. 
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de oportunidade e conveniência da Administração Pública. Portanto, sua 
sujeição ao regime celetista tolhe a liberdade de exoneração reservada ao 
administrador público.

Ao examinar preceito da Constituição do Estado do Rio Grande do 
Sul segundo o qual “aos ocupantes de cargos de que trata este artigo será 
assegurado, quando exonerados, o direito a um vencimento integral por ano 
continuado na função, desde que não titulem outro cargo ou função pública” 
(art. 32, § 3º), o Supremo Tribunal Federal estimou que, “além dessa incons-
titucionalidade formal, ocorre, também, no caso, a material, pois, impondo 
uma indenização em favor do exonerado, a norma estadual condiciona, ou 
ao menos restringe, a liberdade de exoneração, a que se refere o inc. II do 
art. 37 da C.F.”26. 

Em outro precedente enfocando disposição similar do art. 287 da 
Constituição do Estado de São Paulo, o Ministro Paulo Brossard assinalou: 

[...] os titulares dos cargos ou das funções sujeitos à 
 investidura por concurso público gozam de garantias previstas 
na  Constituição: são garantias inerentes ao exercício do cargo, 
que não são concedidas às pessoas como privilégio, mas para 
garantir o exercício das funções dentro dos estritos limites 
da lei, a salvo de pressões e injunções de toda ordem; para 
estes o ordenamento jurídico entende que é necessária alguma 
garantia. Ao contrário, os que ascendem a cargos não sujeitos 
à investidura por concurso, ficando à mercê da dispensa ou 
exoneração ad nutum, convivem a todo instante com o dever 
de fidelidade para com a execução da diretriz política que lhe 
foi confiada e com o caráter transitório da sua presença na 
administração pública; para estes não é desejável nenhuma 

26 STF, ADI 182-RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sydney Sanches, 05-11-1997, v.u., DJ 05-12-
1997, p. 63.902. Desse julgamento merece destaque o seguinte excerto: “9. Se, por força 
da cláusula constitucional explícita, a exoneração do cargo em comissão é livre, não pode 
estar subordinada a nenhuma condição. A exigência do pagamento de indenização equiva-
lente a um mês de vencimentos, por ano de exercício de cargo em comissão, restringe o 
poder discricionário da Administração de livremente nomear e exonerar o ocupante do 
cargo, por considerações ligadas aos encargos financeiros decorrentes, tudo de forma a 
inibir essas prerrogativas da Administração, emanadas da Constituição. 10. A indenização 
prevista nas normas impugnadas, dessa forma, é inconciliável com a regra contida na 
segunda parte do inciso II do art. 37 da Constituição Federal”. 
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garantia além daquela que advém do correto e eficiente desem-
penho das tarefas que lhe foram confiadas, e que aceitaram 
delas desincumbir-se. 5. Concluo entendendo que a relevância 
da matéria está posta no interesse da Administração, e não 
do servidor, e que a manutenção da disposição impugnada 
é desaconselhada pelo art. 37, II, combinado com o art. 25 
da Constituição Federal, porque se a nomeação é feita sob a 
cláusula expressa de livre exoneração, o dever de indenizar 
restringe essa liberdade27.

Avulta na hipótese a inadmissibilidade de extensão ao cargo comis-
sionado de parcela ou da íntegra da disciplina do regime estatutário ou do 
celetista incompatível com a sua natureza, pois, da mesma forma que se 
edifica a incompossibilidade de sua sujeição ao regime contratual (celetista) 
também se denota a inviabilidade plena e absoluta da concessão de 
elementos integrantes do regime legal (estatutário) peculiares e exclusivos 
dos servidores públicos titulares de cargos de provimento efetivo ou disso-
nantes da natureza do cargo de provimento em comissão – situando-se, por 
exemplo, nesta latitude, a estabilidade ordinária ou anômala28 e a estabi-
lidade sindical provisória29. 

Neste contexto, pronuncia a jurisprudência que “indenizações resci-
sórias e FGTS são incompatíveis para os ocupantes dos cargos providos em 

27 Segue-se ementa: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, INDENIZAÇÃO COMPEN-
SATÓRIA PAGA PELOS COFRES PÚBLICOS POR OCASIÃO DA EXONERAÇÃO OU DISPENSA 
DE QUEM, SEM OUTRO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO, SEJA OCUPANTE DE FUNÇÃO 
OU CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE EXONERAÇÃO, ART. 287 DA CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. 1. A nomeação para os cargos em comissão é feita sob a cláusula 
expressa de livre exoneração. A disposição que prevê o pagamento pelos cofres públicos 
de indenização compensatória aos ocupantes de cargos em comissão, sem outro vínculo 
com o serviço público, por ocasião da exoneração ou dispensa, restringe a possibilidade 
de livre exoneração, tal como prevista no art. 37, II, combinado com o art. 25 da Consti-
tuição Federal. 2. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade e 
a conseqüente ineficácia do art. 287 da Constituição do Estado de São Paulo, desde a sua 
promulgação” (STF, ADI 326-SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Paulo Brossard, 13-10-1994, m.v., 
DJ 19-09-1997, p. 45.526). 

28 STF, RE-AgR 181.727-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, 23-08-2005, v.u., DJ 09-12-2005, p. 
14, RT 848/150; STF, RE 146.332-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Octávio Gallotti, 15-09-1992, v.u., 
DJ 06-11-1992, p. 20.109, RTJ 143/335.

29 STF, RE 183.884-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 08-06-1999, v.u., DJ 13-08-
1999, p. 14.
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comissão”30, e, complementando essa digressão, a doutrina pondera que 
“o servidor que exercer cargo público em comissão poderá ser demitido ad 
nutum, não ficando sujeito às formas demissionárias dos servidores públicos 
efetivados” (DUARTE NETO, 2007, p. 51), e, por isso, se na Administração Pública 
direta é admissível a sujeição dos servidores públicos lato sensu ao regime 
celetista como empregados públicos, a Lei nº 9.962/2000, de âmbito federal, 
exclui dessa possibilidade os cargos de provimento em comissão (art. 1º, § 2º, 
“b”).

Diferentemente do servidor titular de cargo efetivo, o de comissionado 
não observa jornada de trabalho, senão regime de integral dedicação ao 
serviço (art. 19, § 1º, da Lei nº 8.112/1990). Sua remuneração é diferenciada, 
com a previsão de gratificação pelo exercício de função de direção, chefia 
e assessoramento (arts. 41, § 2º, 61, I, 62, da Lei nº 8.112/1990). Quando 
a Constituição no § 3º do art. 39 estendeu aos servidores públicos alguns 
dos benefícios trabalhistas do art. 7º – concebidos como direitos sociais 
fundamentais e universais – teve em mira aquinhoar aqueles que exerciam 
profissão e carreira, como ocorre com os servidores públicos e os membros 
de Poder, não se destinando àqueles cuja investidura é de natureza política. 
A Lei nº 8.112/1990 preceitua a jornada de trabalho dos servidores públicos 
no art. 19, mas, o § 1º estabelece que o ocupante de cargo em comissão ou 
função de confiança se submete a regime de integral dedicação ao serviço, 
razão pela qual sua remuneração obedece a critérios próprios (arts. 41, 
§ 1º, 61, I, e 62), com previsão de retribuição pelo exercício de função de 
direção, chefia e assessoramento (art. 61, I), inconfundível com o adicional 
por serviço extraordinário (art. 73) – similar à hora extra – a que não faz jus 
o ocupante de cargo comissionado31.

Destarte, apesar de o regime jurídico estatutário integrar o cargo de 
provimento em comissão, não é por ele integralmente presidido. Há direitos e 
vantagens próprios dos servidores titulares de cargos de provimento efetivo, 
como estabilidade, aposentadoria segundo o regime próprio de previdência 

30 TJSP, AC 323.630-5/9, São Carlos, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Castilho Barbosa, 
27-03-2007.

31 TJSP, AC 158.793-5/4-00, Limeira, 3ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Antonio C. 
Malheiros, v.u., 11-10-2005; TJSP, AC 118.215-5-00, Nhandeara, 9ª Câmara de Direito 
Público, Rel. Des. Antonio Rulli, v.u., 16-10-2002; TJSP, AC 128.751-5/9-00, Ribeirão 
Preto, 9ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Geraldo Lucena, v.u., 14-05-2003; TJSP, AC 
257.045-5/3-00, Cubatão, 12ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Prado Ferreira, v.u., 
16-08-2006.
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social (art. 40, § 13, da CF) a latere de direitos validamente estendidos aos 
ocupantes de cargos comissionados, como, por exemplo, o direito a férias, 
gratificação natalina (arts. 65, 78, § 3º, da Lei nº 8.112/1990), ressalvadas as 
situações de investidura comissionada como agentes políticos32. Também há 
deveres, como a apresentação de declaração de bens (art. 13, § 5º, da Lei nº 
8.112/1990; art. 13 da Lei nº 8.429/1992; Lei nº 8.730/1993), e responsabi-
lidades, pois, existe a possibilidade de destituição de cargo em comissão no 
caso de infração a que seja cominada suspensão e demissão (arts. 127, V, 
135, 136 e 137 da Lei nº 8.112/1990), exigente de processo administrativo 
cuja conclusão positiva conduz à conversão da exoneração em destituição 
além de ressarcimento ao erário e impedimento à nova investidura.

Sob outro prisma, é inegável o reconhecimento de violação aos 
princípios jurídicos da moralidade e da razoabilidade. Enquanto a razoabi-
lidade serve como parâmetro no controle da legitimidade substancial dos atos 
normativos, requerente de compatibilidade aos conceitos de racionalidade, 
justiça, bom senso, proporcionalidade etc., interditando discriminações injus-
tificáveis e, por isso, desarrazoadas, a moralidade se presta à mensuração da 
conformidade do ato estatal com valores superiores (ética, boa-fé, finalidade, 
boa administração etc.), vedando atuação da Administração Pública pautada 
por móveis ou desideratos alheios ao interesse público (primário) – ou seja, 
censura o desvio de poder que também tem a potencialidade de incidência 
nos atos normativos. 

Os cargos comissionados são exceção à regra constitucional do acesso 
à função pública (lato sensu) mediante concurso público, possibilitando a 
investidura por critérios pessoais e subjetivos, sob o pálio da instabilidade e 
da transitoriedade do vínculo como elementos essenciais de sua duração. É, 
pois, desarrazoada e imoral a outorga de prerrogativas próprias do regime 

32 “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EX-DEPUTADOS ESTADUAIS. POSTULAÇÃO DE 
PAGAMENTO DE 13o SALÁRIO. INOCORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO COM O PODER 
PÚBLICO. INVIABILIDADE. DEPUTADO ESTADUAL, NÃO MANTENDO COM O ESTADO, 
COMO É DA NATUREZA DO CARGO ELETIVO, RELAÇÃO DE TRABALHO DE NATUREZA 
 PROFISSIONAL E CARÁTER NÃO EVENTUAL SOB VÍNCULO DE DEPENDÊNCIA, NÃO 
PODE SER CONSIDERADO COMO TRABALHADOR OU SERVIDOR PÚBLICO, TAL COMO 
DIMANA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTS. 7º, INCISO VIII, E 39, § 3º), PARA O FIM 
DE SE LHE ESTENDER A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. Recurso a que se nega 
 provimento” (STJ, RMS 15.476-BA, 5ª Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 16-03-
2004, v.u., DJ 12-04-2004). Nesse sentido, ver Martins Junior (2009, p. 89-91/206-214).



155Cível / Civil

contratual a seus ocupantes, tendo em conta que este sanciona a dispensa 
imotivada com a indenização compensatória – e outros consectários. 
Trata-se da atribuição de uma garantia absolutamente imprópria a uma 
relação jurídica precária e instável. Ora, o padrão ordinário, normal e regular, 
advindo da Constituição, não admite que se onerem os cofres públicos para 
o custeio da exoneração de cargo comissionado, à luz da conformação 
constitucional que realça a liberdade de seu provimento – orientada por 
força de ingredientes puramente políticos. Em suma, a submissão do cargo 
comissionado ao regime celetista implica intolerável outorga de uma série de 
vantagens caracterizadoras de privilégio inadmissível à vista da natureza do 
cargo público cuja marca eloquente é a instabilidade do provimento ditada 
pela relação de confiança.

Conclusão
Em face do exposto, articulam-se as seguintes conclusões: 

1 os cargos de provimento em comissão, no Direito Brasileiro, são 
exceções ao sistema de mérito no recrutamento de agentes públicos 
e se destinam às funções de assessoramento, chefia e direção, criadas 
em lei com liberdade de provimento e exoneração, predicados que 
denotam a instabilidade elementar da investidura; 

2  a lei deve conter a descrição das atribuições desses cargos e repugna 
aos princípios de moralidade e impessoalidade a opção do nepotismo 
em seu provimento; 

3 a quantidade de cargos comissionados deve ser proporcional à de 
cargos de provimento efetivo e na medida do que for essencial para 
a transmissão de linhas de ação política e sua fiscalização à adminis-
tração burocrática; 

4 o regime jurídico dos cargos de provimento em comissão sempre 
deve ser o estatutário, constituindo violação à liberdade de provi-
mento e exoneração a adoção do regime celetista.

MARTINS JUNIOR, W. P. Filling positions on commission. Justitia, São Paulo, 
v. 202, p. 133-157, Jan./Dec. 2011-2012.

• ABSTRACT: The provision of commissioned positions in Brazilian law 
are exceptions to the merit system in recruitment of public officials and 
are designed to advisory services, management and direction, due to 
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the relationship of mutual trust between the occupant and the higher 
authority for the increase in policy guidelines of this, created by law with 
freedom of provision and exoneration, predicates which demonstrate 
the elementary instability of the appointment. The law must contain the 
duties description of these posts, and nepotism practices deeply offend 
the principles of morality and impersonality. The amount of commis-
sioned positions should be proportional to the public offices and to the 
extent that is necessary for the transmission of political action lines and 
its monitoring of bureaucratic administration, avoiding the tendency to 
rigging. The legal regime of commissioned office should always be the 
statutory (due to some limitations of this regime), constituting freedom 
violation of provision and exoneration if the Consolidated Labor Laws (CLT) 
regime is adopted.

• KEY WORDS: Public position. Provision on commission. Nature, require-
ments and limits. Nepotism. Legal regime. 
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Corte Etário: 
Em Defesa da Infância e da Educação Infantil1

João Paulo Faustinoni e SILVA* 

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Das normas relativas ao corte etário. 2 Das 
disposições constitucionais. 3 Do exame interdisciplinar da matéria. 4 Da 
importância da valorização e das especificidades da Educação Infantil. 
5 Da impossibilidade legal de avaliação ou progressão para ingresso no 1º 
ano do Ensino Fundamental. 6 Da atuação do Ministério Público na defesa 
do direito à infância. Conclusão. Referências.

• RESUMO: O artigo procura analisar a constitucionalidade de normas que 
estabelecem datas de corte etário para ingresso no Ensino Fundamental, 
demonstrando, com sustentação também em outros ramos do conheci-
mento científico, que essas regras valorizam a Educação Infantil como etapa 
essencial e peculiar da Educação Básica, protegem a infância como fase 
especial do desenvolvimento humano e evitam consequências danosas 
em face do ingresso prematuro de crianças no Ensino Fundamental.

• PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil. Infância. Corte etário. Constitucio-
nalidade. Ministério Público. Criança. Proteção.

Introdução
Todo início de ano letivo repete-se a corrida ao Poder Judiciário em 

busca de tutela que permita a crianças o ingresso no Ensino Fundamental 
antes de completarem a idade de seis anos.

Pais argumentam que os pequenos filhos estão aptos a aprender a 
ler e escrever e advogados sustentam, basicamente, que normas fixadoras 
de limite etário para ingresso no Ensino Fundamental desrespeitariam o 
princípio da igualdade, impedindo a avaliação das competências individuais 
de cada um dos cidadãos com cinco anos, cinco anos e alguns meses.

1 Artigo atualizado em fevereiro de 2015 em razão de alterações normativas. Reeditado com 
adequações para a Revista Justitia.

* Promotor de Justiça de São Paulo.
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O presente artigo tem por objetivo contribuir para o debate, por 
meio da abordagem de aspectos legais da questão do denominado “corte 
etário”. Para tanto, traz a lição de outras áreas do conhecimento sobre o 
tema, tece considerações sobre o papel do Ministério Público na tutela do 
direto à infância e destaca a importância de se ter em conta os anseios e a 
mobilização da sociedade civil organizada, as manifestações de especialistas 
em Educação Infantil e a necessidade, sobretudo, de se considerar o direito 
das crianças – em sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento – de 
viverem a infância em sua plenitude.

1 Das normas relativas ao corte etário
As demandas judiciais atualmente em curso afirmam, em linhas gerais, 

ser inconstitucional norma inserta na Resolução nº 01/2010, da Câmara de 
Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que impõe, para ingresso 
no primeiro ano do Ensino Fundamental, tenha a criança completado seis 
anos até o dia 31 de março do ano da respectiva matrícula.

Argumentam – os que discordam da regra –, que ela violaria 
princípio constitucional de igualdade e postulam a necessidade de análise 
da capacidade intelectual do indivíduo, costumeiramente por meio de 
avaliações psicopedagógicas.

No Estado de São Paulo, onde vige regra similar, embora com data 
de corte distinta, a situação do corte etário também é objeto dos mesmos 
questionamentos.

Para melhor compreensão, transcrevemos algumas das normas em 
debate:

Resolução nº 01/2010 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 
de Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

 
CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – RESOLUÇÃO Nº 1, DE 14 DE 
JANEIRO DE 2010. Define Diretrizes Operacionais para a implan-
tação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos.
 
O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho 
Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais, em 
conformidade com o disposto na alínea “c” do § 1º do artigo 
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9º da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação 
dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, bem como 
no § 1º do artigo 8º, no § 1º do artigo 9º e no artigo 90 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com fundamento 
no Parecer CNE/CEB nº 22/2009, homologado por despacho 
do Senhor Ministro da Educação, publicado no DOU de 11 de 
janeiro de 2010, resolve:
 
Art. 1º Os entes federados, as escolas e as famílias devem 
garantir o atendimento do direito público subjetivo das crianças 
com 6 (seis) anos de idade, matriculando-as e mantendo-as 
em escolas de Ensino Fundamental, nos termos da Lei nº 
11.274/2006.
 
Art. 2º Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, 
a criança deverá ter 6 (seis) anos de idade completos até o dia 
31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.
 
Art. 3º As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade 
após a data definida no artigo 2º deverão ser matriculadas na 
Pré-Escola.
 
Art. 4º Os sistemas de ensino definirão providências comple-
mentares de adequação às normas desta Resolução em relação 
às crianças matriculadas no Ensino Fundamental de 8 (oito) 
anos ou de 9 (nove) anos no período de transição definido pela 
Lei nº 11.274/2006 como prazo legal de implantação do Ensino 
Fundamental de 9 (nove) anos.

§ 1º As escolas de Ensino Fundamental e seus respectivos 
sistemas de ensino que matricularam crianças que comple-
taram 6 (seis) anos de idade após a data em que se iniciou o 
ano letivo devem, em caráter excepcional, dar prosseguimento 
ao percurso educacional dessas crianças, adotando medidas 
especiais de acompanhamento e avaliação do seu desenvolvi-
mento global.

§ 2º As crianças de 5 (cinco) anos de idade, independentemente 
do mês do seu aniversário, que no seu percurso educacional 
estiveram matriculadas e frequentaram por mais de 2 (dois) 
anos a Pré-Escola, poderão, em caráter excepcional, no ano de 
2010, prosseguir no seu percurso para o Ensino Fundamental.

[...] (grifamos)
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Resolução nº 6, de 20 de outubro de 2010

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – RESOLUÇÃO Nº 6, DE 20 DE 
OUTUBRO DE 2010 – Define Diretrizes Operacionais para a 
matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil.
 
O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho 
Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais, em 
conformidade com o disposto na alínea “c” do § 1º do artigo 9º 
da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada 
pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, bem como no § 1º 
do artigo 8º, no § 1º do artigo 9º e no artigo 90 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, nos Pareceres CNE/CEB nº 20/2009 
e nº 22/2009, nas Resoluções CNE/CEB nº 5/2009 e nº 1/2010, e 
com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 12/2010, homologado 
por despacho do Senhor Ministro da Educação, publicado no 
DOU de 18 de outubro de 2010, resolve:
 
Art. 1º Os entes federados, as escolas e as famílias devem 
garantir o atendimento do direito público subjetivo das crianças 
com 6 (seis) anos de idade, matriculando-as e mantendo-as 
em escolas de Ensino Fundamental, nos termos da Lei nº 
11.274/2006.
 
Art. 2º Para o ingresso na Pré-Escola, a criança deverá ter idade 
de 4 (quatro) anos completos até o dia 31 de março do ano que 
ocorrer a matrícula.
 
Art. 3º Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, 
a criança deverá ter idade de 6 (seis) anos completos até o dia 
31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.
 
Art. 4º As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade 
após a data definida no artigo 3º deverão ser matriculadas na 
Pré-Escola.
 
Art. 5º Os sistemas de ensino definirão providências comple-
mentares para o Ensino Fundamental de 8 (oito) anos e/ou 
de 9 (nove) anos, conforme definido nos Pareceres CEB/CNE 
nº 18/2005, nº 5/2007 e nº 7/2007, e na Lei nº 11.274/2006, 
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devendo, a partir do ano de 2011, matricular as crianças, para o 
ingresso no primeiro ano, somente no Ensino Fundamental de 
9 (nove) anos.
 
§ 1º As escolas de Ensino Fundamental e seus respectivos 
sistemas de ensino que matricularam crianças, para ingres-
sarem no primeiro ano, e que completaram 6 (seis) anos de 
idade após o dia 31 de março, devem, em caráter excepcional, 
dar prosseguimento ao percurso educacional dessas crianças, 
adotando medidas especiais de acompanhamento e avaliação 
do seu desenvolvimento global.
 
§ 2º Os sistemas de ensino poderão, em caráter excepcional, 
no ano de 2011, dar prosseguimento para o Ensino Funda-
mental de 9 (nove) anos às crianças de 5 (cinco) anos de idade, 
independentemente do mês do seu aniversário de 6 (seis) 
anos, que no seu percurso educacional estiveram matriculadas 
e frequentaram, até o final de 2010, por 2 (dois) anos ou mais 
a Pré-Escola.
 
§ 3º Esta excepcionalidade deverá ser regulamentada pelos 
Conselhos de Educação dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal, garantindo medidas especiais de acompanha-
mento e avaliação do desenvolvimento global da criança para 
decisão sobre a pertinência do acesso ao início do 1º ano do 
Ensino Fundamental.
[...]

No Estado de São Paulo, como dissemos, continuam vigentes as regras 
estabelecidas na Deliberação nº 73/2008, do Conselho Estadual de Educação, 
e nas Resoluções que fixam procedimentos e critérios para  matrículas   
 antecipadas na respectiva Rede, sendo a mais recente a de nº 27, de 28 de 
maio de 2014. Segue transcrita a parte em que trata especificamente dos 
cortes etários para matrícula:

Resolução SE-27, de 28-5-2014

Estabelece procedimentos e critérios de implementação do 
Programa de Matrícula Antecipada/Chamada Escolar/Ano 
2015, para fins de cadastramento de alunos e atendimento à 
demanda do ensino fundamental, na rede pública de ensino do 
Estado de São Paulo
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O Secretário da Educação, considerando: 

- o esforço empreendido pelo Governo do Estado de São Paulo 
e Municípios Paulistas no cumprimento do que estabelecem 
os artigos 208 e 211 da Constituição Federal, mediante mutual 
colaboração, para assegurar a universalização do ensino obriga-
tório; 

 - o disposto no artigo 249 da Constituição do Estado de São 
Paulo – CE/1989;

 - o Decreto nº 40.290, de 31.8.1995, que institui o Cadastra-
mento Geral de Alunos do Estado de São Paulo;

 - a Deliberação CEE nº 2/2000, que dispõe sobre o cadastra-
mento geral dos alunos;

 - a Deliberação CEE nº 73/2008 e a Indicação CEE nº 76/2008, 
que regulamentam a implantação do ensino fundamental de 
nove anos, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino; 

- a Resolução SE nº 74, de 19.7.2012, que dispõe sobre a reali-
zação do Censo Escolar, no âmbito do Estado de São Paulo;

- a formação da Rede Pública de Ensino, composta pela 
integração das redes estadual e municipal, visando a atender e 
acomodar integralmente a demanda do ensino fundamental; e

 - a continuidade do processo de planejamento antecipado para 
o atendimento adequado da demanda escolar, na Rede Pública 
de Ensino,
          
Resolve:
 
[...]
Artigo 5º – Para o cadastramento dos alunos demandantes 
de vaga no ensino fundamental, no Programa de Matrícula 
Antecipada, serão realizadas as ações de:
I – definição, no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São 
Paulo, dos alunos que frequentam a pré-escola na rede pública 
e que vão completar 6 anos até 30 de junho de 2015, candi-
datos ao ingresso no ensino fundamental público, observado o 
disposto no artigo 2º da Deliberação CEE nº 73/2008;
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II – chamada escolar das crianças que não frequentam a 
pré-escola na rede pública, candidates ao ingresso no ensino 
fundamental, em escola estadual ou municipal, observado o 
limite de idade a que se refere o inciso anterior;
III – chamada escolar para crianças, jovens e adultos, candi-
datos à matrícula em escola estadual ou municipal e que se 
encontram fora da escola pública, abrangendo: 
a) chamada escolar das crianças que não frequentam a 
pré-escola na rede pública, candidatas ao ingresso no ensino 
fundamental, em escola estadual ou municipal, com idade a 
partir de 6 anos completes até 30 de junho de 2015;
[...]
Artigo 20 – Não se aplica ao município de São Paulo o disposto 
nesta resolução, dada a peculiaridade do atendimento à 
demanda escolar na rede municipal, que será objeto de normas 
próprias.
Artigo 21 – Para cumprimento do disposto nesta resolução, as 
Coordenadorias de Gestão da Educação Básica e a de Infor-
mação, Monitoramento e Avaliação Educacional poderão baixar 
instruções que se façam necessárias.
[…]

As normas ora transcritas organizam os sistemas de ensino e, no 
âmbito da política pública educacional, planejada e executada com o escopo 
de atender com equidade e qualidade enorme quantidade de crianças, 
permitem aos gestores maior racionalidade administrativa. A garantia das 
crianças à preservação de seu espaço e tempo na educação infantil, contudo, 
tem fundamento no ordenamento constitucional.

2 Das disposições constitucionais
A Constituição da República Federativa do Brasil traz, expressamente, 

algumas delimitações de idade e sua correlação com determinadas fases do 
processo de educação formal dos brasileiros. Vejamos:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de:
I – educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 
17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 
gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 
própria. 
[...] 
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IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 
(cinco) anos de idade. (grifamos)

  
Vale consignar, desde logo, que o texto original não vinculava o direito/

dever à educação a determinadas idades, mas fazia referência a “ensino 
fundamental obrigatório e gratuito”, conforme redação dada pela EC nº 14, 
de 12 de setembro de 1996.

A alteração da norma constitucional, portanto, trouxe de forma propo-
sital a idade como critério a estabelecer direitos e deveres para o Estado, 
para os representantes legais e para crianças e adolescentes de quatro a 
dezessete anos.

É dizer: basta completar quatro anos até o início do ano letivo para 
se obter o direito inafastável ao início da Educação Básica. De um lado, o 
transcurso do tempo e as consequentes transformações emocionais, matura-
cionais, cognitivas, motoras, culturais e psíquicas respectivas, dos três para 
os quatro anos, geram, do mesmo modo, obrigação aos pais de realizarem as 
matrículas de seus filhos e dever ao Estado de garantir acesso e permanência 
dos infantes em estabelecimento de ensino.

De outro lado, basta o indivíduo completar dezoito anos para não mais 
subsistirem as obrigações referentes à Educação Básica, restando, em tal 
caso, o direito a frequentar a escola fora da “idade própria”.

A Constituição Federal, portanto, estabelece no art. 208, transcrito 
linhas atrás, que há “idade própria” para acesso à educação básica.

Não há, inicialmente, ilegalidade alguma em se estabelecer a idade 
como fonte de obrigações ou aquisição de direitos.

Há critério etário para conquista do direito a votar e ser votado, para 
casar-se, para assumir determinadas obrigações contratuais, para exercer 
determinados cargos públicos etc., sem que se questione a razoabilidade 
dessas disposições, espalhadas em nosso ordenamento jurídico.

A Constituição Federal assegura direitos previdenciários, adotando 
também critérios etários (art. 201, § 7º, II); estabelece que é vedado o 
trabalho aos menores de dezesseis anos e fixa idade mínima de catorze anos 
para programas de aprendizagem profissional.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define também juridi-
camente as idades correspondentes a cada um dos citados períodos do 
desenvolvimento humano e dispõe que apenas aos doze anos completos 
surge, legalmente, a adolescência e seus direitos e responsabilidades especí-
ficas, alguns diversos daqueles observados até os onze anos e onze meses.
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A Lei nº 9.394/1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBN), também traz inúmeros direitos e deveres 
atrelados a critérios objetivos de idade:

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de:

[...]
II – educação infantil e gratuita às crianças de até cinco anos de 
idade;

[...]

X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino 
fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a 
partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade.

[...]
  
Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula 
dos menores, a partir dos seis anos de idade, no ensino funda-
mental.

[...]
   
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, 
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 
até cinco anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 
e social, complementando a ação da família e da comunidade.

[...]
  
Adiante retomaremos o exame de alguns dos dispositivos transcritos 

aqui. Por ora, servem para reforçar a tese de que a Constituição Federal e a 
legislação infraconstitucional valeram-se da idade como critério fundamental 
e, em muitas hipóteses, único para a estipulação de direito e deveres.

A LDBN também traz regra bastante clara a respeito do início e da 
duração do Ensino Fundamental, como o exposto no art. 32: “O ensino 
fundamental obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na escola 
pública, iniciando-se aos seis anos de idade, terá por objetivo a formação 
básica do cidadão, mediante [...]” (grifamos).
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Sobre o Ensino Médio, dispõe o referido Diploma Legal que terá ao 
menos três anos de duração.

Verificamos, portanto, que, excluída a fase obrigatória de educação 
infantil – iniciada aos quatro anos –, restam nove anos de Ensino Funda-
mental e três de Ensino Médio. Doze anos, portanto.

Se o último ano de ensino básico obrigatório deve ocorrer aos dezessete 
anos, obedece-se, logicamente, à seguinte cadeia de correlação entre idade 
e ano de escolarização:

• 17 anos = 3º ano do Ensino Médio;
• 16 anos = 2º ano do Ensino Médio;
• 15 anos = 1º ano do Ensino Médio;
• 14 anos = 9º ano do Ensino Fundamental;
• 13 anos = 8º ano do Ensino Fundamental;
• 12 anos = 7º ano do Ensino Fundamental;
• 11 anos = 6º ano do Ensino Fundamental;
• 10 anos = 5º ano do Ensino Fundamental;
• 9 anos = 4º ano do Ensino Fundamental;
• 8 anos = 3º ano do Ensino Fundamental;
• 7 anos = 2º ano do Ensino Fundamental;
• 6 anos = 1º ano do Ensino Fundamental.
• 5 anos = 2º ano da Educação Infantil obrigatória;
• 4 anos = 1º ano da Educação Infantil obrigatória.

Verificamos, portanto, que é a Constituição que estabelece o critério 
de idade própria para frequência ao ensino básico obrigatório e ingresso em 
cada uma de suas etapas.

Não é preciso socorro ao dicionário para se compreender que, ao 
estabelecer o dever de se garantir a oferta de ensino às pessoas que não 
tiveram acesso na idade própria, apropriada – dos quatro aos dezessete 
anos, como visto –, a Lei Maior está a afirmar que existe, como regra, idade 
adequada, oportuna, exata, para a frequência à Educação Básica.

Quando o legislador adota o critério etário de desenvolvimento 
biológico, psíquico, neurológico, cultural, do sujeito no tempo, ele o faz 
exigindo o transcurso completo dos anos, meses, dias, horas que corres-
pondam ao momento estabelecido para a aquisição de determinados 
direitos e assunção de certas obrigações. 
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Ao fixar, por exemplo, a idade mínima de trinta e cinco anos como 
condição de elegibilidade para Presidente da República (art. 14, § 3º, VI, “a”, 
da CF/1988), ninguém dirá que um dia ou onze meses após completar trinta 
e quatro anos o interessado já tenha alcançado esse limite etário, ainda que 
da perspectiva de supostos méritos subjetivos estivesse apto a exercer tal 
mister.

Ao disciplinar, portanto, que até os cinco anos as crianças devem ser 
atendidas em Educação Infantil, a Constituição Federal estipula, da mesma 
maneira, que apenas ao deixar tal idade – ao completar seis anos –, poderão 
ingressar no Ensino Fundamental.

Parece-nos muito claro que uma criança com cinco anos e dez dias, 
cinco anos e três meses ou cinco anos e onze meses ainda não tem seis anos.

A Lei nº 11.494/2007, que regulamentou o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação, é ainda mais inequívoca a respeito do tema:

Art. 10. A distribuição proporcional de recursos dos Fundos 
levará em conta as seguintes diferenças entre etapas, modali-
dades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica:

[...]

§ 4º O direito à educação infantil será assegurado às crianças 
até o término do ano letivo em que completarem 6 (seis) anos 
de idade.

 
Concluímos, destarte, que a Resolução nº 01/2010, do Conselho 

Nacional de Educação, não inova, não viola a Constituição Federal e está em 
consonância, sob o aspecto do direito positivo, com a legislação infraconsti-
tucional transcrita.

Não nos parece haver, na hipótese, violação ao princípio de igualdade. 
Em primeiro lugar, lembrando a advertência do mestre Celso Antônio 
Bandeira de Mello, não se está utilizando o tempo, “fator neutro”, como 
razão de distinção:

Sucede, isto sim, que o tempo é um condicionante lógico dos 
seres humanos. A dizer, as coisas decorrem numa sucessão 
que demarcamos por força de uma referência cronológica 
irrefragável. Por isso, quando a lei faz referência ao tempo, 



170 Justitia, São Paulo, 68-69 (202/203), jan./dez. 2011-2012

aparentemente tomando-o como elemento para discriminar 
situações ou indivíduos abrangidos pelo período demarcado, o 
que na verdade está prestigiando como fator de desequiparação 
é a própria sucessão de fatos ou de “estados” transcorridos ou a 
transcorrer.  (1993, p. 30/31)

Idade, ademais, não é sinônimo de tempo, mas conceito que traz 
em seu bojo – além de construção social, cultural, simbólica e histórica – 
referências ao desenvolvimento humano em suas várias características.

O brilhante Professor aduz, ainda, que deve existir “adequação racional 
entre o tratamento diferenciado construído e a razão diferencial que lhe 
serviu de supedâneo” (MELLO, 1993, p. 39).

Em decisão recente, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo apontou a mencionada pertinência lógica ao asseverar que as regras 
de corte etário guardam relação com estágios próprios de amadurecimento 
da criança:

  
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRAT1CA

REGISTRADO(A) SOB N° 03396369
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de 
Instrumento nº 0006851-75.2011.8.26.0000, da Comarca de 
Itu, em que é agravante MASSIMO SCHINCARIOL ANDRADE 
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) sendo agravados DIRETORIA 
DO CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR 
CEADIS e DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ITU. ACORDAM, 
em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: “NEGARAM PROVIMENTO AO 
RECURSO. V. U.”, de conformidade com o voto do(a) Relator(a), 
que integra este acórdão. O julgamento teve a participação 
dos Desembargadores URBANO RUIZ (Presidente sem voto), 
TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 31 de janeiro de 2011.
ANTÔNIO CELSO AGÜILAR CORTEZ
RELATOR
   
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0006851-
75.2011.8.26.0000.
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NATUREZA MANDADO DE SEGURANÇA ENSINO.
COMARCAITU - 3º OF - N. 286.01.2010.012560-9.
AGRAVANTE(S)MASSIMO SCHINCARIOL ANDRADE
AGRAVADO(S) CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO 
SALVADOR CEADIS E OUTRO.
VOTO N. 1666/11
Mandado de segurança. Pretensão de matrícula de menor 
impúbere no segundo estágio de educação infantil/pré-escola 
II em escola particular. Indeferimento em razão de fixação de 
idade limite pelo Estado. Autorização de matrícula apenas para 
as crianças vindas do primeiro estágio que completem cinco 
anos no primeiro semestre do ano letivo visado.
 
Medida liminar indeferida. Exclusão da entidade escolar da 
relação processual por ilegitimidade passiva. Ato determinado 
por norma administrativa. Ausência de demonstração de lesão 
a direito líquido e certo. Agravo de instrumento não provido.
 
VISTOS.
 
Contra decisão que, em mandado de segurança visando à 
matrícula no segundo estágio de educação infantil – pré-escola 
II para o ano letivo de 2011, indeferiu a petição inicial e extinguiu 
o processo em relação à diretoria do Centro Educacional e Assis-
tencial Divino Salvador – Ceadis, com base nos artigos 267, VI e 
295, II, do Código de Processo Civil e indeferiu a medida liminar 
em relação à Diretoria Regional de Ensino de Itu (fls. 45/47 e 
55/60), opôs o impetrante agravo de instrumento alegando 
que a entidade mantenedora do Colégio Divino Salvador de Itu 
tem legitimidade passiva para a impetração, juntamente com a 
Diretoria Regional de Ensino de Itu, e que a matrícula deve ser 
feita até 20.01.11 para que não tenha que cumprir duas vezes 
a mesma série ou estágio; anotou que concluiu o 1º estágio, de 
pré-escola I, que há risco de danos irreparáveis e que a escola 
é vinculada ao órgão público, cujas normas aplica; disse que 
houve consulta e que a entidade particular age por delegação e 
mencionou julgado sobre a matéria.
 
É o relatório.
 
Tratando-se de medida de tutela de urgência, apreciável 
inaudita altera parte, impõe-se desde já seu julgamento. Não 
se cuida aqui de mero ato interna corporis do estabelecimento 
de ensino privado, mas de ato praticado em cumprimento de 
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norma administrativa contida na Deliberação CEE n. 73/2008 e 
no Comunicado CEE/SEE de 16.06.10. O Centro Educacional e 
Assistencial Divino Salvador – CEADIS não tem liberdade para 
descumprir essas normas nem autoridade própria para admitir 
a matrícula pretendida, de modo que sua ilegitimidade passiva 
foi bem reconhecida pelo Juízo.
 
A concessão de medida liminar “não é uma liberalidade da 
Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que 
não pode ser negada quando ocorrem os seus pressupostos, 
como também não deve ser concedida quando ausentes os 
requisitos de sua admissibilidade” (Hely Lopes Meirelles, 
Mandado de Segurança e Ação Popular, 9. ed. RT, 1983, p. 
46). A lição continua aplicável na vigência da Lei n. 12.016 de 
07.08.09.
 
Não se pode, à vista da regra do artigo 7º, § 1º da Lei n. 
12.016/09, negar a possibilidade de agravo contra decisão de 
concessão ou de denegação de medida liminar em mandado de 
segurança, sem perder de vista que os requisitos de concessão 
dessa medida liminar não são apenas os mesmos da ação 
cautelar, relativos ao fumus boni júris e ao periculum in mora, 
sendo imprescindível demonstração de plano de lesão ou 
ameaça a direito líquido e certo. A medida se aproxima muito 
mais da tutela antecipada.
 
No caso concreto, os elementos de convicção constantes dos 
autos mostram que o impetrante, nascido em 23.08.06 e matri-
culado no 1º estágio em 2010, só completará cinco anos de 
idade após a data limite de 30.06.11, imposta pela Deliberação 
CEE n. 73/2008 e pelo Comunicado CEE/SEE de 16.06.10 c.c. 
Resolução n. 6 de 20.10.10 da Câmara de Educação Básica do 
Conselho Nacional de Educação, para matrícula no 2º estágio 
(v. fls. 28/44).
 
Como já decidiu esta Câmara em caso semelhante, mencionado 
aqui pelo Juízo (fls. 59), o indeferimento da medida liminar pelo 
Juízo não impediu o acesso do impetrante à escola, mas apenas 
manteve como válida a exigência da autoridade impetrada para 
efeito de acesso ao estágio de pré-escola II de educação infantil.
 
A limitação de idade tem vinculação com o processo de 
maturação da criança e, qualquer seja o limite, sempre haverá 
quem se situe além ou aquém por causa de dias ou horas.
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A Constituição Federal apenas dispõe que a “educação é 
direito de todos e dever do Estado e da família...” (artigo 205) 
e estabelece a obrigatoriedade do ensino fundamental (artigo 
208, I), além de garantir a “educação infantil, em creche e 
pré-escola, às crianças até cinco anos de idade” (artigo 208, 
IV, cf. EC 53/2006). A exigência por norma estadual de limite 
de tempo para alcance da idade admitida em cada estágio não 
vulnera o artigo 206, I da CF). O fato de não ter sido admitida a 
matrícula, no segundo estágio de educação infantil, das crianças 
que completem cinco anos depois do primeiro semestre do 
ano letivo não vulnera o direito líquido e certo à igualdade de 
condições para acesso e permanência na escola. Essa igualdade 
prevista na norma constitucional não iguala os desiguais.
 
Assim, não se mostra recomendável a concessão da medida 
liminar, ante a falta de demonstração de risco de violação de 
direito líquido e certo, ao menos até que se ultime a instrução 
em procedimento que é célere por natureza.
 
Certo é que a data limite indicada para matrícula já está 
superada e a autoridade administrativa já se posicionou sobre 
a pretensão do ora impetrante e deverá prestar informações ao 
Juízo, não havendo qualquer risco de lesão a direito líquido e 
certo até a sentença.
 
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.”

É importante ressaltar que o Tribunal de Justiça, no citado acórdão, 
vale-se de conceitos que extrapolam a mera análise formal da norma. A inter-
disciplinaridade, como veremos, é absolutamente necessária na apreciação 
das lides relacionadas ao Direito Educacional.

3 Do exame interdisciplinar da matéria
O operador do direito, chamado a se manifestar e decidir sobre a 

incidência de determinada norma, não pode se limitar a uma análise 
jurídico-positiva, máxime quando esteja lidando com direitos da infância e 
da juventude e sobre realidade que incidirá na condição peculiar da criança 
como pessoa em desenvolvimento, consoante o que determina o art. 6º do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Não é sem razão que esse Estatuto prevê a existência obrigatória de 
serviço auxiliar composto por equipe interprofissional para assessorar tecni-
camente a Justiça da Infância e da Juventude (art. 150).
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Assim, para questionar regras de incidência geral, de organização do 
sistema educacional, com direta repercussão no próprio direito social de 
proteção à infância como fase curta e de suma importância na formação do 
indivíduo, deve o profissional do direito buscar subsídios de outras áreas 
da ciência para que não corra o risco de transpor para o campo do direito, 
da consecução de políticas públicas, meras opiniões, pontos de vistas e 
palpites pessoais.

Estudos científicos dão conta da importância de investimentos 
específicos na primeira infância, apontando diferenças no funcionamento 
dos circuitos cerebrais/hormonais, dos circuitos sensoriais, nesta primeira 
fase da vida e nos demais estágios do desenvolvimento cerebral nos seres 
humanos2.

A Psicologia do Desenvolvimento, área do conhecimento que estuda 
o desenvolvimento humano em seus aspectos físico-motor, intelectual, 
afetivo-emocional e social, também estabelece parâmetros etários e carac-
terísticas comuns a eles relacionadas.

Segundo Jean Piaget, dos dois aos sete anos situa-se a primeira infância 
e o período pré-operatório (BOCK; FURTADO; TRASSI TEIXEIRA, 1999, p. 101).

A professora Clara Regina Rappaport explica:

A criança pré-operacional adapta-se às exigências concretas da 
vida utilizando-se dos recursos adquiridos na fase anterior, mas, 
no nível de compreensão, de explicação das situações que está 
vivenciando, ela estará desequilibrada. E isto, principalmente 
porque não trabalha realmente com as coisas e as ideias, mas 
brinca com elas (mágica, imaginação, fantasia), e nelas acredita 
sem tentar saber a verdade. [...]

Sim, porque uma das características do pensamento egocên-
trico se constitui justamente na ausência de confrontação de 
suas ideias com as das demais pessoas. [...]

Neste sentido verificamos que, quanto mais jovem a criança, 
mais egocêntrico será seu pensamento, e quanto mais se 
aproximar dos 7 anos, mais próxima estará do pensamento 
socializado. (RAPPAPORT; FIORI; DAVIS, 1981, p. 43/44)

2 Sobre o tema, ver Young (2010, passim).
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Ainda, a Professora, ao apontar os sete anos como o período em que 
se deveria iniciar a escola elementar, acrescenta que perto dessa idade 
 significativas mudanças são constatadas:

Observa-se marcante declínio do egocentrismo intelectual e um 
crescente incremento do pensamento lógico. Isto é, em função 
da capacidade, agora adquirida, de formação de esquemas 
conceituais, de esquemas mentais verdadeiros, a realidade 
passará a ser estruturada pela razão e não mais pela assimi-
lação egocêntrica, como ocorria na fase anterior. A criança 
terá um conhecimento real, correto e adequado de objetos 
e situações da realidade externa (esquemas conceituais), e 
poderá trabalhar com eles de modo lógico. (RAPPAPORT; FIORI; 
DAVIS, 1981, p. 72)

É interessante observar que também na teoria freudiana haverá relação 
entre o início do período de latência e o fim do pensamento pré-operatório 
da teoria de Piaget.

Sobre a questão, mostra-se muito importante a advertência do 
professor Wagner Rocha Fiori:

A fase fálica começa a se encerrar, e o período de latência que 
surge é o grande momento das aquisições na conquista do real. 
É característico que, no modelo de Piaget, seja neste momento 
que a criança deixa o pensamento pré-operatório para assumir 
o mundo da lógica. Em todas as culturas, este é o momento em 
que a criança entra para uma escolarização formal ou para o 
aprendizado profissional.
A evolução maturacional traz consigo etapas de desenvolvi-
mento afetivo e intelectual. Os dois processos são paralelos, 
mas interdependentes. A criança, ainda edipicamente presa à 
mãe sedutora e à figura paterna ausente ou inadequada, não 
terá a organização e o desenvolvimento da etapa fálica. Se as 
sublimações não se efetuarem, a energia da criança continuará 
buscando descargas em um erotismo infantil, e o prazer de 
refletir sobre o mundo e dominá-lo não será adequadamente 
instalado. A escolaridade está fadada ao fracasso. (RAPPAPORT; 
FIORI; DAVIS, 1981, p. 25)

 
Verificações semelhantes sobre o desenvolvimento da criança foram 

realizadas pelo filósofo, médico e estudioso da psicologia da infância Henri 
Wallon.



176 Justitia, São Paulo, 68-69 (202/203), jan./dez. 2011-2012

Para o festejado mestre, dos três aos seis anos a criança se encontra no 
estágio do personalismo e, ainda de acordo com ele, 

[...] a pré-escola teria o papel de preparar a criança para o 
período seguinte do desenvolvimento [...]. As relações que 
estabelecerão na pré-escola serão ainda relações elementares, 
portanto a disciplina não poderá ser a mesma da escola funda-
mental. [...] De acordo com Wallon, entre os 6 e 11 anos, a 
criança encontra-se no estágio categorial de desenvolvimento. 
É uma idade que aparece no conjunto da evolução mental 
como de estabilidade relativa, com progressos regulares, se 
comparada ao período de crises profundas que se abrem na 
adolescência. (ALMEIDA; MAHONEY, 2010, p. 45/51)

Os referidos autores apontam os seis ou sete anos como marcos 
importantes do desenvolvimento infantil.

Notemos que, sem evidentemente ignorar a singularidade de cada 
criança, mas considerando estarmos tratando de direito universal ao acesso e 
permanência em estabelecimento educacional de qualidade, não soa desar-
razoado certo grau de universalização também na utilização de parâmetros 
científicos para a fixação de regras de ingresso e progressão no percurso da 
Educação Básica.

O critério constitucional, ademais, protege a infância, permite o 
correto planejamento de espaços, métodos e recursos pedagógicos e evita 
a alternativa sugerida de submissão dos pequenos, em larga escala, a testes 
preditivos de prontidão.

Bastante oportuna é a obra do professor David Elkind, com o sugestivo 
título Sem tempo para ser criança:

Nos últimos anos têm-se acumulado evidências em apoio aos 
estágios descritos por Piaget. [...]
[...] as crianças pressionadas têm problemas para atingir um 
senso seguro de identidade pessoal. [...] Da mesma maneira, 
crianças que são pressionadas a tomadas de decisões e a uma 
responsabilidade maduras podem ter um senso distorcido do 
seu potencial e das suas habilidades a esse respeito – o senso de 
identidade pessoal pode parecer mais maduro e seguro do que 
de fato é. [...]
Por enquanto, cabe reiterar o principal conteúdo deste capítulo, 
ou seja, que o crescimento como pessoa na nossa sociedade 
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contemporânea requer tempo e não pode ser apressado. Como 
sabemos, o crescimento ocorre em uma série de estágios que 
estão relacionados com a idade. Cada estágio produz mudanças 
dramáticas na habilidade intelectual, nos vínculos emocionais e 
nas relações sociais. A elaboração dessas novas habilidades em 
toda a sua complexidade e complicação é um processo lento 
e deliberado. Quando as crianças são pressionadas a crescer 
depressa, aquisições importantes são omitidas ou desviadas, 
o que pode provocar sérios problemas mais tarde. (2003, p. 
145/165)

 
O citado Professor de desenvolvimento infantil encerra sua obra com 

ensinamento que merece transcrição:

Não importa que filosofia de vida abracemos, é importante 
encarar a infância como um estágio da vida, não simplesmente 
como a ante-sala da vida. Pressionar as crianças para serem 
adultas viola a santidade da vida, priorizando um período em 
detrimento de outro. Mas se realmente valorizamos a vida 
humana, vamos valorizar cada período igualmente e dar a cada 
estágio da vida o que é adequado a esse estágio.
Uma filosofia de vida, uma arte de viver, é essencialmente uma 
maneira de descentralizar, uma maneira de enxergar nossas 
vidas em perspectiva e de reconhecer as necessidades e os 
direitos dos outros. Se conseguirmos superar alguns estresses 
das nossas vidas adultas e descentralizar, poderemos começar a 
apreciar o valor da infância com suas próprias alegrias, tristezas, 
preocupações e recompensas. Valorizar a infância não significa 
enxergá-la como um período feliz e inocente, mas sim como um 
período importante da vida, ao qual as crianças têm direito. As 
crianças têm direito de ser crianças, de desfrutar dos prazeres e 
de sofrer as dores de uma infância que é violada pela pressão. 
Concluindo, ter uma infância é o direito mais fundamental das 
crianças. (2003, p. 240)

 
Mesmo os críticos da teoria de Piaget, ainda que valorizando aspectos 

da interação social das crianças, acabam por reforçar que “não obstante 
diferenças quantitativas e qualitativas referentes às ações de crianças de 
quatro, cinco e seis anos, tais idades correspondem a uma mesma época do 
desenvolvimento infantil, denominada idade pré-escolar” (MARTINS, 2010, 
p. 63, grifamos).
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Também da perspectiva social e histórica do desenvolvimento há que 
se ter olhar atento para o coletivo, tornando-se a escola espaço privilegiado 
de interação e, por isso, pensado e planejado para tanto.

4 Da importância da valorização e das especificidades da Educação Infantil
Cabe mencionar que a passagem da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental não é uma simples medalha, um prêmio à criança por sua 
superior capacidade cognitiva em detrimento de outras que não tiveram o 
mesmo desempenho acadêmico.

A referida mudança, no sistema educacional público vigente, implica 
radical transformação pedagógica e grave transformação na rotina escolar 
da criança, na forma de interagir com o espaço e com o outro, em lidar com 
o tempo e com novas responsabilidades.

Do ponto de vista legal, do mesmo modo, há tratamento absoluta-
mente distinto entre essas etapas do ensino.

De fato, a Lei de Diretrizes e Bases distingue finalidades, estratégias, 
recursos didáticos, materiais e até mesmo espaços físicos da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental.

A Educação Infantil demanda espaços adequados para que a criança 
possa brincar, descansar, experimentar e realizar atividades ora estruturadas, 
ora espontâneas e livres.

A mesma Lei de Diretrizes e Bases dispõe que o Ensino Fundamental 
tem objetivos diversos, conteúdos e formas mais rígidas.

Na Educação Infantil as classes devem ser menos numerosas do que 
aquelas previstas para o Ensino Fundamental. O Ministério da Educação, 
aliás, produziu documento apresentando parâmetros básicos de infraes-
trutura para os estabelecimentos de educação destinados a crianças de zero 
a seis anos. No referido documento, a respeito da crucial importância do 
espaço nessa fase do desenvolvimento humano, encontram-se as seguintes 
lições:

O espaço físico não apenas contribui para a realização da 
educação, mas é em si uma forma silenciosa de educar. Como 
afirma Antônio Viñao Frago, referindo-se ao espaço escolar, 
este não é apenas um “cenário” onde se desenvolve a educação, 
mas sim “uma forma silenciosa de ensino”. (BRASIL, 2006)
 
II. Salas de atividades para crianças de 1 a 6 anos
O espaço físico para a criança de 1 a 6 anos deve ser visto 
como um suporte que possibilita e contribui para a vivência e 
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a expressão das culturas infantis – jogos, brincadeiras, músicas, 
histórias que expressam a especificidade do olhar infantil. 
Assim, deve-se organizar um ambiente adequado à proposta 
pedagógica da instituição, que possibilite à criança a realização 
de explorações e brincadeiras, garantindo-lhe identidade, 
segurança, confiança, interações socioeducativas e privacidade, 
promovendo oportunidades de aprendizagem e desenvolvi-
mento. (BRASIL, 2006) 

No Ensino Fundamental, como dito, as classes são mais numerosas, os 
espaços menos atrativos para as brincadeiras e atividades lúdicas (cadeiras 
enfileiradas, em regra) e se inicia a preocupação com o desenvolvimento 
de conteúdos específicos. Apenas a título de exemplo, exige-se jornada de 
ao menos quatro horas em sala de aula (art. 34 da LDB), pleno domínio da 
leitura, da escrita e do cálculo, ensino religioso, de matrícula facultativa etc.

Inserir a criança prematuramente no Ensino Fundamental, portanto, é 
suprimir parte da educação que se destinava ao “desenvolvimento integral da 
criança até seis anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 
e social” (art. 29 da LDB), sendo certo que, de acordo com os estudiosos 
anteriormente citados, tal desenvolvimento, saudável e sem pressão, deveria 
ocorrer em ambiente acolhedor e que privilegiasse a brincadeira, a arte, a 
criatividade, a liberdade, sem pressão de horários e metas.

Na publicação do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e 
Ação Comunitária (Cenpec), denominada Brincar: o brinquedo e a brinca-
deira na infância, depois de expor a contribuição de diferentes campos do 
conhecimento e de importantes estudiosos como Wallon, Vygotsky, Piaget, 
Freud, Melaine Klein e Winnicott, ressurge a advertência de que, “embora 
com diferentes enfoques, tanto a Psicologia do Desenvolvimento quanto 
a Psicanálise enfatizam a importância da brincadeira para o ser humano” 
(MEDEIROS; SILVA, 2009, p. 34).

5 Da impossibilidade legal de avaliação ou progressão para ingresso no 1º 
ano do Ensino Fundamental

Com o devido respeito, ao contrário do que alegam alguns intérpretes 
da Lei, o art. 208, inc. VI, da Constituição da República, ao garantir o acesso 
aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo 
a capacidade de cada um, não se aplica à Educação Básica e, especialmente, 
ao primeiro ano do Ensino Fundamental.



180 Justitia, São Paulo, 68-69 (202/203), jan./dez. 2011-2012

O direito de acesso e permanência no Ensino Básico é público subjetivo 
e, ademais, é obrigatório, ou seja, independe de aferição de maior ou menor 
capacidade do sujeito.

O artigo sobredito faz evidente referência às fases posteriores ao 
Ensino Básico e, mesmo assim, é merecedor de críticas:

Ao oferecer um número insuficiente de vagas gratuitas no 
ensino superior, o Poder Público omite sua incapacidade de 
proporcionar “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística” a todos que quiserem, por meio 
do discurso sobre a capacidade (e/ou competência) dos jovens 
estudantes para ingressar na Universidade pública, ou seja, o 
condicional “segundo a capacidade de cada um” passa a ser, 
sutilmente, um fator de legitimação de uma política educa-
cional que, na prática, não prioriza o acesso de todos “aos níveis 
mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística”, 
sendo também um fator que limita o direito constitucional dos 
jovens estudantes de terem acesso ao ensino superior público 
gratuito. (BRANDÃO, 2009, p. 30)

O art. 22 da LDB deixa ainda mais clara a conclusão de que é justa-
mente a Educação Básica que tem por finalidade desenvolver a formação 
comum do educando para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 
progredir em estudos posteriores. Posteriores à Educação Básica, portanto; 
esta, formadora da cidadania.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aliás, veda qualquer forma de 
classificação subjetiva ou de avaliação dos ingressantes no primeiro ano do 
Ensino Fundamental:

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, 
será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
[...]
II – A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira 
do ensino fundamental, pode ser feita:
Por promoção [...];
Por transferência [...]; 
c) independentemente de escolarização anterior, mediante 
avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvol-
vimento e experiência do candidato e permita sua inscrição 
na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do 
respectivo sistema de ensino;
[...] (grifamos)
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O art. 31 da LDB, na mesma linha, diz que a avaliação na Educação 
Infantil não terá objetivo de promoção para acesso ao Ensino Fundamental.

Destarte, proíbe a Lei, para o ingresso no primeiro ano do Ensino 
Fundamental, o uso de critérios de promoção, transferência ou avaliação.

Resta, por consequência lógica, a conclusão de que tal acesso se trata 
de direito público subjetivo adquirido por idade, sem outras condicionantes.

Aliás, trazer a meritocracia para o início da vida escolar das crianças é 
buscar transferir do mundo adulto para o infantil, mais uma vez, realidade 
que dele deveria ser afastada.

Vale, aqui, a incisiva observação do professor Luiz Guilherme Brom:

Não há mal maior ao futuro adulto do que retirar-lhe a infância 
e a juventude. Não há violência maior do que obrigar a criança 
e o adolescente a viver em um mundo que não é deles, ou 
seja, o mundo dos adultos. [...] Crianças sem infância, crianças 
que deveriam estar brincando e aprendendo. Mas a abundância 
material – ao contrário do que se pensa – Também não garante 
à criança uma infância digna. A sociedade de consumo, o 
individualismo e a competição extrema da vida contemporânea 
também destroem a infância. (BROM; AGUIAR, 2010, p. 13)

No discurso da meritocracia infantil estão embutidos, evidentemente, 
valores de disputa, competição e exclusão.

Contraria o art. 2º da LDB fomentar na Educação Infantil e no início 
da Educação Básica a concorrência, o enxergar o outro como adversário na 
corrida pela conclusão célere da educação formal, quando, em verdade e 
por força de lei, os ideais que devem nortear a educação são aqueles de 
solidariedade humana e apreço à tolerância (art. 3º, IV, da LDB).

Com efeito, dizer que determinada criança de cinco anos e dez meses 
tem mérito, capacidade e/ou competências cognitivas, intelectuais, para 
galgar o primeiro ano do Ensino Fundamental antes de outras é afirmar que 
estas, por consequência, são incapazes, menos competentes e não merece-
doras de mérito.

Tal rotulação, máxime na primeira infância, parece-nos totalmente 
indevida.

O espírito da lei, ao contrário, busca construir na escola e, em especial, 
na Educação Infantil e nos primeiros anos da Educação Básica, valores 
de solidariedade (art. 3º da CF/1988), cooperação, resolução pacífica de 
conflitos e acolhimento das diversidades (“laços de solidariedade humana 
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e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social”, na dicção do art. 
32 da LDB).

A alternativa sugerida, de submissão dos milhões de infantes  brasileiros 
a avaliações, testes ou exames de aptidão, prontidão, capacidade cognitiva, 
traz, além das óbvias dificuldades operacionais e dos demais problemas 
referidos linhas atrás, campo fértil para novas lides judiciais, gerando situação 
de insegurança jurídica ainda maior.

Se hoje discutimos a legalidade de um critério objetivo, o que se dirá 
caso se permita a regra de ingresso prematuro no Ensino Fundamental por 
força de análises subjetivas? Quais serão os testes preditivos utilizados? 
Quais métodos serão empregados? Quais serão os profissionais habilitados? 
Os pais aceitarão os atestados de falta de competência de seus filhos de 
cinco, ou, por que não, quatro anos?

Em síntese, o corte etário questionado decorre de norma constitu-
cional e do ordenamento jurídico infraconstitucional, sendo certo que possui 
embasamento teórico e, a nosso ver, com o devido respeito às vozes discor-
dantes, razão de existir.

6 Da atuação do Ministério Público na defesa do direito à infância
Exige o Estatuto da Criança e do Adolescente que na interpretação 

de suas normas se tenha sempre em consideração a condição peculiar da 
criança como pessoa em desenvolvimento.

Explica o saudoso pedagogo Antônio Carlos Gomes da Costa (2010, p. 59):

A afirmação da criança e do adolescente como “pessoas em 
condição peculiar de desenvolvimento” não pode ser definida 
apenas a partir do que a criança não sabe, não tem condições 
e não é capaz. Cada fase do desenvolvimento deve ser 
reconhecida como revestida de singularidade e de completude 
relativa, ou seja, a criança e o adolescente não são seres inaca-
bados, a caminho de uma plenitude a ser consumada na idade 
adulta, enquanto portadora de responsabilidades pessoais, 
cívicas e produtivas plenas. Cada etapa é, a sua maneira, um 
período de plenitude que deve ser compreendida e acatada 
pelo mundo adulto, ou seja, pela família, pela sociedade e pelo 
Estado.

De início, portanto, há sempre que se recordar que o direito a ser 
garantido e concretizado é o da criança e nem sempre este terá correspon-
dência com o desejo da família, do estado ou do mundo adulto.
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Por força dos Atos Normativos nos 670/2010 e 721/2011, a 
 Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo 
estabeleceu como uma das metas do Plano Geral dos Promotores de Justiça 
na área da educação a cobrança de efetiva implementação de políticas 
públicas de Educação Infantil.

O plano mencionado, assim, aponta a necessidade de esforços da 
instituição para a concretização de direito fundamental de crianças e forta-
lecimento da Educação Infantil como etapa específica da Educação Básica.

Em 2010, a Promotoria de Justiça de Defesa dos Interesses Difusos 
e Coletivos da Infância e da Juventude da Capital paulista foi provocada a 
examinar a legalidade de normas de fixação de idade própria para ingresso 
no Ensino Fundamental.

Dentre outros argumentos, na ocasião, sustentou a Excelentíssima 
Promotora de Justiça, Dra. Carmen Lucia P. de Mello Cornacchioni:

A fixação dos 6 anos completos ou a completar no início do ano 
letivo, não fere a Constituição, nem mesmo a legislação federal 
que disciplina a matéria. A um, porque a LDB estabelece essa 
idade – 6 anos e não 5 anos. A dois, porque a entrada precoce 
no ensino fundamental, segundo especialistas, interrompe a 
segunda infância e é prejudicial para o desenvolvimento global 
das crianças.
No trabalho publicado pelas profissionais Virgínia Savicius 
Raimundo Fioravanti, pedagoga, psicopedagoga institu-
cional, formada no Curso de Especialização em Distúrbios 
de Aprendizagem (Faculdade de Medicina do ABC), Diretora 
Pedagógica do Colégio Graphein, e Sônia Maria Romagnolo 
Campos, pedagoga, pós-graduada em educação (PUC-SP) e em 
Distúrbios de Aprendizagem (Faculdade de Medicina do ABC), 
coordenadora pedagógica do Colégio Graphein, intitulado 
Imaturidade Escolar – a importância do brincar e o Ensino 
Fundamental de nove anos, as especialistas discorrem sobre 
a ânsia dos pais em matricular os filhos mais cedo no ensino 
fundamental, a diminuição do tempo da infância, a insegu-
rança, o desinteresse e falta de motivação pelo aprendizado 
ou pela escola relacionados à imaturidade escolar, a ascensão 
da “criança adultificada”, o pouco tempo que as crianças brasi-
leiras brincam, a importância das brincadeiras na infância e os 
prejuízos da escolarização precoce na formação da criança.[...]3

 
3 Informação extraída de análise do procedimento MP nº 43.0522.0000243/2010-8 da Promo-

toria de Justiça dos Interesses Difusos e Coletivos da Infância e da Juventude da Capital.
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Outros especialistas comungam do mesmo pensamento:

Começar um ensino sistemático com 5 anos não serve para 
nada e, sob o ponto de vista do desenvolvimento, é muito ruim 
(Francisco Baptista Assumpção Júnior, psiquiatra especializado 
em transtornos de escolaridade e professor associado do 
Instituto de Psicologia da USP).
Se entrar antes dos 6 anos, você encurta a infância. No primeiro 
ano, a criança enfrenta a rotina escolar progressivamente 
mais organizada, com lição de casa e atividades mais dirigidas, 
que exigem mais concentração. É dinâmica de trabalho mais 
controlada e que exige maior autocontrole. A educação infantil 
garante abordagem mais livre em relação à arte e à brincadeira. 
(Fernanda Flores, coordenadora do Centro de Estudos da Escola 
da Vila, credenciada pelo MEC para curso de Pós-graduação 
voltado à educação infantil, alerta que entrar antes dos 6 anos 
no ensino fundamental encurta a infância). [...]
Enfim, outra conclusão não há senão a de que, ao contrário 
do alegado pelo requerente, a medida é benéfica à criança e 
observa integralmente o preconizado pelo estatuto da criança 
e do adolescente. (Manifestação encartada aos autos de repre-
sentação nº 216/10)

 
Por não vislumbrar ilegalidade em normas que fixam critérios de 

idade para ingresso no Ensino Fundamental, a insigne Promotora de Justiça 
promoveu o arquivamento de referido expediente. A citada Promoção de 
Arquivamento foi homologada pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério 
Público do Estado de São Paulo.

Mas não é só. O Promotor de Justiça, ao avaliar a pertinência de adoção 
de medidas extrajudiciais ou judiciais na tutela de interesses transindivi-
duais, máxime relacionadas à exigência e controle de políticas públicas, com 
repercussão social ampla, deve, na escorreita lição de Eurico Ferraresi (2011, 
passim), oportunizar o debate com a comunidade a respeito dos interesses 
prioritários. 

Ressalta o douto membro do Ministério Público a importância de 
audiências públicas, transformando eventual demanda judicial não em ato 
isolado do representante do Parquet, “mas sim a exigência por intermédio 
do Poder Judiciário do que foi discutido com o corpo social” (FERRARESI, 
2011, p. 498).

O Promotor de Justiça, cada dia mais chamado a intervir em situações 
que demandam diálogo e compreensão de outros ramos do conhecimento, 
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não pode atuar segundo impressão, experiência ou convicção puramente 
pessoais.

Assim, ao examinar a questão do corte etário, além do contato com 
diversos educadores, médicos e especialistas em primeira infância, há que se 
ter o cuidado de verificar também a possibilidade de discussão do tema com 
a participação da sociedade.

No caso específico da data apropriada para ingresso no Ensino Funda-
mental, no Congresso Nacional, na Comissão de Educação e Cultura, ocorreu 
intenso debate em 2010, com a participação da sociedade civil organizada. 

Com efeito, o Senador Flávio Arns apresentou projeto de lei que 
pretendia, justamente como querem aqueles que questionam na Justiça a 
mencionada resolução do Conselho Nacional de Educação, autorizar o início 
do Ensino Fundamental aos cinco anos – PLS nº 414/2008.

Os inúmeros debates que se sucederam foram compilados em publi-
cação denominada Cadernos CEC 02/2010, que pode ser acessada na rede 
mundial de computadores (BRASIL, 2010)4.

Destacamos algumas das abalizadas manifestações de especialistas e 
anotamos que o repúdio ao ingresso precoce no ensino formal foi subscrito 
por mais de cem entidades representativas dos interesses da infância. 
Vejamos.

A Rede Nacional Primeira Infância, em 2010, assim se pronuncia:

A Rede Nacional Primeira Infância, formada por 74 organi-
zações da sociedade civil, do governo, do setor privado, de 
organizações multilaterais e outras redes de organizações, vem 
solicitar a Vossas Excelências a rejeição do dispositivo constante 
do PL nº 6.755/2010 (original PLS nº 414/2008) que pretende 
obrigar as crianças de cinco anos a ingressar no ensino funda-
mental. O Projeto se encontra na Comissão de Educação, em 
regime de prioridade. Diz o texto:
“Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula 
dos menores, a partir dos 5 (cinco) anos de idade, no ensino 
fundamental.
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 
9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 5 

4 Disponível em: <http://cordiolli.files.wordpress.com/2010/05/cec_caderno02_2010_o_
direito_a_ educacao_infantil_vers003.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2011.
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(cinco) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do 
cidadão, mediante [...]
Art. 87 [...]
§ 3º [...]
I – matricular todos os educandos a partir dos 5 (cinco) anos de 
idade no ensino fundamental”.
A proposta é um atentado contra a infância e um desserviço 
à educação básica brasileira. Além disso, muda o processo 
educacional de 3 milhões de crianças, implica qualificação de 
100 mil professores e impõe novas exigências aos sistemas de 
ensino dos 5.563 municípios, que não foram ouvidos sobre essa 
matéria.
O argumento do Projeto repousa na intenção de estabelecer 
coerência entre o início do ensino fundamental e o término da 
educação infantil (“até cinco anos de idade”, segundo o texto 
constitucional, art. 208, IV). Interpreta que as Leis nº 11.114/ 
2005 e 11.274/2006 estão incorretas ao estabelecer o início 
do ensino fundamental aos seis anos, como se houvesse um 
vácuo entre o ”até cinco” e “aos seis”. Ora, a faixa etária da 
educação infantil foi alterada pela Emenda Constitucional 
nº 53/2006 precisamente para adequá-la à modificação 
 introduzida pelas leis acima citadas.
Consideremos, preliminarmente, o significado etário da 
expressão “até cinco anos”. Não nos parece válido interpretar 
“até cinco” como: “nenhum dia além da data de aniversário do 
quinto ano”. Se fosse correta essa interpretação, o adolescente 
com 17 anos e um dia já estaria fora da inimputabilidade penal 
e desnecessárias seriam as inúmeras e felizmente frustradas 
tentativas para baixar a idade penal [...] Diríamos, também, 
que um bebê de um dia de vida, com um mês, com dois meses 
[...] tem um ano de idade e deve ser cuidado como criança 
de um ano. Seria um desastre para sua sobrevivência, saúde 
e educação. Da mesma forma, ninguém diz, no dia seguinte 
ao aniversário de 50 anos, que tem 51. Ora, o argumento do 
PL 6.755/ 2010 (PLS 414/2008) de que o ensino fundamental 
começa aos seis anos de idade e, portanto, de que a matrícula 
deve ocorrer a partir do dia imediatamente posterior à 
celebração do aniversário de cinco anos comete esse deslize de 
interpretação.
O que está em jogo, no entanto, não é um número – cinco 
ou seis – mas a infância, o direito de ser criança e tudo o que 
este direito implica, inclusive a aprendizagem de acordo com 
as características da idade. Começar o ensino fundamental aos 
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cinco anos equivale a estar a criança impedida de ser criança, 
a perder a infância e ser proibida de brincar? Não apenas pelo 
fato de estar no 1º ano, mas por aquilo a que ela será submetida. 
Basta ler as frequentes reportagens sobre as conseqüências 
perversas de um atendimento inadequado: (a) estresse, por 
ver-se diante de exigências de aprendizagem, de testes de 
avaliação e ter que corresponder à expectativa da professora 
e dos pais, (b) problemas de saúde causados pela inadequação 
dos longos horários estáticos e das cadeiras escolares muito 
grandes para o tamanho da criança, (c) diminuição radical, 
quando não a supressão do tempo de brincar, substituição da 
ludicidade pelo ensino formal e impositivo, a que o próprio 
professor se vê condicionado, (d) aumento da reprovação e sua 
repercussão sobre a auto-estima e a expectativa da criança em 
relação à escola.
A antecipação do início do ensino fundamental para cinco anos 
será, forçosamente, um fracasso pedagógico, aumentando a 
reprovação e a exclusão escolar, além de uma violência contra 
a infância. 
O que se pretende obter com essa antecipação?
Não o desenvolvimento sadio das crianças, porque lhes rouba 
um ano de infância e da experiência pedagógica da educação 
infantil. A pedagogia, a psicologia e a própria neurociência 
atestam que o tipo de vivência educacional que as crianças 
têm na educação infantil é fator determinante de um amplo 
desenvolvimento de sua personalidade e das estruturas cogni-
tivas, sociais e afetivas que vão sustentar todo desenvolvimento 
posterior da pessoa. Processos formais precoces de ensino 
entram na linha do “treinamento” e da robotização.
Não o aumento da escolaridade, porque a maioria das crianças 
de cinco anos já está na pré-escola. Com a obrigatoriedade 
estabelecida pela EC 59/2009, brevemente o universo delas 
estará sendo atendido pela pré-escola. E de forma mais 
adequada, por ser esta desenhada segundo a pedagogia da 
primeira infância.
Não um benefício às famílias, porque seus filhos têm direito à 
educação infantil até a entrada no ensino fundamental, cujo 
início a lei fixa aos seis anos de idade. A Resolução 1/2010 da 
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 
determina que a criança tenha seis anos completos até 31 de 
março no ano de matrícula para o ensino fundamental.
Não o aprimoramento do ensino fundamental, que, em grande 
parte, ainda se encontra imerso no desafio de adaptar espaços, 
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mobiliário e material didático para as crianças de seis anos de 
idade. Empurrar-lhe, por força de uma determinação legal, 
mais três milhões de crianças de cinco anos, é provocar delibe-
radamente o caos.
Além desses equívocos, o PL 6.755/2010 não pode escamotear 
uma velada submissão aos interesses privatistas na educação, 
que visam ao aumento de lucro com o aumento da clientela de 
ensino fundamental.
Confiamos no elevado espírito democrático de Vossas 
Excelências em permitir o debate da matéria e convocar para 
discuti-la as organizações que reúnem os gestores da educação, 
técnicos e especialistas em temas de infância e aprendizagem, 
uma vez que um dispositivo legal de tanta relevância pedagógica 
não pode ser decidido à revelia do conhecimento especializado.
[...] (grifo do original)

Não foi diferente a manifestação da Associação Brasileira de 
 Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da 
Juventude (ABMP), em 2010:

Finalmente, os signatários desta Carta encarecem a necessidade 
de preservar a infância, respeitando as etapas do desenvolvi-
mento infantil. Que as tendências de antecipar exigências e 
expectativas que seriam mais apropriadas para idades poste-
riores sejam contrapostas por uma defesa firme do direito 
da criança ser criança, de brincar, de aprender ludicamente, 
de conviver em espaços de liberdade e expressão criativa. 
Antecipar a entrada no ensino fundamental para a idade de 
cinco anos é uma forma de reduzir a infância e impor exigências 
que acabarão por produzir efeito contrário do desejado: 
estresse, desinteresse pela escola, reprovação e abandono. 
Mas o efeito mais pernicioso se instala no íntimo da criança e 
esse dificilmente será reparado, porque criança sem infância é, 
na grande parte dos casos, adulto infeliz. [...]

Houve mobilização também do Comitê Diretivo da Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação:

1 O espaço e o tempo adequados para a criança de 5 anos viver 
experiências educacionais significativas é a educação infantil. 
Para todos aqueles que lutam pelo direito ao pleno desenvol-
vimento de nossas crianças, o fundamental é garantir o direito 
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de ser criança e tudo o que este direito implica, inclusive a 
aprendizagem de acordo com as características da idade.
2 Não considera o acúmulo obtido por meio dos debates reali-
zados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) para construir 
a Resolução da Câmara de Educação Básica (CEB) no 5/2009 
que determina que até 31 de março do ano em que ocorrer a 
matrícula, a criança deve completar quatro ou cinco anos para 
ingressar ou cursar a pré-escola.
3 Desconsidera também e especialmente, a Resolução da CEB/
CNE no 1/2010 que estabelece que, até 31 de março do ano 
em que ocorrer a matrícula, a criança deve completar seis anos 
para ingressar no primeiro ano do ensino fundamental.
4 Antecipar o ingresso da criança no ensino fundamental é 
colocar em risco a infância. Nesse período devem ser propor-
cionadas as brincadeiras, atividades lúdicas e o aprendizado de 
acordo com as características da idade. Esse processo é funda-
mental para o pleno desenvolvimento da criança, para sua 
adaptação à escola e para sua alfabetização. A antecipação de 
um ano para o início do ensino fundamental poderia repercutir 
negativamente em sua vida escolar.
A Campanha Nacional pelo Direito à Educação confia que o 
Congresso Nacional, espaço que deve expressar com responsa-
bilidade a vontade democrática do povo brasileiro, reforçará o 
direito de nossas crianças de cinco anos ao acesso à educação 
infantil de qualidade.
[...]

Entidades representativas de profissionais da área de educação pública 
também reforçaram o coro de descontentamento com a proposta de anteci-
pação do ingresso das crianças no Ensino Fundamental:

Não ao ingresso de crianças de 5 anos no Ensino Fundamental 
representou a manifestação de vários segmentos da sociedade:
A Infância, tempo sagrado do ser humano, onde a inquietude, 
a tagarelice, a brincadeira, a descoberta de um mundo novo a 
cada dia, o desenvolvimento da motricidade, do afeto, a desco-
berta das diferenças que marcam cada um de nós, é uma só e 
deve ser respeitada.
Antecipar para 5 anos a entrada das crianças no Ensino 
Fundamental seria ingressar as crianças na formalidade do 
ensino, com regras, horários, tarefas, deveres, provas, sem que 
estivessem neurologicamente e emocionalmente preparadas 
para tal.
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Pesquisas científicas demonstram que até os 6 anos de idade 
as crianças adquirem o conhecimento brincando e precisam de 
experiências afetivas com as quais irão aprender a se relacionar 
com o mundo. Neste período é o desenvolvimento emocional 
que impulsiona o intelectual.
A diferença básica entre a Educação Infantil e o Ensino Funda-
mental consiste na forma de oferecer o estímulo e a sua 
adequação à maturidade neurológica e emocional da criança. 
Ou seja, a Educação Infantil é o espaço das aprendizagens 
espontâneas e o Ensino Fundamental é o espaço escolar em 
que se desenvolvem as aprendizagens científicas. Assim sendo, 
matricular precocemente crianças de 5 anos no Ensino Funda-
mental, poderá gerar dificuldades de aprendizagem, baixa 
autoestima, fadiga, capacidade de atenção deficiente ou falta 
de motivação.
Crianças que brincam, que vivem tudo ao seu tempo, são mais 
felizes e confiantes e consequentemente terão um processo de 
aprendizagem mais eficiente e seguro.
A Educação Infantil não é, portanto, uma sala de espera, onde 
nada acontece e onde o tempo passa, mas sim um lugar mais 
preparado e eficaz de aprendizagem para as crianças de até 6 
anos, onde as crianças no brincar, e na imitação dos adultos 
adquirem capacidades básicas de linguagem, habilidades 
sociais, valores éticos e morais. O lema não deveria ser, portanto, 
“tudo cada vez mais cedo”, mas sim, “tudo ao seu tempo”. O 
que cabe aos deputados é regulamentar e ao governo garantir o 
acesso ao Ensino Infantil, já previsto na Lei 11.700/2008.
O Conselho Nacional de Educação, através da Resolução nº 
01/2010 não determinou a idade de 6 anos completos até 31 de 
março do ano letivo para o ingresso no Ensino Fundamental de 
modo aleatório. Estudiosos da Educação estipularam esta data 
pensando no respeito ao desenvolvimento infantil.

Diversos centros universitários de excelência também reafirmaram a 
necessidade de garantir aos infantes a permanência na Educação Infantil até 
os cinco anos e onze meses. 

A título de exemplo transcrevemos, em parte, carta de repúdio da 
Congregação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo:

Estudos nacionais e internacionais indicam a necessidade da 
permanência de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses na educação 
infantil em decorrência de sua especificidade: exigência de 
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uma pedagogia apropriada à criança dessa idade; espaço físico 
estruturado para sua educação, com mobiliário, materiais, 
brinquedos tanto na área interna como externa; atividades, 
espaços e tempos que respeitam a forma da criança aprender 
e profissionais com formação em educação infantil. A vulne-
rabilidade da criança requer uma atenção que integra vários 
setores, da educação, saúde, assistência, além da família e 
comunidade e uma educação voltada para as necessidades 
desta fase da primeira infância. Essas exigências não são encon-
tradas no ensino fundamental, caracterizado pelo currículo 
disciplinar, com estrutura física, mobiliário, materiais, mesas e 
cadeiras inadequadas ao tamanho e à forma de aprendizagem 
da criança.
A educação da criança pequena tem como finalidade o desen-
volvimento integral em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, 
linguístico e social, complementando a ação da família, e da 
comunidade (Lei nº 9.394/96, Art. 29). Dessa forma, “o currículo 
da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas 
que buscam articular as experiências e os saberes das crianças 
com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, 
artístico, científico e tecnológico. Tais práticas são efetivadas 
por meio de relações sociais que as crianças desde bem 
pequenas estabelecem com os professores e as outras crianças, 
e afetam a construção de suas identidades” (Parecer CNE/CEB 
nº 20/2009).
Os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil (MEC, 2009) 
mencionam que a Educação Infantil inclui na Creche, bebês 
(crianças de até 1 ano e meio) e/ou crianças pequenas (de 1 
ano e meio até 3 anos) e no segmento pré-escolar, crianças de 
4 até 6 anos. Pensando na qualidade da Educação Infantil e para 
dirimir dúvidas, as Diretrizes Curriculares de Educação Infantil, 
aprovadas em dezembro de 2009, indicam que a educação 
infantil inclui crianças de 0 a 5 anos e 11 meses; de modo que 
somente aos 6 anos completos inicia-se o ensino fundamental 
(Art. 5º – § 2 e § 3 – Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro 
de 2009).
Tais esclarecimentos são essenciais para não prejudicar a criança 
de 5 anos e 11 meses que tem o direito a uma educação de 
qualidade e, por sua vulnerabilidade, requer atenção diferen-
ciada e não deve, ainda, ingressar no ensino fundamental.
Diante das considerações, a Congregação da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo, reunida nesta data, 
manifestou-se contrária ao teor do projeto de lei do Senado nº 
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414/2008 Parecer Nº 2.532/2009, exigindo sua revogação e a 
revisão dos documentos citados.
[...]

Em depoimento na Comissão de Educação e Cultura no Senado Federal, 
a Professora Fúlvia Rosemberg lembrou que, se adotada a regra de ingresso 
precoce no Ensino Fundamental:

[...] estaríamos, no Brasil, caminhando no sentido inverso ao 
da tendência internacional, particularmente dos países mais 
ricos e desenvolvidos. Com efeito, informações colhidas junto 
ao Instituto de Estatística da UNESCO referentes a 207 países/
territórios, informam que apenas 14,4% deles iniciam a escola 
primária antes dos 6 anos. E dentre esses países, pelo menos 16 
integraram ou integram o Reino Unido, sendo a Inglaterra um 
dos raros países europeus a iniciar a escola primária aos 5 anos.
O contra-senso, em sentido literal, do PLS 414/08 fica mais nítido, 
quando apreendemos, conforme pesquisa extensa realizada 
pela Cambridge Primary Review sobre a escola primária inglesa, 
um movimento naquele país de crítica ao início precoce, aos 
5 anos, da experiência curricular da escola primária. (www.
primaryreview.org.un – p. 49 do referido caderno)

  
O Ministério Público de São Paulo, por meio de seu Centro de Apoio 

Operacional, também elaborou material de orientação publicado no infor-
mativo nº 08 – novembro de 2010, no qual apresentava interpretação das 
normas vigentes e fazia os seguintes alertas a respeito da escolarização 
prematura:

Deve-se ter a cautela quanto a esta questão, uma vez que a 
Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade da educação 
básica a partir dos 4 anos de idade e, logicamente, o ensino 
fundamental a partir dos 6 anos de idade.
A matrícula de uma criança no ensino fundamental com cinco 
anos e alguns meses afronta o espírito da legislação e os 
princípios pedagógicos quanto ao seu adequado desenvolvi-
mento.
Não se deve pular etapa do desenvolvimento da criança, que 
juntamente com o direito à educação também tem o direito 
de brincar e amadurecer psicologicamente, de acordo com as 
fases de crescimento.
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O Grupo de Atuação Especial de Educação e o Centro de Apoio Opera-
cional da Área de Educação, atentos à necessidade de uniformização da data 
para ingresso no Ensino Fundamental e observando que as divergências entre 
as normas dos Conselhos Nacional e Estadual de Educação geravam ainda 
maior insegurança e potencial para o litígio, realizaram gestões no Conselho 
Estadual de Educação para revisão da norma local, elaborando documento 
encaminhado ao presidente de tal órgão pela Procuradoria-Geral de Justiça.

A atuação do Ministério Público em âmbito difuso há que se dar na 
busca da garantia do direito universal à educação de qualidade em suas 
diversas etapas e, em especial, à defesa da infância como período ímpar e 
curto da vida que merece ser vivido de forma plena.

Batalha constante tem sido travada para garantir o acesso de milhares 
de crianças a creches e pré-escolas, bem como para melhoria da qualidade 
do serviço prestado nessas instituições.

Notemos que eventual medida para permitir o acesso de menores 
de seis anos ao Ensino Fundamental afrontaria todos os esforços até então 
realizados, permitindo ao gestor público menos escrupuloso avaliações 
subjetivas de crianças com cinco anos e “progressão” destas para o Ensino 
Fundamental, superlotando as salas de aula da respectiva Rede e criando, 
artificialmente, outras tantas vagas no ensino infantil.

Estar-se-ia, assim, atuando em prejuízo da infância e de todo o sistema 
educacional.

De um lado, encurta-se a infância e se remete o infante para espaço 
educacional inadequado. De outro, impõe-se ao Ensino Fundamental a 
absorção de milhares de crianças ainda não devidamente amadurecidas, em 
espaços inapropriados e aos cuidados de educadores preparados para lidar 
com outro público.

Tal armadilha foi observada e mereceu o alerta da psicóloga e 
educadora Fúlvia Rosemberg (2010, p. 180):

A tentação nessa nova etapa pós-Fundeb, no que se refere à 
escolarização precoce, consiste tanto em transformar a creche 
e a pré-escola em vestíbulo, sala de espera, apenas fase 
preparatória para o ensino fundamental, quanto em reduzir 
progressivamente a idade para ingresso no ensino fundamental. 
Afinal, o sistema público de ensino fundamental está institucio-
nalizado no Brasil. O fluxo demográfico vem mostrando uma 
diminuição das faixas etárias mais jovens. Nada mais simples 
que reciclar vagas sobrando, salas sobrando, professores(as) 
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sobrando, para uma classe anexa de EI, para uma classe de 1º 
ano do EF com crianças de 5, quem sabe, de 4 anos. Criamos 
a categoria “crianças fora do lugar”, categoria nossa velha 
conhecida. 

Há que se perquirir, ademais, a quem de fato interessa a revogação da 
norma de idade fixada pelo Conselho Nacional de Educação.

Resolução CNE/CEB nº 05/2009 previa desde o final de 2009 as 
seguintes regras:

Art. 5º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, 
é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam 
como espaços institucionais não domésticos que constituem 
estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 
educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no 
período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e 
supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social.
§ 1º É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil 
pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção.
§ 2° É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças 
que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em 
que ocorrer a matrícula.
§ 3º As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março 
devem ser matriculadas na Educação Infantil.

  
Ora, se referida regra vale desde o ano letivo de 2010, qual seria a 

razão para que ainda tenhamos discussão sobre a idade de ingresso no 
Ensino Fundamental em 2015?

De fato, se as escolas tivessem respeitado, na fase pré-escolar, referida 
disposição, matriculando, respectivamente, no primeiro e segundo anos do 
ensino infantil obrigatório, as crianças com quatro ou cinco anos completos 
até 31 de março de 2010, evidentemente não encontraríamos problemas de 
antecipação da vida escolar no início do Ensino Fundamental em 2015.

Em vez de acelerar o percurso escolar dos pequenos, não seria o caso 
de pais, eventualmente prejudicados pela aceitação indevida da matrícula de 
seus filhos ou falta de orientação no momento da matrícula na pré-escola, 
buscarem a reparação de eventuais prejuízos financeiros e/ou responsabili-
zação de quem agiu em desrespeito à norma? 

No âmbito de nossa atuação, todavia, devemos considerar a precisa 
lição do Professor Vital Didonet em depoimento prestado na audiência 
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pública da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados sobre 
o PL nº 6.755/2010:

A criança é o centro para o qual as leis, as políticas sociais e 
as ações públicas sobre infância devem voltar-se. Não é o 
sistema de ensino, não é o desejo dos pais, não é o interesse 
do mercado, não é a urgência do desenvolvimento econômico 
e social do País que determinam o que exigir da criança desde 
a primeira infância, mas a compreensão e o respeito ao seu 
complexo e dinâmico processo de desenvolvimento físico, 
social, psicológico e cognitivo. Ignorar a centralidade da criança 
quando se trata de assunto que lhe diz respeito é, muitas vezes, 
como entrar no jardim com pés de elefante. (DIDONET, 2010, 
p. 59)5 

Na mesma trilha segue o preciso ensaio da estudiosa Sueli Machado 
Pereira de Oliveira, cujos trechos transcrevemos a seguir: 

Em uma sociedade que, cada vez mais, valoriza a competi-
tividade, está se tornando comum as famílias das camadas 
médias e altas pressionarem as escolas privadas para o ingresso 
cada vez mais precoce das crianças no ensino fundamental. 
Neste final de ano foram inúmeras as demandas jurídicas para 
matrícula de crianças que completam 6 anos após o dia 31 de 
março. Numa rápida pesquisa, encontrei decisões proferidas 
pelos Tribunais de Justiça nos estados de Pernambuco, Distrito 
Federal, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul. Busquei 
as argumentações em duas delas para análise, uma de 2007 e 
outra de 2011. Mas, para além da questão da idade, o olhar que 
me move é a compreensão da infância como fase única da vida 
e a defesa da educação infantil como a etapa mais preparada 
pedagogicamente para receber a criança de 5 anos, assim como 
a premissa de que é necessária uma maior interlocução entre o 
sistema educativo e o sistema jurídico em benefício da criança 
e da infância.
 
Desenvolvimento
Antes mesmo da Lei nº 11.274/2006 alterar o ensino funda-
mental para 9 anos, com prazo para implantação até 2010, já era 

5 Disponível em: <http://cordiolli.files.wordpress.com/2010/05/cec_caderno02_2010_o_
direito_a_ educacao_infantil_vers003.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2012.
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polêmica a questão em torno da idade mínima para a entrada 
nesta etapa da educação básica. Nos sistemas de ensino nos 
quais a ampliação do ensino fundamental se deu mais cedo, 
como Belo Horizonte, Curitiba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Goiás entre outros, esta já era uma questão controversa.
Historicamente, a idade de 7 anos era considerada um marco 
e se deveu à “tradição hipocrática de se dividir a infância em 
três períodos: infantia, do nascimento aos 7 anos; puerícia, dos 
7 aos 12 anos para meninas, e dos 7 aos 14 para meninos, e 
adolescentia, dos 12 ou 14 até os 21” (HEYWOOD, 2004, p. 26). 
Também na tradição cristã, é considerada como passagem para 
a idade da razão e das primeiras responsabilidades, influen-
ciando o ingresso nas escolas e atividades mais sistematizadas 
de aprendizagem. A idade de 7 anos, como um marco para a 
escolarização, vai sendo aos poucos alterada nos sistemas 
educacionais e, por diversas razões já bastante exploradas em 
pesquisas, inclusive apontadas em minha pesquisa de mestrado 
(OLIVEIRA, 2011), se altera, no ano de 2005, para todo o Brasil, 
através da Lei nº 11.114/05 que determina, para início no ano 
de 2006, a matrícula obrigatória no ensino fundamental “a 
partir dos 6 anos de idade”.
[...]
O caráter excepcional para matrícula de crianças com 5 anos 
de idade, independente da data de aniversário, foi preconizado 
através da Resolução CNE/CEB nº 1, de 14 de janeiro de 2010 
e da de nº 6, de 20 de outubro de 2010, que estabeleceram, 
respectivamente para os anos de 2010 e 2011, que seriam aceitas 
as matrículas de crianças com 5 anos de idade, sem limite para 
data de aniversário, se “no seu percurso educacional estiveram 
matriculadas e frequentaram por dois anos ou mais a pré-escola”. 
Portanto, as escolas tiveram dois anos para alinharem as matrí-
culas das crianças na educação infantil de forma a não terem, 
em 2012, crianças completando 6 anos após o dia 31 de março. 
No entanto, muitas escolas não seguiram as orientações e agora 
grassam pelo país ações judiciais determinando a matrícula de 
crianças de 5 anos, independente da data em que as crianças 
completam 6 anos. 
Diante desta situação, nos perguntamos se não está havendo 
um descumprimento à Lei nº 11.114/2005, que determina a 
matrícula no ensino fundamental a partir dos 6 anos de idade. A 
lei é clara: não é a partir de 5 anos, e sim a partir de 6 anos. Não 
é fácil determinar quem se beneficia desta entrada precoce, 
antecipada e apressada da criança: a criança, os pais, o governo 
ou a lógica de mercado de nossa sociedade neo-liberal?
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Assim como em outros lugares, na escola é melhor sair na 
frente para ter certeza de estar sempre “na hora”. Ninguém 
questiona as origens dessa aceleração da corrida das agulhas: 
estas designam a norma e fora desta, não há salvação. (MOLLO-
BOUVIER, 2005, p. 395)
Pode parecer dramático o excerto acima, mas o interesse das 
famílias em matricular a criança com 5 anos no ensino funda-
mental parece ser o de aproximá-las mais cedo da racionalidade 
adulta; senão, por que geraria tanta ansiedade nos pais a criança 
permanecer na educação infantil? Outra questão que deve ser 
levada em consideração é que a evolução e construção das 
políticas tem assinalado algumas constantes, “nomeadamente 
as que insistem na deslocação do centro da agenda política 
educativa do eixo da inclusão e igualdade social das crianças e 
jovens para objectivos associados à competitividade e à eficácia 
dos resultados”. (SARMENTO, 2005, p. 27)
E, não tanto para responder, mas mais como uma provocação, 
pergunto: qual é o papel que a mídia e o judiciário tem desem-
penhado neste processo?
[...]
Além da ausência das crianças na discussão, também é possível 
afirmar que esses fragmentos nos mostram o potencial que 
o assunto engendra e como os debates para a delimitação de 
uma data não foram amplos o suficiente e, possivelmente, essa 
discussão tenha que considerar o que a criança representa 
hoje para a sociedade e ser mais abrangente e visível. As 
discussões, muito além de mercadológicas ou de desenvolvi-
mento cognitivo, devem incluir o que tudo isso significa para as 
crianças, para o seu bem-estar e para o seu desenvolvimento 
social e cultural. Coaduno com Qvortrup (2011) em seu estudo 
de 1993, intitulado “Nove teses sobre a infância como um 
fenômeno social”, e, com isso, não pretendo afirmar que cada 
criança, em particular, deva manifestar-se sobre cada questão 
que as envolvem; significa, contudo, que “todos os eventos, 
grandes e pequenos, terão repercussões sobre as crianças, 
como parte da sociedade e, em consequência, elas terão 
reivindicações a serem consideradas nas análises e nos debates 
acerca de qualquer questão social maior.” (QVORTRUP, 2011, p. 
202). Além disso, é necessário levantar ainda outras questões: 
o que as famílias esperam da escola? Por que, sobretudo, os 
sindicatos das escolas particulares defendem a derrubada da 
data-limite? Qual constrangimento pode haver para as crianças 
de 5 anos o fato de ficarem um ano a mais com atividades mais 
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lúdicas na educação infantil? Por que muitas famílias entendem 
que se a criança de 5 anos continuar na educação infantil ela 
estará repetindo de ano ou sendo reprovada?
A matrícula da criança de 5 anos no ensino fundamental e a 
judicialização da educação.
Cury e Ferreira (2009), analisando as consequências da relação 
entre justiça e educação, apontam três questões importantes 
em relação ao sistema de educação: a) a transferência de 
responsabilidades de questões que podem ser resolvidas na 
própria escola para o sistema jurídico; b) o desconhecimento 
pela escola das atribuições do sistema de garantia de direitos; c) 
a necessidade de ações integradas entre a escola e o sistema de 
proteção da criança e do adolescente. Igualmente apontam três 
questões que se colocam em relação ao sistema de proteção: a) 
o desconhecimento dos integrantes do sistema jurídico sobre 
o sistema de ensino e despreparo dos seus membros para 
lidar com os problemas da educação; b) o exagero na forma 
de agir, levando a uma indevida invasão do sistema legal no 
educacional e, por fim, c) a burocratização das ações, levando 
a efeitos tardios e inócuos. (CURY; FERREIRA, 2009, p. 43-44)6

Ao analisar decisões judiciais que autorizaram a matrícula de crianças 
com cinco anos no Ensino Fundamental, observou a especialista que os 
Juízes valorizaram a avaliação individual e multidisciplinar como critério de 
progressão, o que, como dissemos anteriormente, é, inclusive, vedado pela 
LDB.

Segue a ilustre Professora:

O jurista coloca que uma data-limite fere o princípio da razoa-
bilidade e dá ênfase à capacidade da criança de aprender, “que 
poderá ser conferida pelas escolas, de forma individualizada, 
por meio de testes psicológicos/pedagógicos”.
Para garantir direitos iguais para todos, seria necessário que 
nossas escolas estivessem preparadas para aplicar “testes 
psicológicos/pedagógicos” em todos os seus alunos, indepen-
dentemente de serem instituições públicas ou privadas, o 

6 Disponível em: <http://www.mp.rs.gov.br/infancia/doutrina/id694.htm>. Acesso em: 5 
mar. 2012.
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que, sabidamente, não é o caso. Ressalto, além disso, que as 
demandas na justiça são de famílias das camadas média e alta 
e “os grupos mais vulneráveis socialmente tendem a ter menor 
capacidade para transformar a experiência da lesão em litígio”. 
(SOUSA SANTOS et al. apud SILVEIRA, 2011, p. 5)
Também na mesma lógica da avaliação da criança, trago o 
trecho abaixo que se refere à decisão favorável à matrícula das 
crianças pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do 
Sul: 

Para privar o acesso ao ensino fundamental, o 
Estado ou Municípios devem provar, então, que 
a criança não possui capacidade para iniciar o 
seu aprendizado, isto de forma individual, não 
genérica, porque a capacidade de cada um, 
prevista constitucionalmente como garantia à 
educação, bem assim na LDB e no ECA, não se 
afere única e exclusivamente pela idade crono-
lógica. Com isso, não é difícil concluir que uma 
criança prematuramente capaz possa ingressar 
no ensino fundamental antes de cinco, seis ou 
sete anos, porque a sua capacidade lhe assegura 
o direito à educação, e tal circunstância não 
estaria a burlar qualquer legislação[...] julga-se 
procedente a presente ação civil pública para, em 
confirmando liminar concedida anteriormente, 
determinar ao Estado de Mato Grosso do Sul e 
Municípios de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul 
que matriculem e mantenham matriculados no 
ensino fundamental as crianças menores de seis 
anos que comprovarem, através de submissão à 
avaliação da equipe nomeada pelo juízo, terem a 
capacidade para o início dos estudos [...].

A determinação é para que uma equipe multidisciplinar – 
composta por um professor da rede estadual, um professor da 
rede municipal e uma psicóloga – avalie as crianças. Não há na 
sentença nenhuma dúvida sobre ser ou não o ensino funda-
mental o melhor lugar para a criança de 5 anos e mesmo “antes 
de 5” como diz o relator. Nas duas jurisprudências analisadas, o 
parâmetro foi a “capacidade” da criança e não o seu desenvolvi-
mento sócio-afetivo. Não observei uma visão global da criança 
e nem a referência à infância como etapa propícia para o desen-
volvimento de atividades mais lúdicas e de brincadeiras. Dessa 
forma, fica a pergunta: o que é, afinal de contas, ser criança 
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neste início de século?
 
O direito a ter infância
 
Muitos argumentos encontrados para adiantar, apressar e 
acelerar as aprendizagens e os processos escolares, com a 
matrícula da criança aos 5 anos no ensino fundamental, não 
se apoiaram no bem-estar da criança e no que é melhor para a 
infância. Queimar etapas no desenvolvimento pode ser preju-
dicial à criança e cada vez mais os consultórios de psicologia 
estão recebendo crianças forçadas precocemente a atender 
às expectativas dos adultos. Defendo que a criança pequena, 
antes de completar 6 anos, deva permanecer na educação 
infantil, cuja preparação do tempo e do espaço é feita para 
que as crianças possam brincar e interagir, o que não acontece 
no ensino fundamental, e que é essencial para o pleno desen-
volvimento da criança, tendo inclusive influência sobre o seu 
desempenho escolar futuro. “Antecipar muitas vezes é perder 
tempo e não ganhar tempo.” (CRAIDY; BARBOSA, 2011, p. 35)
Há um senso comum de que, simplesmente por já estar alfabe-
tizada, a criança necessita entrar logo no ensino fundamental. 
Mas o fato é que, cada vez mais, muitas crianças se alfabetizam 
mais cedo, devido ao maior número de estímulos presentes em 
nossa sociedade. Este deixa, portanto, de ser um critério a ser 
considerado para a entrada nesta etapa de ensino. Em geral, 
parece não ser consenso a importância e a especificidade da 
educação infantil e muitas famílias consideram que as crianças 
estariam perdendo tempo nesta etapa, pois as crianças “só 
brincam e não fazem nada”. Sendo assim, a escola “de verdade” 
é associada ao ensino fundamental, no qual “as crianças de fato 
aprendem”. E, nesse sentido, é ainda pertinente a pergunta de 
Mollo-Bouvier (2005), se “seriam as aprendizagens precoces 
um antídoto contra o temor dos pais diante do futuro?” ou 
ainda a sua afirmação de que “hoje em dia, o tempo social 
concedido à infância segmenta-se, encurta e, às vezes, cai no 
esquecimento”. (MOLLO-BOUVIER, 2005, p. 394-400). 
Para Craidy e Barbosa (2011), 
 

As decisões políticas e as tendências culturais 
apontam para que as crianças tornem-se 
adolescentes cada vez mais cedo e, de acordo 
com a classe social, lhes exige que sejam 
produtivas, precoces, competitivas, erotizadas. 
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Paradoxalmente a adolescência e a vida adulta 
são momentos que vêm se prolongando. Por 
que antecipar o final da infância? Por que não 
dar mais tempo para este período da vida onde 
construímos os primeiros sentidos para aquilo 
que nos torna humanos? Por que não ter mais 
tempo para brincar, conviver, ouvir histórias, 
conversar, construir mundos? (CRAIDY; BARBOSA, 
2011, p. 33)

Envolvida cada vez mais cedo em processos de escolarização, a 
criança tem alguma coisa roubada de sua infância. São criados 
tempos, espaços e atividades para cada idade da criança que se 
encarregam de sua vida e socialização.
[...]
E, assim, outra pergunta que me faço é quais são os entendi-
mentos e os significados sobre a infância e o que é ser criança 
na concepção de professores e famílias neste início de século? 
Compreender esta questão pode nos ajudar a compreender o 
anseio para que elas “cresçam rápido”, “aprendam rápido” e 
“entrem logo na escola”.

Considerações Finais
[...]
E, finalmente, levanto aqui a questão de que é, mais uma vez, a 
sociedade adultocêntrica que está a decidir a vida da criança a 
partir de seus próprios anseios e visão. Além disso, precisamos 
pensar modos de deixar que as próprias crianças sejam sujeitos 
ativos na construção e determinação de sua própria vida educa-
cional e social. Dessa forma, será possível iniciar o processo de 
reconstrução do lugar social da infância em nossa sociedade7.

Crianças – e nunca é demasiado repetir – são sujeitos de direitos e essa 
condição há que lhes conferir o direito básico de viver plenamente a infância.

Conclusão
Com este artigo, pretende-se afirmar, em resumo, que o ingresso precoce 

no Ensino Fundamental viola direitos fundamentais das crianças pequenas, 
desrespeitando critérios etários constitucionalmente estabelecidos.

7 Disponível em: <http://www.mp.rs.gov.br/infancia/doutrina/id694.htm>. Acesso em: 5 
mar. 2012.
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A mobilização da sociedade civil organizada, de inúmeros especialistas 
e de entidades de defesa da infância e da Educação Infantil, não pode ser 
desconsiderada pelo Ministério Público. Reforça, ademais, a convicção de 
que a regra limitadora de ingresso prematuro no Ensino Fundamental tem 
sólida fundamentação teórica e importância para a efetiva execução de 
políticas públicas para oferecimento, universal e com equidade, de educação 
de qualidade em cada uma das etapas do Ensino Básico.  

A escolarização precoce, por fim, parece carregada do que o teólogo, 
psicanalista e educador Rubem Alves denominou a “inutilidade da infância”. 
Com sua imensa sabedoria, alerta que seguimos a conduzir a vida das 
crianças com fundamento na indagação do que serão quando crescerem.

Mas, e a infância? E o dia que não se repetirá nunca mais? (ALVES, 
2009, p. 60).

SILVA, J. P. F. e. Cutoff age – in defense of childhood and early childhood 
education. Justitia, São Paulo, v. 202-203, p. 159-204, Jan./Dec. 2011-2012.

 
• ABSTRACT: This article seeks to analyze the constitutionality of rules that 

establish age cutoff dates for entry into primary school, demonstrating, 
with support also from other branches of scientific knowledge, that these 
rules value early childhood education as an essential and peculiar stage 
of basic education, protect childhood as a special stage of human develo-
pment and avoid harmful consequences of premature entry of children in 
elementary school.

• KEY WORDS: Early Childhood Education. Childhood. Cutoff age. Constitu-
tionality.  Ministério Público. Child. Protection.
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Fundamentos Teóricos para uma Legitimação 
Constitucional do Ministério Público Brasileiro

Edson Damas da SILVEIRA*
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Ministério Público. 3 Legitimação do Ministério Público. 3.1 Legitimidade 
com fundamento na legalidade ou legitimidade genérica. 3.2 Legitimidade 
política ou específica. 3.3 Legitimidade pelo consenso ou aceitação. 3.4 
Legitimidade pela competência e pelo procedimento. 3.5 Legitimidade 
resultante de um desenvolvimento contínuo, lento e ininterrupto. 3.6 
Legitimação sobre bases factuais. 3.7 Legitimidade pela dominação. 4 
Crise de legitimidade do Ministério Público? Conclusão. Referências.

• RESUMO: O desempenho do Ministério Público brasileiro diante de 
alguns critérios sociais de avaliação mostra-se satisfatório se comparado 
aos outros organismos do Estado, tendo se moldado paulatinamente e se 
legitimado de várias formas em face de resultados concretos apresentados. 
Essa legitimidade precede às variantes de formalidade e se apresenta 
como qualidade das organizações políticas potencializadas à interferência 
na vida e no comportamento das pessoas em determinado contexto social, 
muito mais com um viés político, sociológico e filosófico do que a ungida 
pela concatenação das formas.

• PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público. Legitimação. Fundamentos. Consti-
tuição.

Introdução
Não trataremos, neste trabalho, da legitimação processual1, mas 

daquela legitimidade que precede às variantes da formalidade; daquela que 
se tornará o fundamento para a validação dos instrumentais e se encontra 
na razão de existir das próprias instituições judicantes.

* Procurador em Roraima.
1 À guisa de uma teoria da legitimação em sede exclusivamente processual, ver artigo de 

José Moura Rocha (1978, p. 217-227). 
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É a legitimidade como qualidade das organizações políticas potenciali-
zadas à interferência na vida e no comportamento das pessoas no contexto 
social que nos interessa, muito mais com um viés político, sociológico e 
filosófico do que a ungida pela concatenação das formas.

Nesse toar, iniciamos a discussão com a delimitação dos sentidos 
por nós eleitos de legitimidade, a título de referencial teórico aos nossos 
vindouros argumentos.

Seguiremos descrevendo em breves passagens históricas a trajetória 
de formação do Ministério Público, registrando a origem remota da Insti-
tuição até chegarmos à configuração constitucional contemporânea.

Fincadas essas duas primeiras premissas, as variáveis de legitimação 
do Ministério Público serão examinadas, com preponderância, sob o influxo 
dos conceitos antes definidos até enfrentarmos a hipótese da existência 
ou não de uma eventual crise de legitimidade envolvendo o Parquet brasi-
leiro, fazendo-nos valer do estudo de alguns casos hodiernos palpitantes e 
demasiadamente publicizados no País.

Em sede de conclusão, as nossas reflexões prestar-se-ão não apenas à 
compreensão do fenômeno, mas sobretudo às sugestões propositivas com o 
fito de aperfeiçoar o processo de legitimação do Ministério Público brasileiro.

1 Legitimidade
Para a consecução do escopo de delimitarmos o tema, faz-se necessário 

recuperar a etimologia da palavra. Assim, legitimidade provém do latim lex, 
legis, lei, a cujo radical leg se acrescentou o sufixo mo/ma, composto pela 
consoante m e a vogal temática o/a como em ani-mo-s, animus. Temos então 
legitimus, que deu em português legítimo, do qual se formou o substantivo 
“legitimidade” (MOREIRA, 2003, p. 395).

 O nascedouro da palavra nos dá uma ideia de conformidade com 
aquilo que está prescrito, estabelecido e aceito, ou seja, conforme a lei.

Com essa formação histórica em mente, Antonio Carlos Wolkmer 
observou que os vocábulos legitimidade e legalidade foram confundidos 
e poucas vezes distinguidos tanto no Direito Romano quanto no Direito 
Canônico. Somente no século XVIII, com as discussões políticas pós-revolucio-
nárias, é que ganhou importância e ficou clara a distinção entre legitimidade 
e legalidade. E prosseguiu ensinando o notável pesquisador gaúcho: 

O impasse entre legitimidade e legalidade surgiu na França 
monárquica da época da restauração. [...] Uma vez que a 
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legitimidade ficou associada ao poder monárquico, com a crise 
francesa, abriu-se caminho para o repúdio daquela e o predo-
mínio dos adeptos da legalidade. A partir de então, substitui-se 
a legitimidade pela legalidade, ou seja, toda a legitimidade veio 
a repousar na legalidade e não mais, como anteriormente havia 
sido consagrado pela tradição, a legalidade fundada na legiti-
midade. (WOLKMER, 2000, p. 86) 

 
Lembrada subversão (legitimidade com fundamento na legalidade, 

contrariando o vetusto entendimento de que era a legalidade que repousava 
na legitimidade), marcou definitivamente a formação do Estado Moderno 
sob o signo do positivismo jurídico, o que aflorou ainda mais a discussão entre 
os cientistas sociais (que privilegiavam a legitimidade) e os juristas (a realçar 
a supremacia da legalidade), na definição dos mais variados conceitos.

Assim, temos uma legitimidade ligada ao direito que nos conduz a um 
ideário de justiça (COMPARATO, 2006a, p. 593); por vezes como norma para 
uma ação política (RADBRUCH, 1974, p. 195); ou adequação entre o sentido 
admitido e o consentimento social, com base em uma realidade justificadora 
de uma ordem normativa (GRAU, 1988, p. 38).

A par da legitimidade fundada no respeito a uma ordem jurídica 
posta, transparece também, desde a mais remota antiguidade e mesmo nas 
sociedades primitivas, outro sentido em relação a legitimidade, o qual se 
manifesta, sobretudo, no campo político: é a aprovação, pelos governados, 
daqueles que detêm o poder (COMPARATO, 2006a, p. 594). 

Essa outra face da legitimidade, que se encontra intimamente atrelada 
ao poder e à ideologia que o sustenta (WOLKMER, 2000, p. 398), ressurgiu 
com muito vigor na França pós-bonapartista para qualificar na modernidade 
os governos e seus regimes políticos (COMPARATO, 2006b, p. 66), tendo 
como fundamento determinante a supremacia do Estado Democrático de 
Direito.

Com arrimo nessas históricas vertentes e compartilhando pensar com 
Norberto Bobbio e Gianfranco Pasquino, os estudiosos registram dois signifi-
cados para o termo legitimidade: um genérico, com o sentido aproximado de 
justiça ou de racionalidade; e outro mais político, de significado específico, 
como sendo um atributo do Estado, que consiste na presença, em uma parcela 
significativa da população, de um grau de consenso capaz de assegurar a 
obediência sem a necessidade de recorrer ao uso da força, salvo em casos 
esporádicos (BOBBIO; PASQUINO, 1998, p. 675). 
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 É interessante observar que o discurso da legitimidade como produto 
de um consenso ou aceitação serviu para justificar tanto a razão de existir do 
Estado como do moderno movimento de preponderância da Constituição 
que, na pureza teórica de Hans Kelsen, estaria na base de todo e qualquer 
ordenamento jurídico do mundo ocidental.

Ao tomar como ponto de partida a legitimidade obtida por meio do 
consenso (associada a uma ideia de autonomia e de democracia), e conside-
rando que hoje vivemos em uma sociedade aberta pluriclassista, J. J. Gomes 
Canotilho (COMPARATO, 2006b, p. 42) avançou para a descoberta de outra 
espécie de legitimidade, aquela inaugurada pela competência e pelo proce-
dimento.

Esclarece ainda o autor que, nos debates mais recentes, a teoria da 
legitimidade científico-espiritual tem sido acusada de estar ligada a uma 
ordem dos valores, a qual corre sempre o risco de ser, de forma expressa ou 
de modo encapuzado, uma ordem fechada e totalizante de alguns valores, 
heterônoma e autoritariamente impostos como a verdade ou a justiça do 
mundo dos homens. E sentencia J. J. Gomes Canotilho:

Em vez de se insistir na legitimidade através da verdade ou dos 
valores, sempre susceptíveis de se tornarem integracionistas e 
totalizantes, e, a mesmo tempo, de sofrerem erosão progressiva 
quanto à sua credibilidade, a legitimidade deve resultar das 
competências de decisão e do procedimento. (COMPARATO, 
2006b, p. 112-113)

Malgrado tê-la anunciado, J. J. Gomes Canotilho considera a tese 
insatisfatória, pois não só recupera as teses positivistas – a legitimidade 
deriva do sistema, regular e funcionalmente ordenado –, como enfatiza a 
discussão procedimental, pois basta o procedimento ser regular (legal) para 
o resultado ser justo infravalorando as dimensões materiais. O autor conclui 
que a legitimidade derivaria, hoje, da sistematicidade, tal como outrora 
derivava da legalidade (COMPARATO, 2006b, p. 113).

Essa ideia de uma legitimidade construída e embasada em um 
desenvolvimento contínuo, lento e ininterrupto, em consonância ainda 
com a evolução do nosso pensamento histórico, deita raízes na sociologia 
política de Gustav Radbruch (1974, p. 196), evoluindo atualmente para as 
teorias sistêmicas, muito bem recepcionadas em nosso meio para explicar o 
fenômeno jurídico. 
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Nessa seara, Niklas Luhmann (1985, passim) sugere reconstruir o 
conceito de legitimidade sobre bases puramente factuais, abandonando-se 
aquela característica definitória do convencimento para se obter o consenso, 
em velada crítica ao discurso habermasiano.

Luhmann obtempera que a política democraticamente assimiladora 
não representa uma legitimação suficiente para as decisões, como se a 
democracia fosse um valor em si mesma ou um princípio que pudesse 
justificar qualquer decisão. Para esse estudioso, o processo democrático da 
política tem de incluir mecanismos que possibilitem supor que os atingidos 
pelas decisões as assimilem, ou seja, que eles incorporem as decisões como 
premissas do seu comportamento subsequente. E conclui afirmando que “A 
legitimidade institucional não reside em uma derivação valorativa nem na 
disseminação factual do consenso consciente, mas sim na possibilidade de 
supor-se a aceitação.” (LUHMANN, 1985, p. 64). 

Isso quer dizer que as decisões políticas somente serão legítimas na 
medida em que se supõe aceitas pelos atingidos, esperando-se deles um 
ajuste cognitivo à normatização imposta pelos que de fato decidem.

Portanto, a decisão que resulta do procedimento não nasce imediata-
mente legítima. Há uma expectativa de que ela venha a se legitimar quando 
de fato consiga alterar comportamentos na ordem social. Em assim sendo, a 
legitimidade não seria um pré-requisito da decisão política, mas surgiria em 
um momento posterior, após a entrada em vigor daquela decisão e depois 
de aquilatada a reação dos reais destinatários no seio da sociedade. 

 O argumento de Luhmann joga por terra toda a legitimidade que se 
pretende ver conferida ao Estado já da sua mera formalização. Nessa mesma 
linha, a legitimidade do Estado é uma situação nunca plenamente concre-
tizada na história, salvo como aspiração, e que um Estado será mais ou menos 
legítimo na medida em que torna real o valor de um consenso livremente 
manifestado por uma comunidade de homens autônomos e conscientes, isto 
é, na medida em que consegue se aproximar à ideia-limite da eliminação do 
poder e da ideologia nas relações sociais (BOBBIO; PASQUINO, 1998, p. 679).

 Por se deparar com essas incongruências foi que Max Weber preferiu 
deslocar a discussão da legitimidade para o campo da dominação2, distin-
guindo classes de dominação segundo suas pretensões típicas à legitimidade. 

2 Por dominação, entende Weber (2004, p. 139) a possibilidade de encontrar obediência 
para ordens específicas dentro de determinado grupo de pessoas, não significando toda 
espécie de possibilidade de exercer poder ou influência sobre outras pessoas. 
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Destarte, concebeu três tipos possíveis de relação entre o mando e a obedi-
ência, enumerando um domínio legal e de caráter racional, outro domínio 
tradicional e, por fim, o domínio carismático Weber (2004, p. 141).

O domínio legal tem por fundamento a crença na validade dos regula-
mentos estabelecidos racionalmente e na legitimidade dos chefes designados 
nos termos da lei. Apresenta o direito como válido, seja ele estabelecido por 
convenção ou por outorga, em virtude de um procedimento racional por 
finalidade ou por valor, ou pelos dois ao mesmo tempo (WEBER, 2004, p. 
141).

 No caso do domínio tradicional, a autoridade não pertence a um 
superior escolhido pelos habitantes do país, mas sim a um homem que é 
chamado ao poder em virtude de um costume (primogenitura, o mais antigo 
de uma família etc.). Ele reina a título pessoal, de sorte que a obediência se 
dirige à sua pessoa e se torna um ato de piedade (WEBER, 2004, p. 142).

 Notadamente ao domínio carismático, esse constitui um tipo excep-
cional de poderio, não pelo fato de se encontrar raramente, mas porque ele 
deturba os usos da vida política ordinária, pois há uma entrega dos homens 
à pessoa do chefe, que se acredita predestinado a uma missão. Seu funda-
mento é nitidamente emocional e não racional.

É por esse referencial teórico, por nós entendido como adequado 
às nossas ligeiras reflexões, que vamos nos pautar doravante a fim de 
compreendermos a legitimidade do Ministério Público brasileiro, sem antes 
buscarmos a sua origem institucional.   

2 Processo de formatação do Ministério Público
No que tange ao Estado, o Ministério Público sofre dos mesmos 

atropelos e mazelas de legitimidade, porquanto órgão intestino daquela 
moderna organização política que à sua margem nasceu, desenvolveu-se e 
consolidou estruturas na esteira do regime democrático.

 Como verificado por João Francisco Sauwen Filho (1999, p. 11), não 
constitui tarefa fácil precisar a origem do Ministério Público na estrutura 
estatal, até porque o estágio atual da Instituição resulta de um lento e 
progressivo processo de formatação, não se encontrando na história política 
nada semelhante às hodiernas conquistas do Parquet.  

O que se descobriu em um processo meticuloso de pesquisa foram 
organismos remotos cujas atribuições, por vezes, coincidem com algumas 
das mais variadas funções do contemporâneo Agente Ministerial, como sói 
acontecer com os magiai do antigo Egito.
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 Essa espécie de servidor público era considerada a língua e os olhos 
do rei, competindo-lhes há mais de quatro mil anos castigar os rebeldes; 
proteger os cidadãos pacíficos; acolher petições de homens justos e verda-
deiros; fazer ouvir as palavras da acusação; tomar parte nas instruções para 
descobrir a verdade; dentre outras funções correlatas (LYRA, 1989, p. 17).

Sem embargo da destacada cultura no seu apogeu clássico, os gregos 
não conheceram a instituição ministerial. José Eduardo Sabo Paes (2003, p. 
26) nos explica que a acusação era então exercida por notáveis oradores que, 
movidos pelo interesse na causa ou pela paixão que o crime desencadeava, 
nem sempre atuavam com a imparcialidade do Ministério Público de nossos 
dias.

 Nem mesmo os romanos, tão rigorosos na estruturação dos ofícios, 
conheceram algo semelhante. Contudo, alguns doutrinadores de estofo 
enxergam nos antigos procuratores caesaris e nos advocati fisci – que 
tinham a missão de defender o Estado romano e o tesouro de César – um 
dos primeiros registros históricos do Ministério Público3. 

Durante a Idade Média, dentre aqueles que exerceram alguma 
atribuição similar às atuais funções do Ministério Público, podemos citar: 
os sayons (órgãos de acusação entre os visigodos) (MONTEIRO, 1956, p. 
195); os bailios (procedentes dos povos escandinavos e que tinham a tarefa 
de defender os senhores feudais em juízo) (PAES, 2003, p. 32); e os missi 
dominici (criados por Carlos Magno para reprimir abusos, ouvir reclamações 
e vigiar os bens da monarquia) (SAUWEN FILHO, 1999, p. 32-34).

 Todos de alguma forma chegam a lembrar o Ministério Público, mas 
o berço de fato da instituição se encontra realmente na França, inclusive 
com data de nascimento reconhecida. Foi no dia 23 de março de 1302, que 
Felipe – o Belo – mediante sua conhecida ordonnance, reuniu tanto seus 
procuradores, encarregados da administração de seus bens pessoais, como 
seus advogados, que defendiam seus interesses privados em juízo e que, em 
conjunto, eram conhecidos pelo nome genérico de les gens du roi, em uma 
única instituição (PAES, 2003, p. 37).

Revela-nos ainda José Eduardo Sabo Paes (2003, p. 37) que, com o 
decorrer do tempo, a instituição deixou de custodiar somente os interesses 

3 Dentre eles, destacamos: Moacir Amaral Santos (1988); Sérgio de Andrea Ferreira (2002); 
e Gabriel José Rodrigues de Rezende Filho (1999).
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privados do soberano, passando a exercer funções de interesse do próprio 
Estado. Em outros termos, passou a desenvolver uma tarefa pública, em 
lugar de exercer um trabalho apenas privado, a custódia dos interesses do 
monarca; e foi então que a designação Ministério Público se consagrou.

O modelo institucional, com peculiaridades próprias de cada Estado, 
acabou se espalhando por toda a Europa e, nas ondas do sucesso da era 
dos descobrimentos, transcendeu continentes para vingar também nas 
Américas. 

No Brasil Colonial, o Ministério Público chegou por intermédio do 
Direito Lusitano que já fazia menção às obrigações do Promotor de Justiça. 
A Constituição Imperial de 1824, em continuidade, dispunha no art. 48 que 
estaria legitimado o Procurador da Coroa para o juízo da acusação criminal.

Os bons ventos da República fizeram com que Campos Sales, então 
Ministro da Justiça do Governo Provisório, editasse o Decreto nº 848, 
de 11 de outubro de 1890, que já na sua Exposição de Motivos alçava o 
Ministério Público à condição de instituição necessária em toda organização 
democrática, competindo-lhe velar pela execução das leis, decretos e regula-
mentos. O decreto em questão também resguardava ao Ministério Público a 
independência funcional.

Na Carta Republicana de 1891, o Ministério Público teve a sua 
legitimidade ativa para promover a revisão criminal pela primeira vez consti-
tucionalizada (art. 81, § 1º), mas somente adquiriu o status de “instituição” 
com a Constituição de 16 de julho de 1934 (art. 95).

Entretanto, não demorou para que o primeiro retrocesso acontecesse, 
justamente na Constituição de 1937 que tratou o Ministério Público com 
menções superficiais (arts. 5.1, 95, 99 e 101) e abriu margem para que 
esse órgão ficasse diretamente vinculado ao Poder Executivo, como de fato 
aconteceu após a edição do Decreto-lei nº 2.035/1940.

A instituição retomou a sua marcha configurativa na Constituição de 
1946 quando apareceu em título próprio, afastada dos poderes da República 
e organizada em carreira mediante concurso público. Com a estabilidade 
garantida após dois anos de exercício, estaria inaugurada a autonomia 
funcional para, se preciso fosse, voltar-se contra os demais agentes do 
Estado.

Novo avanço se verificou na Constituição de 1967, ao se equiparar os 
membros do Ministério Público com os Juízes para efeitos de vencimentos 
e de aposentadoria, alinhando-se a Instituição agora no capítulo reservado 
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ao Poder Judiciário (seção IX, cap. VIII) e mantida a sua autonomia organiza-
cional (art. 139).

Com a Emenda Constitucional nº 01, de 17 de outubro de 1969, o 
Ministério Público voltou a integrar uma seção (VI) do capítulo do Poder 
Executivo (VII), e com algumas atuações marcadas pela defesa precípua do 
interesse do Estado mesmo contra direitos inerentes dos cidadãos (exemplo 
claro dessa situação foi o trabalho ativo do Parquet nas execuções fiscais).

O Ministério Público como defensor sobretudo dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis – mesmo em desfavor de empreendimentos 
levados a efeito pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ou seja, 
contra o próprio Estado – somente se consolidou de fato com a promulgação 
da Constituição Cidadã de 1988. Não há nesse texto uma instituição que 
tenha registrado tantas conquistas, avançado tão firmemente na defesa dos 
direitos dos cidadãos como o Ministério Público brasileiro. Ocorre que ditas 
atribuições se somaram às outras já existentes, apagando-se uma apressada 
e superficial impressão de que o Parquet pós-1988 teria abandonado por 
completo os interesses do Estado.

Permaneceu o Ministério Público, na Constituição vigente, com a 
tarefa de ainda defender a ordem jurídica e o regime democrático (art. 127); 
promover privativamente a ação penal contra os indivíduos infratores (art. 
129, I); zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de 
relevância pública (art. 129, II); e promover o inquérito civil e a ação civil 
pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e 
de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III).

Com efeito, brotou da Constituição de 1988 um órgão que se coloca 
ao lado da sociedade na defesa dos seus mais caros valores, mas também 
preocupado com o bom funcionamento do aparelho estatal. Exsurge uma 
instituição que ora pende a favor do indivíduo e contra os interesses estatais, 
ora assume um múnus público e, investido na condição de Estado, volta-se 
contra o particular na tutela do interesse coletivo.

E não se alegue que o Ministério Público não possa se confundir 
com a figura do próprio Estado, pois o Supremo Tribunal Federal (STF) – ao 
conhecer do Mandado de Segurança nº 22.042, impetrado pelo Ministério 
Público do Estado de Roraima contra ato tido como ilegal e abusivo do Minis-
tério Público do Distrito Federal e Territórios – entendeu tratar-se de um 
conflito federativo promovido por órgãos investidos e representativos das 
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suas respectivas Unidades Federadas, ex vi do art. 102, inciso I, alínea “f”, da 
CF/19884.

Em arremate, temos hoje um Ministério Público autorizado a repre-
sentar a nossa sociedade na medida em que evoluiu historicamente e se 
tornou forte e independente, em especial com a consolidação do regime 
democrático.

3 Legitimação do Ministério Público 
A legitimação resulta de um conjunto de variáveis que se situam em 

níveis crescentes, cada uma delas cooperando, de maneira relativamente 
independente, para sua determinação (BOBBIO; PASQUINO, 1998, p. 
675-676). 

Apegados ao posicionamento e reconhecendo que eventual confusão 
entre as teorias que tentam explicar o fenômeno irá acontecer, faz-se 
mister examinar separadamente – sem nos afastarmos do referencial 
teórico eleito no item 2 – as características de cada variável que, unidas, 
constituem o ponto de referência para a nossa crença na legitimidade do 
Ministério Público brasileiro. Vejamos. 

3.1 Legitimidade com fundamento na legalidade ou legitimidade 
genérica

Seria muito simples supor que o Ministério Público estaria legitimado 
na sua função pública desde que respaldado nos cânones legais aplicáveis à 
espécie.

Todavia, alerta Jürgen Habermas, que os órgãos responsáveis pela 
elaboração e aplicação das leis não estão de nenhum modo legitimados pela 
legalidade dos seus modos de procedimento, o que nos levaria a equivoca-
damente admitir que a validade das normas legais poderia fundamentar-se 
em decisões e apenas em decisões. Esse entendimento interessaria sobre-
maneira às hostes burguesas que teorizaram o parlamento e o entendimento 
de soberania como partes de uma ideologia de dominação (HABERMAS, 
1999, p. 128-129). 

O discurso da legalidade, resultante de um pacto formal e racional, 
denota ser insuficiente a um Ministério Público que se arvorou na tutela 

4 MS nº 22042, Rel. Min. Moreira Alves, unânime, DJ 05.09.97.
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dos interesses de uma minoria hipossuficiente e muitas vezes contra atos 
desmedidos de uma classe dominante.

Se o processo de decisão que origina nossas leis – não raro manipulado 
por segmentos altamente organizados, mas com pouca densidade social – 
viesse de fato a pautar as ações do Ministério Público, estaríamos diante de 
uma instituição elitista, opressora e sem respaldo popular.

A autoridade do Parquet é extraída de uma interpretação sistêmica 
e generalizante do contexto social, voltada àquela antiga fórmula de que 
somente se organizou e evoluiu legalmente porque primeiro escorou-se nos 
louros da legitimidade. Essa nossa sensação se colhe da própria evolução 
histórica da Instituição que no decorrer do tempo, com credibilidade e 
competência, foi colhendo bons resultados e amealhando confiança até 
chegar aos atuais índices de avaliação. 

Em pesquisa de opinião promovida pelo Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística (Ibope) em fevereiro de 2004, o Ministério Público 
brasileiro contava com uma aprovação popular de 61%; e a sua atuação em 
prol da sociedade foi considerada muito importante para 37% e importante 
para 49%, tendo recebido avaliação ótima/boa de 44% dos pesquisados5. 
Noticiados índices corroboram nossa tese de que a legalidade das tarefas 
institucionais pode sustentar-se sobre uma sólida base de legitimação 
popular – e não o inverso –, construída historicamente até se transformar em 
um dos grandes fundamentos de validade para sua atuação, como veremos 
a seguir.

3.2 Legitimidade política ou específica
Essa maneira de encarar a legitimidade, porque resultante de um 

processo democrático de validação do uso da força pelo Estado, assegura 
aos governantes aprovados pelo voto da maioria o exercício de um poder 
conferido temporariamente.

 Por restar essa legitimidade fincada como uma das características 
do Estado Moderno como um todo, por ora, não parece ser possível desta-
carmos o Ministério Público desse contexto orgânico para avaliarmos a sua 
aprovação pela generalidade dos cidadãos, como acontece com as esferas 
do Executivo e do Legislativo.

5 Disponível em: <www.conamp.org.br>. Acesso em:  25 jul. 2006.
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Ocorre que, pelo mesmo procedimento de amostragem realizado pelo 
Ibope e antes referido, é possível termos um indicativo de desempenho do 
Ministério Público em relação às demais instituições do Estado brasileiro.

 Enquanto a imagem positiva do Ministério Público obteve um índice 
de 58%, para o mesmo quesito tiveram 73% as Forças Armadas, 51% as 
organizações policiais, 48% o Poder Judiciário, 40% o Poder Executivo e 35% 
o Poder Legislativo. Portanto, vê-se que o Ministério Público – dentro do 
aparelho estatal – só perdia em aprovação popular no ano de 2006 para as 
Forças Armadas. E se compararmos o Parquet com as demais instituições 
sociais, fica atrás apenas da Igreja Católica (74%) e da Imprensa (73%)6. 

 Mesmo não se tendo a certeza da credibilidade, alcançada fielmente 
pelo escrutínio do voto direito de todos os cidadãos, destaca-se na sociedade 
um Ministério Público potencial e politicamente muito bem avaliado e, bem 
por isso, escoimado em um alto grau de aceitação que nos permite concluir 
que a respeito dele há um quase consenso social de que não apenas deva 
permanecer, mas ainda avançar nas suas atribuições institucionais7.

 
3.3 Legitimidade pelo consenso ou aceitação
A legitimação pelo consenso ou aceitação, como descrito no item 2 

e observado anteriormente, serviu como base de justificativa tanto ao 
discurso político (Estado) quanto ao jurídico (legalidade), pois se reporta a 
uma relação direta entre instituição e sociedade imediatamente afetada.

Pauta-se mais pela efetividade das decisões e sua repercussão no seio 
da comunidade do que pelo mérito do procedimento. Trabalha-se em uma 
lógica de causa e efeito, mediante aquilatação de resultados e por expressiva 
e pacífica aprovação popular.

 No caso do Ministério Público, é o aval da sua atuação por significativa 
parcela dos jurisdicionados que lhe imprime o caráter de validade e de 
autoridade, uma vez que existem indicativos cientificamente organizados de 
reconhecimento à sua capacidade de se fazer respeitar e de impor obediência.

6 A propósito da atuação do Ministério Público, 62% dos ouvidos pela mesma pesquisa 
Ibope responderam que ela deveria ser ampliada.

7 A propósito da atuação do Ministério Público, 62% dos ouvidos pela mesma pesquisa 
Ibope responderam que ela deveria ser ampliada.
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 Com a divulgação dos índices alhures compilado, mesmo que por 
projeção estatística, é possível inferir, que empiricamente, as ações do 
Ministério Público brasileiro se encontram consensualmente legitimadas e 
devidamente aceitas pela maior parte da população atingida.

3.4 Legitimidade pela competência e pelo procedimento
A crítica que se faz a esse modo de compreender a legitimidade é 

idêntica àquela que se pauta por um processo formal e racional de produzir 
decisões com status de legalidade, porquanto hermética e cristalizadora de 
valores impostos por um segmento organizado da sociedade sobre todo o 
resto da coletividade.

Sem embargo desse viés positivo, os fundamentos por ela aceitos 
também nos servem para pautar outro enfoque que pode ser dado à atuação 
ministerial, independentemente dos critérios de justiça material.

 Ocorre que só pelo fato de restar configurada a Instituição em sede 
constitucional e nos moldes de determinados princípios de justiça procedi-
mental (COMPARATO, 2006b, p. 113) – produto de um poder constituinte 
originário –, o Ministério Público já se tornaria legítimo e presumivelmente 
aceito no ordenamento jurídico.

 Os critérios de mérito, justiça e efetividade não interessam a essa 
qualificação, importando apenas que o procedimento constituinte inerente 
ao nosso sistema jurídico tenha funcionado de maneira regular e adequada.

 É que uma Constituição (e o seu consequente sentido normativo) teria 
legitimidade quando, independentemente do seu conteúdo, fosse decidida 
ou produzida por um poder escolhido mediante um procedimento funcional-
mente ordenado (ex.: assembleia constituinte baseada no sufrágio eleitoral) 
que, por sua vez, atuou de acordo com regras procedimentais estabelecidas 
a priori (ex.: de acordo com um regimento de assembleia previamente 
elaborado) (COMPARATO, 2006b, p. 113). 

Não olvidemos que o Ministério Público brasileiro percorreu todas 
as fases do procedimento originário para sua atual constitucionalização, 
legitimando-se nesse enfoque tanto pela regularidade dos atos parlamen-
tares quanto pela competência dos representantes do povo no momento 
das deliberações.

Ao largo de um juízo de valor, decerto relevando o critério formal, 
J. J. Gomes Canotilho chega a admitir que essa ideia de um due process é 
cada vez mais importante em um mundo de complexidade crescente que 
carece de estruturas, de competências e de procedimento para reduzir essa 
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complexidade e assegurar uma ordem social vinculativamente ordenada 
(COMPARATO, 2006b, p. 113). 

  
3.5 Legitimidade resultante de um desenvolvimento contínuo, lento 

e ininterrupto
A assimilar o passado é um processo que nos auxilia na compreensão 

do presente. Paradigmas da atualidade custaram a se consolidar após longo 
período de experiência e de maturação. A observação dos fenômenos e a 
percepção dos seus efeitos, consoante uma avaliação científica, remetem-
nos a um juízo de certeza. 

Todavia, e relativamente à teorização jurídica, esclarece Gustav 
Radbruch (1974, p. 122) que a continuidade histórica vem a corresponder 
também uma continuidade jurídica, de modo que podemos examinar o 
processo de legitimação do Ministério Público pautados pelos elementos 
históricos, com respaldo no direito então vigente.

Uma instituição que, conforme salientamos, possivelmente encontra 
precedentes remotos no antigo Egito – muito antes do estabelecimento 
de parâmetros para a construção do Estado Moderno – e que sobreviveu, 
aperfeiçoou-se e evoluiu até os tempos atuais, não merece uma avaliação de 
somenos importância na organização política da sociedade8.

Antônio Cláudio da Costa Machado (1998, p. 37), entoando voz de 
Alfredo Valadão, escreveu que se estivesse vivo hoje o Barão de Montes-
quieu – e com lucidez para compreender a real importância do Ministério 
Público na distribuição de justiça no seio do Estado brasileiro – certamente 
teria repensado a célebre teoria da tripartição dos poderes. 

 Esse processo contínuo de aprimoramento do Ministério Público no 
bojo do aparelhamento estatal se notabilizou pela crescente regulamen-
tação jurídica, em que espaços para novas atuações foram sendo lentamente 
cedidos, inclusive se permitindo avanços sobre quinhões de atribuições 
então afetas às demais instituições, mormente nas esferas do Judiciário e da 
organização policial afeta ao Poder Executivo. 

A verificada lentidão na formatação não advoga contra a autoridade 
conquistada pelo Ministério Público; antes disso, induz-nos a crer que resulta 
de um seguro e irreversível processo de amadurecimento, baseado em resul-

8 Acerca dessa evolução, reportemo-nos ao item 3.
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tados avaliados sem afobamento e sopesados com cuidado pela sociedade 
em todas as suas dimensões.

As transformações em sede social, bem sabemos, percorrem civili-
zações para acontecer, até se criar nas vindouras gerações um sentimento 
de necessidade insubstituível. 

Especificamente ao Ministério Público e como espicaçado no item 3, 
o desenvolvimento foi progressivo e ininterrupto, como que se queimando 
firme e lentamente cada etapa para se poder atingir a próxima, em uma 
autêntica e figurada “corrida de obstáculos”. 

Essa progressão histórica pode ser também entendida como mais uma 
das maneiras de legitimação e de consolidação, porque senão a Instituição já 
teria se perdido na história e/ou sido “descartada” há muito tempo.

3.6 Legitimação sobre bases factuais
Pela proposta luhminiana, uma instituição encontrar-se-á legitimada 

na medida em que se supõe respeitada pelos membros de determinada 
sociedade em razão de seus méritos e pela consequência positiva das suas 
ações. Ela não nasceria legítima, mas sim se potencializaria à legitimidade 
quando de fato interviesse na vida e no comportamento das pessoas.

Naquela dada sociedade, incorporando-se por aceitação mansa e 
tranquila suas determinações/atribuições, estaria legitimada a instituição.

Novamente fazendo uso dos dados carreados na última pesquisa Ibope 
referente ao Ministério Público brasileiro mostrada neste artigo, data de 2006, 
podemos supor que o índice de aceitação das suas ações estaria a legitimar o 
seu esforço institucional. Mas de novo fazemos lembrar que se trata de um 
trabalho de amostragem passível de apresentar algumas distorções relativa-
mente à realidade dos fatos.

Como essa espécie de legitimidade se consolida sobre bases eminente-
mente factuais, e por não dispormos de elementos seguros e nem completos 
do impacto social ocasionalmente provocado pelas ações do Ministério 
Público em território nacional, parece-nos temerário e impreciso defender 
agora a sua mais concreta forma de legitimação.

3.7 Legitimidade pela dominação
Em uma visão weberiana, que também trabalha com probabilidades de 

se encontrar obediência a determinada ordem estatal, legitimidade aparece 
como qualidade dessa mesma ordem para ser modelar ou  obrigatória 
(WEBER, 2004, p. 19). E como ordem pressupõe comando, restrito à esfera 
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da dominação, é nesse campo e com esse viés que a legitimidade foi por Max 
Weber estudada.

Após classificações diversas na obra daquele autor, interessa a este 
ensaio a legitimação perseguida por intermédio da dominação legal – racional 
–, uma vez que é estruturante de um quadro administrativo burocrático afeto 
com exclusividade à organização do próprio Estado, em que se encontra 
devidamente alojada a instituição ministerial. 

A discussão a ser travada no âmbito da dominação deverá ocorrer no 
interior do ventre estatal, entre os seus órgãos de composição e tendo-se 
em mente que o poder do Estado é uno, supremo e indivisível, devendo ser 
exercido somente em seu nome.

O Judiciário não decide validamente para ele, mas decide porque se 
encontra travestido de Estado. O parlamento não produz  normatização 
vinculativa para a sociedade por lhe socorrer imperatividade, mas porque 
o poder de regular a vida das pessoas é do Estado. Assim como o  Ministério 
Público não age sponte propria em defesa da coletividade – ou dos hipossu-
ficientes –, mas porque o Estado evoluiu nas suas pretensões e reconheceu 
que ele não poderia deixar ao desabrigo aquelas categorias de interesses.

Em resumo – e escrito de outro modo –, a legitimidade é uma qualidade 
perseguida por quem domina, e quem domina por legalidade nesse formato 
moderno é o Estado. Por isso que se torna de dificultosa compreensão atribuir 
uma legitimidade por dominação destacada especificamente ao Ministério 
Público, sem considerar que esse atributo pertence ao Estado como um todo. 

Mas podemos enveredar a conversa para um problema orgânico que 
invariavelmente assola todos os Estados ditos civilizados e que diz respeito 
à disputa de espaços entre as suas mais variadas instituições, cada uma 
defendendo e/ou querendo se arvorar de novas tarefas, na condição de 
responsáveis externa corporis por parcelas de dominação, que reunidas 
formam a unidade de poderio estatal.

Com efeito, assistimos a um processo de legitimação que se desenvolve 
no interior da grande estrutura burocrática do Estado, em que os órgãos 
intestinos se digladiam por fragmentos de poder para que eles – e somente 
eles, sem dividir a tarefa com mais ninguém – possam de fato representar 
a personalidade única do Estado, impor determinações ao jurisdicionado e 
aguardar sua obediência.

Nesse processo de legitimação interna, disputado exclusivamente 
entre as instituições oficiais para se saber quem melhor faria as vezes de 
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Estado, o Ministério Público vem pontualmente travando árdua batalha para 
avançar e encontrando sólida resistência orgânica para operar.

O tema é pertinente ao presente estudo, muito interessante sob a 
ótica da ciência política e deveras palpitante em nosso meio, como veremos 
a seguir.

4 Crise de legitimidade do Ministério Público?
Por amor à brevidade, elegemos alguns pontos de atrito que bem 

representam os problemas atuais de legitimidade do Ministério Público em 
face dos demais órgãos do Estado brasileiro, já que na sua interlocução direta 
com a sociedade a instituição ministerial estaria suficientemente legitimada, 
segundo indicativos da suscitada pesquisa Ibope. 

Um desses pontos de contato se materializa na polêmica acerca do 
poder de investigação do Ministério Público. Eminentes juristas defendem 
aquela hipótese com fulcro no art. 129 da Constituição Federal, combinados 
os incs. I (iniciativa processual privativa para a propositura da ação penal 
pública), VI (faculdade de requisição e de notificação) e VIII (poder de 
requisição de diligências investigatórias e instauração de inquérito policial) 
(HAMILTON, 2000, p. 212). Observa-se ainda que o rol constitucional é 
exemplificativo, possibilitando ao Ministério Público exercer outras funções 
que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade consti-
tucional (MORAES, 1999, p. 460). 

Bruno Ferolla (2000, p. 163), forte nas razões de Hugo Nigro Mazzilli, 
defende também ser uma atuação mais efetiva do Ministério Público na área 
investigatória corolário de sua privatividade constitucional na ação penal pública, 
pois quem não investiga diretamente não se pode dizer seja titular privativo da 
ação penal, e só poderá levar a juízo aqueles a quem a polícia indicia.   

Respeitáveis argumentos se alinharam contra, afirmando categorica-
mente que nenhuma razão de ordem constitucional, ou mesmo legal, placita 
a postura do Ministério Público, no passo em que pretende se ocupar da 
investigação criminal, uma vez que assumiria o papel não de parte justa-
posta, nem paritária, mas sim o de parte privilegiada, em detrimento do 
sistema acusatório, prejudicando, visceralmente, a tarefa de valoração dos 
elementos de investigação coligidos no inquérito policial, até porque estaria 
a estimar e avaliar conduta própria, fora por completo dos contornos e 
limites estabelecidos no art. 144 da Constituição Federal9. 

9 Voz de Nelio Roberto Seidl Machado, repristinada na obra de Paulo Rangel (2005, p. 
217-218).
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ), e na esteira de se pacificar 
remansosa jurisprudência da Corte, colocou uma pá de cal sobre o assunto 
ao editar em 13 de dezembro de 1999 a Súmula nº 234, vazada nos seguintes 
termos: “A participação de membro do Ministério Público na fase investi-
gatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o 
oferecimento de denúncia”.

Ocorre que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, conhe-
cendo e julgando recurso extraordinário criminal em 15 de dezembro de 
1998, decidiu que não cabia ao membro do Ministério Público realizar 
diretamente investigações criminais, mas requisitá-las à autoridade policial 
competente, nos termos do art. 144 da Constituição Federal10. 

 Igualmente questionando o poder investigatório do Ministério 
Público perante o Supremo Tribunal Federal, aguarda julgamento de mérito 
a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 3.309-DF, requerida pela 
Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol – Brasil), cujo desfecho 
tende à declaração de inconstitucionalidade de dispositivos do Estatuto 
do Ministério Público da União que permite a investigação criminal direta, 
violando, assim, atribuições exclusivas da autoridade policial.

 O embate em plenário mostra-se evidente, uma vez que em casos 
concretos diversos já tiveram a oportunidade de se manifestar favoravel-
mente à investigação pelo Ministério Público os Ministros Celso de Mello11, 
Joaquim Barbosa12, Carlos Ayres Britto13, Ellen Gracie14 e Cármen Lúcia15; 
assim como contrariamente ao poder de investigação os Ministros Marco 
Aurélio, Ricardo Lewandowski, tendo se manifestado sobre o tema o Ministro 
José Antonio Dias Toffoli em sede de parecer proferido na ADIN nº 4.271-8 e 
na condição de Advogado-Geral da União.

Sem embargo dos judiciosos posicionamentos, Paulo Rangel (2005, p. 
222) anuncia que a decisão do Supremo Tribunal Federal para a questão será 
mais política do que técnica, pois o debate já ganhou as ruas e se tornou 

10 DJ 19.3.99, Rel. Min. Carlos Velloso.
11 Habeas Corpus nº 89.837 e 85.419, decididos em 19 de outubro de 2009.
12 Voto proferido no Inquérito 1968/DF.
13 Voto proferido no Inquérito 1968/DF.
14 Recurso Extraordinário nº 535.478/SC.
15 Habeas Corpus nº 89.398/SP, decisão proferida em 4 de agosto de 2006.
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público, induzindo manifestações de autoridades afetas a outras esferas de 
poder, inclusive de organismos internacionais16. 

 Na pesquisa Ibope sempre reportada neste trabalho, 68% dos entre-
vistados responderam que o Ministério Público deve investigar todos os 
crimes, ao passo que para 19% o Ministério Público deve investigar sempre 
que considerar necessário. 

 Particularmente nessa “queda de braço”, as instituições em confronto 
não se limitam ao Ministério Público e às organizações policiais, mas envolvem 
diretamente o prestígio do próprio Supremo Tribunal Federal que, se 
por acaso vier a negar legitimidade formal ao Parquet, terá de encontrar 
explicação razoável, racional e inteligível para dar à sociedade com o fim 
de justificar o aleijamento de uma instituição que evoluiu e se notabilizou 
pela competência nas investigações criminais de casos rumorosos e de difícil 
elucidação como, por exemplo, aquele envolvendo o Fórum Trabalhista de 
São Paulo e o juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto; Operação Anaconda 
e as negociações de sentenças judiciais; Banestado e a evasão bilionária de 
divisas pelas autoridades; Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
(Sudam) e o desvio de dinheiro público por Deputado Federal; Operação 
Vampiro e a compra fraudulenta de hemoderivados pelo Ministério da Saúde; 
Praga do Egito e a apropriação indébita de recursos públicos por parlamentares 
e ex-governador; morte do Prefeito Celso Daniel e os indícios de envolvimento 
de partido político em esquema de “caixa dois”.

É importante notar que a resolução desse problema acha-se intima-
mente vinculada a outro ponto de contato entre Ministério Público e Polícia 
que, inobstante mais incisivo – pois uma instituição se sobrepõe a outra para 
efeito de fiscalização –, não tem suscitado grandes questionamentos e/ou 
conflitos concretos.

 Referimo-nos ao controle externo da atividade policial pelo Ministério 
Público (art. 129, VII, da CF/1988), que tem funcionado como um sistema 

16 No site Folha Online se noticiou que, para o Ministro da Casa Civil à época, José Dirceu, 
“o Ministério Público está[estava] virando uma pequena polícia secreta” (Disponível 
em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u63938.shtml>. Acesso em: 2 
set. 2006; que a “Anistia Internacional defende o poder do Ministério Público em inves-
tigações” (Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u63767.
shtml>. Acesso em: 2 set. 2006); e que o então Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, 
“faz[ia] ressalva a poder de investigação do Ministério Público” (Disponível em: <http://
www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u63754.shtml>. Acesso em: 2 set. 2006).



224 Justitia, São Paulo, 68-69 (202/203), jan./dez. 2011-2012

comum de freios e contrapesos entre as instituições, em que se convencionou 
pacificamente que o Parquet se limitará a uma vigilância administrativa 
focada na melhor coleta dos elementos de convicção destinados a formar 
a opinio delicti do Promotor de Justiça, fim último do inquérito policial 
(MAZZILLI, 1993, p. 171-172).

 Nesta seara, constatamos que a tensão entre as mesmas instituições 
é bem menor, considerando exclusivamente o controle finalístico das ativi-
dades. Todavia, e quando se defende a possibilidade de também conferir 
tarefas de investigação ao Ministério Público, para desenvolvê-las em 
conjunto com as organizações policiais – ressaltemos que conjuntamente, 
não chefiando e nem se sobrepondo –, as manifestações são virulentas e 
desproporcionais.

 Pergunta-se: em um Estado republicano, não seria mais efetivo e 
saudável que tivéssemos o maior número possível de instituições fiscali-
zando e investigando os gastos públicos?

 Até porque, nos casos mencionados – todos investigados tanto pelo 
Parquet quanto pela polícia –, faziam parte destacadas autoridades do 
Estado brasileiro em todas as suas esferas. Então, a quem interessa afastar 
o Ministério Público do trabalho de investigação criminal?

Emerge cristalino que ditas “autoridades” representam formalmente 
alguns órgãos que dividem “poder” e “legitimidade” com o Ministério 
Público no interior da organização do Estado. Essas mesmas “autoridades” 
e seus respectivos segmentos burocráticos, por motivos óbvios, estão 
perdendo espaço para a instituição ministerial na consecução do seu mister. 
A resistência ao Parquet, politicamente é possível perceber, teria um duplo 
sentido: um institucional/oficial e outro particular/criminal.

 É no bojo desse jogo de interesses – muito mais privado do que público 
–, que se encontra envolvido o nosso Supremo Tribunal Federal, na condição 
de última instância de formalidade e de racionalidade para declarar a consti-
tucionalidade. Essa Augusta Corte terá que apresentar solução razoável não 
apenas tecnicamente, mas sobretudo eficaz socialmente. A depender da 
decisão, a crise de legitimidade voltará a rondar os corredores do Supremo 
Tribunal Federal, cabendo aí outro trabalho de pesquisa com viés sociológico, 
filosófico e político.

Essa crise propalada com frequência se deve em parte à notoriedade 
das ações do Ministério Público precipuamente contra detentores de 
mandato político que se sentem “expostos” em demasia perante a opinião 
pública após regular procedimento de investigação. 
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Novamente aqui temos membros de uma instituição (Congresso 
Nacional) que, a pretexto de malferimento a direitos individuais funda-
mentais, intenta “calar” principalmente o Ministério Público no dever público 
de prestar contas da sua atuação perante a coletividade.

Renasce a confusão entre o interesse particular (máxime das “autori-
dades” envolvidas) e o direito da coletividade (em se manter bem informada). 
Questiona-se: seria legítimo manter em segredo de justiça investigações 
sobre pessoas eleitas para bem administrar a coisa pública, após anterior 
promessa aos seus eleitores de que se pautaria por probidade e honestidade 
no cargo?

 Recorreremos à mesma pesquisa Ibope, tantas vezes citada neste 
ensaio, para anunciar que 78% dos ouvidos disseram que o Ministério Público 
deve, sim, divulgar para a população informações sobre o andamento de 
investigações e processos.

 A crise de legitimidade gerada pela suposta edição da “Lei da 
Mordaça” primeiro atingiria o próprio Congresso Nacional e, depois, por via 
reflexa, a instituição ministerial com a desautorização para anúncio das suas 
diligências.

Ambos os casos – poder de investigação e Lei da Mordaça – escorrem 
para uma mesma lógica de conflito: instituições que dividem espaço de 
poder e de legitimidade com o Ministério Público no âmbito burocrático do 
Estado brasileiro estão legitimadas pela competência constitucional, bem 
como formal e politicamente, para impor restrições e podar pretensões de 
crescimento do Parquet. 

O processo lento e contínuo de formação do Ministério Público, a par 
de indicativos do seu sucesso e do impacto popular que promove, combi-
nados todos com o critério do consenso, estariam a legitimar o Ministério 
Público para a investigação criminal de forma direta, assim como afastaria 
definitivamente o perigo da “mordaça”. 

Infelizmente, neste modelo de Estado Moderno, a forma tem preva-
lecido sobre o mérito. Também lamentável, e tradicional no Brasil, é o fato 
de a opinião pública e os efeitos transformadores na sociedade não serem 
considerados nas importantes decisões estatais.

Conclusão
De todo o exposto, e considerando os muitos aspectos da legitimidade, 

apresenta-se tarefa árdua encontrar na esfera do Estado instituição que 
perpasse por todas as variantes sem encontrar momentos de dificuldade ou 
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mesmo crise de legitimação. Colocado em prova o Ministério Público e ante 
a alguns critérios de avaliação, seu desempenho se mostra muito satisfatório 
comparativamente aos outros organismos do Estado. Esse é um sentimento 
atual, sujeito às pequenas distorções e fundado em elementos reconhecida-
mente precários.

Não é da cultura do aparelhamento estatal brasileiro desenvolver 
pesquisas sociais com o objetivo de mensurar a efetividade dos seus serviços, 
assim como a qualidade e competência das suas estruturas para interferir 
positivamente na vida e no comportamento das pessoas.

 O esforço na coleta de dados deve prestigiar não apenas os índices de 
produtividade, mas, principalmente, a efetividade da prestação estatal em 
suas várias modalidades.

 Somente com elementos mais confiáveis e a manutenção de estudos 
constantes sobre o funcionamento dos órgãos do Estado é que poderemos 
avaliar com mais segurança o quesito da legitimidade em uma abrangência 
maior do que a proposta neste trabalho.

 Mesmo constatadas essas dificuldades, dando credibilidade à pesquisa 
Ibope realizada em fevereiro de 2004, e compreendendo os motivos deter-
minantes para o processo de evolução do Ministério Público no seio da 
sociedade brasileira, podemos concluir empiricamente que esse órgão se 
destaca como uma das mais ajustadas instituições aos presentes e complexos 
interesses sociais, tendo se amoldado ao longo do tempo e se legitimado de 
várias formas em face de resultados concretamente apresentados.

SILVEIRA, E. D. da. Theoretical foundations for a constitutional legitimation 
of Ministério Público. Justitia, São Paulo, v. 202-203, p. 205-228, Jan./Dec. 
2011-2012. 

• ABSTRACT: The performance of Ministério Público against some social 
criteria evaluation shows satisfactory if compared to other state agencies, 
having been shaped gradually over time and are legitimate in several ways 
from the concrete results presented. That legitimacy precede to variants 
of formality and presents itself as the quality of political organizations 
leveraged to the interference in the life and behavior of people within a 
given social context, much more with a political, sociological and philoso-
phical bias than the anointed by the concatenation of forms.

• KEY WORDS: Ministério Público. Legitimation. Foundations. Constitution.



227Cível / Civil

Referências
BOBBIO, Norberto; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Tradução 
de Carmem C. Varrialle, Gaetano Lo Mônaco, João Ferreira e Luís Guerreiro 
Pinto Cacais. 4. ed. Brasília: UNB, 1998. v. 2.
COMPARATO, Fábio Konder. Ética. São Paulo: CIA. das Letras, 2006a.
________. Sobre a legitimidade das constituições. In: BONAVIDES, Paulo; 
LIMA, Francisco Gérson Marques de; BEDÊ, Fayga Silveira (Coord.). Consti-
tuição e democracia: estudos em homenagem ao Prof. J. J. Gomes Canotilho. 
São Paulo: Malheiros, 2006b.
FEROLLA, Bruno. Globalização, hegemonia e periferismo e o novo Ministério 
Público. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2000.
FERREIRA, Sérgio de Andrea. Princípios institucionais do Ministério Público. 
Revista do Instituto dos Advogados do Brasil, São Paulo: 2002.
FOLHA ONLINE. Para Dirceu, Ministério Público está virando “pequena polícia 
secreta”. Publicado em 09.09.2004. Disponível em: <http://www1.folha.uol.
com.br/ folha/brasil/ult96u63938.shtml>. Acesso em: 2 set. 2006.
________. Anistia Internacional defende poder do Ministério Público em 
investigações. Publicado em 01.09.2004. Disponível em: <http://www1.
folha.uol.com.br/ folha/brasil/ult96u63767.shtml>. Acesso em: 2 set. 2006.
________. Ministro faz ressalva a poder de investigação do Ministério 
Público. Publicado em 01.09.2004. Disponível em: <http://www1.folha.uol.
com.br/ folha/brasil/ult96u63754.shtml>. Acesso em: 2 set. 2006.
GRAU, Eros Roberto. Direito, conceitos e normas jurídicas. São Paulo: RT, 
1988.
HABERMAS, Jürgen. A crise de legitimação no capitalismo tardio. 3. ed. 
Tradução de Vamireh Chacon. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999. 
HAMILTON, Sérgio Demoro. Temas de processo penal. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2000.
LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito II. Trad. Gustavo Bayer. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1985.
LYRA, Roberto. Teoria e prática da Promotoria Pública. Porto Alegre: Sergio 
Fabris/ESMPRS, 1989. 
MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. A intervenção do Ministério Público no 
processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.
MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime jurídico do Ministério Público: análise da 
LONMP. São Pulo: Saraiva, 1993.
MONTEIRO, João. Teoria do processo civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. 
t. 1.



228 Justitia, São Paulo, 68-69 (202/203), jan./dez. 2011-2012

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
PAES, José Eduardo Sabo. O Ministério Público na construção do estado 
democrático de direito. Brasília: Brasília Jurídica, 2003.
RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito. Tradução de Cabral de Moncada. 5. 
ed. Coimbra: Armênio Amado, 1974.
RANGEL, Paulo. Investigação direta pelo Ministério Público: visão crítica. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005.
REZENDE FILHO, Gabriel José Rodrigues de. Curso de direito processual civil. 
São Paulo: Saraiva, 1999. v. 1.
ROCHA, José Moura. Teoria da legitimação. Revista Brasileira de Direito 
Processual. São Paulo, n. 16, p. 217-227, 4º trim. 1978.
SANTOS, Moacir Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. São 
Paulo: Saraiva, 1988. v. 1.
SAUWEN FILHO, João Francisco. Ministério Público e o estado democrático 
de direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
SILVA, Antônio Alvares da. Da legitimidade do empregado e do empregador 
na solução de seus próprios conflitos. In: MERLE, Jean-Christophe; MOREIRA, 
Luiz (Orgs.). Direito e legitimidade: escritos em homenagem ao Prof. Dr. 
Joaquim Carlos Salgado, por ocasião de seu decanato como professor titular 
de teoria geral e filosofia do direito da Faculdade de Direito da UFMG. 
Tradução Claudio Molz, Tito Lívio Cruz Romão; revisão técnica da tradução 
Luiz Moreira, Cláudia Toledo. São Paulo: Landy, 2003.
WEBER, Max. Economia e sociedade. Trad. Regis Barbosa e Karen Elsabe 
Barbosa. Brasília: UnB/São Paulo: Imprensa Oficial, 2004. v. 1.
WOLKMER, Antonio Carlos. Ideologia, estado e direito. 3. ed. São Paulo: RT, 
2000.



229Cível / Civil

Improbidade Administrativa: 
Causas, Efeitos, Sujeitos e Tipos na Atualidade
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• SUMÁRIO: Introdução: a cultura da improbidade. 1 Causas e efeitos. 2 
Sujeitos passivos. 3 Tipos – espécies, modalidades – e sua conexão com a 
Lei da Ficha Limpa.  Conclusão. Referências.

• RESUMO: O ordenamento jurídico nacional consagra o princípio da 
moralidade administrativa, mediante a adoção da Lei nº 8.429/1992 para 
responsabilização de agentes públicos – incluindo agentes políticos – e 
particulares pelos atos de improbidade administrativa, sem prejuízo da 
responsabilidade penal. A causa principal da improbidade é o patrimo-
nialismo, e seus efeitos alcançam a Administração Pública e a sociedade. 
As sanções previstas na lei, cuja aplicação cumulativa ou não demanda 
motivação, censuram as três espécies de atos de improbidade catalogadas, 
quais sejam, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentado aos 
princípios da administração pública. A inelegibilidade decorrente de impro-
bidade administrativa tratada na Lei nº 8.429/1992 exige condenação à 
suspensão dos direitos políticos (transitada em julgado ou recorrível, mas, 
decorrente de julgamento colegiado) por improbidade administrativa na 
forma dolosa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento 
ilícito, pela insuficiência e incoerência da fórmula normativa do art. 1º, inc. 
I, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/1990, na redação da Lei Comple-
mentar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).

• PALAVRAS-CHAVE: Improbidade administrativa. Causas. Efeitos. Lei nº 
8.429/1992. Sujeitos e a responsabilidade dos agentes políticos. Espécies, 
sanções e o impacto da Lei da Ficha Limpa. 
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“Dormia a nossa pátria-mãe tão distraída sem perceber que era 
subtraída em tenebrosas transações”
(Chico Buarque de Hollanda)

Introdução: a cultura da improbidade
Para se alcançar a maturidade democrática, a ética deve ser eleita 

como baldrame republicano. Por isso, a moralidade administrativa é 
princípio constante da Constituição Federal brasileira de 1988 (CF/1988).

É crônico o menosprezo aos valores éticos na vida pública, e, não 
raro, há a banalização do problema até mesmo nas instâncias do controle 
interno e externo da Administração Pública.

Impera no Brasil uma verdadeira cultura da improbidade, difundida 
capilarmente no tecido social como uma pandemia. Essa cultura é marcada 
pela “Lei de Gerson”, em que “o importante é levar vantagem em tudo”; é 
conhecida por aforismos, como “rouba mas faz”, e integra o cancioneiro popular 
– “são 300 picaretas com anel de doutor”. A cultura da improbidade reside no 
estabelecimento de ligações perigosas entre o mau uso do poder por agentes 
públicos e os interesses particulares escusos. Por meio dela,  arquiteta-se 
o exercício da função pública como fonte de criação de  dificuldades para 
a venda de facilidades, encarando os agentes públicos o poder como meio 
para aquisição de riquezas. No passado, a improbidade administrativa foi até 
vista com naturalidade como fator do desenvolvimento econômico nos países 
subdesenvolvidos. Não é por acaso que a força dessa cultura colocou, em 
2009, o Brasil na 75ª posição do ranking da Transparência Internacional com 
nota 3,7. 

Sua incidência não é demérito da democracia, já que nas ditaduras a 
ausência de liberdade de imprensa e de confiança nas instituições é a nuvem 
de fumaça que a encobre. A vantagem da democracia é a transparência 
das apurações de erros e denúncias administrativas, que não se compara 
às trevas dos regimes autoritários, em que não são livres a imprensa e os 
Poderes constituídos e, por isso, há uma falsa impressão de honestidade. 

A apuração de fatos e a punição dos responsáveis são o marco diferencial 
entre uma democracia madura e um arremedo de democracia periférica e 
artificial. A democracia é o regime da responsabilidade e da ética. Há, desde a 
redemocratização, a coincidência entre as aspirações do povo e as exigências 
das normas jurídicas, consultando o interesse público a reação aos atos de 
improbidade administrativa, no atacado e no varejo, alcançando os deten-
tores do poder político e econômico. Somente a maturidade democrática 
– que impõe a responsabilidade – fornecerá credibilidade e segurança. 
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“Donde nasce também que nem um homem nesta terra é 
repúblico, 
nem zela ou trata do bem comum, senão cada um do bem 
particular”
(Frei Vicente do Salvador)

1 Causas e efeitos
Em geral, apontam-se várias causas da improbidade administrativa, 

como por exemplo, a tendência congênita ao desvio de poder; o amesqui-
nhamento da ética e da boa-fé e de sua avaliação concreta; a excessiva 
intervenção estatal na exploração de atividade econômica e a ampliação 
do universo de serviços públicos; a intensa burocratização e o exagerado 
formalismo; o baixo nível remuneratório dos agentes públicos; a falta ou 
o menor grau de transparência agregada à atuação do lobby; a concen-
tração de poderes; a facilitação do blanchiment de l´argent sale, isto 
é, lavagem de dinheiro; a sensação de impunidade (por meio de imuni-
dades e do foro privilegiado); a deficiência do sistema político-partidário, 
tema que tangencia discussões sobre o sistema de governo, a captação de 
fondineri (financiamento de campanhas eleitorais), a pluralização de cargos 
comissionados (e a descrença na profissionalização do serviço público), o 
aparelhamento, a formação da base de sustentação do governo mediante o 
“loteamento partidário”; as limitações dos órgãos de controle (assunto que 
evoca sua independência, a efetividade de seu exercício e os nichos do sigilo 
bancário e fiscal); o mercado del favor legal; a atuação no varejo da satisfação 
das necessidades populares (clientelismo, coronelismo, apadrinhamento).

 Em essência, a improbidade tem como causa principal o patrimonia-
lismo (a confusão entre as esferas do público e do privado) que deturpa o 
poder como fonte de favorecimento (pessoal ou alheio), bem marcado pelo 
clientelismo (compadrio, nepotismo, assistencialismo etc.). A forte influência 
da sociedade patriarcal é bem percebida por Sérgio Buarque de Holanda na 
exploração do patrimonialismo, tópico em que denota a convergência do 
nepotismo e do amiguismo ao afirmar que: 

Não era fácil aos detentores das posições públicas de respon-
sabilidade, formados por tal ambiente, compreenderem a 
distinção fundamental entre os domínios do privado e do 
público [...] as relações que se criam na vida doméstica sempre 
forneceram o modelo obrigatório de qualquer composição 
social entre nós. (HOLANDA, 2009, p. 145-146)
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Seus efeitos são a inviabilização ou dificultação de financiamentos 
externos e investimentos internos, o aprofundamento da miséria e da 
injustiça na distribuição de renda, a descrença nos poderes e nas instituições 
oficiais, os baixos índices de desenvolvimento econômico e social, o encare-
cimento dos custos das obras e dos serviços públicos, as ligações perigosas 
com o crime organizado e a periclitação à república e à democracia.

“A sã política é filha da moral e da razão” 
(José Bonifácio de Andrada e Silva)

2 Sujeitos passivos
 A Lei nº 8.429/1992 é predisposta à responsabilização de agentes 

públicos e particulares, sejam autores, beneficiários ou partícipes do ato 
de improbidade administrativa. É indispensável a atuação pautada pela 
má-fé, salvo nos casos em que a lei admite culpa stricto sensu. E boa-fé 
ou má-fé são conceitos que não admitem meio-termo. O núcleo da impro-
bidade é a desonestidade. Também é preciso que o ato decorra de ação ou 
omissão de agente público: se para seu proveito, enriquecimento ilícito; 
se para vantagem de particular, prejuízo ao erário. Ainda não se definiu a 
questão da responsabilidade dos agentes políticos. A questão é elementar 
à higiene republicana e não foi bem equacionada. A responsabilidade 
político-administrativa não exclui nenhuma das sanções civis da impro-
bidade administrativa. Se fosse válido raciocínio contrário, aquela excluiria 
também a responsabilidade penal. Lembre-se de antiga admoestação, do 
Marquês de São Vicente: 

A responsabilidade dos agentes do poder constitui, pois, uma 
das condições e necessidades essenciais da ordem e liberdade 
públicas, uma das garantias indispensáveis dos governos consti-
tucionais. 
[...]
[...] Se, pois, e não obstante estes justos fundamentos, o funcio-
nário público, violando a lei e os seus deveres morais, converte 
o emprego em meio de interesse pessoal ou instrumento de 
suas paixões, não só o cidadão injustamente lesado deve ter o 
direito de promover sua responsabilidade, mas os seus próprios 
superiores estão na obrigação de provocá-la ou fazer efetiva 
[...] (BUENO, 1958, p. 518-519)
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A república é o regime da responsabilidade, dizia Geraldo Ataliba 
(1985, p. IX). Não existe cláusula constitucional construtora de imunidade 
aos agentes políticos. A responsabilidade também alcança delegados de 
serviços públicos e entidades fomentadas, bem como a quem exerça guarda 
ou aplicação de dinheiros e bens públicos.

“Nas favelas, no Senado, 
Sujeira pra todo lado
Ninguém respeita a Constituição
Mas todos acreditam no futuro da nação
Que país é este?” 
(Renato Russo)

3 Tipos – espécies e modalidades – e sua conexão com a Lei da Ficha Limpa
O art. 37, § 4º, da Constituição Federal de 1988 trata de improbidade 

como gênero. A Lei nº 8.429/1992 cuidou de estabelecer três espécies: 
enriquecimento ilícito (art. 9º), prejuízo ao erário (art. 10) e atentado aos 
princípios da administração pública (art. 11). Predicado é a concepção de 
conceitos abertos e de relações exemplificativas para cada uma dessas 
espécies, funcionando, ademais, o art. 11 como norma residual. 

É importante anotar que se articulam subespécies de enriquecimento 
ilícito: percepção de vantagem por ação ou omissão para prática ou abstenção 
de ato legal ou ilegal, de quem tenha interesse a ser satisfeito (potencial-
mente), com ou sem prejuízo ao patrimônio público; apropriação, uso ou 
desvio de bens; aquisição de bens de valor incompatível com a evolução da 
renda ou do patrimônio. No que toca ao atentado aos princípios da adminis-
tração pública, exige-se dolo e não se coaduna com meras irregularidades ou 
simples ilegalidades, havendo naquele rol o desvio de finalidade, a prevari-
cação, a falta de transparência etc., que serve como norma residual em face 
das demais espécies.

Para caracterização do prejuízo ao erário, e diferentemente das demais 
espécies que o dispensam (art. 21, I), é imperiosa a existência de lesão 
patrimonial ou financeira, de redução ao patrimônio público, descrevendo o 
rol respectivo situações – semelhantes ao art. 4º da Lei nº 4.717/1965 – de 
lesividade presumida.

As sanções são as respectivas dos incs. I a III do art. 12 para cada uma 
dessas espécies, instituindo a Lei nº 12.120/2009 inovação tendente à sua 
não cumulatividade. Por essa razão, é indispensável motivação.
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Uma abordagem relevante é o impacto da Lei Complementar nº 
135/2010 – a denominada Lei da Ficha Limpa. Entretanto, esta análise, em 
razão do tempo e de seu objetivo, será restrita a alguns aspectos da inelegi-
bilidade que se entrosam à improbidade administrativa.

 A alteração gerou o art. 1º, inc. I, da Lei Complementar nº 64/1990, 
estabelecendo na alínea “l” a inelegibilidade dos

[...] que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, 
em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial 
colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que 
importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, 
desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso 
do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.

Os requisitos da inelegibilidade, a qual é consequência da suspensão 
dos direitos, são: (i) condenação à suspensão dos direitos políticos (transitada 
em julgado ou recorrível, mas, decorrente de julgamento colegiado); e (ii) 
improbidade administrativa na forma dolosa que importe lesão ao patri-
mônio público e enriquecimento ilícito.

 A construção legal, se é meritória por colmatar um sério vácuo, não 
está imune de críticas: (i) desconsideração das espécies de improbidade (que 
pode ser mitigada com seus conceitos abertos); (ii) restrição aparente (art. 
9º, II, III, IV, VI, XI e XII, da Lei nº 8.429/1992); (iii) exclusão de condenações 
a suspensão dos direitos políticos de isolados casos dos arts. 9º ou 10 e do 
art. 11 da Lei nº 8.429/1992; (iv) a improbidade dispensa, nos arts. 9º e 
11, prejuízo material; (v) descompasso com “a jurisprudência do Tribunal 
Superior Eleitoral [pois esta] tem considerado vício insanável a rejeição de 
contas que possua características de ato de improbidade ou que revele dano 
ao erário”; (vi) desatendimento da diretriz do art. 14, § 9º, da CF/1988.  

 Exibe-se ainda certa incoerência se cotejada a norma com o art. 
1º, inc. “I”, “j”, da Lei Complementar nº 64/1990. Esse dispositivo inclui a 
locução “conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais”, 
que remete ao art. 73 da Lei nº 9.504/1997, cujo § 7º se conecta à Lei nº 
8.429/1992 ao cunhar que “as condutas enumeradas no caput caracterizam, 
ainda, atos de improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, 
da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele 
diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III”. Embora 
prevaleça a independência de instâncias (art. 78 da Lei nº 9.504/1997 c.c. art. 



235Cível / Civil

12 da Lei nº 8.429/1992), ocorrendo qualquer das condutas do rol do art. 73 
da Lei nº 9.504/1997, sancionadas com cassação do registro ou do diploma 
pela jurisdição eleitoral (art. 73, § 5º), haverá inelegibilidade fundada em 
improbidade administrativa da espécie atentado aos princípios da adminis-
tração pública (art. 73, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 c.c. arts. 11 e 12, III, da Lei 
nº 8.429/1992), que, todavia, isoladamente considerada não é motivo de 
inelegibilidade à luz da alínea “l” do inc. I do art. 1º da Lei Complementar nº 
64/1990.

 
 “Todas as coisas me são lícitas,
  mas nem todas as coisas convêm”
 (São Paulo de Tarso)

 
Conclusão

 Nesta síntese, é possível articular que: (i) o princípio da moralidade 
administrativa introduziu a Lei nº 8.429/1992 como antídoto ao crônico 
menosprezo aos valores éticos na vida pública que é a cultura da impro-
bidade, difundida capilarmente no tecido social como uma pandemia; (ii) 
a improbidade tem como causa principal o patrimonialismo (a confusão 
entre as esferas do público e do privado) que deturpa o poder como fonte 
de favorecimento (pessoal ou alheio), bem marcado pelo clientelismo 
(compadrio, nepotismo, assistencialismo etc.); (iii) seus efeitos são a inviabi-
lização ou dificultação de financiamentos externos e investimentos internos, 
o aprofundamento da miséria e da injustiça na distribuição de renda, a 
descrença nos poderes e nas instituições oficiais, os baixos índices de desen-
volvimento econômico e social, o encarecimento dos custos das obras e dos 
serviços públicos, as ligações perigosas com o crime organizado e a pericli-
tação à república e à democracia; (iv) a Lei nº 8.429/1992 é  predisposta 
à responsabilização de agentes públicos e particulares, sejam autores, 
beneficiários ou partícipes do ato de improbidade administrativa, abran-
gendo agentes políticos como medida elementar à higiene republicana; (v) 
a responsabilidade político-administrativa não exclui nenhuma das sanções 
civis da improbidade administrativa; (vi) o art. 37, § 4º, da CF/1988 trata de 
 improbidade como gênero, estabelecendo a Lei nº 8.429/1992 três espécies: 
enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentado aos princípios da 
administração pública; (vii) a lei prima por conceitos abertos e de relações 
exemplificativas para cada uma dessas espécies, funcionando a última como 
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norma residual; (viii) a aplicação cumulativa ou não das  correlatas sanções 
previstas nos incisos I a III do art. 12 para cada uma dessas espécies demanda 
motivação, inclusive sob o pálio da Lei nº 12.120/2009; (ix) a inelegibilidade 
decorrente de improbidade administrativa tratada na Lei nº 8.429/1992 
exige condenação à suspensão dos direitos políticos (transitada em julgado 
ou recorrível, mas, decorrente de julgamento colegiado) por improbidade 
administrativa na forma dolosa que importe lesão ao patrimônio público e 
enriquecimento ilícito, pela insuficiência e incoerência da fórmula normativa 
do art. 1º, inc. I, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/1990, na redação 
dada pela Lei Complementar nº 135/2010, conhecida como Lei da Ficha 
Limpa.

 Por fim, assenta-se que as reflexões apresentadas em evento desta 
envergadura mostram bem o serviço prestado pelo Ministério Público à 
sociedade brasileira e que foi bem resumido pelo economista Paulo Guedes: 
“uma instituição tenaz que investiga esses escândalos [...] essa exótica 
estrutura autônoma embutida no Estado brasileiro”.

MARTINS JUNIOR, W. P. Administrative improbity: causes, effects, subjects 
and types in the present time. Justitia, São Paulo, v. 202-203, p. 229-237, 
Jan./Dec. 2011-2012.

• ABSTRACT: The national legal system enshrines the principle of adminis-
trative morality, adopting Law No. 8,429 /1992 for accountability of public 
officials (including politicians) and individuals for acts of improper conduct, 
without prejudice to the criminal liability. The main cause of the improbity 
is the patrimonialism and its effects reach the public administration and 
society. The sanctions provided by law demand motivation and reproach 
the three types of improbity catalogued acts (illicit enrichment, losses to 
the public treasury, violation the principles of public administration). The 
ineligibility due to administrative improbity treated in Law No. 8,429/1992 
requires condemnation to suspension of political rights (unappealable 
or appealable acts but arising from collegiate trial) for administrative 
improbity qualified as intentional, which imports injury to public property 
and illicit enrichment because of the insufficiency and inconsistency of the 
normative formula  of art. 1º, I,  of Complementary Law No. 64/1990 as 
worded by the Complementary Law No. 135/2010 – Lei da Ficha Limpa 
(Clean Record Law).



237Cível / Civil

• KEY WORDS: Administrative improbity. Causes. Effects. Law No. 
8,429/1992. Subjects and the responsibility of politicians. Species, 
sanctions and the impact of Lei da Ficha Limpa (Clean Record Law).

Referências
ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1985.
BUENO, José Antônio Pimenta (Marquez de S. Vicente). Direito público 
brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores, 1958.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2009.









241Doutrina do Ministério Público / The Public Prosecutor´s Office Doctrine

O Ministério Público é Parte Imparcial?
   

Hugo Nigro MAZZILLI*

ATUAÇÃO PROCESSUAL CIVIL E ATUAÇÃO PROCESSUAL PENAL

• SUMÁRIO: Introdução. 1 O Ministério Público como parte imparcial. 
Conclusão. Referências.

• RESUMO: O artigo discute se o Ministério Público brasileiro é efetivamente 
parte imparcial no processo civil e no processo penal. A imparcialidade 
moral não elide condição de parte processual do Ministério Público, pois o 
que importa é perquirir as causas e as finalidades da sua atuação.

• PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público.  Processo civil. Processo penal.  
Conceito de parte. Imparcialidade.  Interesse público.  Causas e finalidades 
da atuação do Ministério Público.

Introdução
A Constituição comete ao Ministério Público suas finalidades institu-

cionais, quais sejam, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput). É correto 
dizer, portanto, que o Ministério Público tem um interesse a zelar nos autos 
em que atua. Contudo, como poderia ele ter um interesse a zelar, se, como 
fiscal da lei, é considerado uma parte imparcial? Afinal, poder-se-ia afirmar 
que interesse e fiscalização não se conciliam, como já foi dito exatamente a 
esse propósito por nossa mais alta Corte…1

Esse é o problema que ora nos propomos discutir.

1 O Ministério Público como parte imparcial
Nas faculdades de Direito, nos livros de doutrina e, especialmente, no 

ambiente forense, é muito comum falar-se que o Ministério Público é parte 

* Professor Emérito da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.
1 RTJ, 62/139 e, especialmente, 143.
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imparcial. Da mesma forma, quem de nós nunca se referiu ao  Ministério 
Público como fiscal da lei? Ora, para ser um justo fiscal da lei, ele não pode 
ser tendencioso, daí sua imparcialidade. Essas assertivas ainda são voz 
corrente; todos assim o dizem, ou pelo menos alguma vez já se referiram ao 
Parquet como fiscal isento da lei ou como parte imparcial…

Não obstante o largo prestígio das expressões “fiscal da lei” e “parte 
imparcial”, depois de muitos anos de atuação no Ministério Público e de 
estudos sobre essa instituição, acabei abandonando esses lugares-comuns. 
Não mais vejo proveito no seu uso. Elas parecem querer dizer que, quando 
o Ministério Público é interveniente num processo, assume a condição de 
fiscal imparcial da lei, ao contrário de quando seja órgão agente, caso em 
que será parte interessada. Alguns recorrem ao latim para dizer que só o 
Ministério Público interveniente é custos legis, o que significa que, nessa 
condição, ele é o guardião da lei (custos, substantivo no nominativo = guarda 
ou custode; legis, substantivo no genitivo = da lei). 

Em rigor, na técnica processual, as expressões fiscal da lei e parte 
imparcial não querem dizer absolutamente nada. Fui, há muito anos, 
alertado para isso por Cândido Rangel Dinamarco. O autor convenceu-me de 
que o Ministério Público sempre fiscaliza o correto cumprimento da lei, não 
só quando interveniente, mas também quando órgão agente (DINAMARCO, 
1986, p. 327-328, n. 187).

Tinha toda razão o renomado autor, também ex-membro do Ministério 
Público. 

Assim, imaginemos um dano ao meio ambiente: uma empresa está 
poluindo; o Ministério Público ajuíza uma ação civil pública para obrigar a 
empresa a pôr um filtro na chaminé. Se eu perguntasse a qualquer operador 
do Direito se, nessa ação, o Ministério Público é interveniente ou agente, 
todos responderiam sem hesitar: órgão agente. Se eu ainda perguntasse 
se está fiscalizando o correto cumprimento da lei ao propor a ação, todos 
acabariam por aquiescer; não teriam como negar que o Ministério Público 
está propondo a ação exatamente porque a lei exige que aquela fábrica tenha 
um filtro que não foi, porém, instalado. Pensemos, agora, num processo 
crime: quando o Ministério Público nele atua, acusando alguém, recorrendo, 
pedindo a condenação ou a absolvição, ou impetrando um habeas corpus, 
alguém duvida de que ele esteja fiscalizando o correto cumprimento da lei? 
Ninguém negaria isso. Mas… se é voz comum que o Ministério Público é 
fiscal da lei como órgão interveniente, e se agora acabamos de concluir que 
ele também é fiscal da lei quando é órgão agente… onde está a diferença?
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Não é, portanto, preciso que o Parquet seja órgão interveniente para 
fiscalizar o correto cumprimento da lei; como órgão agente ele também 
busca o mesmo escopo.

No fundo, pouco importa se o Ministério Público propõe ou intervém 
numa ação: em tese, ele sempre fiscalizará o correto cumprimento da 
lei… Assim, numa ação civil pública ambiental, com o mesmo objeto que 
no exemplo anterior, se o Ministério Público não a propôs, mas nela oficia 
como órgão interveniente, não estará igualmente zelando pelo correto 
cumprimento da lei? Deixemos de lado o aspecto puramente circunstancial 
de ter ele proposto a ação ou de estar intervindo numa ação já proposta 
por um colegitimado, e perguntemos: há alguma diferença teleológica na 
atuação do Ministério Público nessas duas ações ambientais? Pois que não: 
poderá produzir provas, impugnar, recorrer, na defesa dos interesses que 
lhe são afetos. É o mesmo que ocorre na área penal: num habeas corpus 
ou numa ação penal privada, ao intervir, não estará também o Ministério 
Público buscando fazer que a vontade da lei prevaleça, da mesma forma que 
o estaria, se estivesse promovendo ele próprio o mesmo habeas corpus ou 
uma ação penal pública? 

Então, quer usemos o português ou o latim para dizer que o Ministério 
Público fiscaliza o cumprimento da lei, não estaremos fazendo progresso 
algum, pois sempre o Ministério Público fiscaliza o cumprimento da lei, seja 
órgão agente ou órgão interveniente.

Sem dúvida, é possível distinguir se o Ministério Público é órgão agente 
ou interveniente, porque se trata de identificar a forma de sua atuação no 
processo: ele propôs a ação ou nela interveio? Mas fiscal da lei, ele é sempre.

Estabelecido isso, prossigamos. O Parquet tem algum interesse a zelar 
nas ações em que oficia? Se tiver interesse, como poderá, então, ser uma 
parte imparcial? Será que o Ministério Público é efetivamente uma parte 
imparcial?

Esse oximoro labora sobre um equívoco inicial, causado pelo simples 
amor ao paradoxo.

Já vimos que parte, o Ministério Público sempre é, quer tenha proposto 
a ação, quer nela esteja intervindo. 

Mas, se tomarmos o substantivo “parte” e o adjetivo “imparcial” no 
mesmo sentido, não será muito difícil concluir que o Ministério Público não pode 
ser e deixar de ser a mesma coisa, ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. 
O princípio da identidade lógica impede que o Ministério Público seja parte e 
não seja parte a um só tempo, tomado o conceito de parte no mesmo sentido. 
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A expressão “o Ministério Público é parte imparcial”, posto muito utilizada, 
só pode, pois, ser compreendida se tomarmos “parte” e “imparcial” em 
sentidos diferentes. Assim, consideremos a palavra “parte” em seu conceito 
técnico processual: ao me perguntar se o Ministério Público é titular de ônus 
e faculdades na relação processual, minha resposta obrigatoriamente será 
a de que ele é parte, sem dúvida alguma. Seja órgão agente ou órgão inter-
veniente, no processo civil ou no processo penal, pessoa alguma duvida de 
que ele seja titular de ônus e faculdades na relação processual. O Ministério 
Público sempre será parte nos processos em que atue, seja órgão agente, 
seja interveniente. Assim, se é parte, não pode ser imparcial – no sentido de 
não parte –, tomadas estas expressões no mesmo sentido processual.

Então não posso dizer que o Ministério Público é parte imparcial? Se 
eu estiver usando a palavra “parte” em seu sentido técnico processual, não 
posso afirmar e negar ao mesmo tempo a condição de parte ao  Ministério 
Público nos feitos em que oficie. Já vimos que ser parte é conceito processual, 
qual seja, titular de ônus e faculdades na relação processual. Nesse sentido, 
autor, réu e até o juiz são partes; na técnica processual, as partes formam 
essa relação triangular. O Ministério Público, pois, sempre é parte, seja autor, 
seja interveniente, ou até mesmo réu – em alguns casos a ação pode ser 
movida contra ele, como numa rescisória de ação civil pública originaria-
mente proposta pela Instituição.

Se, porém, eu conferir a “imparcial” apenas um sentido moral, então 
poderei dizer que o Ministério Público é “imparcial”. Assim, poderei dizer que 
o Ministério Público é titular de ônus e faculdades na relação processual (é 
parte), mas, como o interesse que ele defende não é privado, como exercita 
a defesa de um interesse público primário (o bem geral), e como não tem 
um interesse privado contra a parte contrária, então sua imparcialidade 
terá caráter moral, não processual, porque tecnicamente ele continua 
sendo parte. Dessa forma, ainda que moralmente o Ministério Público não 
possa ter, nem tenha interesse em condenar um inocente, assim mesmo ele 
continua sendo parte na relação processual. 

Retomemos, pois, a questão originária: na abertura do artigo, sustentei 
que o Ministério Público tem um interesse a zelar na relação processual. 
Como poderia ele ter um interesse e, ao mesmo tempo, ser imparcial?

Ora, quando digo que ele tem um interesse, estou usando este conceito 
no sentido técnico; estou dizendo que ele tem uma pretensão processual. Na 
ação penal pública, enquanto órgão do Estado, o Ministério Público exercita 
a pretensão punitiva; no processo civil, também tem uma pretensão, que 
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pode ser a de defender o incapaz, o meio ambiente, o consumidor, a pessoa 
discriminada, dentre outras hipóteses. São pretensões processuais, às quais 
corresponde um pedido, feito por ele, endossado por ele ou contrariado por 
ele. Já que a Instituição tem uma pretensão ou um pedido, como deixaria 
de ser parte e de ter interesse? A só peculiaridade é a de que o interesse do 
Ministério Público é diferente do interesse da parte privada representada 
por advogado; enquanto a parte privada tem um interesse ligado a pessoa 
determinada, o Ministério Público defende o interesse público primário, que 
é o bem geral. Mesmo quando defenda o interesse de uma única pessoa 
– p. ex., um incapaz –, ele só o fará porque isso coincide com a defesa do 
interesse social. Então o Ministério Público sempre tem um interesse a 
defender em uma relação processual, seja órgão agente, seja interveniente. 
Se não tiver interesse a defender nos autos, nem deverá neles oficiar. Sua 
pretensão é a defesa do interesse cujo zelo lhe foi confiado pela lei. 

Tomemos o exemplo que quisermos no processo civil ou no processo 
penal, e facilmente revelaremos o interesse que o Ministério Público deve 
defender naqueles autos. Processo civil em que haja incapaz: qual seria o 
interesse que o Ministério Público teria em oficiar nesses autos? Ele não 
propôs a ação; é mero interveniente — ele tem algum interesse nos autos? 
Se essa pergunta for feita a membros reais do Ministério Público, muitos 
dirão: não, não tenho interesse algum a defender nestes autos; sou parte 
imparcial. Esses minijuízes não percebem que, na verdade, a lei cometeu ao 
Ministério Público a defesa de uma pretensão, que deve ser por este eficien-
temente exercida naqueles autos. Vou dizer qual é o interesse. O incapaz 
pode estar demandando sobre a propriedade de um imóvel; se ele fosse 
capaz, o que caracterizaria essa relação de propriedade? Ela seria disponível. 
Contudo, quando a pessoa é incapaz, por força da lei ela só terá capacidade 
de gozo, não de exercício — a lei não dá a uma criança a capacidade de 
dispor dos seus bens, ainda que estes lhe pertençam. A lei proíbe, ainda, 
que os pais, tutores ou curadores disponham dos bens do incapaz, a não 
ser por necessidade ou utilidade dos filhos, pupilos ou curatelados, e assim 
mesmo apenas mediante prévia autorização judicial. Assim, se a criança 
estiver doente e precisar de um tratamento que só possa ser obtido com 
os recursos da venda do bem, esse patrimônio poderá ser usado para isso, 
desde que o requeira o responsável e o autorize o juiz. A lei põe o juiz como 
condição para autorizar os atos de disponibilidade dos bens do incapaz, mas 
não se contenta com isso: ainda exige a intervenção do Parquet nos autos, 
para examinar o que os pais, tutores, curadores ou mesmo o juiz vão fazer 



246 Justitia, São Paulo, 68-69 (202/203), jan./dez. 2011-2012

com os eventuais direitos do incapaz. Por que a lei inclui o Ministério Público 
nos autos? Porque à sociedade, ali representada pelo Ministério Público, 
enquanto instituição, convém que aquele valor jurídico — a indisponibi-
lidade do interesse do incapaz — não seja violado ou, se a indisponibilidade 
for quebrada, que o seja nas hipóteses que a lei permite, o que significa 
exercer controle sobre a atuação de todos, inclusive a do juiz. Trata-se de um 
interesse de grande alcance social, o que nem todos os membros Ministério 
Público percebem, quando recusam a própria atuação nesses casos.

Então o Ministério Público tem uma pretensão a defender naquele 
processo em que haja interesse de incapaz? Tem, sim: zelar para que 
aquele bem indisponível não seja objeto de disposição indevida, tenha o 
incapaz ou não pais ou representantes legais, autorize ou não o juiz aquele 
ato de disposição. Trata-se de uma pretensão. O Ministério Público tem um 
interesse nos autos? Sim, tem um interesse. Ele está lá para isto: defender 
esse interesse. O Parquet não está nos autos para dar inútil assessoria 
jurídica ao juiz, nem para ajudar o incapaz a ficar rico, nem para ajudar 
o incapaz a ludibriar ou a qualquer custo levar a melhor sobre a parte 
contrária. No exemplo dado, o Ministério Público estará presente nos 
autos para verificar se aquele bem do incapaz pode ou não ser alienado 
de acordo com a lei, em proveito do incapaz. Estará lá para fazer atuar o 
interesse público no caso concreto.

E se se tratar de uma ação penal?
Não é diverso. Aqui também o Ministério Público tem o interesse de 

fazer cumprir a lei. A lei penal é de ordem pública; o indivíduo violou a lei, 
então deverá ser punido; não o fez, é inocente, então deve ser absolvido. Isso 
é uma pretensão. A própria absolvição de um inocente não é um problema 
só do réu: convém enormemente à sociedade que um inocente não seja 
condenado.

Existem muitos membros do Ministério Público que tomam ciência 
de uma sentença errada, proferida em detrimento do incapaz, e cruzam os 
braços, dizendo: o pai que recorra, a mãe que recorra; afinal, o menor tem 
pai e tem mãe, tem advogado. Mas estarão errados. A Constituição destinou 
a instituição do Ministério Público à defesa dos interesses sociais – todos 
eles – e dos individuais quando indisponíveis; consequentemente, a lei pôs 
o Ministério Público nos processos em que haja interesse público a zelar. O 
Ministério Público deverá zelar para que a vontade da lei seja feita, ainda que 
os pais, o advogado e o próprio juiz estejam de acordo em fazer o contrário.
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Então, quando digo que o Ministério Público tem um interesse a 
zelar no processo, é porque sempre o tem; é porque, se não o tiver, então 
nem deverá oficiar nele. Se tomar um processo civil em que não haja nem 
interesse social nem interesse individual indisponível a zelar, então direi ao 
juiz: o Ministério Público não oficia nestes autos. Mas se houver incapazes, 
se houver pessoas discriminadas, se houver pessoas que sofram uma 
diminuição de capacidade, se houver um interesse público ligado ao meio 
ambiente, ao consumidor, ao patrimônio cultural, se o bem comum estiver 
em questão — então haverá um interesse a ser defendido pela Instituição. 

No caso de haver interesse a ser defendido, o Ministério Público é parte 
interessada? Sim. Então, não posso dizer, ao menos sob o aspecto técnico, 
que ele é parte imparcial. 

O Ministério Público é parte, sim, porque é titular de ônus e faculdades 
na relação processual. Só posso chamá-lo de imparcial no sentido moral, 
porque, mesmo quando ele defende o incapaz ou o meio ambiente, não 
está comprometido previamente com a vitória de um dos polos da relação 
processual, pois, embora ele esteja presente nos autos para zelar pela defesa 
de um interesse, cabe a ele avaliar se esse interesse existe e se foi ou não 
violado. Por isso é que se pode dizer que ele não está comprometido com 
nenhuma parte privada; nem mesmo com o próprio incapaz. Está compro-
metido, sim, com a indisponibilidade de seus direitos, mas não com sua 
vitória a qualquer preço, tenha este ou não razão. Afinal, o incapaz pode 
estar errado; o incapaz pode nem mesmo ser proprietário daquele bem. 

   Se tomarmos um processo em mãos, poderemos saber exatamente 
o que o Ministério Público faz naqueles autos: está defendendo o meio 
ambiente, está defendendo o consumidor, está defendendo a indisponibi-
lidade de um interesse ligado a um incapaz. Ele não está lá para, custe o que 
custar, obter a condenação da parte contrária ao incapaz, no processo civil; 
pelo menos, não estará lá necessariamente por isso, pois o incapaz pode não 
ter direito. E se o incapaz perder uma ação na qual ele não tem direito, qual 
a lesão que a indisponibilidade sofreu? Nenhuma. Nesse caso, não haverá 
por que recorrer2. 

2 Sobre a questão, ver, com mais profundidade, Mazzilli (2011a, p. 223; 2011b, passim, Cap. 4).
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Conclusão
 Assim, a atuação do Ministério Público é muito clara: é possível 

distinguir com precisão o que a Instituição deve fazer em cada processo. Na 
hipótese de o interesse público que o trouxe aos autos ter sido violado e 
sucumbido, o Ministério Público será obrigado a agir ou reagir, em favor da 
prevalência desse interesse. Isso o torna parte parcial, no sentido técnico ou 
processual, não no sentido moral, porque moralmente o órgão do Ministério 
Público continua com liberdade de atuação, tanto que no processo crime 
pode pedir a  condenação de quem entenda culpado ou a absolvição de quem 
considere inocente, ou, no processo cível, continua com o poder de externar 
sua convicção, seja ela qual for.  

Em suma, quando o Ministério Público atuar num processo, será 
sempre parte. Mas ele vai fiscalizar o correto cumprimento da lei? Sim, 
sempre que atuar num processo, seja órgão agente ou interveniente, ele 
fiscalizará o correto cumprimento da lei.

Por que, então, vou chamá-lo de parte nos processos em que atue, 
se parte ele sempre é? E se o Ministério Público é sempre parte, por que 
quando for interveniente vou chamá-lo de fiscal da lei, se ele sempre fiscaliza 
o correto cumprimento da lei, seja interveniente ou não? 

Mais importante, portanto, do que dizer inutilmente que o Ministério 
Público é fiscal da lei, ou mais relevante do que perquirir se ele seria parte 
imparcial, é procurar saber a causa que o trouxe ao processo, para daí 
buscar as finalidades protetivas de sua atuação. A causa da atuação ora é 
um interesse ligado a uma pessoa, ora a uma relação jurídica, ou ao bem 
de todos; mas, seja numa hipótese ou noutra, sempre haverá um interesse 
público a ser zelado pela Instituição, que será diligenciar em prol da indispo-
nibilidade ou da defesa de um interesse de grande abrangência ou relevância 
social. Num processo em que não haja interesse algum pelo qual deva zelar, 
então nesses autos o Ministério Público não deve oficiar. 

MAZZILLI, H. N. Is Brazilian Ministério Público actually impartial? Justitia, São 
Paulo, v. 202/203, p. 241-249, Jan./Dec. 2011-2012.

• ABSTRACT: This article discusses whether the Brazilian Ministério Público 
is actually impartial in the civil and the penal process. The moral impar-
tiality of Ministério Público doesn’t conflict with its condition as a party in 
the law suit, since what matters is to investigate the causes and aims while 
carrying out its activities.



249Doutrina do Ministério Público / The Public Prosecutor´s Office Doctrine

• KEY WORDS: Ministério Público. Brazilian civil process. Brazilian penal 
process. The concept of party and impartiality in the law suit. Public 
interests. Causes and finalities of its actuation.

Referências 
DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. São 
Paulo: RT, 1986.
MAZZILLI, Hugo Nigro. A atuação do Ministério Público no processo civil 
brasileiro. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 910, p. 223-232, ago. 2011a.
________. A defesa dos interesses difusos em juízo. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011b.









253Laboratório / Laboratory

Conflito Aparente de Normas entre Transgressões 
Disciplinares e Crimes Militares e o Necessário 
Controle Externo da Atividade Policial Militar

Luciano Moreira GORRILHAS*

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Das transgressões disciplinares similares a crimes 
militares. 2 Noções sobre conflito aparente de normas. 3 Controle externo 
da atividade policial militar. Conclusão. Referências.

• RESUMO: Dentre as Polícias Judiciárias, a Polícia Judiciária Militar é a 
única que não possui formação jurídica. Assim, semelhanças redacionais 
existentes entre transgressões disciplinares (constantes em Regulamentos 
Militares) e crimes militares constituem verdadeiros conflitos aparentes de 
normas para os Comandos Militares que, frequentemente, instauram 
sindicâncias para apurar fatos que, em tese, afiguram-se crimes militares e 
deveriam ser investigados por meio de Inquérito Policial Militar (IPM). Os 
episódios apontados reclamam providências do Ministério Público Militar 
(MPM) no que diz respeito ao necessário e efetivo controle da atividade 
policial militar.

  
• PALAVRAS-CHAVE: Conflito aparente de normas. Transgressões 

 disciplinares. Crimes militares. Polícia Judiciária Militar. Controle externo 
da atividade policial militar.

Introdução
O presente trabalho tem, em um primeiro enfoque, o objetivo de 

ressaltar o rol de condutas similares existentes entre os regulamentos 
 disciplinares militares e o Código Penal Militar (CPM), fato gerador de 
 equivocadas interpretações pela Administração Militar que, com certa 
 frequência, aplica punições administrativas, diante de condutas que, na 
realidade, em tese, configuram crimes militares.

* Membro do Ministério Público Militar.
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Em um segundo momento, este ensaio se propõe a demonstrar a 
importância de um efetivo controle externo da Polícia Judiciária Militar da 
União pelo Ministério Público Militar (MPM).

Enfatize-se que a Polícia Judiciária Militar (PJM), em regra, é a primeira 
a se deparar com um ato infracional (penal ou disciplinar) e, nesse sentido, 
detém a primazia de eleger ou não – em casos de omissão – os meios julgados 
adequados para apurar conduta tida como irregular. Ocorre que, não raro, 
em razão das similitudes mencionadas, encontra dificuldades em eleger a 
norma a ser aplicada ao caso concreto.

Ressalte-se que o exercício da Polícia Judiciária Militar recai sobre 
comandantes e diretores de Organizações Militares (art. 7º do CPPM). 

Sucede que, diverso de outras Polícias Judiciárias (Federal e Civil), os 
oficiais das Forças Armadas com atribuições de investigar, originariamente 
ou por delegação, não possuem conhecimentos jurídicos necessários para 
interpretar leis, o que dificulta bastante o mister de adequar a norma ao 
fato, de forma escorreita.

Desse modo, prima facie, evidencia-se que, resultante de possíveis 
omissões da Administração militar em punir o infrator e de interpretações 
errôneas, referidas linhas atrás, delitos militares cometidos deixam de ser 
apreciados e julgados pelo Poder Judiciário Militar.

Com efeito, vez ou outra, um membro do Parquet Militar, no 
manuseio de um procedimento (Inquérito Policial Militar, Instrução 
Provisória de Deserção ou mesmo processo), defronta-se com fichas 
de alterações de militares ou boletins de serviço, assinalando crimes 
militares punidos como se fora transgressão disciplinar, sem que fosse 
instaurado o devido Inquérito Policial Militar (IPM).

Verifica-se, assim, que sindicâncias – meio utilizado para apurar infração 
disciplinar em âmbito militar – devem ser objeto de fiscalização pelo MPM.

1 Das transgressões disciplinares similares a crimes militares
Constam nos Regulamentos Disciplinares da Marinha (RDM), Exército 

(RDE) e Aeronáutica (RDA), conforme registro em quadro a seguir, disposi-
tivos com redações semelhantes aos contidos no Código Penal Militar, os 
quais se subsumem, às vezes, a mais de um tipo penal militar. Senão, veja-se:
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Transgressões disciplinares 
(Constantes nos Regulamentos Disciplinares)

Crimes militares
(Código Penal Militar)

RDM – ARTIGO 7º
27 – deixar de punir o subalterno que 
cometer contravenção, ou de promover sua 
punição pela autoridade competente.

Art. 322. Deixar de responsabilizar subor-
dinado que comete infração no exercício do 
cargo, ou, quando lhe falte competência, 
não levar o fato ao conhecimento da 
autoridade competente.

48 – extraviar ou concorrer para que se 
extraviem ou se estraguem quaisquer 
objetos da Fazenda Nacional ou docu-
mentos oficiais, estejam ou não sob sua 
responsabilidade direta.

Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, 
coisa alheia móvel.
Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou 
extraviar combustível, armamento, munição, 
peças de equipamento de navio ou de aeronave 
ou de engenho de guerra motomecanizado.

81 – fazer uso indevido de viaturas, 
embarcações ou aeronaves pertencentes 
à Marinha, desde que o ato não constitua 
crime.

Art. 241. Se a coisa é subtraída para o fim 
de uso momentâneo e, a seguir, vem a ser 
imediatamente restituída ou reposta no 
lugar onde se achava.

RDE – ANEXO 1

24 – Deixar de providenciar a tempo, na 
esfera de suas atribuições, por negligência, 
medidas contra qualquer irregularidade de 
que venha a tomar conhecimento.

Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, 
indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo 
contra expressa disposição de lei, para 
satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

86 – Desconsiderar ou desrespeitar 
autoridade constituída.

Art. 160. Desrespeitar superior diante de 
outro militar.

RDA – ARTIGO 10
5 – deixar de cumprir ou alterar, sem justo 
motivo, as determinações constantes da 
ordem de missão, ou qualquer outra deter-
minação escrita ou verbal.

Art. 196. Deixar o militar de desempenhar a 
missão que lhe foi confiada.

19 – abandonar o serviço para o qual tenha 
sido designado.
21 – dirigir-se ou referir-se a superior de 
modo desrespeitoso.
24 – ofender moralmente ou procurar 
desacreditar outra pessoa quer seja militar 
ou civil, ou concorrer para isso.

Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, 
o posto ou lugar de serviço que lhe tenha 
sido designado, ou o serviço que lhe cum-
pria, antes de termina-lo.
Art. 160. Desrespeitar superior diante de 
outro militar.
Art. 299. Desacatar militar no exercício de 
função de natureza militar ou em razão 
dela. 
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42 – tratar o subordinado hierárquico com 
injustiça, prepotência ou maus-tratos.

Art. 213. Maus-tratos

45 – introduzir, distribuir ou possuir, em 
Organização Militar, publicações, estampas 
prejudiciais à disciplina e à moral.

Art. 239. Produzir, distribuir, vender, expor 
à venda, exibir, adquirir ou ter em depósito 
para o fim de venda, distribuição ou 
exibição, livros, jornais, revistas, escritos, 
pinturas, gravuras, estampas, imagens, 
desenhos ou qualquer outro objeto 
de caráter obsceno, em lugar sujeito à 
administração militar, ou durante o período 
de exercício ou manobras. 

57 – travar disputa ou rixa. 
57 – travar luta corporal.

Art. 211. Participar de rixa, salvo para 
separar os contendores. 
Art. 157. Praticar violência contra superior.
Art. 175. Praticar violência contra inferior.

58 – embriagar-se com bebida alcoólica ou 
similar.

Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em 
serviço, ou apresentar-se embriagado para 
prestá-lo.

59 – fazer uso de psicotrópicos, entorpe-
centes ou similar.

Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, 
fornecer, ainda que gratuitamente, ter 
em depósito, transportar, trazer consigo, 
ainda que para uso próprio, guardar, 
ministrar ou entregar de qualquer forma a 
consumo substância entorpecente, ou que 
determine dependência física ou psíquica, 
em lugar sujeito à administração militar, 
sem  autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar. 

  
Dentre os equívocos mais frequentes, constantes em boletins militares, 

destacam-se o abandono de posto, a luta corporal, o uso de entorpecentes 
e o extravio de materiais. 

Não há, no meio jurídico castrense, consenso, no tocante à tipicidade 
penal em relação aos comportamentos aludidos, vale dizer, dependendo do 
caso concreto, o fato pode subsumir-se em crime militar ou transgressão 
disciplinar.

À guisa de exemplo, tome-se o abandono de posto nas seguintes 
situações:

1 o militar ausenta-se de seu posto, contudo, mantém a vigilância 
visual sobre o local que deveria permanecer;
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2 um militar escalado, como plantão de alojamento desarmado, 
portanto, serviço sem a natureza voltada para a segurança da 
Organização Militar (OM), ausenta-se do local.

Em ambos os casos mencionados, o articulista deste artigo filia-se à 
corrente que considera esses fatos transgressão disciplinar. Entende-se não 
haver lesão ao bem jurídico imediato tutelado, o qual, na concepção deste 
trabalho, é a segurança da OM. Ademais, in casu, deve prevalecer o princípio 
da proporcionalidade, no sentido de evitar-se resultados desproporcionais e 
injustos.

No tocante a outras condutas, tem-se que a luta corporal, em tese, 
quase sempre constituirá crime militar, uma vez que, diante da verticalização 
existente nas Forças Armadas (o mais antigo é considerado superior – art. 
24 do CPM), o agressor, em uma luta corporal, irá atingir um superior ou 
a um inferior hierárquico (violência contra superior – art. 157 do CPM e 
violência contra inferior – art. 175 do CPM). É de se observar que os delitos 
em menção se aperfeiçoam sem que haja lesão corporal, isto é, ocorrem 
desde as vias de fato.

O uso de entorpecente, em regra, não é crime, mas tão somente as 
condutas que lhes são precedentes: guardar, portar, vender e outras (art. 
290 CPM). Assim, o fato só poderá ser considerado transgressão disciplinar 
se não houver apreensão da droga ou o episódio não se adequar aos tipos 
penais do art. 202 (embriaguez em serviço) e art. 279 (embriaguez ao 
volante), todos do CPM.

Faz-se mister, entretanto, realçar, com veemência, que, em havendo 
similitudes entre transgressões disciplinares e crimes militares, o IPM deve 
necessariamente ser instaurado – o fórum de discussões doutrinárias é em 
juízo, no decorrer do processo. 

 De fato, o legislador penal castrense, nos dispositivos transcritos a 
seguir (lesão corporal e furto), deixa entreaberta a faculdade de o Juiz, de 
forma monocrática (antes do processo), e o Conselho de Justiça (durante o 
processo), considerar o fato transgressão disciplinar, resultando nítido que a 
incidência dessas hipóteses está atrelada a uma decisão judicial.

 
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 
§ 6º No caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a 
infração como disciplinar. 
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 
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§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, 
o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, 
diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como 
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um 
décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país. 
(grifou-se)

 Destaque-se que a legislação processual penal militar contemplou no 
referido dispositivo, expressamente, o princípio da insignificância.

2 Noções sobre conflito aparente de normas
Os manuais de direito, em geral, restringem os estudos relativos 

ao conflito aparente de normas à seara penal, fato que, na visão adotada 
neste trabalho, não afasta a existência de conflitos aparentes entre normas 
de naturezas diversas, notadamente em razão das semelhanças entre as 
expressões em conformidade, descritas no quadro comparativo apresentado 
anteriormente (Código Penal Militar e Regulamento Disciplinar das Forças 
Armadas).

Com efeito, segundo Damásio de Jesus (2003, p. 108), os pressupostos 
para a concorrência de normas são dois: 1) unidade de fato; e 2) pluralidades 
de normas regulando o mesmo fato.

No Direito Penal, faz-se necessário ainda a inexistência de sucessão 
temporal entre as leis, uma vez que a lei posterior sempre derroga a anterior, 
o que afasta a hipótese de conflito entre normas.

O conflito aparente de normas, na perspectiva da doutrina penal, é 
solucionado pelos princípios da especialidade, existente quando uma norma 
possui todos os elementos da outra e mais alguns que lhes dão caracte-
rísticas próprias (homicídio e infanticídio); princípio da subsidiariedade, 
chamado de soldado de reserva por Nelson Hungria, utilizado entre normas 
que descrevem graus de violações do mesmo bem jurídico (a subsidiária, 
de menor gravidade, é absorvida pela principal) e o princípio da consunção, 
quando presente entre as normas uma relação de meio a fim ou de minus a 
plus (a invasão de domicílio é consumida pelo crime de furto em residência).

Dos referidos princípios, o que mais encontra correspondência com 
o presente estudo é o princípio da subsidiariedade, uma vez que a infração 
disciplinar, quando concorrer com um crime, sempre se constituirá em um 
soldado da reserva, podendo, contudo, se houver, na conduta praticada, 
resíduo de infração administrativa, ser aplicada, de imediato, a devida 
punição disciplinar, sem que haja o instituto do bis in idem.
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3 Controle externo da atividade policial militar
A Polícia Judiciária Militar tem suas atribuições determinadas e 

 legitimadas pelo art. 7º do CPPM. Assim, não é reconhecida pela  Constituição 
Federal como Polícia Judiciária, tal como a Polícia Federal (art. 144, § 1º, III) e 
a Polícia Civil (art. 144, § 4º).

Como dito alhures, a Polícia Judiciária Militar é exercida pelas 
 autoridades elencadas no art. 7º, § 1º, do CPPM, vale dizer, oficiais sem 
formação jurídica inerente ao cargo.

Destarte, diferentemente de outras Polícias Judiciárias (Federal e 
Civil), cuja representação recai sobre Delegados de Polícia (com necessária 
formação jurídica), a Polícia Judiciária Militar, em regra, não apresenta as 
mesmas resistências demonstradas por Delegados de Polícia, no que diz 
respeito ao controle externo pelo MP sobre a atividade policial.

Todavia, a questão gera certa polêmica quando alguns Comandos 
militares, de forma equivocada, vislumbram uma tentativa de ingerência do 
MPM, na esfera de atuação administrativa militar (Polícia Administrativa) 
quando, por exemplo, Membros do Parquet, com o propósito de verificar 
a ocorrência de crime militar, requisitam boletins internos e sindicâncias 
instauradas na esfera de Organização Militar. 

Olvida, assim, a Administração Militar, que o Código Penal Militar 
contempla tipo penal diretamente relacionado à punição disciplinar – 
repita-se, apurado mediante sindicância. Refere-se, aqui, à norma encartada 
no art. 174 do CPM, verbis: “Exceder a faculdade de punir o subordinado, 
fazendo-o com rigor não permitido, ou ofendendo-o por palavra, ato ou 
escrito.”.

O artigo em questão, por si só, afora os argumentos já expendidos, 
justifica a intervenção ministerial no que tange a fiscalizar atos punitivos na 
ambiência castrense.

Desse modo, verifica-se que certos Comandantes militares desco-
nhecem normatizações referentes ao controle externo da atividade policial 
militar, dentre as quais merecem destaque as apontadas a seguir.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, no art. 129, inc. VII, dentre 
as funções institucionais do MP, o controle externo da atividade policial.

Em 1993, a Lei Complementar nº 75 – ao dispor sobre a organização, 
as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União (MPU) – traçou 
algumas diretrizes inerentes ao controle externo da atividade policial no 
art. 9º:
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I – ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais;
II – ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fim 
policial;
III – representar à autoridade competente pela adoção de 
providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir 
ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder;
IV – requisitar à autoridade competente para instauração de 
inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no 
exercício da atividade policial;
V – promover a ação penal por abuso de poder.

Em 2007, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 
mediante Resolução nº 20, de 28 de maio, com o propósito de preencher 
lacunas relativas à falta de regulamentação da matéria, definiu as principais 
atividades decorrentes do controle externo da atividade policial, no art. 4º, 
verbis:

I – realizar visitas ordinárias periódicas e, quando necessárias, 
a qualquer tempo, visitas extraordinárias, em repartições 
policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartela-
mentos militares existentes em sua área de atribuição;
II – examinar, em quaisquer dos órgãos referidos no inciso 
anterior, autos de inquérito policial, inquérito policial militar, 
autos de prisão em flagrante ou qualquer outro expediente 
ou documento de natureza persecutória penal, ainda que 
conclusos à autoridade, deles podendo extrair cópia ou tomar 
apontamentos, fiscalizando seu andamento e regularidade;
III – fiscalizar a destinação de armas, valores, substâncias entor-
pecentes, veículos e objetos apreendidos;
IV – fiscalizar o cumprimento dos mandados de prisão, das 
requisições e demais medidas determinadas pelo Ministério 
Público e pelo Poder Judiciário, inclusive no que se refere aos 
prazos;
V – verificar as cópias dos boletins de ocorrência ou sindi-
câncias que não geraram instauração de Inquérito Policial e a 
motivação do despacho da autoridade policial, podendo requi-
sitar a instauração do inquérito, se julgar necessário;
VI – comunicar à autoridade responsável pela repartição 
ou unidade militar, bem como à respectiva corregedoria ou 
autoridade superior, para as devidas providências, no caso de 
constatação de irregularidades no trato de questões relativas 
à atividade de investigação penal que importem em falta 
funcional ou disciplinar;
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VII – solicitar, se necessária, a prestação de auxílio ou colabo-
ração das corregedorias dos órgãos policiais, para fins de 
cumprimento do controle externo;
VIII – fiscalizar cumprimento das medidas de quebra de sigilo 
de comunicações, na forma da lei, inclusive através do órgão 
responsável pela execução da medida;
IX – expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços 
policiais, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens 
cuja defesa seja de responsabilidade do Ministério Público, 
fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis.

Em 2008, o Conselho Superior do Ministério Público Militar (CSMPM) 
editou, pela Resolução nº 55, de 9 de abril, as atividades adotadas pelo 
MPM, no que tange ao controle externo da atividade policial militar, nos 
mesmos moldes da preconizada pelo CNMP, adaptando-a às terminologias 
utilizadas na esfera de atuação do MPM. Inovou, entretanto, quando sujeitou 
ao controle externo da atividade policial, pelo MPM, todo os órgãos policiais 
que, porventura, estejam apurando crimes de natureza militar.

  
Conclusão

  
Considerados os motivos expostos, pode-se, em síntese, concluir o 

seguinte:

1 os regulamentos disciplinares descrevem vários comportamentos 
que, em tese, configuram crime militar;

2   a tarefa de definir se um fato, constante nos regulamentos militares, 
com semelhante redação no Código Penal Militar, configura ou 
não crime militar, está afeta à Justiça – neste caso, o IPM deve ser 
instaurado;

3  o controle da atividade policial militar, pelo MPM, deve ocorrer de 
modo mais intenso do que em outros ramos do MPU, direcionando-
se, inclusive, à verificação de cópias de boletins ou sindicâncias que 
não geraram instauração de inquérito policial militar.

GORRILHAS, L. M. Apparent conflict of laws between disciplinary trans-
gressions and military crimes and the necessary external control of 
Military Police activity. Justitia, São Paulo, v. 202/203, p. 253-263, Jan./Dec. 
2011-2012.
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• ABSTRACT: Among the Judiciary Police, the Military Judicial Police is the 
only one that has no legal training. Thus, existing redactional similarities 
between disciplinary transgressions (constant in Military Regulations) 
and military crimes represent apparent conflict of laws for the Military 
Command, which often introduce investigations to ascertain facts which, 
in theory, it appears to be military crimes and should be investigated by 
Inquérito Policial Militar (IPM). The pointed episodes complain actions 
from Ministério Público Militar (MPM) with regard to the necessary and 
effective control of the military police activity.

• KEY WORDS: Apparent conflict of laws. Disciplinary transgressions. Military 
crimes. Military Judicial Police. External control of military police activity. 
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Infrações Administrativas Contra o 
Meio Ambiente1

Geraldo Ferreira LANFREDI* 

 
• SUMÁRIO: Introdução. 1 Conceituações preliminares da matéria sobre 

infrações administrativas ambientais. 2 Exame específico das infrações 
administrativas ambientais. 2.1 Definição da infração administrativa (art. 
70 da LCA). 2.2 A quem compete apurar a infração ambiental. 2.2.1 Direito 
de petição. 2.2.2 Apuração ex officio. 2.2.3 Processo administrativo, 
ampla defesa e contraditório. 2.3 Prazos no processo administrativo 
para apuração da infração ambiental (art. 71 da LCA). 2.3.1 Regras para 
a apuração de infração ambiental. 2.3.2 Auto de infração. 2.3.3 Apresen-
tação da defesa. 2.3.4 Julgamento do Auto de Infração. 2.3.5 Recurso 
da decisão condenatória. 2.3.6 Pagamento de multa. 2.4 Sanções por 
infrações administrativas ambientais (art. 72 da LCA). 2.4.1 Advertência. 
2.4.2 Multa simples. 2.4.3 Multa diária. 2.4.4 Apreensão dos animais, 
produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, 
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, 
bem como destruição ou inutilização dos produtos. 2.4.5 Suspensão de 
venda e fabricação de produto. 2.4.6 Embargo de obra ou atividade. 2.4.7 
Demolição de obra. 2.4.8 Suspensão parcial ou total das atividades. 2.4.9 
Sanções restritivas de direitos. 2.4.10 Reparação dos danos causados. 2.5 
Destinação dos valores arrecadados para um fundo específico (art. 73 da 
LCA). 2.6 Unidades de medida da multa (art. 74 da LCA). 2.7 Valoração 

1 Texto revisto, ampliado e modificado para a Revista Justitia, originalmente publicado em 
SALVADOR NETTO, A. Velludo; SOUZA, Luciano Anderson de (Coords.). Comentários à lei 
de crimes ambientais – lei no 9.605/1998. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 328-352. 
Trata-se, pois, de obra inédita. 

* Juiz de Direito aposentado; Advogado na área ambiental e autor de vários livros, entre os 
quais Política ambiental: busca de efetividade de seus instrumentos (2. ed. São Paulo: RT, 
2007). Doutor em Direito Civil e Ambiental pela Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo (USP); licenciado em Filosofia e Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de 
Roma (PUG/Roma); diplomado em Direito Comparado pela Universidade do Havre/França. 
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da multa (art. 75 da LCA). 2.8 Não se deve punir em duplicidade por uma 
mesma infração (art. 76 da LCA). Conclusão. Referências. 

• RESUMO: Este trabalho desenvolve comentários à Lei dos Crimes 
Ambientais (LCA), no que diz respeito, especificamente, às infrações 
administrativas contra o meio ambiente, objeto do Capítulo VI, arts. 70 
a 76, da Lei nº 9.605/1998. Depois de fazer uma abordagem histórica 
da legislação ambiental, desde as Ordenações do Reino, em Portugal, 
passando pelos períodos imperiais e republicano, no Brasil, aborda o 
conceito de infração administrativa ambiental para, então, a examinar e 
comentar, uma a uma, as infrações ambientais. 

• PALAVRAS-CHAVE: Legislação ambiental. Crimes contra o meio ambiente. 
Infrações administrativas. Infrações ambientais. Problemática ambiental. 

Introdução
Para melhor entender o tema, cuidar-se-á, inicialmente, da origem e 

evolução históricas dos crimes contra o meio ambiente, em relação ao Brasil. 
Com esse propósito, a análise será iniciada pela legislação ambiental que 
vigorou no País, desde o século XVI, e que teve origem em Portugal2. 

Na época em que era colônia de Portugal ou Reino Unido de Portugal, 
o Brasil se regulou pelas Ordenações do Reino. 

Com efeito, a evolução das leis ecológicas, muito recentes no cenário 
jurídico brasileiro, deve-se à Mãe-Pátria, da qual o Brasil foi colônia até o 
início do século XIX. Para entendimento, pois, da legislação ambiental em 
vigor naquela época, há de se fazer um “exame simultâneo da história e das 
normas jurídicas portuguesas, que visavam a proteger as riquezas brasileiras 
que supriam a metrópole, sobretudo em madeiras empregadas para impul-
sionar a marinha mercante” (WAINER, 1995, p. 158). 

Nesse sentido, nota-se que não era tanto o cuidado com o ambiente 
que predominava naqueles tempos, mas a procura do lucro com o comércio 
das madeiras, uma vez que “a preocupação com a proteção ao meio ambiente 
sempre foi guiada pelo aspecto econômico. Por tal motivo, a legislação 

2 Ver Wainer (1995, p. 158), cujo texto é um resumo do livro Legislação Ambiental brasileira: 
subsídios para a história do direito ambiental, publicado pela Forense. Cf., ainda, Lanfredi 
et al. (2004, p. 1-4). 
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portuguesa sobre o assunto, que vigorava no Brasil, sempre coibiu o corte 
de madeiras nobres” (FREITAS, 1998, p. 25). 

Colhe-se, portanto, que, no Brasil, no tocante ao meio ambiente, a 
preocupação era quase toda voltada para o caráter econômico3. 

Característica do Direito de Portugal eram as “forais” ou cartas de foro, 
cartas do rei ou de outros senhores. O Direito Foraleiro e os costumes tradi-
cionais fizeram esquecer o Direito romano-gótico. 

Nas justiças eclesiásticas, aplicava-se o Direito Canônico. 
No século XIII, vem a reação. Afonso III organiza a justiça e disciplina o 

processo, incentivando o estudo do Direito romano dos glosadores. D. Diniz, 
seu sucessor, cria a Universidade de Lisboa (ano 1308), onde se ensinava o 
Direito Romano. Fez traduzir a Lei das Sete Partidas, de substância romana 
(ver MARQUES, 1974; SANTOS, 1994).

O rei Afonso V, no século XV (ano 1446), promulga o primeiro Código 
português, dividido em cinco livros, cujas fontes principais eram o Direito 
Romano e o Direito Canônico. 

As Ordenações Afonsinas eram a legislação portuguesa vigente por 
ocasião do descobrimento do Brasil. 

Considerava-se muito evoluída para a época a legislação ambiental 
portuguesa, que se preocupava com a falta de alimentos, sobretudo de 
cereais. O pão e a farinha não podiam ser exportados, em face de norma 
determinava “que non levem pam, nem farinha pera fora do regno, per mar 
nem per terra” (Livro V, Título XXXXVIII, das Ordenações Afonsinas). 

No que tange às aves, seu furto, para efeitos criminais, era equiparado 
a qualquer outra espécie de delito4. 

3 Trennepohl (2006, p. 14) salienta que “Os recursos naturais eram protegidos pela sua 
importância como bens de consumo imediato ou matéria prima para a produção. Preva-
lecia uma visão economicista, antropocêntrica e imediatista, sem maiores preocupações 
com preservação ambiental, como se o equilíbrio da natureza não fosse necessário à 
qualidade de vida da população”. 

4 Ainda um dispositivo ambiental bastante evoluído, até mesmo para os dias atuais, “era 
a proibição do corte deliberado de árvores frutíferas”. Seu corte era considerado “crime 
de injúria ao rei, tamanha a preocupação com as madeiras” (WAINER, 1995, p. 160). 
Releva observar, ademais, a propósito da proteção à flora, que o pau-brasil foi a primeira 
riqueza da terra brasileira (cujo “nome, Brasil, já é, em si, ecológico”) e ensejou o primeiro 
contrato com a Coroa Portuguesa. 
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As Ordenações Manuelinas, por sua vez, foram obra do rei D. Manoel, 
no século XVI (ano 1521), que se mantiveram dentro do sistema e do 
espírito das legislações anteriores, com acréscimo de normas posteriores e 
 ascendência do Direito Canônico. 

No tocante à proteção ambiental, esta se mostrou mais detalhada e 
moderna: proibia a caça de animais, como perdizes, lebres e coelhos (Livro 
V, Tít. LXXXIIII), bem como introduziu o conceito de zoneamento ambiental. 
Liberava-se a caça em determinados locais e se vedava em outros. 

Em relação ao corte de árvores frutíferas, nessas Ordenações a 
reparação do dano é tratada com maior rigor5. 

As Ordenações Filipinas, expedidas no século XVII (ano 1603), de fundo 
romano-canônico, foram obra do rei Filipe I de Portugal. 

Destacam-se, relativamente à matéria ambiental, questões  urbanísticas, 
entre as quais programas de obras públicas, como construção de calçadas e 
plantio de árvores em terrenos baldios. 

Com essas Ordenações, surge a teoria da responsabilidade subjetiva e 
da responsabilidade objetiva, com referência a danos causados por animais 
em pomares vizinhos, bem como o conceito de poluição. 

É interessante notar que “inúmeras normas previam uma recompensa 
para quem delatasse seu infrator, de modo a estimular o povo a cuidar do 
patrimônio público português”, do mesmo modo que não estava enraizado o 
sentido de bem público no espírito do homem que se estabelecia nas terras 
brasileiras. A propósito, o Padre Antônio Vieira denunciava em seus sermões 
que os ministros portugueses não vinham ao Brasil em busca do bem, e, sim, 
dos bens6. 

Por fim, no que diz respeito à evolução histórica em estudo, 
vale observar que “a legislação extravagante que acompanhou 

5 De acordo com Wainer (1995, p. 161), “Ainda nas Ordenações Manuelinas em relação ao 
corte de árvores frutíferas, a teoria da reparação do dano apresenta nova evolução. São 
atribuídas severas penalidades e pagamento de distintas multas, de acordo com o valor 
das árvores abatidas”. 

6 Destaca-se que, “Anteriormente, da mesma forma, Duarte Coelho, a quem coube a 
Capitania de Pernambuco, em carta datada de dezembro de 1546, rogava ao rei que o 
livrasse dos degradados, que nenhum fruto nem bem fazem na terra [...] o Capitão não 
teve seu pedido atendido e os degradados não foram daqui afastados” (WAINER, 1995, 
p. 163).
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o desenvolvimento do Brasil-colônia, de natureza penal, civil 
e administrativa, foi profusa e mal sistematizada, visando 
sobretudo a regulamentar a extração e o comércio das riquezas 
naturais e o trabalho da mão-de-obra escrava; por isso continha 
várias determinações de natureza ambiental, mais tarde acres-
cidas das normas reguladoras das atividades de extração de 
minérios, extremamente severa e detalhista. 
Todavia, a extensão das terras coloniais, as grandes distâncias 
a serem vencidas e as dificuldades de veiculação das novas leis 
tornavam difícil a sua aplicação”. (FERREIRA, 1995, p. 79) 

No período imperial, escassez de madeira na Europa fazia que o 
segmento florestal do Brasil fosse muito valorizado, sobretudo em razão 
do alto consumo desse produto como combustível, em que prevalecia uma 
visão economicista e antropocêntrica, sem preocupação com a preservação 
ambiental (TRENNEPOHL, 2006, p. 14). 

 No período republicano, tanto a primeira Constituição (24 de fevereiro 
de 1891) quanto as demais (1934, 1937, 1946 e 1967) foram bastante 
franciscanas na preocupação com o meio ambiente, enquanto a de 1988, 
atualmente em vigor, “mereceu entusiasmada aclamação como uma das mais 
modernas do mundo pela sua preocupação com o meio ambiente”, tendo a 
questão ambiental recebido um capítulo exclusivo, em que “estabelece para 
o Poder Público e para coletividade o dever de defender e preservar o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado como essencial à sadia qualidade de 
vida das presentes e futuras gerações” (TRENNEPOHL, 2006, p. 14-18; cf., 
ainda, PRADO, 2001, p. 15). 

A marca economicista, também presente na legislação ordinária, ainda 
que de maneira menos acentuada, operou mudança a partir de 1981, com a 
edição da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Com efeito, tanto no Código Florestal (Lei nº 4.771, de 15 de setembro 
de 1965) como na Lei da Caça (Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967), na Lei da 
Pesca (Decreto-lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967), e no Código das Águas 
(Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934), aparece a “errônea concepção 
de que os recursos naturais estavam à disposição das necessidades do 
homem”, com um caráter, pois, antropocêntrico, operando-se, então, com 
a edição da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que formulou a Política 
Nacional do Meio Ambiente, uma “visão eminentemente ambiental”, em 
que o meio ambiente é declarado patrimônio público, com o propósito de 
possibilitar sua preservação e melhoria, bem como recuperar sua qualidade, 
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visando assegurar condições para o desenvolvimento socioeconômico do 
País (TRENNEPOHL, 2006, p. 20-21)7. 

Os princípios gizados na Política Nacional do Meio Ambiente tiveram 
por objetivo, portanto, compatibilizar o desenvolvimento econômico-social 
com a preservação da qualidade do meio ambiente, tendo o diploma legal 
em foco dado acentuado destaque aos instrumentos da educação e da 
reparação. 

A educação ambiental há de ser considerada o fator pedagógico 
primordial e prioritário, “o primeiro grande passo” para criar uma consci-
ência ecológica e gerar novos hábitos, a fim de atingir os objetivos da política 
ambiental. O que importa é, com efeito, criar uma nova cultura, novas ideias, 
que vão significar a sobrevivência do ecossistema e da espécie humana, 
sendo certo, no entanto, que esse comportamento deverá inserir-se em uma 
visão maior do processo educativo ecológico. 

A reparação ambiental, por sua vez, visa à recomposição do ambiente 
degradado ou à compensação ou, ainda, ao pagamento de indenização (Lei 
nº 6.938/1981), cuja ação civil pública é o instrumento mais adequado para 
discutir problemas relativos ao meio ambiente. 

Efetivamente, o texto legal responsável pela ação civil pública, em 
vigor há duas décadas, revolucionou o sistema processual brasileiro e foi 
concebido para permitir a defesa dos interesses coletivos da população 
(LANFREDI, 2007, p. 277). 

É de se lamentar, no entanto, que o art. 14 da Lei nº 6.938/1981 tenha 
estabelecido penalidades inexpressivas no caso de não observância das 
medidas de preservação ambiental, no limite máximo de, aproximadamente, 
cinco mil reais, em valores atuais, quando, à evidência, a norma jurídica deve 
conter imposição de penalidade adequada pela inobservância das normas 
necessárias à preservação ecológica, sob pena de mostrar-se ineficiente para 
desestimular atividades danosas ao equilíbrio ambiental (TRENNEPOHL, 
2006, p. 22). 

Com relação aos órgãos responsáveis pela execução da política 
ambiental, ao ensejo do advento da nova ordem jurídica promovida pela 
Carta Política Fundamental de 1988, havia quatro: Secretaria Especial do 

7 A Lei nº 6.938/1981 foi o primeiro texto legal nacional com uma visão da qualidade 
ambiental propícia à vida, dispondo sobre os fins, os mecanismos de formulação e uma 
Política Nacional do Meio Ambiente.
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Meio Ambiente (Sema), criada pelo Decreto nº 73.030/1973; Instituto 
Brasileiro do Desenvolvimento Florestal (IBDF), instituído pelo Decreto-lei 
nº 289/1967, órgão competente para execução das diretrizes do Código 
Florestal (Lei nº 4.771/1965); Superintendência de Desenvolvimento da 
Pesca (Sudepe), criada pela Lei Delegada nº 10/1962, e, por fim, Superinten-
dência da Borracha (Sudhvea), instituída pela Lei nº 5.227/1967, todas elas 
ainda identificadas com a mesma orientação economicista da mentalidade 
anterior, à exceção da Sema, que procurava condicionar suas atividades ao 
bem-estar da população. 

Em seguida, extintos os organismos governamentais citados no 
parágrafo anterior, foi criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o qual herdou tanto as atribuições, 
cargos, funções e empregos como as deficiências. 

Malgrado as dificuldades reinantes, há de se notar, todavia, que bons 
ventos legislativos sopraram para incrementar as mudanças havidas nos 
organismos federais. 

Com efeito, foi editada, em 12 de fevereiro de 1998, a Lei nº 9.605, 
conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, que estabeleceu as sanções 
legais para as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e definiu os 
procedimentos para a apuração das infrações ambientais na esfera adminis-
trativa, legislação essa seguida pelo Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 
1999, que especificou as sanções administrativas aplicáveis à violação das 
regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio 
ambiente. 

Dessa forma, ficou bem servido o Ibama, em termos de  instrumentos 
legais, para executar a Política Nacional do Meio Ambiente, cuja 
 mentalidade dos funcionários, no entanto, passou por um processo lento 
e gradativo, em razão da falta de novos servidores, devendo-se anotar que 
é,  justamente, o Ibama o órgão federal executor da política ambiental, 
enquanto o Ministério do Meio Ambiente (MMA) é a instituição central do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) (LANFREDI et al., 2004, p. 87)8. 

8 Para dar dinamismo ao Sisnama e renovar os quadros do Ibama, o Governo Federal, pela 
Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002, instituiu, em boa hora, a carreira de especialistas 
em meio ambiente, composta pelos cargos de gestor ambiental, gestor administrativo, 
analista ambiental, analista administrativo, técnico ambiental, técnico administrativo e 
auxiliar administrativo, cujos cargos criados, no expressivo número de 300, foram objeto 
de concurso público.
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Não obstante todos os percalços e reveses, não há como 
negar um significativo avanço na defesa do meio ambiente no 
Brasil, nestas duas últimas décadas, tanto no aperfeiçoamento 
constante das normas aplicáveis, quanto na atuação dos órgãos 
encarregados de aplicá-las, considerando a timidez que carac-
terizou a ação do Poder Público até o último quartel do século 
passado. (TRENNEPOHL, 2006, p. 28; cf., ainda, LANFREDI, 
2006, p. VII)

É indispensável a citação colacionada, tendo em vista sua importância 
no contexto do trabalho.

1 Conceituações preliminares da matéria sobre infrações administrativas 
ambientais

O advento, em 1998, da Lei dos Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) 
veio proporcionar uma visão integrada dos tipos penais e das infrações 
administrativas, de natureza ecológica, dando o devido atendimento à 
política de responsabilidade penal e administrativa nessa área tão relevante 
(LANFREDI, 2007, p. 127). 

Na verdade, as linhas mestras da responsabilidade administrativa 
ambiental já se haviam gizado, dez anos antes, na Constituição Federal, art. 
225, caput, ao definir o meio ambiente ecologicamente equilibrado como 
direito de todos, cuja natureza se configura como bem de uso comum do 
povo e essencial à qualidade de vida sadia, “impondo a co-responsabilidade 
do cidadão e do poder público por sua defesa e preservação” (MILARÉ; 
COSTA JUNIOR, 2002, p. 197)9. 

 Ainda, para afastar o dano ambiental, a Lex Magna acrescenta, no 
art. 225, § 3º, que “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados”. 

Resulta do dispositivo constitucional em questão que o dano ao 
meio ambiente apresenta três repercussões na área jurídica, uma vez que 

9 Obra que se mantém como importante referência para este trabalho e que tem na Lei nº 
9.605/1998 seu diploma básico, cujos arts. 70 a 76 serão objeto do presente estudo.
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o poluidor, mediante um único ato danoso, pode ser responsabilizado, 
 alternativa ou cumulativamente, nas esferas penal, administrativa e civil10. 

Desde 1981, sete anos, portanto, antes da entrada em vigor da Consti-
tuição Federal de 1988, estava disciplinado na esfera civil, pela Lei da Política 
Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), segundo o princípio da 
responsabilidade objetiva, a cominação de penas para as condutas lesivas 
ao meio ambiente. 

Uma vez dado o devido tratamento das responsabilidades penal 
e administrativa pela Lei nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes 
Ambientais (LCA), esse diploma legal dedicou o Capítulo VI ao tema das 
infrações administrativas e respectivas sanções, em razão do que se cuidará, 
neste trabalho, da responsabilidade administrativa em matéria ambiental, 
objeto dos arts. 70 a 76 da legislação em tela, que revogaram o art. 14 da Lei 
nº 6.938/1981. 

Há de se notar que, enquanto as sanções civis e penais só se aplicam pelo 
Poder Judiciário, as administrativas, por seu turno, são impostas aos infratores 
pelos agentes credenciados da Administração direta ou indireta da União, do 
Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, onde se configura a expressão 
do poder de polícia conferido à Administração Pública, cuja aplicação de 
sanções administrativas pelos entes credenciados pauta-se pelo princípio da 
legalidade. 

A sanção aplicada, no caso, reclama, portanto, expressa previsão legal, 
uma vez que ”ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude da lei” (arts. 5, II, 37, caput, e 84, IV, da CF), o que 
não permite à Administração impor nenhuma obrigação a terceiros, se não 
estiver prevista em lei, de tal sorte que não pode uma simples portaria ou 
resolução criar um dispositivo infracional e impor multa (MELLO, 2005, p. 
73/74; cf., também, FREITAS, V. P.; FREITAS, G. P., 2001, p. 307 apud MILARÉ; 
COSTA JUNIOR, 2002, p. 201).

10 A propósito, veja-se: “Assim, por exemplo, o carreamento de efluentes para um manancial, 
comprometendo a fauna ictiológica e as conduções sanitárias do meio ambiente, pode 
ensejar: a) pagamento de multa de R$ 5.000.00 a R$ 1.000.000,00, com base no art. 18 
do Decreto 3.179/99; b) condenação à pena de detenção, de 1 a 3 anos, ou multa, ou 
ambas cumulativamente, com base no art.33 da Lei 9.605/98; pagamento de indenização 
ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, com base no art.14, § 1, da Lei 
6.938/81” (MILARÉ; COSTA JUNIOR, 2002, p. 198).
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Esta última legislação e as Resoluções normativas do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (Conama) sempre reconheceram, expressamente, a 
competência dos Estados e Municípios para editar normas complementares 
às federais. Além disso, atribuíram, ordinariamente, aos Estados a execução 
das normas federais, reservando-se à União ação supletiva. 

Portanto, Estados e Municípios também podem legislar sobre a 
proteção ambiental, bem como estão em condições de definir infrações 
administrativas e suas respectivas penalidades, respeitados os princípios 
gerais consignados na Lei Federal (arts. 23, VI, 24, 30, II, da CF, e Lei nº 
6.938/1981), daí por que “os arts. 70 a 76 da Lei 9.605/98 não são as únicas 
normas sobre infrações administrativas” (MILARÉ; COSTA JUNIOR, 2002, p. 
204). 

2 Exame específico das infrações administrativas ambientais 
2.1 Definição da infração administrativa (art. 70 da LCA) 

O art. 70 da Lei de Crimes Ambientais (LCA) assim dispõe:

Art. 70 Considera-se infração administrativa ambiental toda 
ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, 
promoção proteção e recuperação do meio ambiente. 
§ 1º – São autoridades competentes para lavrar auto de infração 
ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários 
de órgãos ambientais e instaurar integrantes do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, designados para as 
atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias 
dos Portos, do Ministério da Marinha. 
§ 2º – Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá 
dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo 
anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia. 
§ 3º – A autoridade ambiental que tiver conhecimento de 
infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração 
imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena 
de co-responsabilidade. 
§ 4º – As infrações ambientais são apuradas em processo 
administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e 
o contraditório, observadas as disposições desta Lei. 

O que se constata no art. 70, caput, da LCA, é que a infração adminis-
trativa ambiental está ali definida de uma “forma muito aberta e abrangente, 
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não especificando uma a uma as diversas formas de violação das regras 
jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente” 
(MILARÉ; COSTA JUNIOR, 2002, p. 205), de sorte a seguir o revogado art. 14 
da Lei nº 6.938/1981 e acompanhar a mesma linha do art. 3º, inc. III, da 
Lei nº 6.938/1981, no que respeita à conceituação de poluição11. Conclui-se, 
pois, que 

[...] a infração administrativa em matéria ambiental, não 
é caracterizada apenas pela em matéria ambiental, não é 
caracterizada apenas pela inobservância de notas e padrões 
estabelecidos, mas, também, pelo resultado danoso, descrito 
na norma citada. É dizer, o dano ao ambiente natural ou artificial 
constitui o cerne da infração ambiental, como caracterizado na 
Lei paulista 977/76, em seu art. 2º12. 

Poluir, portanto, é desobedecer a padrões específicos ou lançar 
emissões que, de forma efetiva ou potencial, causem dano ao meio ambiente, 
não se exigindo, destarte, a efetiva ocorrência do dano, mas tão somente o 
perigo de sua ocorrência. 

A caracterização mais abrangente emprestada à infração ambiental no 
art. 70 da Lei nº 9.605/1998, em estudo, afigura-se, pois, como correta. 

Note-se, porém, que o Decreto nº 3.179/1999, que regulamentou a 
LCA, dispôs, de forma insuficiente, a especificação das sanções aplicáveis 
às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, deixando de abrigar o 
universo possível das infrações ambientais. 

11 Lei nº 6.938/1981, art. 3º, inc. III: “poluição, a degradação da qualidade ambiental resul-
tante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades sócias e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do 
meio ambiente; e) lancem matérias ou energia estabelecidas”. 

12 Lei paulista nº 977/1976, art. 2º “Considera-se poluição do meio ambiente a presença, 
o lançamento ou a liberação, nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma 
de matéria ou energia, com intensidade, em quantidade, de concentração ou com 
características em desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência desta 
Lei, ou que tornem ou possam tornar as águas, o ar ou solo; I – impróprios, nocivos ou 
ofensivos à saúde; II – inconvenientes ao bem-estar público; III – e às atividades normais 
da comunidade”. 
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Está ao alcance dos Estados, por conseguinte, melhor definir as 
infrações administrativas, como analisado anteriormente, não ficando, 
assim, sujeitos à restrita tipificação do Decreto Federal em foco. 

2.2 A quem compete apurar a infração ambiental 
Nos termos do art. 70, § 1º, da LCA, compete aos funcionários dos 

órgãos ambientais dos três níveis de Governo, bem como aos agentes 
das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha, designados para as 
atividades de fiscalização, o poder para lavrar autos de infração e instaurar 
processos administrativos. 

Só o caso concreto, no entanto, indicará qual, dentre as 
elencadas, será a autoridade competente para a apuração das 
infrações e aplicação das respectivas sanções administrativas. 
É regra geral que essa competência está atrelada à atribuição 
para licenciar a atividade ou empreendimento vale dizer, 
cabe precipuamente ao Estado, Distrito Federal ou Município, 
atuando a União excepcionalmente, nos casos expressos em lei 
e em caráter supletivo. (MILARÉ; COSTA JUNIOR, 2002, p. 209)

2.2.1 Direito de petição 
Podem, também, os indivíduos interessados, pessoa física ou jurídica, 

independentemente da idade, exercer o direito de petição, conforme previsto 
no § 2º do art. 70 da LCA, provocando a Administração para que desem-
penhe seu poder de polícia ambiental. Uma vez feito o pedido, o peticionário 
não poderá retratar-se, porquanto a notitia damni deverá ser inteiramente 
apurada, por envolver interesse transindividual, do mesmo modo que fica 
obrigada a autoridade destinatária a dar a devida resposta ao pedido. 

Ressalte-se que alguns requisitos deverão ser observados pelo 
interessado em seu pedido, conforme prevê o art. 6º da Lei nº 9.784/1999: 
autoridade administrativa a que se dirige; identificação, qualificação e 
endereço do interessado ou do seu representante; exposição dos fatos e 
seus fundamentos; data e assinatura. 

2.2.2 Apuração ex officio 
Na hipótese de se tratar de autoridade, esta se obriga, por igual, a 

apurar o atentado ao meio ambiente, tornando-se, por isso, desnecessária 
a provocação de qualquer outro interessado. 
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Embora ao infrator a responsabilidade civil seja objetiva, independen-
temente de dolo ou culpa, no que respeita ao servidor a responsabilidade 
será sempre condicionada à sua culpa ou dolo, devendo a corresponsabi-
lidade a que se refere o § 3º restringir-se à esfera administrativa, conforme 
as regras próprias de seu regime funcional. 

2.2.3 Processo administrativo, ampla defesa e contraditório 
A Constituição Federal, no art. 5º, inc. LV, preceitua que “aos litigantes, 

em processo judicial ou administrativos, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes”. 

Portanto, o processo administrativo, no que respeita às infrações 
ao meio ambiente, deverá observar o devido processo legal, previsto nas 
normas constitucionais e objeto da Lei nº 9.784/1999, que não dispensam a 
ampla defesa e o contraditório. 

2.3 Prazos no processo administrativo para apuração da infração 
ambiental (art. 71 da LCA) 

O processo administrativo, na apuração de infração ambiental, deve 
observar os seguintes prazos máximos: 

I – vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação 
contra o auto de infração, contados da data da ciência da 
autuação; 
II – trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de 
infração, contados da data da sua lavratura, apresentada ou 
não a defesa ou impugnação; 
III – vinte dias para o infrator recorrer da decisão condenatória 
à instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente – 
SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da 
Marinha, de acordo com o tipo de autuação; 
IV – cinco dias para o pagamento de multa, contado da data do 
recebimento da notificação. 

2.3.1 Regras para a apuração de infração ambiental 
Importa observar, antes de tudo, que as regras do presente dispo-

sitivo só se aplicam à Administração federal, uma vez que a organização 
administrativa dos Estados e dos Municípios é matéria da competência 
administrativa dessas pessoas jurídicas de Direito Público, competindo a 
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cada um desses entes, à falta de um Código Administrativo no Brasil, fixar 
suas próprias regras, “cada um estabelecendo rito próprio ou se valendo da 
norma federal, integral ou subsidiariamente” (FREITAS, V. P.; FREITAS, G. P., 
2006, p. 359-336).

Ao estabelecer os prazos máximos do processo administrativo, no que 
tange à defesa, julgamento, recurso e pagamento de multa, o objetivo do 
legislador foi “evitar a costumeira procrastinação e conseqüente prescrição 
da pretensão punitiva” (MILARÉ; COSTA JUNIOR, 2002, p. 214). 

Por outro lado, há de se realçar que o processo em tela se limita às 
penalidades de multa, como previsto, expressamente, no inc. IV do art. 71. 

Como, no entanto, o Decreto nº 3.179/1999, que regulamentou a 
Lei nº 9.605/1998, descuidou, estranhamente, da disciplina do processo 
administrativo, o Ibama, para suprir a omissão, editou a Instrução Normativa 
nº 7, de 25 de abril de 2002, para apuração da infração ambiental. 

2.3.2 Auto de Infração 
A lavratura do Auto de Infração dá início ao processo administrativo 

de apuração da infração ambiental, oportunidade em que deverá descrever 
objetivamente as ações ou omissões que caracterizam a atividade lesiva ao 
meio ambiente. 

Se o autuado se recusar a assinar o Auto, determina a Instrução 
Normativa Ibama nº 7/2002 que a autoridade certificará o ocorrido, na 
presença de duas testemunhas. 

Há de se atentar para duas situações diversas, em que o auto de 
infração pode se apresentar com vício sanável ou insanável. Na primeira 
hipótese, o Auto pode ser convalidado pela autoridade julgadora, por meio 
de um despacho saneador. Se impossível a convalidação, será cancelado e, 
após, novo Auto será lavrado (art. 6º da norma regulamentar).

2.3.3 Apresentação da defesa 
Dispõe o inc. I do art. 71 que é de vinte dias, a contar da data da ciência 

da autuação, o prazo para apresentação de defesa, cuja ciência da autuação 
se faz mediante vista no próprio processo, por via postal, telegrama ou outro 
meio adequado, inclusive publicação oficial. 

No que se refere à defesa, essa poderá ser feita pelo próprio infrator 
ou por advogado regularmente constituído, cabendo ao autuado o direito 
de produzir todas as provas pertinentes, a teor do art. 5º, inc. LV, da Consti-
tuição Federal. 
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2.3.4 Julgamento do Auto de Infração 
Como previsto pelo inc. II do art. 71, o julgamento deverá ocorrer no 

prazo de trinta dias, a contar da lavratura do auto de infração, ainda que não 
apresentada a defesa. 

Não se mostra adequado que o Auto seja decidido sem a devida oitiva 
do autuado, a fim de não se ofender o princípio constitucional da ampla 
defesa, daí por que ser mais correta a Instrução Normativa Ibama nº 7/2002, 
ao estabelecer, no art. 11, que: 

A autoridade julgadora, ao homologar o Auto da Infração, deve 
fazê-lo de forma motivada, indicando os fatos e a fundamen-
tação jurídica no prazo de trinta dias, contados da data da sua 
lavratura, ou da ciência do autuado, apresentada ou não defesa 
ou impugnação, comunicando-se a decisão ao interessado. 

Note-se que a autoridade competente não fica adstrita aos critérios 
utilizados pelo agente atuante, na dosimetria da multa (art. 7º da Decreto nº 
3.179/1999), do mesmo modo que a autoridade julgadora poderá manter, 
minorar ou majorar a multa aplicada (art. 20 da Instrução Normativa Ibama 
nº 7/2002). 

Acresce que, na decisão sobre as sanções aplicadas aos autuados por 
lesões ambientais, a autoridade há de considerar: a gravidade dos fatos; os 
antecedentes do infrator e sua situação econômica, bem como levará em 
conta as circunstâncias atenuantes e agravantes, sem contar que a multa 
aplicada deve ser compatível com os fatos que a motivaram (MILARÉ; COSTA 
JUNIOR, 2002, p. 221; cf., ainda, SÉGUIM; CARRERA, 1999, p. 193).

2.3.5 Recurso da decisão condenatória 
Ao infrator é facultado recorrer da decisão condenatória à instância 

superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), no prazo de 
vinte dias. 

A propósito da exigência de depósito prévio, como condição para 
recebimento de recurso voluntário (Instrução Normativa Ibama nº 7/2002), 
trata-se de medida que fere os princípios constitucionais da ampla defesa 
e do contraditório (art. 5º, XXXIV e LV, da CF), cujos dispositivos são uma 
exigência do devido processo legal. 

2.3.6 Pagamento de multa 
Em obediência à LCA, art. 71, inc. IV, uma vez julgada procedente a 

imputação, da qual já não caiba mais recursos, a multa será quitada em 
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cinco dias, a partir da notificação, assegurando-se abatimento de 30% do 
valor atualizado do débito, desde que pago, na totalidade, até a data do 
 vencimento. 

É facultado, também, ao autuado, no prazo da defesa, pagar o valor 
de trinta por cento da multa, o que desestimula a interposição de recursos 
protelatórios (Instrução Normativa Ibama nº 7/2002). 

2.4 Sanções por infrações administrativas ambientais (art. 72 da LCA) 
As infrações administrativas são punidas com as sanções a seguir, sem 

prejuízo do que dispõe o art. 6º:
 

I – advertência; 
II – multa simples; 
III – multa diária; 
IV – apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna 
e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de 
qualquer natureza utilizado na infração; 
V – destruição ou inutilização do produto; 
VI – suspensão de venda e fabricação do produto; 
VII – embargo de obra ou atividade; 
VIII – demolição de obra; 
IX – suspensão parcial ou total de atividades; 
X – (Vetado). 
XI – restritiva de direitos. 
§ 1º – Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais 
infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a 
elas cominadas. 
§ 2º – A advertência será aplicada pela inobservância das 
disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos 
regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas 
neste artigo. 
§ 3º – A multa simples será aplicada sempre que o agente, por 
negligência ou dolo: 
I – advertindo por irregularidades que tenham sido praticadas, 
deixar de saná-las, no prazo assinalado 9 por órgão competente 
do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do Ministério da 
Marinha; 
II – opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou 
da Capitania Dos Portos, do Ministério da Marinha. 
§ 4º – A multa simples pode ser convertida em serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente. 
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§ 5º – A multa diária será aplicada sempre que o cometimento 
da infração se prolongar no tempo. 
§ 6º – A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do 
caput obedecerão ao disposto no art. 25 desta Lei. 
§ 7º – As sanções indicadas nos incisos VI a IX do caput serão 
aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabe-
lecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou 
regulamentares. 
§ 8º – As sanções restritivas de direito são: 
I – suspensão de registro, licença ou autorização; 
II – cancelamento de registro, licença ou autorização; 
III – perda ou restrição de incentivos e benefícios 
fiscais; 
IV – perda ou suspensão da participação em linhas de 
financiamento em estabelecimentos oficiais de créditos; 
V – proibição de contratar com a Administração 
Pública, pelo período de até três anos. (SANTOS, 2002, p. 170)

 
Para orientação, seja da autoridade judiciária seja da administrativa, o 

art. 72 da LCA determina que a aplicação das sanções em foco deve atender 
à gradação das penalidades conforme o disposto no art. 6º da mesma 
 legislação. 

2.4.1 Advertência 
Trata-se de uma penalidade de índole, fundamentalmente, pedagógica 

e preventiva, que será “aplicada pela inobservância das disposições desta 
Lei e da legislação em vigor ou de preceitos regulamentares”, para alertar o 
empreendedor que está pendente obrigação. 

Note-se que a advertência é cabível apenas nas infrações mais leves 
impostas a infratores primários e “é particularmente indicada nas infrações 
das quais o agente não tem clareza do seu cometimento”, como, por 
exemplo, os “lançamentos de poluentes que, apesar de contidos dentro dos 
padrões legais de emissão, comprometam os padrões de qualidade do corpo 
receptor” (MILARÉ; COSTA JUNIOR, 2002, p. 231; cf., ainda, RODRIGUES, 
2005, p. 274).

2.4.2 Multa simples 
A multa em tela será aplicada nos casos em que o agente não venha 

a sanar as irregularidades, por negligência ou dolo, no prazo constante da 
advertência ou opuser embaraço à fiscalização (art. 72, II, § 3º, da LCA). 
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Observe-se que a multa é cabível em toda e qualquer infração 
ambiental. 

A multa simples tem condição de se converter em “serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente”, cuja 
faculdade de alçada da Administração pode ser requerida pelo infrator, sem 
prejuízo de corrigir irregularidade e reparar os bens ambientais degradados. 

2.4.3 Multa diária 
A multa diária tem como característica a sua aplicação nos casos da 

infração se prolongar no tempo, até que cesse efetivamente. 
Note-se que não se trata de uma infração repetida várias vezes, mas 

sim daquela cujos efeitos se prolongam no tempo, quando, por exemplo, 
ocorre uma atividade sem a devida licença ambiental ou, ainda, quando 
uma atividade se desenvolve desprovida de meios adequados para impedir 
emissão de poluentes. 

Trata-se de uma multa administrativa, que tem em vista recuperar 
o ambiente degradado com a previsão de inibir a conduta infracional e 
estimular a preservação ambiental. 

Nesse sentido, cuida-se de uma “forma de transação com excelentes 
resultados práticos. E em perfeita consonância com a filosofia do sistema 
ambiental, conforme o contido na Carta Magna” (FREITAS, V. P., 1998, p. 86, 
apud MILARÉ; COSTA JUNIOR, 2002, p. 237).

2.4.4 Apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e 
flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de 
qualquer natureza utilizados na infração, bem como destruição 
ou inutilização dos produtos 

No que diz respeito às providências a serem tomadas em face dos bens 
elencados neste subitem, tem-se que:

1 os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, 
 equipamentos, veículos e embarcações de pesca, utilizados para 
infração administrativa, serão apreendidos e lavrados os respectivos 
termos, dando-se ciência ao Ministério Público para as providências 
cabíveis; 

2    os animais apreendidos serão libertados em seu habitat ou entregues 
a jardins zoológicos ou entidades ambientalistas ou, mesmo, a um 
fiel depositário; 
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3  os produtos e subprodutos perecíveis ou madeira serão avaliados e 
destinados a instituições beneficentes; 

4   os produtos e subprodutos não retirados pelo beneficiário, no prazo, 
serão objeto de nova doação ou leilão; 

5    equipamentos, petrechos e demais instrumentos utilizados na prática 
de infração serão vendidos pelo órgão responsável pela apreensão, 
depois de devidamente descaracterizados pela reciclagem; 

6 os instrumentos úteis às atividades e órgãos ambientais serão 
doados, depois de devidamente avaliados; 

7   as substâncias ou produtos tóxicos terão sua destinação  determinada 
pelo órgão competente ou serão destruídos; 

8  veículos e embarcações serão liberados após pagamento de multa 
ou oferecimento de defesa ou, ainda, confiados a fiel depositário.

Por fim, anote-se que os bens apreendidos em referência não poderão 
ser transferidos a terceiros. 

2.4.5 Suspensão de venda e fabricação de produto 
Trata-se de penalidade de uso reduzido limitada a produtos, “que, 

apesar de não estarem sujeitos ao licenciamento ambiental, possam causar 
danos ao meio ambiente” (MILARÉ; COSTA JUNIOR, 2002, p. 241).

2.4.6 Embargo de obra ou atividade 
Aplica-se, geralmente, à edificação feita sem a devida licença. 

2.4.7 Demolição de obra 
Cuida-se de medida extrema para as situações de irregularidade 

insanável, de perigo à saúde pública ou de grave dano ambiental. 

2.4.8 Suspensão parcial ou total das atividades 
É aplicada no caso de perigo iminente para a saúde pública ou de 

grave dano ambiental, podendo, também, ser limitada apenas a máquinas 
ou equipamentos poluidores. 

2.4.9 Sanções restritivas de direitos 
As penalidades mencionadas nos subitens anteriores, que são 

acessórias da pena principal, não se aplicam isoladamente, associando-se à 
multa ou à suspensão de obra ou atividade.
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2.4.10 Reparação dos danos causados 
Trata-se de reparação dos danos causados pelo poluidor como sanção 

administrativa autônoma prevista no Decreto nº 3.179/1999, modalidade 
esta que um regulamento não pode incluir, uma vez que carece de lei regula-
mentada a respeito. 

2.5 Destinação dos valores arrecadados para um fundo específico 
(art. 73 da LCA)

Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração 
ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado 
pela Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, Fundo Naval, criado pelo Decreto 
nº 20.923, de 8 de janeiro de 1932, fundos estaduais ou municipais de meio 
ambiente, ou correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador. 

Enquanto a destinação das multas impostas pela União não permite 
dúvidas, no que concerne aos Estados e Municípios as multas terão destino 
definido em leis próprias. 

2.6 Unidades de medida da multa (art. 74 da LCA) 
A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou 

outra medida pertinente, de acordo com o abjeto jurídico lesado. 
O art. 74 da LCA dispõe em testilha que a multa deverá ter por base 

uma determinada medida, referindo-se, de modo exemplificativo, a unidade, 
hectare, metro cúbico e quilograma. 

Observe-se, no entanto, que a norma em referência 

[...] aplica-se, com relativa facilidade, a danos causados à fauna 
e à flora. Porém, ela é de impossível aplicação à maioria das 
infrações relativas à poluição ambiental. 
Quando árvores são abatidas ou animais caçados e mortos, 
pode-se contá-los. Mas, como medir numericamente uma 
mortandade de peixes, causada por emissão de poluentes nas 
águas? Ou a emissão irregular de gases no ar? 
Ou os incômodos à vizinhança pela poluição sonora? (MILARÉ; 
COSTA JUNIOR, 2002, p. 244)

Casos há, evidentemente, em que essas medidas não se aplicam, como 
bem se conclui da citação em testilha. 

 
2.7 Valoração da multa (art. 75 da LCA) 
O valor da multa de que trata o Capítulo VI em análise – Da Infração 

Administrativa – será fixado no regulamento desta Lei e corrigido periodica-
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mente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o 
mínimo de cinquenta reais e o máximo de cinquenta milhões de reais. 

Cuida-se, no dispositivo em referência, da definição do valor da multa 
entre o mínimo de cinquenta reais e o máximo de cinquenta milhões de 
reais. 

Vale, ainda, atentar para o fato de que, se infringido o princípio da razoa-
bilidade, no tocante à dosimetria da sanção pela autoridade  administrativa, 
há de se recorrer ao controle jurisdicional para a sua adequação. 

2.8 Não se deve punir em duplicidade por uma mesma infração (art. 
76 da LCA) 

O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito 
Federal ou Territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de 
incidência. 

Trata-se da norma que diz respeito ao repúdio do sistema jurídico 
brasileiro às sanções múltiplas, com base em fato único, que se resume no 
consagrado princípio non bis in idem. 

Destarte, se a multa já foi imposta pelos Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, fica afastada a ação federal, tendo em vista a norma que reserva 
à União conduta meramente supletiva no que alude ao poder de polícia em 
matéria de meio ambiente. 

Conclusão
Os diplomas legais, que disciplinam e protegem o meio ambiente, 

colocam o Brasil em posição de vanguarda em matéria de legislação ambiental. 
Assim é que a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), 
seguida da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) e completada pela Lei 
nº 9.605/1998 sobre crimes ambientais, objeto de estudos neste ensaio, em 
que esta última dá acabamento ao círculo de controle do meio ambiente e 
enseja grandes inovações, como a responsabilidade penal da pessoa jurídica, 
sanções com efeitos educativo-ambientais, ênfase no caráter consensual e 
reparatório da Justiça penal etc. 

Na esfera legislativa, o Brasil está, com efeito, à frente de algumas 
nações do chamado Primeiro Mundo, como por exemplo, a França, que 
nem sequer contam com regime especial de responsabilidade no campo 
ambiental (VINEY, 1955, p. 10) e não oferecem, ainda hoje – Itália inclusive 
–, respostas satisfatórias a uma série de quesitos sobre o dano ecológico 
(POZZO, 2002, p. 23-24). 
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Já na seara administrativa, técnica e comportamental, os desafios são 
de proporções atemorizadoras. Grande parte da sociedade não está conscien-
tizada para as questões ambientais; os órgãos fiscalizadores acham-se mal 
equipados e os tribunais enfrentam a morosidade do sistema Judiciário. 

Acrescente-se a isso a vasta extensão territorial do País, a multiplicação 
das violações ambientais, o processo de degradação da biodiversidade, em 
contraste com os insuficientes recursos financeiros, técnicos e humanos. 

 A destruição do patrimônio natural é, lamentavelmente, realidade do 
dia a dia; desmatamentos e queimadas ameaçam florestas brasileiras, das 
quais os biomas da Amazônia e da Mata Atlântica são as principais vítimas, 
bem como o comércio da fauna continua descontrolado, além do que rios e 
praias apresentam sérios problemas de poluição13. 

 Nessa situação, a Natureza cobra ações concretas de todos contra os 
riscos a que é submetida pelas infrações contra o meio ambiente. 

Há de se prestar, pois, atenção ao clamor da Terra, desta Terra que 
sangra, que geme e sofre devido ao desequilíbrio Homem-Natureza, refle-
tindo-se em seus recursos naturais: a água e o ar, o solo, a fauna – bens 
indispensáveis à vida –, estão sujeitos, de forma continuada, à poluição e 
à contaminação, enquanto o solo é tratado sem a atenção reservada a um 
importante recurso natural, sujeito à degradação com o acúmulo de lixo. 
Também, não se dá a devida proteção à fauna, quando se cuida de um dos 
elementos mais expressivos da evolução da vida sobre a Terra, enquanto as 
florestas, responsáveis pelo equilíbrio do clima, são impiedosamente derru-
badas. 

Diante desse quadro, que mostra a distância que separa a sociedade 
e o Governo das metas propostas pela legislação nacional e coloca a todos 
diante do desafio que o Brasil precisa vencer, há de se entender e acatar 
os sinais que a Natureza emite e que explicam a constante transformação 
planetária e o perigo do aquecimento global, exigindo severas punições 
administrativas e penais aos responsáveis pela destruição do Planeta, a 
fim de se preservar o maravilhoso legado que Deus deixou e que se há de 
 transmitir às gerações futuras. 

13 Pesquisa promovida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), intitulada 
Indicadores do Desenvolvimento Sustentável. O Estado de S. Paulo, A 16, 5 nov. 2004. 
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Modernização da Segunda Instância do 
 Ministério Público1
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• SUMÁRIO: Introdução: pontos consensuais. 1. Pontos controversos. 1.1 

A função de fiscal da lei. 1.2 A utilidade do parecer de segunda instância. 
2. Sugestões para discussão. 2.1 Sugestões de lege lata. 2.2 Sugestões de 
lege ferenda. Conclusão.

• RESUMO: A necessidade de modernizar a segunda instância do Ministério 
Público é consensual, porque, contraditoriamente, há uma diminuição de 
poderes e atuação funcional quando se chega ao ápice da carreira. Entre-
tanto, reina a controvérsia no tocante ao que se pode fazer para resolver o 
problema. O presente trabalho propõe diversas sugestões para discussão, 
sendo algumas delas de aplicação imediata, e outras cuja implantação 
depende de modificações legislativas. Dentre as sugestões mais impor-
tantes, destaca-se a de unificar a atuação das duas instâncias, com uma 
nova visão da Promotoria de Justiça.

• PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público. Modernização da segunda 
instância. Parecer do Procurador de Justiça. Nova Promotoria de Justiça.

Introdução: pontos consensuais
É extremamente rica, interessante e polêmica a questão da moderni-

zação da segunda instância do Ministério Público.
 Alguns pontos são consenso, isto é, os problemas – todos estamos de 

acordo com a existência dos problemas que envolvem a atuação do Minis-
tério Público na segunda instância. E há alguns pontos que são controvérsias, 
quais sejam, as soluções.

* Professor Emérito da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.
1 Palestra proferida no dia 6 de outubro de 2011, no auditório da Procuradoria-Geral de 

Justiça em São Paulo, em evento promovido pela Escola Superior do Ministério Público 
de São Paulo, editada especialmente para a Revista Justitia.  
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Comecemos por sumariar os pontos de consenso.
O primeiro deles – parece-me que não ninguém discorda disso — é 

que há um ilogismo no Ministério Público: o ápice da carreira coincide com 
a diminuição dos poderes funcionais. Os Promotores de Justiça – desde o 
mais novo Promotor substituto, até o de primeira e os das entrâncias subse-
quentes –, todos têm o poder de investigar, podem propor ações tanto na 
esfera cível como na penal. Têm liberdade para recorrer diretamente, sem a 
autorização de um colega ou sem a chancela do Procurador-geral de Justiça. 
Entretanto, quando o membro da Instituição é promovido ao último grau da 
carreira e alcança o cargo de Procurador de Justiça, não mais investiga, nem 
dispõe do inquérito civil, nem faz requisições diretas, nem propõe ações por 
atribuições próprias, pois apenas o faz por delegação do chefe do Parquet. 
Também não recorre, exceto se integrar equipes recursais que atuam por 
designação ou delegação do procurador-geral… Tudo isso gera desestímulo 
para os Procuradores de Justiça.

Há mais um fato, cuja existência também é consenso: o Promotor de 
primeiro grau tem uma atuação mais efetiva, e seu trabalho tem mais eficácia 
social do que o trabalho da segunda instância da Instituição. Isso é absurdo, 
pois exatamente quando o membro do Ministério Público, agora Procurador, 
adquiriu mais experiência em virtude de ter mais tempo de carreira, passou 
por mais degraus, vivenciou e resolveu mais problemas, que ele se recolhe 
e muitas vezes vai trabalhar apenas em casa ou se isola num gabinete para 
transformar-se apenas em parecerista. 

Há realmente necessidade de modernização da segunda instância do 
Ministério Público.  

Creio que terminam aqui os pontos de consenso.

1  Pontos controversos
Agora vamos aos pontos controversos… Vamos falar da função de fiscal 

da lei e da utilidade do parecer de segunda instância.

1.1  A função de fiscal da lei
Em primeiro lugar, discute-se se o Ministério Público deve ou não 

manter a função de custos legis na segunda instância. Para alguns críticos, 
a nobreza da Instituição estaria apenas em agir, não em ser interveniente 
ou um mero fiscal da lei. Esse entendimento já obteve respaldo até em 
tese de grupo de estudos do Ministério Público Paulista, segundo a qual a 
 Constituição Federal de 1988 teria querido um Ministério Público mais agente 
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do que interveniente. Em objeção a isso, outros colegas se preocupam com 
o esvaziamento de suas funções e dizem que a função de fiscal da lei é a 
que mais aproxima o Ministério Público do Poder Judiciário. Afinal, dizem 
estes, a Defensoria Pública, que tanto busca assemelhar-se ao Ministério 
Público, não é fiscal da lei, ao passo que o Parquet o é, e isso forneceria a 
esta última instituição o diferencial que favorece a equiparação já existente 
com a carreira da magistratura, diferencial este que outras instituições não 
possuem.

Este, de fato, parece um ponto delicado: deveríamos abolir a função de 
fiscal da lei pelo Ministério Público? 

Para ser sincero, creio que esse é apenas um problema mal colocado. 
Não é verdade que seja mais nobre propor uma ação do que intervir nela: 
esse é um falso problema, porque, na verdade, o Ministério Público sempre 
fiscaliza o correto cumprimento da lei, quer proponha a ação, quer nela 
intervenha. Alguém duvida que um Promotor que propõe uma ação – por 
exemplo, uma ação ambiental ou ação penal pública –, ao fazê-lo, esteja 
fiscalizando o correto cumprimento da lei? Pois é exatamente para fiscalizar 
o correto cumprimento da lei que ele propõe a ação para fechar a empresa 
que está poluindo, ou propõe a ação para pôr o criminoso na cadeia. Então, 
não só quando é órgão interveniente, mas sempre o Ministério Público 
fiscaliza o correto cumprimento da lei, mesmo quando é órgão agente. Não é 
verdade, portanto, que só o Promotor interveniente fiscalize o cumprimento 
da lei. Outra inverdade, a meu ver, consiste em dizer que é mais nobre ser 
agente do que interveniente. Ora, acaso seria mais nobre para o Ministério 
Público propor uma ação para fechar uma fábrica que está poluindo do que 
intervir na mesma ação, com o mesmo objeto – o fechamento da fábrica 
que está poluindo –, só porque esta última ação não foi proposta por ele e 
sim por um colegitimado ativo, como a Companhia de Saneamento Básico 
de São Paulo (Cetesb) ou uma associação civil?! A ação é a mesma, a ré é a 
mesma, o pedido é o mesmo, o bem que se busca em prol da sociedade é 
o mesmo. A importância de sua atuação é a mesma. Em ambas as ações o 
Ministério Público pode produzir provas ou recorrer, em defesa do interesse 
público primário. Não vejo diferença de finalidade nem de função entre ser 
agente e interveniente: isso é diferença de circunstância, não de finalidade. 
O Ministério Público sempre zela pelo interesse da sociedade. 

O que distingue o Ministério Público da Defensoria Pública, sim, é 
algo que esta não tem nem pode ter, assim como, por definição, não o tem 
nem pode ter a Procuradoria do Estado: o exercício direto de uma parcela 
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da soberania estatal. Com efeito, o Ministério Público goza de uma parcela 
direta da soberania do Estado, pois detém a titularidade privativa da ação 
penal pública, e nessa condição ele decide se vai ou não propor a ação. 
Se decidir propô-la, quem exercerá a soberania do Estado para dizer que 
aquele fato é ou não crime, será o Poder Judiciário. Mas quando o  Ministério 
Público tempestiva e, fundamentadamente, entende não haver base para 
a imputação, e por isso decide não propor a ação penal pública, nem o 
Supremo Tribunal Federal pode ordenar que esta seja proposta, pois essa 
tarefa é privativa do Ministério Público, e este é quem dá a última palavra 
a respeito, condicionando, pois, o exercício do ius puniendi estatal. Trata-se 
de prerrogativa que lhe é assegurada pela própria Constituição Federal. A 
exceção a essa privatividade ocorre apenas se o Ministério Público for inerte 
– pois aí caberá a ação penal subsidiária da pública; não havendo inércia, 
porém, nenhuma pessoa, órgão ou entidade, estatal ou não, pode substituir-
se ao Ministério Público na promoção da ação penal pública, pois ele detém 
o monopólio da ação penal pública, sendo o ius puniendi uma emanação 
direta da soberania do Estado. 

O que verdadeiramente distingue o Ministério Público da Defensoria 
Pública não é, pois, a fiscalização da lei, pois há outros órgãos do Estado, e até 
órgãos meramente administrativos, que também fiscalizam o cumprimento 
da lei. Nem há de causar espécie o fato de a Defensoria Pública ter algumas 
atribuições que coincidem com as do Ministério Público, como a promoção 
da ação civil pública. Isso ocorre porque, em área não penal, a Constituição 
Federal deixou claro que o Ministério Público não detém exclusividade ou 
privatividade, de maneira que é mesmo saudável que outros órgãos possam, 
concorrentemente, atender o público, ou defender na área civil o meio 
ambiente, o consumidor, as pessoas discriminadas etc. Assim, para a defesa 
desses interesses transindividuais, a Procuradoria do Estado, os Procons, a 
Defensoria Pública e outros órgãos e entidades – estatais ou não – somam-se 
ao Ministério Público de maneira concorrente e disjuntiva. 

1.2  A utilidade do parecer de segunda instância
O problema mais delicado – e, aqui sim, temos uma das controvérsias 

mais difíceis de enfrentar – é discutir a utilidade jurídica e prática do parecer 
do Procurador de Justiça.

Para alguns, o parecer do Procurador de Justiça em segunda instância 
não passa de mera assessoria jurídica para os tribunais. Imaginem os 
senhores, se fossem desembargadores, se não gostariam de contar com um 
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parecer normalmente bem-feito, que tivesse estudado aquele caso concreto, 
antes de terem de decidi-lo. Pode ser um conforto para o tribunal. Esse 
parecer valerá mais, ou valerá menos, de acordo com a qualidade intrínseca 
do próprio parecer; pode não valer nada, ou, ao contrário, pode valer muito, 
dependendo da qualidade do parecer. A isso estaria reduzido o papel do 
Procurador de Justiça: um mero consultor jurídico do tribunal, um assessor, 
cujo estudo o tribunal vai ler ou não, vai considerar ou não, a seu bel-prazer. 
Isso me parece muito pouco para o trabalho de um Procurador de Justiça, 
ápice da carreira da Instituição do Ministério Público. 

Às vezes, de uma maneira um tanto agressiva ou pelo menos depre-
ciativa, criam-se conflitos entre as instâncias do Ministério Público. Os mais 
antigos devem lembrar-se de um episódio que aconteceu no Seminário 
Anual de Grupos de Estudos de 1985, em Águas de Lindoia. Pois é. Vejo 
que alguns colegas se lembram disso. Foi um episódio marcante da nossa 
Instituição. Estava sendo apresentada uma tese do Grupo de Estudos da 
Capital, intitulada “Instrumental de especialização institucional” – de fato, 
o Ministério Público está discutindo seu instrumental de especialização há 
muitas décadas, e muitas ideias boas têm surgido nos grupos de estudos. E 
naquele Seminário, eu me inscrevi como debatedor. Na minha vez de falar, 
fui à tribuna e disse o seguinte: que o Promotor lutava muito, defendia 
teses institucionais importantes, e, quando o caso chegava aos tribunais, 
faltava um entrosamento entre as instâncias, e muitas vezes o parecer do 
Procurador de Justiça não ajudava. Eu disse isso e me sentei. Um dos autores 
da tese do Grupo de Estudos da Capital, o então Promotor Paulo Édson 
Marques, retomou a palavra. Ele falava muito bem, era Promotor de júri, um 
homem enérgico, corajoso, valente, tinha uma língua viva. Ele tomou o mote 
e disse o seguinte: O Hugo se enganou ao dizer que o Procurador às vezes 
não ajuda; o Procurador de Justiça atrapalha. Foi um escândalo, até porque, 
como colocada a questão, parecia ter-se generalizado a crítica, e realmente 
não é verdade que o parecer do Procurador atrapalhe: há pareceres de 
Procuradores de Justiça que ajudam e muito, e até decidem uma questão, 
revertem uma tendência. Mas foi um caos, porque alguns Procuradores 
de Justiça peitaram o orador, num clima que chegou quase às vias de fato, 
coisa de tomarem de suas mãos o microfone, escondendo-o nas costas e 
batendo-se o peito contra o dele. Isso aconteceu, porque havia um conflito, 
uma espécie de desencanto da primeira instância com a falta de apoio da 
segunda instância em questões institucionais relevantes. 
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E há mais. Naquele tempo – lembrem-se os senhores, isso foi antes 
da Constituição de 1988 –, o quinto constitucional nos tribunais era preen-
chido por escolha exclusiva dos tribunais e do Poder Executivo; a instituição 
tributária, no caso o Ministério Público, não fazia a lista sêxtupla da qual 
o tribunal hoje retira três nomes que serão submetidos à nomeação do 
Executivo. Então, naquela época, muitos Procuradores de Justiça procuravam 
ser mais realistas do que o rei, procuravam agradar ao tribunal, e às vezes se 
especializavam em combater os próprios colegas… Hoje as coisas mudaram. 
Os Procuradores que vão para o quinto constitucional, na vaga do Ministério 
Público, são escolhidos pelo Conselho Superior do próprio Ministério Público. 
Quando fui Conselheiro, eu tinha um critério muito simples para escolher 
os candidatos ao quinto constitucional: sempre escolhia os mais antigos, 
pois não há merecimento para sair da Instituição; se merecimento houvesse 
para sair da Instituição, então eu escolheria o pior. Assim, para respeitar o 
colega que se inscrevia para o quinto constitucional – e eu tinha de respeitar, 
era uma opção pessoal e profissional, uma opção válida e importante – o que 
eu fazia? Eu sempre indicava o mais velho, sempre, e, mesmo quando um 
colega e amigo que nos apoiava politicamente quis ser indicado, mas não era 
o mais velho, não votei nele. Mas, naquele tempo, as coisas eram diferentes. 
Pretendendo ir para o tribunal, o Procurador de Justiça queria agradar ao 
tribunal, e às vezes ele fazia a defesa do réu ou de teses contrárias às do 
Ministério Público, com uma virulência maior do que o próprio Advogado da 
parte contrária. Então havia, realmente, alguma razão no desabafo do colega 
Paulo Édson, embora não fosse o caso de generalizar-se a crítica. 

Acredito que as críticas da primeira instância vão até mesmo mais 
além. Até mesmo não só questionam a utilidade do parecer, mas a utilidade 
do próprio Procurador de Justiça, às vezes referido depreciativamente pela 
primeira instância como uma forma de aposentadoria antecipada. 

2 Sugestões para discussão
Então, problemas existem, mas em verdade as críticas são injustas. 

Eu fui Procurador de Justiça por muitos anos; eu me esforçava muito, como 
todos os que são Procuradores se esforçam, para defender as teses da nossa 
Instituição e dar continuidade ao trabalho da nossa primeira instância. Entre-
tanto, ainda que seja um trabalho qualificado o do Procurador de Justiça, 
que na maioria das vezes é dedicado e zeloso, e ainda que os bons pareceres 
influam positivamente na solução do caso concreto e até prequestionem 
matérias que poderão ser objeto de recursos especiais ou extraordinários, na 
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verdade esse é um trabalho que fica aquém das potencialidades dos Procu-
radores de Justiça. Os Procuradores de Justiça podem fazer mais do que dar 
pareceres; podem fazer mais do que dar assessoria jurídica aos tribunais; 
podem fazer mais do que prequestionar matérias para fins recursais, matérias 
essas que um bom trabalho dos Promotores de primeiro grau já poderia ter 
prequestionado. Afinal, o que isso evidencia, sobretudo, é a falta de melhor 
entrosamento entre as duas instâncias do Ministério Público, em prejuízo da 
defesa das teses de interesse da própria Instituição.

Acredito, portanto – já que estamos numa mesa de discussão e debates 
–, que podemos oferecer sugestões para serem acrisoladas, aperfeiçoadas, 
corrigidas, modificadas, a fim de que depois cheguemos, quem sabe, a um 
aprimoramento institucional da segunda instância do Ministério Público. 

Eu separaria as minhas sugestões em dois grupos. Temos sugestões 
que podem ser feitas de lege lata, ou seja, sem necessidade de modificar a 
lei. A lei que está em vigor impõe alguns limites, mas, dentro desses limites, 
por atos normativos da própria Instituição, talvez já se possa fazer alguma 
coisa. E há algumas modificações que eu sugeriria de lege ferenda, ou seja, 
supondo uma mudança legislativa. 

2.1 Sugestões de lege lata
Vamos começar com algumas modificações que talvez pudessem ser 

pensadas desde já, porque compatíveis com a legislação em vigor. 
A primeira ideia que poderia ser cogitada seria uma melhor divisão 

das atribuições entre o Procurador-geral e os Procuradores de Justiça. Com 
efeito, se nos detivermos sobre a atual divisão, veremos que praticamente 
todas as atribuições do Ministério Público em segunda instância são do 
Procurador-geral, o que é absolutamente irreal, pois o Procurador-geral efeti-
vamente não faz tudo aquilo de que a lei o incumbe. Ele efetivamente não 
interpõe recursos especiais ou extraordinários, não revê arquivamentos de 
inquéritos policiais, não dá pareceres em revisões criminais ou em ações 
rescisórias, não propõe ações penais originárias – tudo isso é feito por 
seus assessores ou Procuradores designados. Se essas atribuições fossem 
mais bem repartidas, poderíamos valorizar os Procuradores de Justiça. 

Quanto à interposição de recursos especiais e extraordinários, em vez 
de haver um único setor genérico, além de outro específico para a Procura-
doria de interesses difusos, poderíamos cogitar de recursos necessariamente 
feitos pelos próprios Procuradores oficiantes, ou, pelo menos, poderíamos 
ter um setor específico para cada Procuradoria, pois a Procuradoria especia-
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lizada tem mais adequação para decidir se é caso de recorrer ou não, já que 
cabe a ela o acompanhamento do caso de sua especialidade. 

Essas sugestões de lege lata poderiam ser instauradas por meio de 
delegação do Procurador-geral, o que tem lá suas vantagens em termos de 
simplicidade de execução, mas também tem desvantagens, pois na própria 
delegação está a fragilidade do sistema. No dia em que o Procurador-geral 
não mais quiser delegar, o novo sistema ficará inviabilizado. Amanhã muda 
o Procurador-geral… amanhã, num caso específico, o Procurador-geral 
não quer delegar, então não delega, e nada poderá ser feito, pois, afinal, a 
atribuição é dele. Assim, soluções desse jaez são possíveis, são práticas, e, 
partindo de um Procurador-geral idealista e disposto a efetuar uma moderni-
zação na segunda instância do Ministério Público, podem ser imediatamente 
implantadas. São soluções que podem ser respeitadas indefinidamente, 
até porque, embora o Procurador-geral juridicamente não seja obrigado a 
manter a delegação, há um aspecto político institucional a considerar, ou 
seja, ele próprio terá interesse em manter a delegação, pois seria cobrado 
pela Instituição se, imotivadamente, fizesse cessar um sistema que esteja 
provando bem. 

Uma ideia intermediária, que exigiria mínimas alterações legisla-
tivas, colhi dos próprios Procuradores. Com efeito, recebi da direção da 
Escola Superior do Ministério Público as sugestões que os vários grupos de 
discussão estão ventilando para tentar equacionar o problema. Notei que 
uma das sugestões recorrentes consiste no melhor aproveitamento dos 
Procuradores de Justiça em assessorias da própria Instituição, como junto ao 
Procurador-geral ou ao Corregedor-geral, ou seja, em vez de serem ocupadas 
por Promotores, seriam apenas Procuradores. 

2.2  Sugestões de lege ferenda 
Há, porém, outras ideias mais audaciosas que podem ser tomadas 

de lege ferenda, mediante modificações legislativas mais amplas. Com 
efeito, hoje temos um limite para a atuação dos Procuradores de Justiça. 
A Constituição Federal de 1988 deu atribuições ao Ministério Público, mas 
não desceu ao nível das atribuições dos órgãos do Ministério Público – como 
Procurador-geral, Colégio, Conselho, Procuradores e Promotores –; mas 
a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/1993) desceu 
às atribuições dos órgãos institucionais e, no art. 31, disse que “Cabe aos 
Procuradores de Justiça exercer as atribuições [do Ministério Público] junto 
aos Tribunais, desde que não cometidas ao Procurador-Geral de Justiça, e 
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inclusive por delegação deste”. Isso acaba sendo naturalmente uma camisa 
de força para os Procuradores. Mas se quisermos empreender alguma 
modificação legislativa, poderíamos aventar alternativas, embora saibamos 
que, nesse campo, não haverá mais consenso. Devemos, porém, discutir as 
possibilidades.

Uma das ideias que me parecem possíveis é a unificação das funções 
do Ministério Público. Não sou contrário a que exista esse último degrau da 
carreira, isto é, a promoção a Procurador de Justiça; trata-se de mais um grau, 
é como uma nova entrância, é uma promoção a mais, deve mesmo existir. 
Mas… por que a divisão de funções? Por que não unificarmos as funções do 
Ministério Público? Assim, em termos de funções, o Procurador de Justiça 
voltaria a ser um Promotor de Justiça, como ele era antes de ser promovido. 
Seria um Procurador que poderia investigar, poderia propor ações civis ou 
penais nos limites de suas atribuições, poderia recorrer diretamente por 
atribuições próprias e não por delegação. 

Explicitemos melhor essa ideia: estou me referindo a uma questão 
de atribuições. Tomemos, como exemplo, um dano ambiental que atinja 
apenas determinada comarca. O Promotor de Justiça da comarca, que 
tenha atribuições correspondentes, investiga o fato, propõe a ação civil 
pública e toma as providências em nome do Ministério Público referentes 
àquela lesão. Suponhamos, porém, que o dano atinja toda uma região do 
Estado, ou até todo o Estado, ou, mais ainda, atinja todo o País, mas se 
trate de matéria afeta à competência da Justiça Estadual — pois o fato de 
o dano atingir todo o País não transfere, por si só, a competência para a 
Justiça Federal, que é determinada pela presença de interesse da União, de 
entidade autárquica ou empresa pública federal, na condição de autoras, 
rés, assistentes ou opoentes. Em se tratando de dano regional ou nacional, a 
apuração poderia ser afeta a um órgão do Ministério Público com atribuições 
que ultrapassassem as de uma única comarca – afinal, a Instituição deve 
adaptar-se às novas realidades dos tempos modernos. O membro do Minis-
tério Público encarregado de atuar nesses casos que interessassem a mais 
de uma comarca poderia ser um Procurador de Justiça; ele instauraria o 
inquérito civil, investigaria os fatos e proporia a ação ou não, conforme o 
caso. Para tanto, contaria com a estrutura completa de uma Promotoria, só 
que ele seria como uma espécie de Promotor regional, pertencente a nosso 
mais alto grau funcional, já que alcançou a última promoção da carreira. 
Esses Procuradores seriam órgãos com atribuições regionais não só na área 
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civil, mas também na área penal, pois, igualmente, há crimes de repercussão 
regional ou estadual, como na criminalidade organizada. 

Desde trabalhos anteriores, já tenho ousado cogitar desta ideia: por que 
não fazer do Promotor de Justiça o órgão do Ministério Público da comarca, 
enquanto o Procurador de Justiça ficaria sendo o órgão com atribuições no 
Estado? Retomemos o exemplo. Nós temos um crime na comarca – um furto 
ou um roubo: o Promotor da comarca funcionaria no caso; agora temos um 
crime organizado com ramificações regionais ou estaduais: seria o Procurador 
de Justiça que funcionaria no caso; ele iria agir como o Promotor do caso: 
acompanharia o inquérito, denunciaria, acompanharia a instrução, efetuaria 
a sustentação oral nos tribunais, recorreria – como o fazem os Advogados. 

Tudo isso seria possível, apenas mudando-se as atribuições dos 
membros do Ministério Público. Afinal, não há razão lógica para que só 
Promotores possam investigar, só Promotores possam propor ações. A 
Instituição, nesse ponto, poderia estruturar-se de maneira semelhante aos 
grandes escritórios de advocacia. O Advogado tem um escritório; entretanto, 
o Procurador não tem uma estrutura individualizada para o seu trabalho. 
E, por incrível que pareça, a meu ver nem precisaríamos de tantos Promo-
tores e Procuradores. Exemplificando, poderíamos ter apenas um Promotor 
do Meio Ambiente até mesmo na própria Capital de São Paulo; o que ele 
precisaria é de estrutura adequada. Fala-se tanto em unidade de pensa-
mento, em unidade de atuação institucional. Como ter essa unidade, com a 
pluralidade de agentes funcionalmente independentes, todos eles detendo 
atribuições concorrentes? Mas se tivéssemos um Procurador Estadual do 
Meio Ambiente, essa unidade seria naturalmente atingida. Poderia até ser 
um cargo de investidura temporária — dois anos, por exemplo, para não 
criarmos “reizinhos”, como já tivemos casos de Promotores ficarem mais de 
vinte anos numa Promotoria, o que pode ter lá suas vantagens, mas tem 
suas desvantagens também. Então, o que eles precisariam é de estrutura. 
Imaginemos um Promotor do Meio Ambiente regional em São Paulo, cargo 
esse que seria provido por concurso, com investidura de dois anos, como 
já temos investiduras assim no Ministério Público da União (LOMPU, art. 
40). Esse órgão teria em seu gabinete assistentes, auxiliares, estagiários, 
Advogados, peritos – mas seria dele a decisão sobre o que se investiga, o 
que será objeto de ação ou recurso. Nesse caso, não teríamos a necessidade 
da atividade opinativa de segunda instância. Afinal, foi ele mesmo, ou quem 
ele designou, que propôs a ação, que interpôs o recurso ou apresentou as 
contrarrazões; foi ele que já prequestionou tudo o que entendeu necessário; 
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será ele que comparecerá à sessão de julgamento e fará a sustentação oral ou 
designará quem a faça – isto é, mandaria fazê-la os Advogados, que seriam 
funcionários lotados em seu gabinete. Esta seria uma mudança de peso, 
mas aí se resolveriam diversos problemas, entre os quais os de unidade de 
pensamento institucional, os de coerência das instâncias da Instituição, e os 
de prequestionamento. Sob esse aspecto, poderíamos ter uma Instituição 
mais eficiente, se trabalhássemos mais semelhantemente ao Advogado. Sob 
muitos aspectos, o Advogado pode nos dar um bom exemplo, como o de 
preparar-se antes de ajuizar uma ação. Qual Advogado propõe uma ação 
sem antes falar com seu cliente, sem antes recolher dele os documentos e 
as informações que interessem ao caso, sem antes ir atrás de testemunhas 
ou documentos que possam servir-lhe? É o mesmo que agora o Ministério 
Público está fazendo na área cível. O Advogado, quando é procurado em seu 
escritório por um cliente, ouve a exposição do indivíduo, pede e examina os 
documentos que ele possui, vai em busca dos que lhe faltam, toma o nome 
das testemunhas que podem ser-lhe úteis… quando se sente preparado, 
propõe a ação. Não é isso o que agora estamos a fazer no inquérito civil?

Penso no Promotor-escritório. Fui Promotor em comarcas pesadís-
simas. Se alguém então me tivesse perguntado se eu gostaria de ter outro 
colega para dividir o serviço comigo, eu diria que continuaria sendo muito 
pesada a comarca, ainda que entre dois ou três colegas. Entretanto, se 
contasse apenas com uma estrutura adequada, ainda que sozinho, eu 
conduziria com maior eficiência a Promotoria. É a mesma coisa: mesmo 
uma Capital como São Paulo não precisa de dois prefeitos; o País não precisa 
de dois ou mais presidentes da República; mas o prefeito e o presidente 
precisam, sim, de toda uma estrutura. Ora, o membro do Ministério Público 
é um agente político. Nós não precisaríamos de milhares de Procuradores e 
Promotores; mesmo numa Capital, poderíamos ter apenas um Promotor do 
Meio Ambiente, outro do Consumidor, outro do Júri… mas cada qual com 
uma equipe de funcionários e Advogados contratados, para execução de sua 
orientação. Isso seria implantado gradualmente.

Os Advogados trabalham assim, e, em matéria de acompanhamento de 
processos, os bons Advogados e os bons escritórios podem nos dar exemplos. 
Hoje, na sucessão de um Promotor ou Procurador por outro, quantas vezes 
chegamos a uma audiência numa comarca ou a uma sessão no tribunal, e 
vemos o processo pela primeira vez, enquanto o Advogado da parte contrária 
está acompanhando aquele caso há anos, desde o nascedouro, ou às vezes 
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até mesmo desde antes de o processo ser ajuizado, quando não até mesmo 
foi ele que orientou o fato…

Não sou contra o parecer do procurador de Justiça. A utilidade jurídica 
e prática do parecer ainda existe. O parecer bem dado tem qualidades 
relevantes, não há dúvida; é o prequestionamento de matérias para eventuais 
fins recursais, é a influência positiva na solução da lide. Quantas vezes cada 
um de nós já deu um parecer que mudou o destino da causa… Mas é muito 
pouco ficar a segunda instância do Ministério Público praticamente limitada 
a emitir um parecer. Nós precisamos mais do que isso na segunda instância. 
Embora o parecer possa em tese ter utilidade, de fato nem sempre a tem. 
Se mudássemos o modo de o Ministério Público trabalhar, o parecer poderia 
mesmo ser dispensado; por exemplo, se o Promotor de Justiça que recorreu 
ou contra-arrazoou em primeiro grau, se tivesse feito um bom trabalho no 
recurso, se tivesse levantado todas as teses pertinentes e prequestionado 
as matérias necessárias, o parecer do Procurador poderia ser dispensável; 
se o Promotor de primeiro grau, em vez de dispensar-se de fazê-lo, tivesse 
bem contra-arrazoado o recurso e enfrentado todas as questões de fato e de 
direito, e tivesse prequestionado todas as questões necessárias, para que o 
parecer? Entretanto, o que ocorre hoje? Muitas vezes ocorre o contrário. 
Falta mesmo entrosamento entre as instâncias do Ministério Público.

Estamos aqui pondo na berlinda os pareceres dos Procuradores, mas 
vamos também falar do trabalho da primeira instância. Nem sempre os 
Promotores fazem um bom trabalho nos autos… Assim, em termos efetivos, se 
um Procurador de Justiça não revisar o trabalho de primeiro grau e não levantar 
certas questões, há o risco real de inviabilizar-se um futuro recurso especial ou 
extraordinário por parte da instituição. Acredito que, a médio ou a longo prazo, 
possamos dispensar o parecer; não já, porém. Mas, se mudarmos o modo de 
atuação da instituição, será que um Promotor já não seria capaz de dizer 
tudo o que um Procurador de Justiça poderia dizer?

Vamos agora a outro ponto que, embora simples, também merece 
atenção. As pessoas em geral, e até mesmo os membros do Congresso 
Nacional, têm dificuldade em compreender a terminologia equívoca que 
distingue Procuradores Federais, Procuradores da República, Procuradores 
de Justiça e Procuradores em geral. Não é adequado que os membros 
do Ministério Público sejam confundidos com Advogados de autarquia, 
Advogados do Estado e outros órgãos quaisquer. O Procurador de Justiça 
não mais deveria nem mesmo se chamar procurador, pois que procurador 
não é. O termo “procurador” provém do tempo em que o rei instituía seus 
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Procuradores junto aos tribunais: eles eram efetivamente Advogados do 
rei, Procuradores mesmo – procuravam seus interesses junto aos tribunais; 
depois, com a República, passaram a chamar-se Procuradores da República, 
pois continuaram acumulando funções de Ministério Público e de advocacia 
da Fazenda pública: eram Advogados da União. Mas hoje essa terminologia, 
conquanto tradicional, não mais tem razão de ser para os integrantes do 
Ministério Público, que Procuradores não são. Talvez pudéssemos pensar – e 
essa é tese antiga – na unificação da terminologia: Promotores de Justiça, 
ou Promotores Públicos como se dizia antigamente. Mas não deveríamos 
distinguir seus membros entre Promotores e Procuradores. 

Um aprimoramento ideal também supõe a descentralização de poderes, 
hoje concentrados nas mãos do Procurador-geral; não creio na consistência 
de uma descentralização por delegação; o ideal é fazê-la por critérios legais, 
bem-definidos. A delegação é instável, depende do bom-humor de quem 
delega, depende do dia, depende da confiança. Precisamos, sim, de lei 
que crie novos critérios para distinguir as atribuições do Procurador-geral 
das dos Procuradores. Reconheço que algumas atribuições devam mesmo 
continuar cometidas ao Procurador-geral; pela sua condição de chefe da 
Instituição, há algumas tarefas que devem ser-lhe próprias, como acionar 
os chefes de Poder; mas incumbi-lo de propor todas as ações originárias dos 
tribunais, isso me parece demasia, pois esse excesso centraliza nas mãos 
do Procurador-geral um poder incomensurável, que, de um lado, ele, de 
fato, não vai pessoalmente exercer, e, ao mesmo tempo, esvazia os poderes 
dos seus pares. E os recursos? Estes têm de ser conferidos aos membros do 
Ministério Público que oficiaram no feito. Se eles foram bons o bastante para 
propor a ação, fazer a prova, sustentar a procedência, então devem ser bons 
o suficiente para recorrer, inclusive junto aos tribunais; é o órgão do Minis-
tério Público que acompanhou o caso que deve saber se recorre ou não. Ou 
então, se não for possível a interposição do recurso pelo próprio órgão que 
acompanhou o caso, subsidiariamente ao menos cada Procuradoria deveria 
ter seu próprio setor de recursos especiais e extraordinários.

Outra ideia interessante que pode ser considerada é algo que já existe 
no Ministério Público da União. Na área da ação civil pública, o Promotor 
investiga por meio do inquérito civil e, se chegar à conclusão de que não 
há base para a propositura da ação, promove o arquivamento do inquérito 
civil. Segundo da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985), nos arts. 8º e 
9º, a revisão do arquivamento é feita pelo Conselho Superior do Ministério 
Público – e esse é o sistema que funciona nos Ministérios Públicos estaduais. 
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Mas como é controlado o arquivamento do inquérito civil, nos diversos 
ramos do Ministério Público da União? Há uma diferença em relação aos 
Estados. Embora a Lei da Ação Civil Pública não distinga (ela só se refere 
ao Conselho Superior para a revisão do arquivamento do inquérito civil), 
no tocante ao Ministério Público da União, a lei especial dispôs diferen-
temente. Com efeito, a Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do 
Ministério Público da União) criou, para cada ramo da Instituição, um órgão 
que não encontra parelho nos Ministérios Públicos dos Estados: são as 
Câmaras de Coordenação e Revisão. Pela Lei Complementar nº 75/1993, 
cabe às Câmaras de Coordenação e Revisão rever o arquivamento dos 
inquéritos civis nos ramos do Ministério Público da União. De lege 
ferenda, nós poderíamos, nos Ministérios Públicos dos Estados, tirar essa 
atribuição de rever arquivamento de inquérito civil do Conselho Superior 
e passá-la para Câmaras de Coordenação e Revisão, compostas de Procu-
radores de Justiça. No campo da ação civil pública, cada vez o Ministério 
Público trabalha mais e melhor – e ele só está crescendo nessa área –, mas 
o Conselho Superior da Instituição está congestionado no exame de arqui-
vamentos e recursos oriundos de inquéritos civis. Agora, nosso Conselho 
Superior julga por atacado; os conselheiros fazem apenas relatórios e votos 
orais; há um crescimento irrefreável de serviço, a prognosticar problemas 
ainda maiores para daqui a pouco tempo, pois a carga de inquéritos civis só 
aumenta e é massacrante para os conselheiros. Fazer um trabalho bem-feito 
e dedicado é difícil para um Conselho de apenas onze integrantes, dos quais 
só oito recebem distribuição de inquéritos (já que três deles estão isentos, 
e são eles o Procurador-geral, o Corregedor-geral e o Secretário)… Então, 
nós poderíamos cogitar de criar, nos Ministérios Públicos estaduais, órgãos 
novos, quais sejam, as Câmaras de Coordenação e Revisão, compostas por 
integrantes do último grau de nossa carreira, que iriam rever os arquiva-
mentos de inquéritos civis, e também arquivamentos de inquéritos policiais… 
por que não? Com isso, daríamos aos Procuradores de Justiça uma atuação 
muito mais dinâmica, ativa e eficiente. 

Mas… poderia a Câmara de Coordenação e Revisão determinar que 
uma ação devesse ser proposta? Isso não feriria a independência funcional 
dos membros do Ministério Público?

Ora, todo poder exige controle. O Ministério Público lutou muito para 
obter a privatividade da ação penal pública; aliás, conseguiu mais que privati-
vidade: tem mesmo exclusividade para isso. Esse é, porém, um poder sujeito 
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a controle: além da revisão do arquivamento pelo Juiz e pelo Procurador-
geral, em caso de inércia cabe a ação privada subsidiária. Há controle, pois. 

Com efeito, se o Promotor entender que não há base para a denúncia, 
ele precisa dizer por quê. Hoje, esse controle, na área penal, é exercido pelo 
Juiz. Trata-se, porém, de controle absolutamente impróprio, pois o Juiz chega 
ao ponto de dizer: eu não concordo com que esta ação não seja proposta; 
vou encaminhar os autos ao Procurador-geral por tais e tais motivos, para 
que a ação seja ajuizada. Ora, se não há pretensão, não há razão para haver 
jurisdição; o Juiz não deveria manifestar-se sobre a não propositura da ação; 
deveria, sim, manifestar-se quando a ação é proposta, ou se é provocado 
pelas partes porque alguma ilegalidade foi praticada durante a investigação. 
Mas o sistema atualmente em vigor permite que, quando o Ministério 
Público decide não propor a ação penal pública, o Juiz não aceite o arquiva-
mento e encaminhe os autos da investigação criminal ao Procurador-geral. 
Diz o art. 28 do Código de Processo Penal (CPP) que, se o chefe do  Ministério 
Público insistir no “requerimento”, o Juiz será “obrigado” a atendê-lo… 
Ora, requerimento não é; trata-se, antes, de uma ordem de arquivamento 
que o Juiz não poderá recusar-se a cumprir. A lei apenas valeu-se de um 
eufemismo ao falar em requerimento, ao qual o Juiz é obrigado a atender… 
Mas no fundo, o que quis o Código de Processo Penal? Quis apenas instituir 
um controle sobre a inércia do Ministério Público. Ora, quanto à necessidade 
de controle, a lei estava certa: é preciso haver controle; errada, porém, está 
ela ao escolher o Juiz para efetuar esse controle, já que a não propositura 
da ação penal não é matéria que enseje prestação jurisdicional. Mais feliz foi 
o sistema da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985), que instituiu um 
controle sobre a inércia do Ministério Público na área civil, mas preservou o 
Poder Judiciário, pois conferiu o controle do arquivamento a um Colegiado da 
própria Instituição. Só que, assim como ocorre hoje com o chefe do Ministério 
Público no tocante ao controle do arquivamento do inquérito policial, na área 
civil esse Colegiado não vai limitar-se a dizer se o Promotor estava certo 
ou errado ao propender pelo arquivamento das investigações; o Colegiado 
poderá também corrigir a decisão do órgão individual. Essa revisão de 
arquivamento não tem caráter puramente administrativo, ou seja, não se 
liga à atividade-meio da Instituição, e sim integra sua atividade-fim, pois diz 
respeito diretamente ao exercício de suas atribuições funcionais. Decidir se o 
Ministério Público propõe ou não uma ação é atividade-fim institucional, que 
não pode ser revista pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público, 
embora possa e deva ser revista pelo Conselho Superior de cada Instituição, 
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nos Ministérios Públicos estaduais, ou por uma das Câmaras de Coordenação 
e Revisão, nos Ministérios Públicos da União. Esses órgãos colegiados podem 
mandar que uma ação civil pública seja proposta, da mesma maneira que o 
Procurador-geral pode, em sede de revisão de arquivamento de inquérito 
policial, determinar o ajuizamento de uma ação penal pública. 

A existência desse poder de revisão em nada fere a independência 
funcional dos membros do Ministério Público. A independência funcional é 
a possibilidade que a lei confere ao agente político de tomar decisões origi-
nárias, na sua esfera de atribuições. Essa possibilidade, o órgão do Ministério 
Público detém, quando decide propor uma ação, ou, ao contrário, quando 
afirma nos autos que, a seu ver, não é caso de ajuizar a ação. Mas não é 
porque esse membro do Ministério Público tem independência funcional, 
que sua decisão não possa submeter-se a controle; pelo contrário: ela 
precisa sofrer controle, senão o Ministério Público perderia a atribuição. 
Numa democracia não deve haver poder sem controle. 

Ora, semelhantemente, ninguém nega que o Juiz também tem 
independência funcional: ele goza de independência para absolver ou 
condenar. Contudo, suas decisões sujeitam-se a recursos, e o tribunal pode 
mais do que apenas dizer que a sentença está errada: pode mesmo cassar a 
sentença e proferir outra no lugar daquela que está sendo revista, mandando 
prender a mesma pessoa que o Juiz absolveu. E quando baixam os autos, 
aquele Juiz está obrigado a expedir mandado de prisão contra a pessoa que 
ele próprio julgou inocente. E não há humilhação alguma em submeter-se à 
lei. Algumas pessoas, porém, erradamente se sentem humilhadas por terem 
de cumprir a lei. Lembro-me de um fato de quando era Promotor de Justiça 
de primeira entrância, em Santa Fé do Sul. Em 1978, recebi um inquérito 
policial, estudei-o e concluí que o indiciado não tinha feito crime algum; 
requeri o arquivamento. O juiz fez uma longa fundamentação, de várias 
páginas, dizendo que aquilo era crime, que o indiciado devia ser denunciado, 
e mandou os autos ao Procurador-geral. Veja-se: aquela provável denúncia 
já estaria recebida antes de ser ofertada, caso o fosse: era o próprio juiz que 
estava pedindo que a ação fosse proposta. Imaginem um quadro semelhante, 
agora na esfera civil: o Juiz chega para um indivíduo e lhe diz: você não quer 
propor esta ação? Não? Mas você está errado, tem de propor esta ação, 
eu quero processá-la… Ora, isso é um absurdo, uma verdadeira teratologia. 
Mas, teratologia ou não, o art. 28 do CPP em vigor permitia e ainda permite 
que o Juiz faça isso, e então, naquele caso que agora estou recordando, o 
Juiz de Santa Fé encaminhou os autos ao Procurador-geral, mas este insistiu 
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no arquivamento. O que fez o Juiz? Indeferiu o arquivamento e mandou 
prosseguir o inquérito policial! Eu ajuizei diretamente no Tribunal de Justiça 
um habeas corpus, numa época em que era uma raridade um Promotor de 
Justiça se dirigir diretamente a um tribunal, e o tribunal, acolhendo minha 
impetração, cassou a decisão do Juiz, ensinando-lhe que não há humilhação 
alguma em cumprir a lei (RT, 508/319).

Afinal, o Promotor de Justiça não receberia da lei o poder de recusar-
se a propor a ação penal pública, se a própria lei não tivesse instituído 
um mecanismo de controle de sua inércia. Na área criminal, esse controle 
normalmente é feito pela própria Instituição – o Procurador-geral. Pois bem, 
o que estou agora propondo é que esse controle continue a ser feito pela 
própria Instituição, mas agora por meio de um Colegiado de Procuradores 
de Justiça. Confio mais numa decisão colegiada do que na cabeça de um 
homem só, que tem mais facilidade para errar. E o órgão Colegiado decidiria 
e, nessa qualidade, poderia mandar que a ação fosse proposta. 

Poderia o Promotor assim designado pelo Procurador-geral ou pelo 
Colegiado recusar-se a propor a ação? Não. O primeiro Promotor, que 
propendeu pelo arquivamento, é agente político e toma a decisão originária, 
com a independência funcional que lhe é própria; o Procurador-geral ou 
o Colegiado, conforme o caso, também são agentes políticos e agem com 
toda a independência funcional, homologando ou rejeitando a promoção 
de arquivamento; mas o segundo Promotor, aquele que vier a ser designado 
pelo Procurador-geral ou pelo Colegiado, esse, no caso específico, não agirá 
como agente político e sim atuará por delegação: a decisão final da Instituição 
já foi tomada, incumbindo a ele, apenas, cumpri-la. O segundo Promotor 
apenas mencionará, na peça inicial, que, por delegação do Procurador-geral 
ou do Colegiado competente, está promovendo aquela ação, assim como 
o Juiz escreveria nos autos: em cumprimento ao ven. acórdão do tribunal, 
expeça-se o mandado de prisão. 

O Promotor de Justiça tem independência funcional para tomar as 
decisões que a lei põe em suas mãos; não para recusar cumprimento a uma 
deliberação legal tomada por outro órgão. 

Conclusão
Enfim, estas são apenas algumas breves ideias que estou trazendo à 

discussão, para somar-se às dos demais estudiosos do assunto. 
Com efeito, o Ministério Público brasileiro tem esta qualidade: é capaz 

de propor e promover mudanças. Nós somos capazes de pensar em nossos 



308 Justitia, São Paulo, 68-69 (202/203), jan./dez. 2011-2012

problemas, estudar alternativas, sugerir ideias e levá-las adiante, até porque, 
se nós próprios não o fizermos, outros farão por nós. Não queiramos deixar 
o Congresso Nacional modificar o Ministério Público enquanto assistimos a 
isso de braços cruzados; ao contrário. Quando, ao fim da ditadura militar, 
percebemos que o País caminhava para uma nova ordem constitucional, o 
que fizemos nós? Os senhores bem se lembram: nós discutimos, preparamos 
e levamos à Constituinte as nossas ideias, que foram acolhidas, porque eram 
boas ideias. E o que são boas ideias? Em regra, ideias boas são ideias previa-
mente discutidas. 

Então, continua aberto o campo de discussão sobre a modernização da 
segunda instância do Ministério Público.

MAZZILLI, H. N. Ministério Público modernization with regard to the Second 
Instance. Justitia, São Paulo, v. 202/203, p. 291-308, Jan./Dec. 2011-2012.

• ABSTRACT: It is common agreement that it is necessary to modernize the 
career of Ministério Público, because, paradoxically, power and functional 
performance decrease when the top of the career is reached. However, 
there is no consensus at all on how to solve the problem. This article 
proposes several suggestions for discussion, some of potentially immediate 
implementation, and others still depending on legislation changes.

• KEY WORDS: Ministério Público. Ministério Público work modernization. 
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• RESUMO: Ao longo das décadas foram feitas diversas propostas  dogmáticas 
para o Direito Penal, cada uma com suas peculiaridades e bases científicas. 
Os moldes dogmáticos aplicados até então, desde o causalista até o finalista, 
passam por uma crise que afeta a própria identidade do Direito Penal, pois 
esses modelos não atenderiam às expectativas da sociedade atual, dentre 
outros motivos, por não permitirem infiltrações axiológicas. Ocorre que 
os modelos em referência, por serem estanques e menos suscetíveis a 
valorações, podem revelar-se distantes da realidade e sem eficácia no caso 
concreto. Diante disso, surgem algumas tendências, dentre elas a de Claus 
Roxin. O funcionalismo teleológico-racional, permitindo a penetração 
político-criminal na dogmática, passou a rever as concepções anteriores, 
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inclusive a neokantiana, e buscou funcionalizar as categorias delitivas, de 
modo a atender aos fins político-criminais, tendo dessa inovação surgido 
duas peças centrais: a imputação objetiva e a ampliação da culpabilidade 
à ideia de responsabilidade, esta última enriquecida pelos fins da pena. A 
culpabilidade, por sua vez, independente do livre arbítrio e inserida em 
um contexto maior, demonstra uma nova concepção de teoria do delito, 
que certamente ensejará algumas consequências práticas, conforme 
demonstrado.

• PALAVRAS-CHAVE: Dogmática. Política criminal. Funcionalismo. Culpabi-
lidade. Responsabilidade. 

Introdução
Dentre tantas características que podem ser enumeradas em um 

dado grupo social, por mais tradicional ou atento aos costumes que este 
seja, vemos como inerente a mudança, a transformação, de forma mais ou 
menos lenta, ou até encontrando resistência, mas tal característica é sempre 
marcante e não necessariamente implica evolução, mas sempre uma 
releitura das concepções até então estipuladas.

O que importa – e tem maior relevância nessas mudanças, independen-
temente do quanto acrescentem – é o descontentamento, o inconformismo 
com o que está posto. Diante desse cenário, o estudioso se vê obrigado a 
tentar rever o que está estipulado e sugerir algo novo.

A ciência do Direito, bem como o Direito Penal, não foge a essa regra, 
de maneira que habitualmente surgem novos e variegados modelos teóricos 
como forma de rechaçar ou complementar algo que fora desenvolvido por 
outra teoria. Tenta-se, destarte, demonstrar que a concepção apresentada 
é de alguma forma, qualquer que seja ela, mais apropriada que a outrora 
sustentada.

Sem prejuízo das demais áreas do conhecimento penal, na seara da 
culpabilidade e teorias do crime surgem discussões ferrenhas e de grande 
atualidade que estão longe de serem superadas.

Particularmente como uma das teorias envolvidas nas concepções 
referidas aqui, estão o modelo de sistema funcionalista-teleológico racional 
ou moderado do penalista alemão Claus Roxin e o tratamento dado à culpa-
bilidade por essa teoria.

 Propomo-nos, neste trabalho, certamente com grande dificuldade 
traçar em linhas gerais a teoria supra e, especificamente, com detalhes mais 
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aprofundados, a noção de culpabilidade, tais como são sistematizadas nas 
ideias de Claus Roxin.

Serão analisadas inicialmente as bases teóricas que fundamentam 
o sistema em estudo, o teor axiológico que o determina, particularmente 
as bases político-criminais. Daí já se verifica um primeiro ponto polêmico, 
o da possibilidade de valorações na própria teoria do delito, ou, no caso 
específico, a penetração de valorações político-criminais no próprio sistema 
jurídico-penal.

Já traçada esta discussão, ingressaremos de vez no modelo  funcionalista 
teleológico-racional, assentando suas bases: a imputação objetiva e a 
responsabilidade como união da culpabilidade e da necessidade preventiva 
da pena, sendo esta última pilastra sistemática o foco de nosso trabalho.

Explicaremos também que a ingerência axiológica no sistema, de 
maneira a torná-lo mais aberto em termos normativos, tende a conduzi-lo 
para uma maior aproximação com a realidade, daí o porquê de se mostrar 
importante o empirismo no sistema em apreço.

Não só aproximariam da realidade essas valorações, mas concederiam 
funções ao sistema, razão pela qual a teoria é chamada de “funcional”, haja 
vista haver o objetivo de se funcionalizarem as categorias delitivas, o que 
se verificará na oportunidade da análise da tipicidade, antijuridicidade e, 
posteriormente, da responsabilidade.

No último capítulo, será feita uma breve digressão histórica do instituto 
da culpabilidade, o que sem dúvida auxiliará na compreensão do tratamento 
dado por Claus Roxin a essa categoria. Verificaremos o tratamento dado ao 
livre-arbítrio, tradicionalmente conhecido como um fundamento da culpabi-
lidade, na concepção do funcionalismo moderado.

Após isso, trataremos da inovação mais cristalina, do nosso ponto 
de vista, na estrutura analítica proposta, a substituição da culpabilidade 
pela responsabilidade como elemento do delito. Essa inovação traz em si 
inúmeras consequências, as quais serão analisadas adiante.

Importa, por fim, ressaltar que não teremos a pretensão de criticar 
a teoria aqui ventilada, mas tão somente descrevê-la e colocá-la, quando 
possível, em conflito com as demais existentes, com o intuito de delimi-
tarmos seus objetos de estudo e peculiaridades.

1 Dogmática e Direito Penal
Por ser nosso trabalho a análise do funcionalismo de Claus Roxin, com 

maior enfoque na culpabilidade, ou seja, o estudo de determinado modelo 
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dogmático, é importante que, antes de ingressarmos neste estudo, tratemos 
de forma genérica o objeto deste, qual seja, a dogmática.

1.1 Noção de dogmática
Jesús-María Silva Sánchez (2002, p. 63) define dogmática como “La 

conformación de un sistema coherente y ordenado desde sus conceptos más 
abstractos a los más concretos”.

A dogmática também pode ser entendida como “um método a que 
podemos incorporar um número maior ou menor de dados para a construção 
de seus conceitos, e esta incorporação de dados não dependerá do método 
em si, mas da ideologia que fundamente o âmbito de dados a serem levados 
em consideração” (ZAFFARONI, 2007, p. 148).

Há inúmeras definições desse instituto1, no entanto, entendemos que 
a dogmática penal consiste na formação de um sistema harmônico, formado 
por elementos de quaisquer ordens, respeitada a Dignidade da Pessoa 
Humana, com escopo de delimitar, fundamentar e aplicar o Direito Penal.

Optamos por uma definição própria, diferente das demais aqui 
referidas, por apresentar um norte valorativo, axiológico, qual seja, a 
Dignidade da Pessoa Humana, cujo escopo é oferecer uma blindagem ao 
modelo dogmático, impedindo a infiltração de valores prejudiciais ao Estado 
Democrático de Direito. 

É importante ressaltar que algumas ideologias, por serem hostis, não 
se compatibilizam com certos modelos de dogmática, pois podem conduzir 
a uma insegurança jurídica na aplicação do direito e, por conseguinte, gerar 
autoritarismo.

Apenas a título de exemplificação, um Direito Penal, sistematicamente 
fundamentado na “segurança da sociedade” ou nos “valores da família”, 
pode mostrar-se excessivamente arbitrário e perfeitamente passível de ser 
moldado, para atender a fins não democráticos. 

Isto se dá, porque as valorações em questão, por si sós, são abran-
gentes por demais e não implicam necessariamente uma aplicação das leis 
penais que tutele os direitos dos cidadãos, ou respeite a dignidade destes, 
na verdade, fornecem um juízo muito amplo de valoração que não propicia 
a blindagem adequada na utilização do Direito Penal.

1 Conforme lição de José Cerezo Mir (2007, p. 92).
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Destarte, a dogmática é importante e necessária para manter a 
segurança jurídica e os princípios do Estado Democrático de Direito, mas tão 
somente esta não é capaz de resguardá-los, conforme veremos a seguir.

1.2 Crise e críticas: modelos dogmáticos anteriores ao funcionalismo 
teleológico

No que tange à crise da dogmática, que na verdade consiste na crise 
de um modelo dogmático, esta tem ocorrido, dentre outros fatores, porque a 
antinomia entre liberdade e segurança deixou de ser automaticamente decidida 
em favor desta, o que já demonstra o início de uma tensão interna.

Trata-se inicialmente de uma crise de legitimação, questionando-se 
a utilização do maquinário penal como recurso estatal. Sem prejuízo desse 
problema, há também a crise na ciência do Direito Penal, que consiste em 
uma crise de identidade, a qual questiona o próprio modelo sistemático e 
dogmático adotado, bem como sua utilidade social (SÁNCHEZ, 2002, p. 14).

É certo que o Direito Penal, entendido como o ius puniendi estatal, 
fundamentado e limitado pela existência de um conjunto de normas 
primárias e secundárias, está em crise. Passou-se, dessa forma, a questionar 
a autêntica utilidade social e a validade científica dos modelos até então 
adotados.

Pôs-se em cheque o modelo clássico dedutivo, abstrato e, em suma, 
alheio à realidade social do delito. Com isso, passou a se ressurgir contra o 
caráter meramente retributivo da pena e a abstração excessiva da dogmática, 
de cunho quase artístico. Diante disso, resultou imperiosa a necessidade de 
se orientar o Direito Penal e não o construir em si mesmo, em um universo 
alienante e alienado.

Em razão disso, transcorridos anos de processo de despenalização, 
voltamos a um processo de criminalização, o qual se caracteriza muitas vezes 
por legislações de cunho meramente retórico, simbólico, sem aplicação útil. 
Essa legislação expansiva, violadora da ideia da ultima ratio, que tende a 
aumentar a punição, na verdade retira a eficácia do Direito Penal, tornando-
o cada vez mais não efetivo (SÁNCHEZ, 2002, p. 16). 

Os efeitos até então almejados com a aplicação e em alguns casos a 
expansão do Direito Penal, controle social, proteção aos bens jurídicos e 
no que tange à pena, prevenção especial positiva (ressocialização) e intimi-
dação, dentre outros objetivos, na prática, não foram atingidos, conforme 
queriam os modelos existentes.
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Diante dessa situação, surgiram iniciativas destinadas a abandonar a 
elaboração sistemática do Direito Penal, ou mitigá-la em face de valorações 
de cunho político-criminal, as quais teriam ficado até então ofuscadas pelo 
rigor teórico das construções sistemáticas.

Por esses fatores, Jesús-María Silva Sánchez (2002, p. 15) afirma que 
a década de 1970, se mostrou como de parâmetros ecléticos, no que tange 
aos fins do Direito Penal, sua fonte de legitimação, ou até com relação ao 
seu método de estudo. Feita a análise de tal ciência sob o enfoque tanto de 
um sistema como de um problema, alternou-se entre modelos abstratos e 
concretos.

 Deve-se também a crise à polêmica sustentada pelos causalistas 
e finalistas, a qual tem se desenvolvido nos estreitos limites do positivismo 
jurídico, que impõe a interpretação do Direito Positivo e seu desenvolvimento em 
um sistema fechado, conforme princípios lógico-dedutivos. A elaboração de um 
sistema almejava banir de sua estrutura qualquer consideração de índole 
criminológica ou político-criminal (ROXIN, 2006b, p. 17). 

A limitação ontológica defendida pelo finalismo encontrou um ambien-
te favorável no cenário pós-Guerra, quando se sentiu a necessidade de limi-
tação de poderes que gerassem excessos, os quais ocorreram nesse período. 
Portanto, pela concepção em foco, buscou-se limitar o poder do legislador, a 
tirania do Estado e, por conseguinte, a normatividade, cuidando da conduta 
como um conceito pré-jurídico, precedente a qualquer valoração jurídica.

A dogmática, segundo essa concepção, não poderia atender a 
valorações de conteúdo variável em função da diversidade do sujeito e 
das condições culturais, deveria ter como objeto básico ou permanente, 
o supranacional, o suprapositivo da matéria jurídica, sendo esse material 
permanente, a estrutura lógico-objetiva (SÁNCHEZ, 2002, p. 58).

Diante do problema apontado, surgiram na Alemanha duas tendências 
para superar de alguma maneira esse estado de coisas. 

A primeira tendência nega a importância do sistema, substituindo-o 
por um pensamento problemático, cujas soluções derivam de elementos dos 
mais diversos que auxiliarão na resolução do problema e não de axiomas 
previamente dados em um sistema dogmaticamente fechado.

A outra tendência também almeja penetrar no problema, no entanto 
sem renunciar ao sistema; para tanto, o pensamento problemático deve 
desembocar em um sistema orientado, a fim de que se possa manter o 
caráter científico. Nesta última tendência se encontra a obra de Claus Roxin 
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(MUÑOZ, 1981, Prefácio, p. 18) que será analisada com maior cuidado 
adiante, com enfoque na culpabilidade, objeto central deste nosso trabalho.

Em face disso, verifica-se, portanto, uma fase de transição na 
dogmática jurídico-penal, caracterizada pelo predomínio de correntes de 
caráter eclético. Somam-se alguns elementos de caráter axiológico, surgindo 
a referência teleológica e uma consequente tendência à normativização de 
conceitos jurídico-penais, sendo estes uma orientação para facilitar o atendi-
mento das finalidades político-criminais do sistema.

Em face dessa nova tendência, criticou-se também o caráter ontológico 
empregado pelo finalismo, cujo objetivo foi, com um conceito prévio, 
com base em algo a partir de sua essência, oferecer certa neutralidade à 
sistemática penal e afastá-la de ideologias e do arbítrio. Em que pese esse 
objetivo, há quem entenda que as estruturas em questão em nada impediram 
infiltrações ideológicas na dogmática, ademais, o finalismo levado às últimas 
consequências, dada sua ênfase no elemento volitivo, acarretaria diversos 
perigos para o Estado Democrático de Direito, punindo tentativas inidôneas ou 
atos preparatórios bem distantes do resultado (ROXIN, 2008, p. 57). 

Figueiredo Dias também entende que a postura metodológica, 
amparada em conceitos ontológicos, não merece prosperar, visto que essa 
característica cercearia por demais as opções jurídico-políticas ou político-
criminais do legislador. Também considera que o conceito de ação encontra 
substrato em um falso ontologismo, uma vez que os animais também, 
segundo a Biologia, antecipam os fins e escolhem os meios para alcançar 
com sua ação (DIAS, 2007, p. 247). Ademais, do ponto de vista normativo, é 
insuscetível de se oferecer uma base unitária a todo atuar humano.

Diante disso, surgem alguns inconvenientes de se levar em conside-
ração tão somente elementos de um sistema fechado, deixando de lado o 
empirismo (experiências, práticas), ou a finalidade da pena, pois desse racio-
cínio pode brotar uma ciência penal distante da realidade e sem eficácia.

Criticou-se também o fato de o legislador aparecer vinculado de modo 
determinante por uma concreta configuração dada por uma matéria prévia; 
na verdade, a vinculação aludida seria relativa, pois o legislador pode levar 
em consideração um ou outro aspecto da matéria já configurada. 

A natureza das coisas não teria o condão de impor uma solução concreta 
na esfera jurídica, mas tão somente fixaria um marco. As orientações político-
criminais seriam, assim, a única forma de atribuir um conteúdo racional ao 
sistema, pela insegurança que produz a argumentação ontológica diante de 
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uma sociedade tão pluralista, o que tornaria impossível qualquer fundamen-
tação pautada em estruturas imutáveis (SÁNCHEZ, 2002, p. 66). 

Passou-se a pensar na criação de um sistema aberto, apto a perma-
nente remodelação em face de suas consequências e das problemáticas que 
surgem.

Também como resultado as discussões em comento, surge outra 
crítica, feita por Claus Roxin, segundo a qual, ao elaborar-se um pensamento 
sistemático, não é dada a devida importância à utilidade prática dessas 
categorias. O autor também não vê com seriedade qualquer possibilidade 
de abandono do sistema, exemplificando com um Direito Penal sem a parte 
geral e sujeito a valorações de qualquer forma. Portanto, critica-se não a 
adoção do modelo sistemático em si, mas a equivocada abordagem de seu 
desenvolvimento dogmático (ROXIN, 2006b, p. 40).

1.3 Dogmática jurídico-penal e política criminal
A profundidade da relação entre ambos os institutos dogmática 

jurídico-penal e política criminal é discussão objeto de muita polêmica na 
doutrina e de salutar importância para que entendamos posteriormente o 
funcionalismo e a estrutura da culpabilidade em Claus Roxin, daí por que 
trataremos, agora, de esboçar algumas ideias sobre esse tema. Não eram, 
nem são, portanto, pacíficas entre ambas as disciplinas a hierarquia e a 
forma como se relacionam. 

Franz von Liszt2, citado por Figueiredo Dias (1999, p. 292) define a 
política criminal como o “conjunto sistemático dos princípios fundados na 
investigação científica das causas do crime e dos efeitos da pena, segundo 
os quais o Estado deve levar a cabo a luta contra o crime por meio da pena e 
das instituições com esta relacionadas”.

Ao tratar da política criminal, o autor afirma que esta exige a imposição 
da pena não por si só, mas como meio adequado ao fim, de modo a impedir 
que o agente reincida na criminalidade (LISZT, 2003, p. 153). 

Ainda sobre o tema, Franz von Liszt assevera que o Direito Penal é 
a barreira intransponível da política criminal. O jurista alemão também 
sustenta que a política criminal devia remeter-se à função de revelar os 
caminhos da reforma penal, mas sem influenciar a sistematização desta. 

2 Na obra Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, p. 292.
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Portanto, haveria aí uma diferença entre o substrato das concepções de 
política criminal e da dogmática, restando que os métodos científicos de uma 
não se  confundiriam com a outra, dado o caráter positivista e “intocável” da 
dogmática até  determinado período (DIAS, 1999, p. 31). 

A frase segundo a qual o Direito Penal é a barreira intransponível da 
política criminal teria vindo como resposta à construção de política criminal 
introduzida pela Escola Sociológica do Direito Penal, pois esta poderia ruir os 
conceitos existentes no Direito Penal (ROXIN, 2006a, p. 224). 

Hierarquicamente também por uma visão mais formalista, segundo 
entendimento que Figueiredo Dias (1999, p. 27) tem da obra de Franz von 
Liszt, a política criminal estaria subordinada à dogmática, razão pela qual 
se cada diretriz apontar para direção diferente, independentemente do 
caminho a que leve a dogmática apenas positivista, esta terá que ser levada 
em conta, em detrimento de outra visão não prevista no sistema.

Do desencontro apontado urge que os comandos político-criminais 
teriam que ceder a eventual alteração legislativa, o que justificaria o 
 raciocínio de que a política criminal seria uma ciência nitidamente auxiliar 
da reforma penal.

Franz von Liszt compreendia o delito e a pena como uma generali-
zação conceitual oriunda de considerações puramente técnico-jurídicas que 
se desenvolviam por um sistema fechado nos preceitos da lei, devendo a 
ciência do direito ser meramente sistemática, pois, se assim não fosse, o 
Direito restaria abandonado ao acaso e à arbitrariedade (ROXIN, 2006b, p. 
34).

O cerne da discussão consiste não na existência ou não de um sistema 
– em que pese trabalharmos este ponto adiante –, pois, quanto a isso, grande 
parte dos doutrinadores o enxerga como necessário para garantir a segurança 
jurídica e a proteção do Estado Democrático. Na verdade, a discussão trazida 
a este trabalho e que importa para delinearmos o funcionalismo teleológico 
diz respeito a até que ponto esse sistema admite caracteres de cunho 
político-criminal em seu conteúdo.

No que tange aos caracteres ontológicos do finalismo, estes, por se 
basearem em preceitos lógico-dedutivos, não permitiriam maior malea-
bilidade, que seria causada por uma ingerência problemática no sistema, 
pois, se isso ocorresse, desnaturar-se-ia a própria estrutura dogmática do 
finalismo.

Para Claus Roxin (2006b, p. 37), em havendo um sistema fechado, 
surgiriam resultados materialmente injustos, além do que sua finalidade 
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restaria prejudicada, pois, mesmo atendendo à sistematização, ocorreriam 
resultados inadequados do ponto de vista político-criminal, não sendo 
razoável uma decisão estritamente técnica que se distancie do caso concreto.

A evolução do estatuto da política criminal perante a dogmática, 
segundo Figueiredo Dias (1999, p. 33), foi ao encontro de uma nova concepção 
de Estado, não mais um Estado de Direito Formal, de natureza liberal e 
individualista, ou social, mais preocupado com o funcionamento do Sistema 
Social, mas sim de um Estado de Direito material contemporâneo, o qual 
mantém intocada sua relação com o direito. Mesmo em um esquema rígido 
de legalidade, esse Estado de Direito material contemporâneo preocupa-se 
com a consciência efetiva dos direitos e garantias e, por essa razão, deixa-se 
mover dentro daquele esquema, para alcançar a justiça.

Essa modificação teria propiciado que a dogmática jurídico-penal 
perdesse a absoluta autonomia, em face da influência de substratos não 
jurídicos (DIAS, 1999, p. 35). Pensamos também que não apenas por essa 
mudança na mentalidade de Estado, mas sim pelas próprias consequências 
percebidas ao se aplicar a dogmática mais formalista, sem permissão 
de ingerência de qualquer valoração. Na verdade, a própria realidade se 
encarregou de demonstrar as imperfeições das teorias sustentadas, não 
necessitando de uma nova mentalidade estatal para que isso ocorresse.

Terá, na verdade, que se associar a solução justa ao caso concreto e 
que seja ao mesmo tempo adequada ao sistema jurídico-penal, havendo 
o que Figueiredo Dias (1999, p. 36) chama de “penetração axiológica” na 
dogmática. Essa “penetração axiológica” será feita tendo como referência 
bases teleológicas e finalidades valorativas de ordem político-criminal. A 
dogmática terá, destarte, a função de estabelecer critérios de valor funcional 
teleologicamente orientados, os quais servirão como espécies de princípios.

Como decorrência desses acontecimentos, haverá uma determinação 
da dogmática pautada por preceitos político-criminais e não por mera 
influência destes, como era admitido anteriormente. A título de exemplo, 
começa-se pelos elementos do delito, as noções de tipicidade, ilicitude 
e culpabilidade – manteremos o foco nesta última –, não mais serão 
consideradas por si mesmas, mas sim regidas sob o manto dos valores 
político-criminais.

Também a política criminal tornar-se-á ciência não apenas para 
as tarefas da reforma penal, mas para definir os limites da punibilidade, 
utilizando-se, portanto, dos instrumentos e da estrutura do sistema jurídico-
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penal para alcançar suas finalidades. Se a ciência penal não for direcionada 
a certas finalidades, pode tornar-se uma peça inútil, meramente decorativa.

Em face dessas consequências, Figueiredo Dias (1999, p. 42) afirma 
que a política criminal surge como uma ciência transpositiva, transdogmática 
e trans-sistemática. No entanto, o autor ressalta que, apesar desta predomi-
nância, a política criminal deve encontrar limitação na própria concepção de 
Estado, deve condicionar-se estritamente pelos seus fundamentos jurídico-
políticos, sendo, destarte, intrassistemática em face da concepção de Estado. 

Ainda sobre a estrutura do sistema do Direito Penal, afirma-se que a 
orientação teleológica deste garante a congruência entre a consequência 
sistemática e a correção material pretendida, sendo uma espécie de vetor 
para que os postulados sistemáticos se corrijam ou se adaptem ao caso 
concreto.

Pela mesma razão ora exposta, o sistema pode descartar as soluções 
de problemas que sejam incompatíveis com seus fins; também resta excluída 
a possibilidade de que as soluções se produzam como conclusões de neces-
sidades axiologicamente cegas, pois, nesses casos, as referidas decisões não 
estariam acobertadas pelo sistema (ROXIN, 2006a, p. 216). 

Claus Roxin (2006a, p. 224) considera as valorações político-criminais 
verdadeiros fundamentos do sistema penal e da interpretação das categorias 
desse sistema. Para esse jurista, dogmática e pensamento sistemático seriam 
formas de hermenêutica, ao passo que a política criminal se preocuparia em 
desenvolver e impor novas concepções de fins jurídico-penais.

Como decorrência desse raciocínio, o jurista germânico em comento 
trata de efetuar uma inclusão axiológica na teoria do crime, conforme 
veremos a seguir, de maneira que serão amplamente influenciadas as 
categorias delitivas, como a própria culpabilidade, a qual passa a figurar 
dentro de uma categoria maior, a responsabilidade. Esse tema será analisado 
com mais profundidade adiante, neste estudo.

Consideradas essas premissas, a aplicação do direito não seria 
meramente a subsunção lógica de uma lei a dado caso concreto, mas sim 
tornar concreta uma abstração legal, delineando e adequando a legislação à 
política criminal, a qual, por sua vez, está revestida pelo manto da dogmática. 

Verifica-se uma separação entre duas etapas nas quais se aplicariam 
as valorações político-criminais, a legislativa e a dogmática; no entanto, 
ambas não se confundem e nem devem confundir-se, segundo Claus Roxin 
(2006a, p. 225), pois isso resultaria em violação à separação de poderes. 
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Ao contrário, a dogmática deve exercer sua função restringida pela lei, nos 
limites interpretativos. 

Mostra-se de grande valia ressaltar que, pela nossa compreensão da 
relação entre política criminal e dogmática jurídico-penal, não se verificou em 
nenhum momento, ao menos nos entendimentos aqui traçados, uma ideia 
de negação da autonomia de um ou de outro, nem tampouco se percebeu, 
mesmo em Franz von Liszt, a ausência de influência entre ambas as ciências.

Portanto, o ponto central reside na profundidade da influência 
político-criminal no Direito Penal, se limitada a esta ou se chega a penetrar 
na própria dogmática. É, pois, partindo desta discussão que verificaremos 
posteriormente o quanto a concepção de Claus Roxin sofreu influências de 
cunho axiológico em seu sistema. 

2 Sistema e estrutura analítica no funcionalismo teleológico-racional
Expostas as premissas epistemológicas do sistema, passaremos a 

analisar sua estrutura analítica, seus elementos, atendo-nos antes à impor-
tância da sistematização que será abordada.    

2.1 A importância do sistema na dogmática jurídico-penal
Conforme assinalamos, em face da já referida crise na dogmática, 

surgiram duas tendências, uma negando a importância do sistema, a qual 
argumenta que se deve levar em conta os problemas de cada caso, e outra 
entendendo pela manutenção do sistema, sendo esta a posição a ser desen-
volvida aqui.

Argumenta-se em defesa do pensamento sistemático, que, quando 
a dogmática assinala limites e define conceitos, possibilita uma aplicação 
segura e calculável do Direito Penal, subtraindo deste a irracionalidade, a 
arbitrariedade, a improvisação. Quanto mais pobre for o desenvolvimento da 
dogmática, tão mais imprevisíveis serão as decisões dos Tribunais, havendo 
o perigo de a decisão jurídica se converter em uma questão de loteria, o que 
pode gerar uma aplicação caótica e sem rumo do Direito Penal (ORDEIG, 
1970 apud ROXIN, 2006a, p. 207).

Uma primeira vantagem do pensamento sistemático é simplificar e 
direcionar o exame do caso, pois se segue a ordem previamente estipulada na 
estrutura delitiva, tipicidade, antijuridicidade e, esgotadas estas, verificam-
se a culpabilidade e a função da pena no caso concreto. Tais estruturas 
mostram-se ordenadas em uma sucessão lógica –, inicialmente, a proibição 
da conduta em diferentes graus; em seguida, a censura dessa conduta; e, por 
fim, a necessidade de sua punição.
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Essa estruturação do delito possibilita que todas as questões im- 
portantes sejam examinadas, de forma que se determine realmente a 
punibilidade, ademais, o esquema sistemático gera uma economia na pres-
tação jurisdicional, pois quando demonstramos que o agente não incorreu 
em um dos elementos, não há necessidade de se verificar a ocorrência dos 
demais. Assim, por exemplo, quando o fato praticado é atípico, nem se 
verifica a antijuridicidade ou a culpabilidade sobre o autor, pois este não 
praticou nenhum fato descrito como crime em um tipo penal (ROXIN, 
2006a, p. 207).

Acerca dessa característica fragmentada do conceito de delito, Eugenio 
Raúl Zaffaroni entende por ser uma concepção estratificada. O autor utiliza-
se desse termo em analogia aos “estratos”, camadas minerais de densidade 
uniforme que constituem os terrenos sedimentários. O penalista argentino 
também afirma que um conceito unitário normalmente se esgota no formal 
e na prática não conceitua nada, além de ser ineficaz.

Nessa característica de conceito unitário encontra-se a “Escola de 
Kiel”, setor do penalismo nacional socialista alemão, que negava a própria 
dogmática, substituindo-a por um critério político que devia ser considerado 
em cada caso (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2007, p. 333).

Ademais, a segurança oferecida pelo pensamento sistemático, em 
comparação ao problemático, configura-se no âmbito instrumental em efetiva 
garantia para o acusado, cujas chances de ter tuteladas suas prerrogativas são 
maiores, pois sabe de antemão as regras a que se submeterá e, mesmo no 
Direito material, delimita o caminho a ser traçado dentro da dogmática para 
que se dê ou não sua responsabilidade pelo fato praticado.

A própria delimitação da estrutura delitiva, nem tanto em seu aspecto 
material, mas no analítico, também é uma forte garantia ao acusado, uma 
vez que, sabedor dos elementos e estruturas que o julgador irá analisar para 
auferir se houve prática delitiva, poderá moldar a defesa consoante esses 
postulados.

Outro ponto elencado refere-se ao fato de que apenas com o sistema 
é possível uma ordenação da matéria jurídica diferenciando de modo 
adequado cada objeto. Citamos como exemplo as causas de justificação e de 
exculpação, lembrando-nos aqui do tratamento dado ao estado de neces-
sidade para a teoria diferenciadora – não acolhida no ordenamento pátrio 
–, essa organização garante uniformidade e racionalidade ao se aplicar o 
Direito (ROXIN; 2006a, p. 208).

O racionamento apontado enseja uma simplificação na aplicação do 
Direito, pois dispensa o aplicador da lei de uma tarefa mais trabalhosa caso a 
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matéria jurídica fosse composta de um gigantesco número de preceitos não 
ordenados sistematicamente ou se a resolução dos problemas fosse extraída 
de casos análogos.

Por fim, a sistematização em tela, ao influenciar as normas jurídicas 
com aspectos teleológicos, possibilita maior desenvolvimento do Direito, 
de modo que as próprias normas se adaptam ou se modificam em face das 
tendências dogmáticas que se mostram necessárias e interessantes à ciência 
jurídico-penal.

 
2.2 O sistema funcionalista de Claus Roxin
Neste tópico, teceremos alguns comentários acerca do sistema funcio-

nalista teleológico-racional ou moderado de Claus Roxin, sem deixar de 
ressaltar que não é esta a única proposta funcionalista existente. Não cabe 
discorrer aqui sobre as demais, por não serem objeto do nosso trabalho3.

Por volta da década de 1970, os defensores de um sistema funciona-
lista passaram a sustentar que deveria ser rechaçado o ponto de partida do 
sistema finalista, partindo da hipótese de que a formação de um sistema 
jurídico-penal não pode se vincular a realidades ontológicas prévias, mas sim 
deve guiar-se exclusivamente pelas finalidades do Direito Penal.

Tenta-se com essa nova tendência elaborar e desenvolver um novo 
conteúdo fundado nos postulados neokantianos, os quais, nos sistemas 
neoclássicos, tiveram um desenvolvimento insuficiente e ainda foram preju-
dicados pelo período nazista. O avanço almejado consistiria em substituir 
a vaga orientação neokantiana aos valores culturais por um critério de 
sistematização especificamente jurídico-penal: as bases político-criminais da 
moderna teoria dos fins da pena (ROXIN, 2006a, p. 203). 

Portanto, são retomados alguns valores, como a construção teleológica 
de conceitos e a materialização das categorias do delito, acrescentando-se, 
porém, uma ordem a esses pontos de vista valorativos: eles são dados pela 
missão constitucional do Direito Penal, que é proteger bens jurídicos mediante 
prevenção geral ou especial. Os conceitos são submetidos à funcionalização, 
isto é, exige-se deles que sejam capazes de desempenhar um papel acertado 
no sistema, alcançando consequências justas e adequadas (GRECO, 2000, p. 
06).

3 Podemos citar as propostas de Günther Jakobs, Schmidhäuser e Rudolphi, dentre outras. 
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No que tange à importância da teoria dos fins da pena na dogmática 
funcionalista, Luís Greco (2000, p. 06) assevera: 

 
A teoria dos fins da pena adquire portanto valor basilar no 
sistema funcionalista. Se o delito é o conjunto de pressupostos 
da pena, devem ser estes construídos tendo em vista sua conse-
quência, e os fins desta. A pena retributiva é rechaçada, em 
nome de uma pena puramente preventiva, que visa a proteger 
bens jurídicos ou operando efeitos sobre a generalidade 
da população (prevenção geral), ou sobre o autor do delito 
(prevenção especial). Mas enquanto as concepções tradicionais 
da prevenção geral visavam, primeiramente, intimidar poten-
ciais criminosos (prevenção geral de intimidação, ou prevenção 
geral negativa), hoje ressaltam-se, em primeiro lugar, os efeitos 
da pena sobre a população respeitadora do direito, que tem 
sua confiança na vigência fática das normas e dos bens jurídicos 
reafirmada (prevenção geral de integração, ou prevenção 
geral positiva). Ao lado desta finalidade, principal legitimadora 
da pena, surge também a prevenção especial, que é aquela 
que atua sobre a pessoa do delinquente, para ressocializá-lo 
(prevenção especial positiva) ou, pelo menos, impedir que 
cometa novos delitos enquanto segregado (prevenção especial 
negativa).

Conforme esboçamos anteriormente, Claus Roxin parte da neces-
sidade de uma correção valorativa na dogmática jurídico-penal com base 
em elementos de cunho político-criminais, os quais atuarão na própria 
dogmática e no sistema.

Com isso, cria-se uma harmonia entre a dogmática e as valorações 
político-criminais, de tal modo que não pode haver contradição entre 
ambas, uma vez que são analisadas agora sob o mesmo enfoque, devendo 
formar uma síntese. Essa unidade sistemática entre política criminal e 
Direito Penal deve ser incluída na própria estrutura do delito, refletindo tal 
inclusão na bipolaridade, na consideração dos aspectos formais e materiais 
dos elementos do delito (ROXIN, 2006b, p. 53).

Destarte, consoante esta visão de sistema jurídico-penal, tem-se que 
o trabalho do dogmático é identificar a que valoração político-criminal 
corresponde cada conceito da teoria do delito e assim funcionalizá-lo, isto é, 
construí-lo e devolvê-lo de modo que atenda essa função da melhor maneira 
possível (GRECO, 2000, p. 07).
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O fato de o sistema de Claus Roxin substituir as difusas valorações 
neokantianas por valorações político-criminais impede que ele caia no 
normativismo extremo. Dá-se, assim, atenção à matéria jurídica de modo 
a não deixar escapar nenhuma peculiaridade relevante. Ademais, nesse 
sistema, os valores não provêm de nenhuma política criminal, mas sim 
daquela acolhida pelo Estado Social de Direito.

Expostas essas premissas, o penalista alemão verifica que são neces-
sários três requisitos para um sistema: clareza e ordenação conceitual, 
referência à realidade e orientação com base em finalidades político-
criminais (ROXIN, 2006b, p. 58). 

Do postulado, resultaram duas peças centrais. A primeira é a teoria da 
imputação objetiva. O tipo objetivo, para os clássicos e especificamente para 
Ernst von Beling, esgotava-se no conteúdo do tipo, vindo, posteriormente, 
a ser enriquecido com caracteres normativos e, por fim, com os subjetivos 
com o finalismo; no entanto, para as três concepções sistemáticas no que 
tange aos delitos de resultado, reduzia-se à mera causalidade. Em troca, a 
visão teleológica tem feito depender a imputação de uma realização de um 
perigo não permitido dentro do fim de proteção da norma, substituindo-
se, destarte, a categoria científico-natural ou lógica da causalidade por um 
conjunto de regras orientadas por valorações jurídicas (ROXIN, 2006a, p. 
204).

Aqui, já esboçando o ponto central do nosso trabalho, a segunda 
pilastra do sistema racional-final ou teleológico constitui a ampliação da 
culpabilidade à categoria da responsabilidade; àquela como condição de 
toda a pena, deve-se acrescentar sempre a necessidade preventiva (geral ou 
especial), de tal modo que a culpabilidade e as necessidades de prevenção e 
da pena se limitam reciprocamente e só em conjunto dão lugar à responsa-
bilidade pessoal do sujeito, o que enseja a imposição da sanção.

2.2.1 A tipicidade
Dentre outras concepções, é possível entender que a tipicidade 

engloba a relação entre a conduta humana e a descrição abstrata da norma 
penal incriminadora e consiste na conformidade do fato praticado pelo 
agente com a moldura abstratamente descrita na lei penal (BITTENCOURT, 
2006, p. 324). Também pode ser entendida como a subsunção ou adequação 
do fato ao modelo previsto no tipo legal (PRADO, 2007, p. 352).

Em nossa visão, a tipicidade pode ser definida como a adequação da 
conduta humana aos elementos da norma penal incriminadora. É feita uma 
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operação chamada de juízo de tipicidade, consistente em uma operação 
intelectual de conexão entre a infinita variedade de fatos possíveis da vida 
real e o modelo típico previsto em lei (BITTENCOURT, 2006, p. 323).

Verificam-se, segundo Claus Roxin, sem prejuízo de outras classificações, 
três funções que o tipo deve cumprir: a primeira, de cunho sistemático; a 
segunda, de natureza dogmática; e, a terceira, de feição político-criminal.

No sentido sistemático, o tipo abarca o conjunto de elementos que 
permitem saber de qual delito está se tratando (BELING, 1906 apud ROXIN, 
2006, p. 277), já no sentido dogmático consiste em descrever os elementos 
cujo engano exclui o dolo e, por fim, seu significado político-criminal se 
consubstancia em sua função de garantia, pois apenas um Direito Penal em 
que a conduta proibida seja descrita em tipos se adequa ao princípio da 
legalidade.

O tipo como realizador do princípio da legalidade descreve condutas 
de duas formas distintas. A primeira consiste na descrição da forma mais 
precisa possível – em respeito à taxatividade – de ações. Já no segundo 
método não interessa a qualidade externa da conduta do autor, uma vez que 
o fundamento da sanção é a violação das exigências de conduta esperadas 
em função do papel social desempenhado pelo agente (ROXIN, 2006b, p. 
62). 

Na segunda classe de delitos, os consistentes em infração de um dever 
referem-se a setores da vida moldados juridicamente cuja capacidade de 
funcionamento deve ser protegida. Já nos delitos de ação penetra o autor, 
pondo em perigo a paz em âmbitos que deveriam ter permanecido intactos. 
Naquela modalidade de delitos, isto é, nos delitos consistentes em infração 
de um dever, é indiferente que a conduta se dê de forma comissiva ou 
omissiva, para efeito de sua tipificação (ROXIN, 2006b, p. 64). 

A verificação da tipicidade de dada conduta no caso concreto, quando 
limitada pela imputação objetiva, pelos princípios da confiança ou da insigni-
ficância, tem o condão de tornar a interpretação restritiva o máximo possível, 
o que sem dúvida vai ao encontro dos princípios da legalidade, taxatividade 
e da natureza subsidiária e fragmentária do Direito Penal.

Ademais, no tipo se valora a ação de acordo com a necessidade abstrata 
da pena, de maneira que a finalidade político-criminal dessa cominação penal 
em abstrato é a preventivo-geral, pois se espera que o indivíduo, sabendo da 
proibição daquela conduta pelo sistema, não aja da forma descrita no tipo.

Essa finalidade preventivo-geral conduz a uma dupla via de inter-
pretação. Primeiro, o postulado de que todo tipo deve ser interpretado 
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segundo o fim da lei (teleologicamente), de tal maneira que se abarquem as 
condutas desaprovadas legalmente e não haja lacunas para as consequên- 
cias preventivo-gerais. Já o segundo aspecto, referente a uma prevenção 
geral eficaz, pressupõe uma precisão da lei de modo que esta seja fiel ao 
seu conteúdo, como exige o princípio da legalidade. Deste modo, o tipo se 
encontra de antemão no campo de tensão entre o fim e a precisão da lei 
(ROXIN, 2006a, p. 219). 

Além da necessidade da pena com base no critério preventivo-geral, 
outro critério político-criminal reitor do tipo é o princípio da culpabilidade, 
que imprime um caráter ao tipo, excluindo-se deste as lesões a bens jurídicos 
produzidas por mera causalidade.

2.2.2 A antijuridicidade
Inicialmente, Claus Roxin parte da distinção entre antijuridicidade 

formal e material. Aquela, na medida em que contradita uma proibição ou 
mandamento legal, e esta, quando ocorre uma lesão de bens jurídicos social-
mente nociva. A antijuridicidade formal é uma categoria do Direito Positivo, 
enquanto a material é um princípio de política criminal.

Portanto, é a antijuridicidade o setor das soluções sociais dos conflitos, 
o campo em que se chocam os interesses individuais opostos ou as exigências 
sociais com as necessidades do indivíduo. Também é o espaço em que se 
trata de conciliar as intervenções necessárias de caráter administrativo com 
o Direito ou quando situações de necessidade iminentes e imprevisíveis 
exigem uma decisão, a qual deve ser sempre aquela socialmente justa 
(ROXIN, 2006b, p. 59). 

Diante das premissas supra, deve haver uma sistematização das causas 
de justificação, o que resta dificultado em face das peculiaridades e variados 
fundamentos encontrados em cada causa excludente da antijuridicidade. Por 
esta razão, a condução destas causas, a partir de uma ideia reitora comum, 
cairia em um plano abstrato e sem conteúdo, razão pela qual cada causa 
deve ser justificada segundo suas particularidades (ROXIN, 2006a, p. 573).

Diante disso, estruturação em comento apenas pode dar-se mediante 
um enfoque pluralista4, o qual identifica em certos princípios sociais o funda-

4 Segundo Juarez Cirino Santos (2007, p. 230), há dois grupos principais de teorias que 
fundamentam as justificações: as monistas, que destacam a finalidade como princípio 
unitário fundamentador das justificações (nesse sentido, Liszt, Sauer, Noll e Mezger), e 
as pluralistas, dentre elas, a de Claus Roxin, que fundamentam cada justificação com um 
princípio que lhe é peculiar.
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mento das justificações, diferenciando-se esses postulados do tipo, dentre 
outros aspectos, na medida em que estes se encontram limitados pelos 
conceitos fixados, enquanto as razões que permitem a detenção de pessoas, 
entrada em moradias e ataques à integridade corporal alheia mudam 
constantemente (ROXIN, 2006b, p. 76).

Esses princípios ordenadores se apresentam em número e combi-
nações diferentes nas diversas causas de justificação e permitem ver tanto a 
estrutura das causas de justificação em particular como seu contexto.

Basicamente, são apontados cinco princípios ordenadores sociais: da 
proteção, da prevalência do Direito, da proporcionalidade, da ponderação 
de bens e da autonomia, restando ponderar que não consistem em numerus 
clausus, nem assim poderiam ser concebidos em face das peculiaridades ora 
explanadas (ROXIN, 2006a, p. 575). 

A título de exemplificação, trataremos de apenas duas excludentes de 
antijuridicidade, quais sejam, legítima defesa e estado de necessidade.

Na excludente da legítima defesa, os princípios da autoproteção de 
bens ou interesses e o da prevalência do direito são os regentes, de modo 
que qualquer pessoa, a princípio, tem o direito de se defender de ataques 
proibidos de tal maneira que não sofra nenhum dano, importando aqui 
salientar que os mandamentos referidos encontram limites no princípio da 
proporcionalidade, reitor de todo o ordenamento jurídico, que conduz à 
renúncia da legítima defesa nas hipóteses de absoluta desproporcionalidade 
entre os bens em conflito (ROXIN, 2006a, p. 78).

Já no tocante ao estado de necessidade, os argumentos utilizados para 
justificá-lo baseiam-se inicialmente na controvérsia existente entre as duas 
teorias que pretendem definir sua natureza jurídica, quais sejam, a unitária 
e a diferenciadora5, tendo sido aquela adotada no ordenamento jurídico 
pátrio.

Claus Roxin (ROXIN, 2006b, p. 79) ao tratar do tema alega que o estado 
de necessidade defensivo se baseia nos princípios da autoproteção e ponde-
ração de bens, enquanto o estado de necessidade supralegal está amparado 
pela ponderação de bens e pela autonomia.

5 A teoria unitária disciplina o estado de necessidade como causa exclusivamente justifi-
cante ou exculpante, não fazendo a diferenciação em face do valor dos bens jurídicos 
tutelados; já a teoria diferenciadora disciplina o estado de necessidade simultaneamente 
como causa excludente da antijuridicidade e da culpabilidade dependendo da valoração 
dada aos bens jurídicos em conflito.
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Por sua vez, Juarez Cirino Santos sustenta a justificação da excludente 
em análise em três fundamentos: primeiro, no do espaço livre do direito, 
diante da impossibilidade de o ordenamento jurídico disciplinar conflitos 
insolúveis; segundo, na preponderância ou equivalência do bem jurídico 
protegido; e, terceiro, na exculpação, verifica-se a inexigibilidade de compor-
tamento conforme ao direito, em hipótese de bens jurídicos equivalentes 
(SANTOS, 2007, p. 247).

Em que pese concordarmos com o explicitado aqui, as explicações 
apresentadas se encaixam na hipótese da teoria diferenciadora, a qual, 
apesar de entendermos como a mais escorreita, não é adotada no ordena-
mento brasileiro, o que nos faz ver como necessária a fundamentação da 
excludente aqui analisada em face da teoria unitária.

A ponderação de bens não faz sentido, uma vez que a natureza da 
excludente – para a teoria adotada no Brasil – não é afetada pela relação 
valorativa entre os bens em conflito; também não há que se falar em preva-
lência do direito, uma vez que não há no estado de necessidade nenhuma 
agressão injusta ou ato ilícito a ser enfrentado pelo agente que atua sob o 
manto da excludente.

Pelos motivos expostos, apenas vemos como plausíveis de funda-
mentar o estado de necessidade as teorias da autoproteção e da autonomia.

2.2.3 A culpabilidade
Em face de ser o instituto da culpabilidade o foco do nosso trabalho, 

bem como ter sido inserido na categoria de responsabilidade, faremos sua 
análise em item próprio, com os devidos detalhamentos e críticas.

3 Responsabilidade e culpabilidade
Aqui chegamos ao ponto alto do trabalho, de modo que serão anali-

sados ambos os institutos, evolução e delineamentos para verificarmos 
como operam no sistema de Claus Roxin. Notamos, inicialmente, que a 
culpabilidade deixou de ser um elementar per si do sistema e passou a ser 
um compartimento em outro elemento, qual seja, a responsabilidade. 

3.1 Evolução histórica da culpabilidade
Inicialmente, faz-se de grande importância elencarmos que há 

diferentes concepções de culpabilidade, dentre elas, uma como princípio, 
que estatui o brocardo jurídico nula poena sine culpa vedando a responsa-
bilidade objetiva, e outra que a coloca como elemento do crime, sendo esta 
última, foco do nosso trabalho.
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Os antecedentes da teoria da culpabilidade remontam ao Direito Penal 
italiano da Baixa Idade Média, particularmente dos séculos XVI e XVII, tendo 
Samuel von Puffendorf (1634-1694) como primeiro a se aproximar da ideia de 
culpabilidade. No entanto, a sistematização é de data recente, em meados do 
século XIX com Adolf Merkel e Karl Binding, os quais delinearam a definição 
e estrutura de culpabilidade em moldes semelhantes às concepções atuais 
(BITTENCOURT, 2006, p. 417).

Considerado por Eugenio Raúl Zaffaroni (ZAFFARONI; PIERANGELI, 
2007, p. 517) o conceito mais debatido da teoria do delito, é o elemento em 
que o homem está mais presente do que nunca. Trata-se de uma espécie de 
coroamento da teoria, pois todos os erros cometidos nos estratos anteriores 
terão aqui repercussão. 

Também sobre a importância da categoria aqui analisada, Liszt diz que 
“É pelo aperfeiçoamento da doutrina da culpa que se mede o progresso do 
Direito Penal” (LISZT, 2003, p. 260). Por sua vez, Claus Roxin (2008, p. 135) 
expõe que nenhum elemento do direito penal é tão controvertido e indis-
pensável quanto a culpabilidade, de maneira que esta é a espinha dorsal, 
tanto da imputação objetiva quanto da subjetiva.

Importa aqui fazer uma diferenciação entre justificação e culpabi-
lidade, antes de prosseguir no tema. O conceito analítico de fato punível ou 
de crime é edificado com base nas categorias elementares do tipo de injusto 
e da culpabilidade, aquele como objeto de valoração e esta como juízo de 
valoração (SANTOS, 2007, p. 281).

No momento em que dada conduta é justificada, comunica o Direito 
que esta é tolerada, permitida pelo ordenamento, mas não fomentada 
ou estimulada, tal tolerância se dá por razões estudadas linhas atrás, que, 
conforme vimos, podem variar segundo a concepção adotada.

Se, ausente a ilicitude, o direito não permitiu ou não tolerou aquela 
conduta, ela é proibida, sendo, portanto, ilícita penalmente, no entanto, 
o agente não pratica crime por outras razões, as quais também variarão 
consoante a teoria que seguirmos.

A alternância entre conduta ilícita e não culpável ou lícita tem, além 
de diferenças comunicativas, importância para efeito de indenização, pois 
na justificação há uma situação de conflito que o direito resolve concedendo 
excepcionalmente uma permissão, enquanto na culpabilidade há uma 
situação na qual a ordem jurídica restou violada (ZAFFARONI; PIERANGELI, 
2007, p. 518). 
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O conceito atual preponderante de culpabilidade normativa é produ-
to inacabado de uma evolução que se estende por séculos, desde o conceito 
psicológico do século XIX, passando pelos conceitos psicológico normativo, 
normativo puro e, finalmente, já no século XXI, surge a ideia de Claus Roxin, 
da responsabilidade, que guarda em si a ideia de culpabilidade normativo-
empírica, objeto do nosso trabalho e que será tratada a seguir com mais 
detalhes.

3.1.1 Concepção psicológica
A teoria psicológica tem estrita correspondência com o causal-natura-

lismo de Franz von Liszt e Ernst von Beling, sendo produto do positivismo 
científico imperante no final do século XIX, impulsionado pelas teorias de 
Charles Darwin, Herbert Spencer e Auguste Comte (PRADO, 2007, p. 424).

Para que se pudesse falar em culpabilidade, fazia-se necessária uma 
ligação subjetiva entre o autor e o fato, sendo a culpa – como elemento do 
crime – definida por Franz von Liszt (2003, p. 60) como a responsabilidade 
pelo resultado produzido. 

Dessa forma, preenchia-se a culpabilidade com o pressuposto da 
imputabilidade do agente e um dos elementos subjetivos que deveriam 
estar presentes, quais sejam, dolo ou culpa.

Nessa concepção, vigorava uma dicotomia entre duas categorias: o 
injusto, formado pela tipicidade e pela antijuridicidade, e a culpabilidade; 
a tipicidade e a antijuridicidade tinham até então natureza eminentemente 
objetiva, pois vigorava a concepção de tipo criada por Ernst von Beling 
(datada de 1906), inspirada no Tatbestand, a qual conferia à tipicidade cunho 
objetivo; a antijuridicidade era vista como contrariedade da conduta em face 
do ordenamento. Já a culpabilidade tinha natureza subjetiva, em face dos 
elementos dolo e culpa nele presentes. 

Também podem ser usados outros termos para se diferenciar as duas 
fases na estrutura analítica; a primeira externa, consistente na contrariedade 
do fato ao conjunto de normas, e a segunda interna, marcada pelo vínculo 
subjetivo já mencionado. Percebe-se, portanto, dessa construção siste-
mática, que era inexistente qualquer aspecto valorativo ou normativo.

Nesse vínculo psíquico em que consistia a culpabilidade esgotava-se 
todo seu conteúdo, e é justamente a existência desse liame que tornava o 
agente responsável pelo fato praticado. Não obstante o que mencionamos 
linhas atrás, fazia-se necessário o pressuposto da imputabilidade, o que torna 
então a posição do agente perante a lei penal dividida em três momentos: 
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a imputabilidade, a culpabilidade e, por fim, se ocorridos os anteriores, a 
responsabilidade penal (BRUNO, 2005, p. 15). 

Portanto, apenas ficaria afastada a culpabilidade, segundo esse racio-
cínio, por algum evento que eliminasse o vínculo psicológico existente, como 
o erro e a coação (BITTENCOURT, 2006, p. 418).

Ressaltamos que o dolo existente na concepção em apreço é o chamado 
dolo normativo, uma vez que é explicitado, para Franz von Liszt, pela teoria 
da representação, a qual pressupõe a representação subjetiva e a previsão 
do resultado como certo ou provável6. 

O termo “psicológica” sugere que a culpabilidade, por ser interna e 
deter uma relação entre o agente e a conduta praticada, apenas pode estar 
situada na própria mente do agente, raciocínio esse que já nos permite tecer a 
primeira crítica à essa visão de culpabilidade, relacionada à culpa inconsciente.

Ora, se o dolo consistia, dentre outros aspectos, em previsão e, daí 
sim, estaria na mente do agente, como explicar no mesmo elemento delitivo 
(culpabilidade), também como relação interna, a culpa inconsciente sobre 
a qual nem há previsão subjetiva? A inobservância de um dever de cuidado 
não é algo que está na mente do agente, mas sim fora dela e só pode ser 
analisada por terceiros. Em face disso, verificou-se que é incoerente a culpa 
– especialmente a inconsciente –, dentro de um aspecto psicológico e na 
mente do agente.

Mesmo com relação à culpa consciente, quando a doutrina, de um 
modo geral, tentava justificar pela previsibilidade subjetiva existente – o que 
não ocorre na inconsciente –, recebeu críticas no sentido de que mesmo 
assim não há nenhuma relação psíquica, mas somente mera possibilidade 
(BITTENCOURT, 2006, p. 419).

Outra dificuldade encontrada pela teoria psicológica foi explicar as 
situações em que não havia responsabilidade penal, ainda que subsistisse 
o dolo e, portanto, o nexo psicológico; por exemplo, nas hipóteses de 
embriaguez, estado de necessidade exculpante, em que não há culpabi-
lidade.

6 Para Franz von Liszt (2003, p. 276), o dolo compreende a representação do ato voluntário, 
a previsão do resultado e a representação de que o resultado será efeito do ato volun-
tário, portanto, a representação da causalidade. É considerado normativo, pois o que no 
finalismo será chamado potencial consciência da ilicitude está nesta construção dentro 
do próprio dolo, mas apenas como consciência da ilicitude.
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3.1.2 Concepção psicológico-normativa
A teoria que agora será analisada, também chamada de complexa 

(ZAFFARONI; PIERANGELI, 2007, p. 520) ou simplesmente normativa7 da 
culpabilidade teve como nome inicial o de Reinhard Frank, em 1907 (Über 
den Aufbau des Schuldbegriff), quando este afirmou que a culpabilidade 
não se esgotava no nexo psicológico; ademais, disse o autor, “um compor-
tamento proibido só pode ser atribuído à culpabilidade de alguém se é 
possível reprovar-lhe sua realização” (FRANK apud SANTOS, 2007, p. 284). 
Dessa forma, acrescentou-se à culpabilidade a ideia de reprovabilidade 
baseando-se na teoria dar circunstâncias concomitantes.

Diante da teoria em análise, o estado anormal das circunstâncias em 
que o autor atua é elemento da culpabilidade. Circunstâncias anormais 
afastariam a reprovabilidade; dessa maneira, a culpabilidade é ao mesmo 
tempo relação psicológica e juízo de reprovação, consequência essa que nos 
autoriza a ratificar nossa opinião de que chamar tal concepção unicamente 
de normativa é indesejável. 

Em seguida, James Goldschmit (1913) afirma que a culpabilidade, além 
de relação psíquica, é uma valoração de acordo com a exigência normativa 
(GOLDSCHMIDT, La concepción normativa de La culpabilidad, apud PRADO, 
2007, p. 426). Essa ideia é explanada com base nos conceitos de “norma de 
dever” e “norma de direito”, os quais fixam o limite extremo das vigências 
postas à motivação, ou seja, à exigibilidade (GOLDSCHMIDT, La concepción 
normativa de La culpabilidad, apud PRADO, 2007, p. 426). A motivação 
normal, ou seja, a atuação do agente sem qualquer impedimento à sua 
capacidade de compreensão do ato é característica positiva da culpabilidade, 
enquanto a motivação anormal é sua característica negativa (PRADO, 2007, 
p. 426).

A distinção entre norma de direito e norma de dever, aquela relacionada 
ao injusto e com caráter objetivo e geral e esta relacionada à culpabilidade 

7 Esta concepção, a nosso ver, é indesejada, pois confunde a teoria normativa com a 
normativa pura de Hans Welzel, além do que, tratar institutos ou teorias diferentes com 
o mesmo nome, é anticientífico, bem como conduz a confusões, daí a necessidade de 
diferenciá-los no que tange à nomenclatura. Em regra, faz-se isso dividindo-se entre lato 
e stricto sensu, o que, segundo entendemos, também não resolve, permanecendo a falta 
de tecnicismo. Nessa esteira, ver crítica de Juarez Cirino Santos (2007, p. 169, nota de 
rodapé).
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e de caráter subjetivo e individual (BITTENCOURT, 2006, p. 421), permite, 
por um lado, fundamentar a reprovação do autor na consciência da antijuri-
dicidade do tipo de injusto realizado e, por outro, fundar a exigibilidade de 
motivação conforme a norma de dever na normalidade das circunstâncias 
do fato (SANTOS, 2007, p. 285).

Posteriormente, Berthold Freudenthal (1922) concebeu o conceito 
de inexigibilidade como fundamento geral supralegal de exculpação, sob 
o seguinte argumento: se evitar um fato punível pressupõe capacidade de 
resistência inexigível, então a incapacidade de agir conforme a norma deve 
excluir a exigibilidade de comportamento diverso e, por consequência, a 
culpabilidade (SANTOS, 2007, p. 285).

Por fim, Edmund Mezger (1932), ao dar especial ênfase aos aspectos 
normativos, foi o grande difusor dessa concepção de culpabilidade, entendida 
como reprovabilidade. Por conseguinte, a concepção referida passa a ter 
como elementos a imputabilidade (que deixa de ser seu pressuposto), o dolo 
(ainda contendo a consciência da ilicitude, dolus malus) ou culpa e, por fim, 
a exigibilidade de conduta conforme o direito.

Um inconveniente da teoria em comento diz respeito ao dolo – ao 
mesmo tempo psicológico e normativo –, no caso do criminoso habitual ou 
por tendência, que, em decorrência do meio onde vive, não tem consciência 
da ilicitude e, por isso, é considerado inculpável, mesmo sua conduta sendo 
considerada altamente censurável (BITTENCOURT, 2006, p. 421).

3.1.3 Concepção normativa pura
A ideia de culpabilidade pautada pela concepção normativa pura 

foi, sem dúvida, umas das maiores contribuições da teoria finalista para a 
dogmática jurídico-penal cujo ícone é o alemão Hans Welzel.

Iniciou-se a mudança na estrutura da culpabilidade ao retirar dela 
todos os elementos subjetivos e os transferir para a própria conduta. É 
importante aqui observar que não se trata de mero jogo de encaixe de peças 
por si só, como costuma ser explanado, mas, ao contrário, há razões filosó-
ficas e questões práticas a influenciarem a presente mudança.

Para fundamentar a mudança em questão, Hans Welzel (2001, p. 35) 
afirma que o defeito fundamental da teoria da ação causal é desconhecer 
a função absolutamente constitutiva da vontade como fator de direção da 
ação, ademais, ignora que toda ação é uma obra mediante a qual a vontade 
humana configura, dirigindo o suceder causal. Continua o jurista alemão 
demonstrando o fracasso da teoria causal no que tange à tentativa, pois esta 
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não é um mero processo causal que não produz seu efeito, mas sim uma 
ação que aponta para um resultado previamente eleito, portanto, ação que 
tem a vontade como seu elemento constitutivo (WELZEL, 2001, p. 35).

Ademais, Hans Welzel (2001, p. 36) alerta que o dolo constitui uma 
espécie de vontade final de realização das circunstâncias de fato de um tipo 
legal e, por conseguinte, é elemento da ação e parte desta, que se compõe 
não apenas de elementos objetivos, mas também de subjetivos. Portanto, ao 
se retirar o dolo do tipo e mantê-lo na culpabilidade, retira-se, na verdade, o 
próprio tipo subjetivo.

Assim, excluídos os componentes ditos “psicológicos”8 da culpabilidade, 
esta passa a ser um mero juízo de valor, expresso pela reprovabilidade. No 
tocante ao dolo, este passa a ser apenas a consciência e vontade da reali-
zação do tipo (WELZEL, 1956, p. 74), exigindo apenas o conhecimento real 
e atual das características do tipo no momento do fato, enquanto a consci-
ência da ilicitude conforma-se com o conhecimento em potencial (WELZEL, 
1956, p. 174). Em consequência disso, a potencial consciência da ilicitude ou 
da antijuridicidade, por ser um juízo que se faz acerca do autor, permanece 
na culpabilidade, mas separada do dolo, o qual deixa de ser considerado 
normativo ou dolus malus.

Representa-se a culpabilidade nesta concepção pelo termo reprova-
bilidade e contém uma dupla relação: a ação do autor não é como exige o 
direito, apesar de ele, autor poder ter agido conforme a norma. A reprova-
bilidade aludida linhas atrás incide sobre a resolução da vontade, pois esta 
se construiu e se exteriorizou de forma antijurídica, embora pudesse ter se 
desenvolvido conforme a norma.

Claus Roxin (2006a, p. 797), ao tratar dessa concepção, alega que a 
culpabilidade como reprovabilidade realmente é uma condição necessária 
para fazer o indivíduo responder por sua conduta, no entanto, não suficiente 
para determinar a responsabilidade, pois deve ser acrescentada a neces-
sidade preventiva da pena como requisito da responsabilidade.

O autor supracitado exemplifica com o excesso na legítima defesa 
impulsionado pelos afetos astênicos, alegando que essa conduta é reprovável 

8 A ressalva feita pelas aspas está a indicar que, a nosso ver, a culpa não tem caráter 
psicológico, mas sim valorativo, normativo, daí o porquê de ela não ser explicada adequa-
damente pela teoria psicológica da culpabilidade, conforme já analisado.
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e culpável, no entanto, nesta situação, o legislador não considera necessária 
a imposição de uma pena.

3.2 Culpabilidade e livre-arbítrio
A culpabilidade, por incidir sobre a resolução de vontade, conforme 

explicitado linhas atrás, parte do pressuposto de que somente aquilo que 
depende da vontade do agente pode ser censurado, ou seja, somente quando 
este podia agir conforme a norma e não agiu, sua conduta será tida como 
reprovável.

Para censurarmos alguém por uma atitude, é necessário que sabermos 
se o agente que praticou dada conduta tinha condições de agir de forma 
diversa, ou seja, nas circunstâncias do caso concreto, tinha a liberdade de 
optar entre o ato conforme a norma e mesmo assim logrou seguir o caminho 
antijurídico.

Essa liberdade de escolha, diante de uma dada circunstância, chamada 
de livre-arbítrio, é o que tem fundamentado a estrutura tradicional da culpa-
bilidade.

A submissão da culpabilidade ao livre-arbítrio conduz ao que Figueiredo 
Dias (2007, p. 516) chama de culpa da vontade, pois erige-se a liberdade da 
vontade como pressuposto material para aferição da culpabilidade. 

Com relação à impossibilidade de demonstração do poder-agir de outro 
modo na culpabilidade, Francisco de Assis Toledo (1994, p. 244) posiciona-se 
no sentido de que é um esforço inútil pretender comprovar ou demonstrar 
que um ato ou o homem são livres.

A ideia de liberdade seria verificada da própria vivência do homem, de 
suas experiências, não necessitando ser demonstrada empiricamente. Essas 
experiências nos forneceriam a sensação de poder-agir de outro modo. 
Ademais, sem acreditarmos nessa liberdade como uma “crença”, toda a 
convivência humana estaria comprometida, pois dessa é um verdadeiro 
fundamento (TOLEDO, 1994, p. 244).

A afirmação feita por Francisco de Assis Toledo, em que pese te 
cunho extremamente pragmático, não se mostra suficiente para encerrar 
um problema tão intricado quanto o do livre-arbítrio. Na verdade, o jurista 
citado nem teve essa pretensão.

Simplesmente pela sua importância e necessidade para o fundamento 
não só da culpabilidade, mas de boa parte da essência humana, acredita-se 
na possibilidade da liberdade de agir, sem nenhum outro contorno que lhe 
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dê sustentáculo científico, mas tão somente crê-se nela, pois seria indispen-
sável à culpabilidade.

Com a devida vênia, vemos com receio essa posição, pois estamos anali-
sando um dos requisitos para aferição da prática delitiva e não podemos agir 
dessa forma quando são trazidos à lume valores tão estimados e preciosos 
que o Estado deve guarida, como a liberdade e a dignidade, dentre outros. 

A simples aceitação do livre-arbítrio porque sem ele o sistema 
padeceria não é motivo para pensar dessa maneira; ademais, conforme será 
explicado adiante, as sensações ou impressões que temos por vezes podem 
nos induzir a erro, motivo pelo qual devem ser vistas com parcimônia.

Figueiredo Dias (2007, p. 516) também menciona as dificuldades que 
surgem ao ser feita essa abordagem da culpabilidade. A primeira é a impos-
sibilidade de demonstração empírica; e a segunda, a insustentabilidade 
político-criminal dessa liberdade.

O “poder agir de outro modo” teria que ser passível de comprovação 
tanto na vertente teórica quanto na prática, pois só assim será possível 
obter-se um critério exequível para demonstrar a culpabilidade, no entanto, 
não existe essa comprovação. Em face dessa situação e do fracasso da socio-
logia e da psicologia em concluir algo sobre o tema, o catedrático de Coimbra 
sustenta que a referência ao livre-arbítrio como pressuposto material da 
culpabilidade deve ser abandonada.

A propósito do problema político-criminal, o inconveniente seria o de, 
sempre que o criminoso afirmasse não poder agir de outra maneira e não se 
fizesse prova do contrário, ele seria absolvido com base no princípio in dubio 
pro reo. Outro problema diz respeito ao fato de que justamente o criminoso 
de maior periculosidade, que vive em um ambiente mais criminógeno, teria 
sua pena diminuída em face da diminuição do seu poder de liberdade de 
ação (DIAS, 2007, p. 518).

Claus Roxin (2008, p. 147) também critica o critério do livre-arbítrio, 
alegando que este, além de empiricamente inverificável, é quase inviável, 
o que enseja o fracasso dessa concepção, pois se baseia em um  pressuposto 
não verificável. Ademais, a apreciação da culpabilidade amparada em um 
fenômeno não constatável deveria ao menos, em tese, conduzir sempre a 
uma absolvição em face do princípio in dubio pro reo.

Ainda, pode-se afirmar que a maioria das pessoas tem a sensação de 
poder, ao menos em regra, agir segundo sua livre vontade. Isso não comprova 
muito, pois, da mesma forma que nossos olhos nos passam a impressão 
de que o Sol gira em torno da Terra, essa sensação de liberdade também 
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pode nos enganar, além de que até mesmo os loucos na maioria das vezes 
consideram-se normais (ROXIN, 2008, p. 147).

Em face do inconveniente ora explicitado, tentou-se criar um conceito 
de culpabilidade que não dependesse da capacidade de livre-arbítrio do 
agente. Daí surgiu a concepção de culpabilidade como agir ilícito. Apesar 
da idoneidade para ser destinatário das normas, chegou-se a esse conceito 
no nosso idioma pela tradução de Luís Greco que entendeu ser esse o que 
guarda maior correspondência semântica com o nome original em alemão9.

Pela tradução que fizemos com base no Tratado de Claus Roxin em 
espanhol, dá a culpabilidade quando o agente, no momento do fato, tem 
a capacidade de se comportar conforme a norma, quando lhe é psiquica-
mente acessível a tomada de decisão orientada conforme a norma e quando 
a possibilidade psíquica de controle existente encontra-se naquele caso 
concreto, portanto, não se trataria de uma hipótese indemonstrável, mas de 
um fenômeno científico empírico (ROXIN, 2006a, p. 807).

Em existindo esta dirigibilidade ou acessibilidade normativa ou ainda 
aptidão para ser destinatário da norma, não haveria necessidade de se 
comprovar o livre-arbítrio, pois parte-se do pressuposto de que o agente 
podia se comportar conforme a norma e se tornou culpável por não adotar 
uma alternativa que lhe era acessível. Na verdade, não se analisa se o agente 
podia atuar de outro modo, o que na verdade não se pode saber, mas apenas 
se verifica se existia uma capacidade de controle intacta e com ela a acessi-
bilidade normativa. No caso de isso ocorrer, o agente será tratado como livre 
(ROXIN, 2006a, p. 808).

A constatação normativa de que uma pessoa cuja capacidade psíquica 
de controle em determinada situação está em ordem e por essa razão pode 
atuar livremente, é amparada pela autocompreensão natural do ser humano 
que se baseia na consciência de liberdade; existe, de certa maneira, um 
acordo de que o Direito Penal deve partir do livre-arbítrio, mesmo que não o 
possa demonstrar (ROXIN, 2006a, p. 809).

9 No caso, a expressão Unrechthandeln trotz normativer Ansprechbarkeit. Há outros termos; 
na tradução do Tratado de Roxin em espanhol feita por Díaz Y García Conlledo recebe o 
nome de asequibilidad normativa; por sua vez, Juarez Cirino Santos (2007, p. 290) chama 
de dirigibilidade normativa. Ambos os conceitos são criticados por Luís Greco por acreditar 
que não explicitam de modo satisfatório a ideia contida na expressão germânica.



338 Justitia, São Paulo, 68-69 (202/203), jan./dez. 2011-2012

Essa concepção de culpabilidade defendida tem caráter misto, 
de cunho empírico-normativo, uma vez que, por um lado, a capacidade 
geral de autocontrole e a aptidão para ser destinatário das normas são 
empiricamente constatáveis e, por outro, será analisada normativamente 
a possibilidade de comportamento conforme o direito. 

Há críticas a essa concepção em razão do entendimento de que um 
determinista não deveria adotá-la, pois, para fazê-lo, necessariamente, 
deveria crer no livre-arbítrio. No entanto, segundo expõe Claus Roxin, 
justamente por sua concepção não depender do livre-arbítrio, é que tanto 
deterministas quanto indeterministas podem adotá-la, já que a liberdade – 
ou sua ausência – não é requisito para fundamentar a culpabilidade.

3.3 Culpabilidade e necessidade preventiva como pressupostos da 
responsabilidade

Por fim, expostas as concepções anteriores e a discussão acerca do 
livre-arbítrio na culpabilidade, insta fazermos a análise da responsabilidade 
que é elevada à categoria delitiva e tem como pressupostos, entre outros, 
a culpabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a normalidade das 
situações em que atua o agente (ROXIN, 2006a, p. 791), sem prejuízo da 
existência da função preventiva da pena para que este seja responsável. É 
importante ressaltar que os aspectos preventivos podem ser constatados 
tanto como excludentes de responsabilidade como da própria culpabilidade.

A exigibilidade de conduta diversa não se encontra aqui inserida 
justamente pela impossibilidade já demonstrada de se verificar e comprovar 
empiricamente o “poder-agir de outro modo”. 

Para a concepção aqui analisada, um sujeito atua culpavelmente 
quando realiza um injusto jurídico penal, mesmo que ao momento tivesse 
capacidade suficiente de autocontrole e pudesse agir em atenção à norma 
no caso concreto, de modo que lhe era psiquicamente acessível uma alter-
nativa de conduta conforme ao Direito. Uma atuação desse modo culpável, 
a princípio, precisaria de uma sanção penal por razões preventivas (ROXIN, 
2006a, p. 792).

A categoria delitiva, que a princípio seria a culpabilidade, vem 
enriquecida do ponto de vista político-criminal pela teoria dos fins da pena. 
Enquanto a teoria do ilícito responde à pergunta sobre que atos são objeto 
de proibições penais, a categoria da responsabilidade visa solucionar o 
problema dos pressupostos com base nos quais o agente poderá ser respon-
sabilizado penalmente pelo injusto praticado.
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Tradicionalmente, denominou-se culpabilidade a categoria do delito que 
segue o injusto; com isso, reduz-se o problema, pois a ideia de que o legislador, 
ainda que exista culpabilidade, renuncia à pena quando esta não se demonstra 
indispensável contribui de maneira importante para a solução de alguns 
problemas discutidos durante a exclusão da responsabilidade. Ademais, 
apenas mediante o reconhecimento da culpabilidade e da necessidade 
preventiva como pressupostos da responsabilidade, a dogmática pode 
conectar-se com a teoria dos fins da pena, pois hoje se reconhece que apenas 
culpabilidade e necessidades preventivas conjuntamente podem dar lugar a 
uma sanção penal.

Portanto, o legislador pode renunciar a uma sanção, ainda que exista 
mínima culpabilidade, pois, nesses casos, não se justifica uma pena estatal, 
quando desnecessários ou sem efetividade os efeitos preventivos (geral ou 
especial) que recairiam sobre o agente (ROXIN, 2006b, p. 89).

Em face do exposto, é mais exato falar de responsabilidade em vez de 
culpabilidade, pois esta consiste apenas em um dos fatores que decidem 
sobre a responsabilidade jurídico-penal. 

Não obstante, contentar-se unicamente com a culpabilidade do autor 
seria referendar o ponto de vista das teorias retributivas puras, segundo as 
quais o sentido da pena se encontra exclusivamente na compensação da 
culpabilidade. 

O raciocínio retributivista enseja a ideia de que a pena deve 
 corresponder não só ao limite, mas ao fundamento da pena (concepção 
bilateral),  consequência essa que Claus Roxin (2008, p. 86) entende como ina-
ceitável, pois vê a  culpabilidade apenas como limite da pena (concepção 
unilateral), tanto é que esta pode ser inferior por motivos de prevenção. 

Portanto, não bastando a culpabilidade para fundamentar a pena, 
devem-se demonstrar presentes também as considerações preventivas gerais 
ou especiais, para que o agente seja responsabilizado pelo fato cometido. 

Desse modo, a responsabilidade designa, após a antijuridicidade, uma 
valoração ulterior e que por regra geral dá lugar à punibilidade, na estrutura 
do delito. Conforme assinalamos linhas atrás, a responsabilidade depende, 
além da prática do injusto, de dois dados: da culpabilidade e da necessidade 
preventiva da sanção penal.

Essa ampliação da categoria delitiva, ao contrário do que se pode 
pensar, não geraria insegurança jurídica, segundo Claus Roxin (2008, p. 793), 
pois, conforme sustenta:



340 Justitia, São Paulo, 68-69 (202/203), jan./dez. 2011-2012

Cuando se interpreta el Derecho vigente no se trata de posibi-
litar al juez una exención de pena conforme a sus propias 
representaciones politico-criminales, sino que se deben 
averiguar las hipótesis preventivas que sirven de base a la ley. 
Ello no abre mayores espacios de libertad que los que en otros 
casos se conceden a la interpretación del Derecho vigente y al 
dessarollo de La dogmática jurídico-penal.

A exigência do reconhecimento da necessidade preventiva para que 
seja aplicada a pena demonstra uma posterior proteção ante a intervenção 
do Direito Penal. Passa-se, destarte, a exigir mais para a consideração da 
prática criminosa e, obviamente, havendo mais um aspecto a ser analisado, 
o crime precisa de mais requisitos para que se concretize, o que, desde que 
feito nos limites de certos parâmetros, é saudável ao Estado Democrático de 
Direito.

Portanto, a culpabilidade é concebida em um nível mais amplo, 
englobada pela responsabilidade, e esta, sim, considerada categoria delitiva.

3.4 Consequências da concepção adotada no funcionalismo teleo-
lógico-racional

Com a proposta de construção analítica delitiva aqui estudada, que 
não consiste em mero “rearranjo de peças”, mas busca oferecer uma nova 
sistemática de teoria do delito, passa-se, conforme explicitado linhas atrás, 
a exigir mais para que se considere a prática delitiva, ou, em outros termos, 
com esse acréscimo de elementos para caracterização do delito cria-se mais 
um obstáculo à ocorrência do crime.

Em razão disso, o agente que comete o injusto responsável deve 
preencher mais requisitos para que se dê a prática delitiva, não apenas em 
face da necessidade preventiva da pena, mas também da imputação objetiva, 
requisitos esses que, respectivamente, na responsabilidade e na tipicidade 
atuam orientando a dogmática.

Ora, se são necessários mais elementos para que se configure o delito, 
então a princípio temos que restou diminuído o poder punitivo estatal, o jus 
puniendi, uma vez que os elementos integrantes do conceito analítico até 
então entendidos como tal não são mais suficientes.

Isso ocorre, pois, mesmo havendo o mínimo de culpabilidade, o agente 
pode não ser considerado responsável pelo fato praticado, uma vez que a 
relação entre responsabilidade e finalidade preventiva da pena tem perfeita 
consonância com o ideal do Estado Democrático de Direito, pois, além de tornar 
mais dificultosa a caracterização do delito, mitiga o poder estatal de punir.
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Outro ponto positivo, ainda sob o prisma da garantia dos direitos 
fundamentais, é que será feita uma ponderação entre a aplicação da lei 
penal e o direito fundamental violado, com base na necessidade preventiva 
da pena (ROXIN, 2004, p. 71), para se aferir eventual exclusão da responsa-
bilidade. Esse exercício de otimização jurisdicional um provimento judicial 
cujas garantias individuais são seu paradigma.

Uma das dúvidas que surgem diz respeito à verificação da necessidade 
de aplicação da pena, uma vez que, obviamente, esta não pode ser estipulada 
com base em total arbítrio do Juiz. Já ciente disso, Claus Roxin expõe que 
essa determinação será feita segundo a lei ou consoante as diretrizes valora-
tivas e parâmetros legais (ROXIN, 2004, p. 66, 67), obviamente com certa 
discricionariedade, o que não fulmina ou prejudica a aplicação da lei penal, 
já que certa flexibilidade é necessária para a harmonização com o princípio 
positivado no art. 5º, inc. XLVI, da Constituição Federal, qual seja, o da indivi-
dualização da pena.

A caracterização da irresponsabilidade do agente em face da inexis-
tência de prevenção (geral ou especial) nos conduz a outra consequência, 
que, aliada à crítica feita por Claus Roxin da concepção de culpabilidade 
como fundamento da pena, permite-nos concluir que, com a estrutura aqui 
analisada, almeja-se evitar a punição do agente e consequente aplicação de 
pena com caráter meramente retributivo. Portanto, praticado um injusto 
culpável e não havendo necessidade preventiva da pena, não há que se falar 
em crime e tampouco em aplicação da pena. A contrario sensu, aplicar a 
pena na hipótese de ausência da função preventiva é usar a força estatal 
simplesmente para punir por punir, retribuindo o mal praticado com outro 
mal, o que vai ao desencontro de um Direito Penal respeitador da Dignidade 
da Pessoa Humana.

Ora, se a concepção de Dignidade da Pessoa Humana10 é fundamento 
da República, e o Direito Penal dá as costas a esse pilar normativo, temos 
que esse ramo do Direito está em conflito com o próprio modelo de Estado 
adotado, o que, por óbvio, não pode ocorrer sob pena de pôr em risco as 
próprias instituições estatais.

Outro ponto a ser ressaltado diz respeito ao tratamento que se pode 
dar à menoridade em face da responsabilidade. Como é cediço, a aferição 

10 É de grande valia lembrarmos da fórmula-instrumento de Immanuel Kant (2007, p. 239), 
segundo a qual o homem deve ser visto como um fim em si mesmo e não um meio para 
outro fim, sob pena de ter desrespeitada sua dignidade.
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da inimputabilidade com base na idade do agente é feita unicamente por 
um critério biológico, o que gera uma situação, no mínimo, esdrúxula, pois 
o inimputável por menoridade de um dia para o outro se torna imputável, 
passando a responder penalmente pelos atos a partir daí praticados.

Obviamente, isso não quer dizer que o indivíduo no dia em que 
completa dezoito anos adquire pleno discernimento, pois antes este era 
ausente. Na verdade, o legislador assim agiu porque se fazia necessário 
traçar um parâmetro, uma referência, daí o porquê da presunção legal que 
emanou da Constituição Federal (art. 228).

Pois bem, expostas essas premissas e sem querermos ingressar na 
discussão acerca da menoridade11, faremos a análise de seu tratamento à 
luz do funcionalismo de Claus Roxin. A título de exemplo, o jovem de treze 
anos, ao quebrar a janela do vizinho, sabe, em regra, que não é permitido 
agir assim e pode comportar-se de acordo com essa exigência, ou seja, tem 
aptidão para ser destinatário das normas, no entanto, age de forma ilícita, 
mas mesmo assim não é punido.

Ora, se analisarmos racionalmente e com critérios dogmáticos, o 
adolescente do exemplo, em regra, é sim culpável, em que pese a dispo-
sição legal em contrário12, tanto assim que, na maioria dos casos, sofreria 
punição familiar por ter tido tal conduta.

Nessa hipótese, então, a dispensa de pena ocorreria segundo Claus 
Roxin (2008, p. 90), pois a coletividade não considera delitos cometidos 
por criança uma especial ameaça, faltando, portanto, uma necessidade 
preventiva geral de punição, além do que a tentativa de educar crianças 

11 Há quem sustente que a idade deve ser diminuída, outros no entanto, como Cezar 
Roberto Bittencourt (2006, p. 440) entendem que o critério da inimputabilidade deve 
ser mitigado, não visto de forma inflexível e maniqueísta como é atualmente (antes de 
dezoito é inimputável e depois de tal idade imputável), mas sim de forma gradativa, com 
uma responsabilidade penal diminuída, avaliando-se o caso concreto. Esta posição nos 
parece a mais razoável. 

12   Importante ressaltar aqui que não se quer com tal entendimento fazer uma interpretação 
contra legem ou modificar o tratamento jurídico dado pela Constituição Federal ao menor 
de dezoito anos, o que está posto no ordenamento assim está e continuará até que outra 
lei revogue tácita ou expressamente, até porque o raciocínio seguido tem fundamento 
em um dado sistema, que não é o aqui trabalhado. O que tento aqui é demonstrar o 
tratamento que seria dado, tanto pela lei, quanto pela dogmática, caso a linha de pensa-
mento aqui explanada fosse aplicada.
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por meio da aplicação de pena criminal é contraindicada do ponto de vista 
preventivo especial. Por consequência, tem-se a exclusão da responsabi-
lidade, mas não da culpabilidade.

De fato, há outros meios, instâncias informais de controle – religião, 
esportes, cultura, educação, família –, muito mais adequados e idôneos 
para disciplinar e socializar menores de idade que praticam ilícitos penais. 
Portanto, as discussões e análises dos casos em torno da maioridade devem 
ter em vista não apenas a capacidade de culpabilidade legalmente exposta, 
mas também a necessidade preventiva da sanção.

Tanto a maioridade quanto as excludentes de antijuridicidade por 
afetos astênicos – no caso de desespero – não podem, segundo Claus Roxin 
(2008, p. 158), ser compreendidas adequadamente se analisadas somente 
sob o aspecto da culpabilidade.

Na hipótese de erro de proibição, há, em regra, a isenção de pena 
quando for inevitável (art. 21 do CP). Acerca do assunto, defende o penalista 
alemão que nenhum erro de proibição é, na prática, absolutamente inevi-
tável, pois se a situação em foco ocorresse, a proibição penal seria nula em 
face do princípio da determinação (ROXIN, 2008, p. 158). 

Claus Roxin demonstra hipóteses de exclusão de responsabilidade 
positivadas no Strafgesetzbuch (StGB – o Código Penal alemão), no entanto, 
não agiremos dessa maneira, pois alguns institutos lá tratados não são 
delineados em nosso ordenamento. Preferimos demonstrar aqui, no nosso 
Código Penal, com base em nosso entendimento, uma hipótese que se 
encaixaria na situação abordada.

O art. 121, § 5º, do CP, que traz uma hipótese de perdão judicial, é, 
a nosso ver, clara hipótese de exclusão de responsabilidade por não haver 
necessidade preventiva na aplicação da pena, haja vista o próprio dispositivo 
em seu fim aludir à falta de necessidade da sanção penal13.

Provavelmente, há muitas consequências que poderiam ser mencio-
nadas se continuássemos a explanação – como o estado de necessidade 
exculpante –, no entanto, tornaria o trabalho cansativo para o leitor e ultra-

13 Art. 121, § 5º: “Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, 
se as conseqüências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a 
sanção penal se torne desnecessária.”. 
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passaria nosso objetivo, qual seja, apontar de forma genérica as implicâncias 
do modelo aqui trabalhado.

Conclusão
Propomo-nos, no transcorrer deste trabalho, a traçar um panorama 

geral acerca do funcionalismo de Claus Roxin com ênfase na culpabilidade. 
Inicialmente, foi de grande importância tratarmos, ainda que em breve 
síntese, dos modelos dogmáticos e sistemas existentes – ao menos os mais 
conhecidos –, para identificar possíveis equívocos nos modelos em questão, 
muitas dessas críticas com esteio na análise do próprio Claus Roxin.

Fez-se necessária ainda, antes da análise da teoria funcionalista 
moderada, uma breve explanação acerca da relação entre dogmática 
jurídico-penal e política criminal, haja vista ter a presente análise impor-
tância crucial para o ulterior entendimento das ideias que seriam expostas 
nos itens seguintes.

Ante a posição existente de ser desnecessária a manutenção de 
um sistema, iniciamos o segundo item justificando a necessidade de sua 
existência, momento em que elencamos algumas consequências que geram 
o referido posicionamento.

Já com algumas bases assentadas em nosso trabalho, por fim, passamos 
a traçar e delimitar as linhas gerais do funcionalismo teleológico-racional. 
Fizemos referência a dois institutos que são de plena importância nesse 
sistema, quais sejam, a imputação objetiva e a consideração da culpabilidade 
e da necessidade preventiva da pena como partes da responsabilidade, esta 
sim, elemento do crime.

Em seguida, estudamos cada categoria delitiva sob o bojo do sistema 
roxiniano, isto é, a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade – esta 
última, incluída na responsabilidade –, que, por ser o foco do nosso trabalho, 
restou analisada no último item com mais detalhamento.

No terceiro e último item, ao analisarmos a culpabilidade e a responsa-
bilidade, tecemos um breve contorno histórico da concepção da culpabilidade 
e, na medida do possível, colocamos as críticas mais comumente feitas em 
cada modelo. 

No próximo subitem foi tratada a questão da culpabilidade funda-
mentada pelo livre-arbítrio e, posteriormente, tecemos as críticas pertinentes 
a esse modelo. Em seguida, expusemos a proposta de Claus Roxin para o 
fundamento da culpabilidade, a qual faz independer da liberdade de agir 
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a fundamentação em referência, pelos inconvenientes demonstrados no 
trabalho.

Fizemos a explanação do tema envolvendo a culpabilidade e a 
necessidade preventiva da pena como requisitos da categoria delitiva 
“responsabilidade”, o que gerou, dentre outros motivos, a não mais aplicação 
da pena tão somente com a ocorrência da culpabilidade, que passa a ser um 
dos elementos necessários para a prática de crime e eventual punição.

Já no último subitem, fizemos alguns apontamentos no que tange 
às consequências da teoria estudada, em especial resultados práticos da 
mudança da categoria delitiva para responsabilidade.

Procuramos, na medida do possível e das limitações do trabalho, tomar 
como base as ideias do próprio Claus Roxin ao analisar o funcionalismo e 
seus contornos, apenas reportando-nos a outros autores com escopo de 
complemento. Vemos essa questão como de especial importância, pois, por 
vezes, algumas ideias e teorias estrangeiras, quando abordadas no País, não 
contam com o devido rigor científico ou com o devido comprometimento ao 
raciocínio original, o que prejudica a compreensão das teorias estudadas.

Optamos também por não tecer críticas ao modelo aqui apresentado, 
de maneira que o trabalho teve cunho expositivo-descritivo, e se adotou esse 
posicionamento, inicialmente, por ser um tema novo sobre o qual há pouca 
discussão; ademais, para que se possa criticar algo, é pressuposto o conheci-
mento sobre o tema. Em face de haver poucas obras tratando do tema e de 
não haver muito desenvolvimento sobre o assunto – ao menos no Brasil –, 
consideramos pertinente explicar as diretrizes que cercam o funcionalismo 
teleológico e o tratamento dado à culpabilidade, ainda que não o tenhamos 
feito em profundidade em razão de sua complexidade.

Salientamos, ainda, que as tendências anteriores, em sua maioria 
pelo excesso de formalismo e apego a estruturas lógico-objetivas, seja pelo 
caráter mecanicista ou ontológico, apresentavam diversos inconvenientes, 
dentre os quais o distanciamento dos problemas da realidade, além de essas 
estruturas não protegerem o Direito Penal de abusos como se pensara.

Justamente em decorrência dos inconvenientes apontados, surgiram as 
tendências ecléticas, assim chamadas por permitirem ingerências axiológicas 
na estrutura do delito, como forma de flexibilizar o modelo dogmaticamente 
fechado e aproximá-lo da realidade, bem como trazer uma resolução de 
problemas mais eficaz.

A flexibilização do modelo de dogmática, ao menos na concepção 
de Claus Roxin, à qual se ateve nosso trabalho, dá-se com a penetração de 
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valores de cunho político-criminal, os quais atuariam como verdadeiros 
fundamentos do Direito Penal e da interpretação das categorias sistemáticas.

Já no sistema de Claus Roxin, mostrou-se interessante o conceito 
material de culpabilidade como agir ilícito apesar da idoneidade para ser 
destinatário das normas. O referido conceito desvincula a culpabilidade do 
livre-arbítrio. Assim, não se pergunta neste caso se o agente podia agir de 
outra forma, de modo que tal ideia passa a ser irrelevante para a verificação 
da culpabilidade. Essa concepção, chamada pelo próprio Claus Roxin de 
empírico-normativa, teria a vantagem de ser empiricamente demonstrável, 
sem deixar de constituir um juízo de valor acerca da conduta proibida 
praticada.

No que tange à concepção da responsabilidade, englobando culpabi-
lidade e necessidade preventiva da pena, esta também trouxe, a nosso ver, 
vantagens. Além dos motivos expostos no próprio trabalho, o fato de afastar 
a punição baseada meramente na retribuição, e, por via oblíqua, fazer que 
a culpabilidade deixe de ser fundamento da pena, já que esta não mais 
bastaria para tanto.

O que deve ser verificado é a aplicabilidade das ideias aqui analisadas 
no Brasil, pois, vale dizer, foram organizadas na Alemanha e, a princípio, para 
o modelo existente lá. Devemos atentar, portanto, para a possibilidade de 
sua implementação em nossa realidade. Ademais, é preciso discutir mais 
detalhadamente até que ponto a penetração axiológica na dogmática é, de 
fato, segura, como assevera Claus Roxin.

Por fim, devemos ater-nos à situação em que são cumpridas as penas 
no Brasil, especificamente as privativas de liberdade. Em teoria, é altamente 
desejável que se evite, por meio da dogmática, que a pena vise unicamente à 
retribuição, no entanto, o que se tem verificado na prática é que as punições, 
quando muito, têm conseguido surtir esse efeito. 

Portanto, trata-se não da mera discussão de teorias, mas da forma como 
estas, aliadas a outros inúmeros fatores, inclusive de cunho administrativo, 
serão aplicadas, haja vista que só fazem sentido se tiverem aplicabilidade 
e relevância prática, até porque, é importante ressaltarmos que antes do 
Direito Penal se encontram as instâncias informais de controle e todos os 
demais ramos, e que este apenas deve ser levado em consideração quando 
todos estes institutos fracassam e não o contrário, como se tem visto nos 
dias atuais.
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PARDAL, R. F. C. Responsibility and culpability in the teleological-rational 
functionalism. Justitia, São Paulo, v. 202/203, p. 309-349, Jan./Dec. 
2011-2012. 

• ABSTRACT: Over the decades there were several dogmatic proposals 
to the Criminal Law, each with its own peculiarities and scientific bases. 
The dogmatic molds applied so far, since the causalist to the finalist, go 
through a crisis that affects the very identity of the Criminal Law, because 
these models not meet the expectations of today’s society, among other 
reasons, for not allowing infiltration axiological. It happens that the models 
in question, for being watertight and less susceptible to valuations, can 
be far from reality and ineffective in this case. Therefore, there are some 
trends, among them Claus Roxin. The teleological-rational functionalism, 
allowing the political-criminal penetration in the dogmatic, started to 
review the previous conceptions, including the neo-Kantian, and sought 
to functionalize the criminal categories in order to meet the political 
and criminal purposes, and on such innovation arisen two centerpieces: 
the objective imputation and the expansion of culpability to the idea of 
responsibility, the latter enriched by the purpose of punishment. The 
culpability, in turn, regardless of free will and placed in a larger context, 
demonstrates a new conception of tort theory, which certainly entail some 
practical consequences, as shown.

• KEY WORDS: Dogmatic. Political criminal. Functionalism. Culpability. 
Responsibility.
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Aplicação Prudencial e Experiencial-Conjetural do 
Direito e as “Regras de Experiência” do Art. 335 

do Código de Processo Civil1

Emerson Ike COAN*

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Experiência e experiência jurídica. 2 Aplicação 
prudencial e experiencial do Direito. 3 As “regras de experiência” do art. 
335 do Código de Processo Civil e o pensamento conjetural.  Conclusão.  
Referências.

• RESUMO: O tema versado neste trabalho tem por objetivo demonstrar 
as “regras” ou máximas de experiência do art. 335 do Código de Processo 
Civil (CPC) brasileiro como critério de interpretação e aplicação do Direito, 
com base no plano dinâmico e funcional da prudência e do pensamento 
conjetural.

• PALAVRAS-CHAVE: Código de Processo Civil brasileiro. Máximas de experi-
ência. Interpretação e aplicação do Direito. Prudência e pensamento 
conjetural.

Introdução
Este artigo tem como propósito dar bases para compreensão das “regras 

de experiência” a que faz menção o art. 335 do Código de Processo Civil, a 
fim de verificar o seu uso como critério de aplicação do Direito, alicerçado em 
um modelo hermenêutico prudencial e experiencial-conjetural, na busca de 
soluções adequadas aos casos concretos em suas circunstâncias específicas.

     

1 Versão publicada originalmente na Revista de Processo, n. 154, p. 337-354, dez. 2007, 
adaptada para edição da Revista Justitia. Artigo dedicado aos Desembargadores Milton 
Sanseverino (in memoriam) e Sebastião Flávio da Silva Filho, inspiradores de minha 
reflexão diuturna acerca da aplicação do Direito à luz da experiência.

* Mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo (USP). Mestre em Comunicação pela Faculdade Cásper Líbero (FCSCL).
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1 Experiência e experiência jurídica
Em estudos para a fundação de uma teoria geral da experiência, Miguel 

Reale expõe que o termo experiência – do latim experientia, ae, no sentido 
de prova, ensaio, tentativa – compreende “tanto o lado subjetivo como o 
objetivo de uma realidade complementar, isto é, o ato de experienciar, ou 
a experiência ‘a parte subjecti’, bem como aquilo que se põe afinal como 
experenciado, ou a experiência ‘a parte objecti’” (REALE, 1999, p. 13-14).

Diz o autor preferir o verbo experienciar ao experimentar, porquanto 
este último, ao gerar o substantivo “experimentação”, em uma apreciação 
semântica conjunta cobrem mais propriamente o campo da experiência 
natural ou do “mundo das coisas”, especialmente quando traduzem o 
processo mimético de produção ou reprodução, por exemplo, de um 
fenômeno físico, graças ao artifício de reproduzi-lo para a observação de 
suas causas e a captação das leis que o regem.

Sobre aquele primeiro verbo, 

[...] ao contrário, além de se referir mais propriamente ao 
“mundo do homem” ou da consciência, guarda um sentido 
originário de vivência direta da realidade, de algo que é 
posto ou pelo menos pressuposto como sendo distinto, mas 
não separável, da pessoa que a observa e examina, qualquer 
que seja o fim visado, ético, estético ou científico. (REALE, 
1999, p. 15, grifo do original)

Encontra-se aí assentado o pressuposto de que a experiência no 
campo da ética, e das ciências sociais em geral, correlacionada, pois, ao 
sentido amplo de cultura (REALE, 2000, p. 278-287) e, mais detidamente, 
ao uso preciso da linguagem e de seu condão discursivo-argumentativo, 
processa-se em função de causas motivacionais. O sujeito, por certo, de 
acordo com o seu objetivo, faz escolhas ou opções em relação ao objeto 
que deve ser conhecido, e disso resulta o afastamento de qualquer posicio-
namento, nessas searas – da ética e das ciências sociais –, que se diga 
puramente “objetivo”, “neutro” ou “imparcial”, uma vez que “não podem ser 
estatisticamente ou numericamente objetivas, porque dotadas tão somente 
de ‘objetividade de sentido’, somente captável mediante juízos de plausi-
bilidade fundados na convergência temporal e na correlação lógica entre 
causas motivacionais” (REALE, 1999, p. 16-17, grifo do original).

Essa assertiva se coaduna com a moderna Teoria da Argumentação 
Jurídica. A propósito, assim se pronuncia Alaôr Caffé Alves (2000, p. 165):
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Por isso, a Lógica Formal jamais poderá orientar a ação ética dos 
homens. Por consequência, ela não pode ser a lógica dominante 
nos assuntos humanos, devendo ser, a teoria da argumentação 
retórica, a única forma de justificar os valores e os atos morais 
dos homens. A argumentação retórica, ao contrário da Lógica 
Simbólica ou Matemática – caracterizada por ser universal e, 
por isso, impessoal, neutra e monológica – supõe sempre o 
embate (dialético) de opiniões ou o confronto das ideologias 
e consciências no interior de situações e circunstâncias histó-
ricas determinadas e particulares. A Teoria da Argumentação, 
portanto, é uma reflexão e uma formulação sistemática sobre 
a regularidade dos discursos concretos destinados à persuasão, 
pressupondo sempre a multiplicidade dos sujeitos envolvidos 
num processo essencialmente dialógico.  (grifo do original)

E o autor pondera: 

Do mesmo modo que não existe uma objetividade pura, pois 
isso seria uma formalidade pura, não existe uma subjetividade 
pura, pois isso levaria à irracionalidade, ao arbítrio imprevisível. 
O problema todo é o controle dessa subjetividade pela objeti-
vidade. Esse é o ponto fundamental. (ALVES, 2000, p. 395, grifo 
do original)

O discurso jurídico, na sua totalidade, ao privilegiar os aspectos 
comportamentais da relação comunicativa, tem por centro diretor da análise 
o princípio da interação, isto é, a pretensão de se ocupar do ato da fala como 
uma relação entre emissor e receptor mediada por signos linguísticos em 
que se constate, pelo primeiro, a construção de um texto com o intuito de 
suscitar reações no segundo, conhecedor, na qualidade de interlocutor/
cientista/técnico, das regras do jogo retórico/linguístico, para que diante 
de uma questão (implícito o elemento dubium) possa dar-lhe uma solução 
adequada (decidir) e assim recíproca e sucessivamente. 

Esse caráter dialógico, no particular aspecto da decidibilidade, como 
função pragmaticamente ligada à “construção das condições do juridica-
mente possível”, é explicado por Tércio Sampaio Ferraz Júnior (1994, p. 344):

Tanto a teoria dogmática da aplicação do direito quanto a teoria 
da argumentação jurídica mostram um quadro em que a decisão 
aparece como um sistema de procedimentos regulados em que 
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cada agente age de certo modo porque os demais agentes estão 
seguros de poder esperar dele um certo comportamento. Não 
se trata de regularidades lógico-formais, mas por assim dizer, 
ideológicas [...] não é só um discurso informativo sobre como a 
decisão deve ocorrer, mas um discurso persuasivo sobre como 
se faz para que a decisão seja acreditada pelos destinatários 
[...] se preocupa não propriamente com a verdade, mas com a 
verossimilhança. (grifo do original)

Este estudo prende-se à concepção de que o Direito é uma realidade 
histórico-cultural constituída e desenvolvida em função de exigências ineli-
mináveis da vida humana, examinando-se as condições não apenas lógicas 
de seu estudo, mas também éticas e históricas, vendo-o como Experiência.

Na Ciência Jurídica contemporânea, tem-se por certo que a implicação 
dialética entre polos dentro do Direito, assim considerado unitário com base 
em constantes de sua realidade, e por isso a expressão experiência jurídica, 
é verificada sob a denominação de multiplicidade, o que significa dizer o 
exame interno de suas partes especiais, ao formar o conjunto de disciplinas. 
É certo, ainda, que, no sentido da complementaridade, porquanto suas 
diferentes partes não se situam uma ao lado da outra como coisas acabadas 
e estáticas, perfaz o caráter sistemático da unidade do fenômeno jurídico, 
que, objeto cultural, obedece ao tipo finalístico ou teleológico, também nas 
suas relações externas, pois partilhada com outros ramos do saber humano, 
o que sempre aparece como relação com ciências afins, hoje revestida 
sob o manto metodológico da interdisciplinaridade, na busca de soluções 
adequadas às demandas cada vez mais diversificadas (COAN, 2003, p. 07-37). 

2 Aplicação prudencial e experiencial do Direito 
Miguel Reale (2003, p. 2) aduz que
     

A prudência, sucessivamente identificada com a sapiência e a 
sabedoria, veio aos poucos se enriquecendo de novos valores, 
até se tornar a mais importante das virtudes que compõem 
a ética, condição primordial que é de uma solução justa para 
solução dos conflitos humanos. [...] em última análise, é a sábia 
arte de encontrar, com justa proporção e cautela, a solução mais 
adequada à compreensão e ao julgamento dos atos humanos. 

Vem dos jurisconsultos romanos, em uma primeira grande elaboração 
teórica, a noção efetiva de prudentia, como virtude ou centro gravitacional 
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de fazer e aplicar o “Direito”, a conduzir um saber considerado de natureza 
prática, pois sua racionalidade não era apenas contemplativa e esquemati-
zadora do real (como nos filósofos gregos), mas dirigida à ação, à construção, 
enfim, à solução de conflitos concretos (jurisprudentia).

Para a propalada busca de soluções adequadas às demandas cada vez 
mais diversificadas na sociedade coeva, é interessante o estudo realizado 
por Antonio Carlos de Campos Pedroso (1998), no qual afirma:

[...] a interpretação não se resume apenas numa atividade 
cognoscitiva racional, mas abrange, também, uma atividade 
volitiva e decisória, exigindo esta a valoração de possíveis 
soluções, aptas a traduzir o justo concreto. Por outras palavras: 
a interpretação é um ato de construção prudencial. 
A prudência permite a solução do impasse porque, de um lado, 
é vinculada e dependente da teleologia imanente ao sistema, 
e, por outro, adaptável ao caso concreto, revestido de contin-
gência. Só ela possibilita a aplicação equitativa do Direito. 
[...] O juiz é órgão criador do Direito porque, em última 
análise, é ele que realiza a equidade. Não a equidade como 
corretivo da lei. Mas a equidade que está presente em toda e 
qualquer problemática hermenêutica. Solução justa é a solução 
adequada do caso, conveniente às suas condições e apropriada 
às circunstâncias. 
Solução justa é, nesta ordem de considerações, a solução 
iluminada pela prudência. Consequentemente, a prudência 
tem dimensão criadora. É dela que decorre o Direito justo e 
equitativo. (p. 293 e 333, respectivamente)

O intento hermenêutico apoiado na prudência para a solução de um 
caso sub judice, isto é, sob julgamento, deve prevalecer na atividade do 
julgador como, nas palavras de J. M. Othon Sidou (1994, p. 147), 

     
[...] um labor interpretativo e construtivo, dado que a interpre-
tação, por si, é um esforço técnico antecedente a uma atividade 
concreta: imediata, a jurisprudência; mediata, a doutrina. [...] 
O intérprete do direito não é, pois, o mero investigador do 
preceito, mas, sobretudo, é construtor do direito que nele se 
contém e que ali está disposto para atender ao fim social a que 
se destina. [...] Destas considerações infere-se que a eficácia do 
direito positivo depende, de um lado, do técnico que formula as 
leis, e, de outro, do intérprete que intui a lei. Um dispõe, e cria, 
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em abstrato, sobre o querer social estático; o outro impõe, e 
cria, em concreto, o querer social dinâmico; e ambos concriam. 

 
     Veja-se, portanto, que:
     

A natureza “compreensiva-normativa” da Jurisprudência 
decorre da necessidade que o jurista, enquanto jurista, tem de 
optar, em cada momento da aplicação normativa, assim como, 
de início, teve de optar o legislador no instante originário da 
emanação da norma de direito. (REALE, 1961, p. 13, grifo do 
original)

Na lição de Tullio Ascarelli (1952, p. 414), no texto Concetti giuridici 
e interpretazione, “É così che l’interprete torna ad essere ‘viva vox juris’ e 
non solo ‘viva vox legis’, riaffermando la propria dignità; é così che il diritto 
applicato pur sempre sfugge all’arbitrio e torna a rivelarsi opera colletiva 
nella quale pur si rispecchia la civiltà e il suo progresso.”2

De fato,

Interpretar é valorar, ou seja, optar entre valores compatíveis 
com a estrutura normativa. Todo intérprete, por mais isento e 
neutro que queira ser, jamais poderá libertar-se, primeiro, de seu 
coeficiente pessoal axiológico e, segundo, do coeficiente social 
de preferências inerente à sociedade a que ele pertence, ou ao 
“tempo histórico” que está vivendo.
O advogado, o teórico ou o juiz são, antes de mais nada, homens 
inseridos num contexto de valorações e de preferências. Antes 
do jurista, há, em suma, a “consciência”, que é, ao mesmo 
tempo, uma realidade psíquica, com motivações econômicas, 
morais e religiosas, as quais não podem deixar de condicionar 
o ato interpretativo3.

2 Tradução livre: “É assim que o intérprete passa a ser ‘viva vox juris’ e não apenas ‘viva 
vox legis’, reafirmando a própria dignidade; é assim que o direito aplicado sempre evita o 
arbítrio e passa a revelar-se obra coletiva na qual se respeita a civilização e seu progresso”.

3 Miguel Reale, ao expor seu ponto de vista sobre o ato interpretativo, em texto intitulado 
A teoria da interpretação segundo Tullio Ascarelli (REALE, 1981, p. 7-8, grifo do original).



359Observatório / Observatory

Todo o exposto orienta a aplicação prudencial e experiencial do Direito, 
embasada em uma “visão global do mundo e da vida, em cujas coordenadas 
se situa o quadro normativo objeto de exegese” (REALE, 1978, p. 81-82). 
Cuida-se metodologicamente de uma hermenêutica jurídica estrutural. Para 
a aplicação de normas com vistas a decisões judiciais mais adequadas aos 
valores sociais vigentes, procura-se atender à dinamicidade ou à mobilidade 
da vida (do caso concreto, revestido de contingência), preservado o necessário 
à estabilidade da ordem legitimamente constituída (a teleologia imanente 
ao sistema). A visão da experiência normativa deixa de corresponder à mera 
estrutura lógico-formal para ser entendida em termos retrospectivos de 
fontes do Direito e prospectivos de modelos jurídicos.

O pressuposto é que a norma é sua interpretação (lex non est textus, 
sed contextus – “lei não é texto, mas contexto”), ou, por outras palavras, não 
há norma sem que haja interpretação, uma vez que é sempre um momento 
de intersubjetividade: o ato interpretativo de alguém procurando captar e 
trazer a si o ato de outrem, não para que ele mesmo signifique, mas para que 
se apodere de um significado objetivamente válido. Tem-se, pois, um modelo 
funcional, no qual, por serem prescrições de caráter fático-axiológico, as 
normas obrigam, não em virtude de um querer de quem as emanou, mas 
em face da pressão objetiva que os valores exercem no meio social (REALE, 
1992, p. 248). Desse modo, em seu processo evolutivo de significação, cada 
norma jurídica:

1. assinala um momento conclusivo, mas em um dado campo, 
visto achar-se inserida em um processo sempre aberto à super-
veniência de novos fatos e novas valorações;
2. não tem significação em si mesma, como uma expressão 
matemática, ou seja, abstraída da experiência (normativismo 
abstrato), mas vale na funcionalidade dos momentos que 
condicionam a sua eficácia (normativismo concreto);
3. envolve uma prévia tomada de posição opcional, ou seja, 
uma decisão por parte do poder, quer se trate de um órgão 
constitucionalmente predisposto à emanação das regras de 
direito, quer se trate do poder difuso no corpo social, como 
acontece na hipótese das normas jurídicas consuetudinárias;
4. não pode ser interpretada e aplicada como simples proposição 
lógica: sua estrutura lógico-formal é suporte de significações 
estimativas, e pressupõe permanente referibilidade ao plano 
fático;
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5. é dotada de peculiar tendência a permanecer válida, segundo 
a lei de sobrevivência ou economia das formas e das estruturas, 
que é uma das características da experiência jurídica;
6. possui certa elasticidade, capaz de atender em maior ou 
menor grau, às variações fático-axiológicas. Quando tal elasti-
cidade torna-se incompatível com as mutações processadas no 
meio social, impõe-se a revogação ou a derrogação da norma 
por outra mais adequada à estrutura social. (REALE, 1992, p. 
210)

A aplicação prudencial e experiencial do Direito procura atender ao 
aspecto dinâmico da vida, que pode provocar nas normas jurídicas mudanças 
de acepções, por um processo de erosão ou de enriquecimento, em face da 
interferência de fatores diversos como: 

a) do impacto de valorações novas, ou de mutações na 
hierarquia dos valores dominantes;
b) da superveniência de fatos que venham modificar para mais 
ou para menos os dados da incidência normativa;
c) da intercorrência de outras normas, que não revogam 
propriamente uma regra em vigor, mas interferem no seu 
campo ou linha de interpretação;
d) da conjugação de dois ou até mesmo dos três fatores acima 
discriminados. (REALE, 1994c, p. 567)

Esses são os pressupostos para uma tridimensionalidade dinâmica, 
específica e concreta, porque a norma e a realidade normada não ficam 
presas às correntes da regra estática da subsunção, típica de uma estrutura 
lógico-formal positivista, pela qual o fato a que se dirige a norma ganha forma 
apenas porque se torna conteúdo normativo geral, ou seja, a norma é um dado 
abstrato anterior ao caso concreto, servindo-lhe de “mero esquema”. Para 
essa estrutura, pouco importa o dinamismo ético-valorativo pelo decurso 
do tempo ou pelas determinantes específicas socioespaciais concretas. Em 
suma, não se preocupa com seu efetivo fim, sua efetiva realizabilidade. 

Diferentemente disso, o campo do Direito é aberto ao complexo fático 
e às conexões de sentido normativas e axiológicas como subsistemas – ou 
fatores subsistemáticos – de um todo ontologicamente dialético: o ordena-
mento ou o sistema jurídico. Daí, Miguel Reale falar em modelos jurídicos, 
com base na denominação clássica de fontes do direito (lei, costume, ato 
negocial e decisão judicial), na busca de superá-la em seu caráter meramente 
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retrospectivo, pois por demais apegada à ideia de que a lei deve ser inter-
pretada segundo a intenção do legislador, ensejando “o fetichismo da lex 
lata, ou seja, do Direito posto por lei” (REALE, 1994b, p. 24, grifo do original). 
Nessa denominação clássica de “fontes do direito” há predomínio do 
brocardo “In claris cessat interpretatio” (“Na clareza cessa a interpretação”), 
no sentido de um apego estrito à literalidade da lei, em que o juiz é bouche 
de la loi (boca que pronuncia as palavras da lei)4, sem se falar na fatalidade 
do “summum jus, summa injuria” (“sumo o direito, suma a injustiça”). 

Miguel Reale distingue os modelos jurídicos dos modelos hermenêu-
ticos. 

Nos modelos jurídicos, correspondentes a quatro distintas categorias 
de poder, e, por isso, dotados de força cogente (caráter prescritivo), estão 
compreendidos: 1) os modelos legais, que ocupam posição proeminente 
em face da Constituição, e possuem um caráter geral e universal, podendo 
confundir-se com uma única regra ou, como na maioria das vezes, com uma 
pluralidade de normas entre si articuladas compondo um todo irredutível 
às suas partes; 2) os modelos costumeiros, como regras de direito produ-
zidas pela sociedade civil que nascem de reiteradas formas de ação social 
com sentido de juridicidade e possibilitam, quer em seu caráter normal (ou 
subordinado), isto é, de aplicar o que a norma prevê in abstracto ao caso 
concreto (secundum legem – segundo a lei do lugar, por exemplo), quer 
em caráter autônomo, a integração normativa, quando o julgador tiver de 
dar solução em casos de lacuna, obscuridade da lei ou omissão (praeter 
legem – fora da lei; além da lei); 3) os modelos jurisdicionais, porquanto 
decorrentes do imperativo constitucional de explicitar normas jurídicas, 
apresentando-se de duas formas: 3.1) subordinados, que não passam de 

4 A expressão é empregada por Montesquieu (Livro Décimo primeiro) quando trata da 
“Divisão dos Poderes”, com o acréscimo de que os juízes são “seres inanimados que não 
podem moderar nem a força, nem o rigor” de uma lei (MONTESQUIEU, 1994, p. 176). Isso, 
evidentemente, no contexto da formulação de seu trabalho com vistas a dar uniformidade 
à aplicação da lei para preservação de um Governo Republicano. Tal é o comentário de 
Pedro Vieira Mota, no sentido de que “a Hermenêutica moderna lhe faculta amplas 
construções jurisprudenciais à margem da lei” (ibidem, p. 202). De toda sorte, não pode 
ser perdido de vista, como expõe Luis Alberto Warat (1979, p. 47-51), que na conformação 
do “senso comum teórico” (noções, representações, imagens, saberes) dos juristas, 
dentre as tendências formalistas, está a legitimada pelo modelo napoleônico de direito.
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aplicação daquilo que a norma prevê in abstracto ao caso concreto; e 3.2) 
autônomos, que são modelos jurisdicionais por excelência, e que decorrem 
de dois postulados jurídicos fundamentais: a) o julgador não pode deixar 
de decidir sob pretexto de lacuna ou obscuridade da lei; b) quando a lei 
for omissa, o julgador procederá como legislador no caso concreto; 4) os 
modelos jurídicos negociais, que resultam do acordo de vontades, tendo por 
base o bem comum (REALE, 1994b, p. 66-75).

Os modelos hermenêuticos, por sua vez, decorrem das interpretações 
de natureza doutrinária ou científica formuladas pelos juristas, destituídas de 
força cogente, limitando-se sua função a dizer o que os modelos jurídicos 
significam. Esses modelos hermenêuticos, quando destinados a preencher 
as lacunas do sistema normativo, convertem-se em modelos prescritivos 
(jurisdicionais), isto é, em modelos supletivos e complementares (analogia, 
costumes, princípios gerais do direito e equidade), como expressamente 
consagrado pelo art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
(LINDB), cujo teor é reproduzido no art. 126 do Código de Processo Civil, 
coadunados com o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal brasileira de 1988 
(REALE, 1994b, p. 105-122).

Não se pode olvidar a importância que Miguel Reale dá aos modelos 
hermenêuticos de tipo axiológico, sobretudo na vinculação às constantes 
axiológicas da experiência jurídica – vida, liberdade, privacidade, intimidade 
etc. –, tendo seu cerne no valor da pessoa humana como fonte de todos os 
valores (COAN, 2004, p. 505-532).

Essa concepção culturalista, ao inserir a noção de “certos fins que se 
quer atingir”, no campo do Direito tem o objetivo de superar mencionada 
visão típica do positivismo legalista, na concepção do ordenamento jurídico 
como um sistema de normas fechado, pleno e completo, sem indagar a que 
ele servia, quer axiológica, quer sociologicamente. 

Cuida-se, sem que se despreze o que há de retrospectivo nem que 
sirva de incentivo para decisões contra legem (contra a lei), de uma visão 
prospectiva, como um critério para que o Legislativo, o Judiciário, o Executivo 
e toda a sociedade possam dar solução às demandas cada vez mais diver-
sificadas por força de avanços científicos e tecnológicos em vários campos 
do saber humano, tudo consubstanciado pelos princípios da socialidade, 
eticidade e operabilidade, norteadores do novo Código Civil (COAN, 2006, 
p. 113-119).
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3 As “regras de experiência” do art. 335 do Código de Processo Civil e o 
pensamento conjetural

Não é por acaso que no Código de Processo Civil, em menção especial 
aos arts. 131 e 335, observa-se, respectivamente, que o juiz apreciará livre-
mente as provas, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, 
ainda que não alegados pelas partes, devendo sempre indicar os motivos que 
lhe formaram o convencimento, bem como aplicará as regras de experiência 
comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e 
ainda as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame 
pericial5.

Sobre esse tema da valoração da prova considerando os fatos e as 
circunstâncias constantes dos autos e a correlata aplicação das regras 
de experiência comum para formação do convencimento do julgador a 
fim de motivar sua decisão, a doutrina processual utiliza a expressão 
máximas de experiência. 

Alfredo Buzaid (2002, p. 133-134) transcreve as palavras de Friedrich 
Stein, para quem máximas de experiência são 

[...] definições ou juízos hipotéticos de conteúdo geral, desligados 
dos fatos concretos que se julgam no processo, procedentes da 
experiência, mas independentes dos casos particulares, de cuja 
observância se induziram e que, sobrepondo-se a estes, têm 
validez para outros novos6.

Para afastar eventual afirmação de antinomia ou conflito de normas 
em relação a outros artigos do Código de Processo Civil que estatuem, em 
suma, que o juiz é o destinatário das alegações e das provas produzidas pelas 

5 Não por acaso também a menção no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 
ao estatuir que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, 
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério 
do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 
ordinárias de experiências”. Este “ou” que se destacou deve ser lido “e”.

6 STEIN, Friedrich. El conocimiento privado del juez. Trad. esp. de Andrés de la Oliva Santos. 
Pamplona: Universidad de Navarra, 1973. p. 30, citado por BUZAID, Alfredo. Máximas de 
experiência. In: BUZAID, Alfredo. Estudos e pareceres de direito processual civil. Notas de 
adaptação ao direito vigente de Ada Pellegrini Grinover e Flávio Luiz Yarshell. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002. p. 133-134.
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partes, devendo fundamentar sua decisão à luz do brocardo latino Quod 
non est in actis non est in mundo (“O que não está nos autos não está no 
mundo”), Alfredo Buzaid (2002, p. 141), ressalvados os limites expressos na 
lei atinentes à falta de normas jurídicas particulares e à perícia, sustenta: 

Esta solução de política legislativa nada tem de censurável, 
porque o juiz não decide “ex informata consciencia”, mas à luz 
de conhecimento da realidade, que está no domínio da genera-
lidade dos cidadãos de cultura média no tempo e no lugar. E 
não seria curial que só o juiz desconheça tal realidade. O juiz, 
sobre ser órgão oficial do Estado, também é homem, sensível 
às modificações políticas, sociais e econômicas, que impõem 
nova diretriz na orientação da jurisprudência elaborada na 
construção do pensamento da lei. A norma legal subsiste, 
mas sua exegese varia. Se isso é indubitavelmente exato, não 
repugna, pois, que o juiz declare o seu conhecimento próprio 
e privado, como qualquer cidadão o tem, para proclamar uma 
regra de experiência comum.

Esse também é o entendimento de José Carlos Barbosa Moreira (1980, 
p. 62), à evidência de se tratar de conhecimentos de ordem diversa, sem 
relação particular com os acontecimentos que determinaram a instau-
ração do processo, cuja aquisição se possa ter dado por via inteiramente 
autônoma, porque: “Constituiria, aliás, absurdo patente exigir do juiz que, 
ao exercer suas funções judicantes, se despojasse de todas as noções por ele 
apreendidas como homem, ao longo da vida, sob condições análogas às dos 
restantes membros da comunidade.”

As “regras” ou “máximas” a que se alude possuem caráter de “genera-
lidade” e “abstração”, porque “noções” 

[...] que refletem o reiterado perpassar de uma série de 
acontecimentos semelhantes, autorizando, mediante raciocínio 
indutivo, a convicção de que, se assim costumam apresentar-se 
as coisas, também assim devem elas, em igualdade de circuns-
tâncias, apresentar-se no futuro. (BARBOSA MOREIRA, 1980, p. 
62)

Daí, expõe Barbosa Moreira (1980, p. 62), não se confundirem com 
os fatos “notórios”, que independem de prova (por exemplo, o de que em 
certa data se comemora a independência do País), porquanto essas “regras” 
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se prestam à “apuração de fatos”, quando, por vezes, com base em indícios, 
formam-se as chamadas “presunções judiciais” (v. g., no caso em que nove 
meses antes do parto a mãe havia tido relações sexuais com determinado 
homem, o juiz utilizará o seu conhecimento de que a gestação dura nove 
meses para inferir que aquele deve ser o pai da criança). Ministram ao órgão 
judicial “critérios” de valoração da prova (supondo-se que duas testemunhas, 
uma delas daltônica, prestem depoimentos contraditórios sobre a cor do 
veículo que causou o acidente, o juiz naturalmente preferirá o depoimento 
da testemunha de visão normal).

Os exemplos são muitos a servir de fontes para essas noções: científico 
(é de nove meses o período de gestação do ser humano); artístico (a 
abóbada com ogivas cruzadas é característica da arquitetura gótica); técnico 
(as máquinas de escrever elétricas reclamam do datilógrafo menor esforço 
– sem se falar hoje do uso do computador); profissional (os farmacêuticos 
lidam com substâncias venenosas); comercial/econômico (a escassez de um 
produto no mercado acarreta a elevação do seu preço); religioso (os muçul-
manos e os israelitas não comem carne de suíno); usos correntes em certas 
comunidades (os festejos carnavalescos são particularmente animados no 
Rio de Janeiro); vida cotidiana: ninguém ignora que o estrangeiro recém-
chegado terá maior dificuldade em compreender o sentido de aviso em 
língua nacional; a irritação leva a pessoa a alterar a voz; o trânsito nas grandes 
cidades torna-se mais lento em certas horas etc. (BARBOSA MOREIRA, 1980, 
p. 62).

Outros exemplos poderiam ser lembrados, pois compreendidos na 
chamada “sabedoria popular”, exprimida em “ditos, axiomas, provérbios ou 
máximas”, 

[...] a que o juiz, não raro, tem necessidade de recorrer para 
formar sua convicção acerca da lide, e às quais, uma que outra 
vez, recorrerá como sem dar por isso: são instrumentos corri-
queiros de sua comum atividade intelectual, tão habituais que 
o respectivo emprego já se tornou automático, e nem chega a 
merecer atenção capaz de recortá-los com nitidez na zona clara 
da consciência. (BARBOSA MOREIRA, 1980, p. 63)

É de se ter em conta que esses “instrumentos”, por integrarem o 
“patrimônio cultural comum da sociedade”, atuam no processo, como afirma 
Barbosa Moreira (1980, p. 63), na medida em que “atuam na mente do juiz”, 
ou porque já lá se achassem presentes, ou porque, no caso contrário, ele 
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os adquirira mediante consulta às fontes adequadas, sem necessidade, em 
qualquer hipótese, de provocação das partes.

Diz ainda o autor, as “regras”, “máximas”, “noções” ou “instrumentos” 
em foco não se prestam apenas para a “apuração de fatos” e para a “valoração 
da prova”: “Sem pretendermos inventariar aqui as oportunidades de sua 
aplicação, gostaríamos de solicitar a atenção do leitor para uma possibilidade 
de grande interesse teórico e prático. Ela se relaciona com a linguagem dos 
textos legais.” (BARBOSA MOREIRA, 1980, p. 64).

Por meio dessas “regras”, muitas vezes o julgador deverá ter o 
cuidado de “preencher os claros”, de cobrir os “espaços em branco” que a 
doutrina costuma denominar por conceitos juridicamente indeterminados, 
por exemplo, “perigo iminente”, “boa-fé”, “coisas necessárias à economia 
doméstica”, “serviços próprios de sua idade e condição”, “tempo suficiente”, 
“operações arriscadas”, “atos contrários à moral e aos bons costumes” etc., 
todas expressões/situações, e a variedade nos textos legais é infinita, que 
abrem ao aplicador da norma certa “margem de liberdade”, apoiada em sua 
“subjetividade”, porquanto a operação concretizadora exigirá necessaria-
mente a formulação de “juízos de valor”.

É importante frisar o ponto de encontro neste momento com o que se 
sustentou e o que é dado pelo autor ao qual se recorre para fundamentar 
este artigo, qual seja, que “é particularmente importante o papel confinado 
à prudência do aplicador da norma, a quem não se impõem padrões rígidos 
de atuação” (BARBOSA MOREIRA, 1980, p. 66, grifou-se). 

Some-se a isso a advertência também formulada por Barbosa Moreira 
de que “sempre que o órgão judicial, invocando regra de experiência, 
afirma ou nega a possibilidade de enquadrar na moldura abstrata a situação 
concreta que se lhe depara, está ‘interpretando’ a norma, na medida em que 
lhe precisa o sentido” (BARBOSA MOREIRA, 1980, p. 70, grifo do original). 
Extrai-se da conclusão de seu texto, escrito em 1977, é bom ressaltar, o 
seguinte trecho:

Atravessamos uma fase de profunda renovação, em que se 
veem questionados métodos e conceitos tradicionais da 
ciência jurídica. O tópico aflorado é daqueles que exigem do 
jurista a humildade e a disponibilidade espiritual necessárias 
para reavaliar atitudes que um longo e arraigado hábito dá 
a impressão de não comportarem alternativa. (BARBOSA 
MOREIRA, 1980, p. 72)
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Como diz Francesco Ferrara (1963, p. 186-187):

A actividade judiciária, porém, não se reduz ao trabalho de 
subsunção dos factos à norma de direito.
Apertar nestes limites a função do juiz, é concepção falsa 
e estreita. Pois o juiz não é um autómato de decisões; é um 
homem pensante, inteligente, e participe de todas as ideias 
e conhecimentos que formam o património intelectual e a 
experiência do seu tempo.
Ao julgar, portanto, o juiz utiliza, e deve utilizar, conhecimentos 
extra-jurídicos que constituem elementos ou pressupostos do 
raciocínio. Verdades naturais ou matemáticas, princípios psico-
lógicos, regras do comércio ou da vida social, compõem um 
acervo inesgotável de noções do saber humano, de que o juiz 
todos os dias se serve no desenvolvimento da sua actividade. 
Tais são os “princípios de experiência”, definições ou juízos 
hipotéticos de conteúdo geral, ganhos por observação de 
casos particulares, mas elevados a princípios autónomos com 
validade para o futuro (sic).

Cabe, pois, ao julgador fazer uso de seu “prudente arbítrio ou critério” 
(“arbitrium boni viri”) que, no dizer de Eduardo J. Couture, significa a 
“Facultad circunstancialmente atribuída a los jueces para decidir sobre los 
hechos de la causa o apreciar las pruebas de los mismos, sin estar sujetos 
a previa determinación legal, con arreglo a su leal saber y entender” 
(COUTURE, 1976, p. 106), com sensibilidade (de sentir, de sentimento, enfim, 
de “sentença”; del latín sententia, -ae, voz formada del verbo sentio, -ire con 
la acepción específica de ‘expressar un sentimiento, juzgar, decidir, votar’” 
(COUTURE, 1976, p. 538) no conhecimento, na avaliação e na solução dos 
casos concretos em suas especificidades, ao declarar o que é “de direito” 
(“‘Juris dicere’ não significa dizer o direito, porquanto quem diz o direito não 
é o juiz, são os doutrinadores, de um lado, e os legisladores, do outro. O juiz 
declara o que é ‘de direito’. É por isso que a palavra está no genitivo iuris, que 
quer dizer ‘de direito’” (REALE, 1997, p. 65, grifo do original). 

É fácil lembrar as palavras do saudoso Desembargador Milton Sanse-
verino, por ocasião de sua posse no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, ao comentar registro de Mauro Cappelletti no sentido de que o 
professor Piero Calamandrei costumava convidar seus alunos, no início de 
cada curso, a refletir e eventualmente dissertar sobre o tema “Sentimento 
na Sentença”, quase sempre, no entanto, sem maior receptividade dos 
discentes: 
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Lamentavelmente, digo eu, porque esses dois vocábulos, 
ligados pelo mesmo prefixo (“sent”), têm muito em comum e 
refletem realidades que devem interagir, senão invariavelmente 
ao menos com desejável frequência, sobretudo em áreas parti-
cularmente delicadas do direito ou em determinadas situações 
concretas exigentes de especial sensibilidade do julgador, numa 
tarefa de humanização da justiça tão construtiva e vital quanto 
estimulante e redentora, como por certo tantas vezes acontece 
em casos de competência desta Egrégia Corte de Justiça. 
(SANSEVERINO, 2001)

No Direito do “homem situado” no espaço e no tempo sociais, o 
“experienciar” é inseparável, para uma construção hermenêutica prudencial, 
de um pensamento conjetural:

[...] tentativa de pensar além daquilo que é conceitualmente 
verificável, mesmo na linha do provável por admitir-se a neces-
sidade de cogitar-se de algo correlato, que venha completar 
o experienciado, sem perda de sentido do experienciável que 
condicione a totalidade do raciocínio7.

No âmbito jurídico, em sentido amplo, o pensamento conjetural ou 
problemático é permanente, porquanto, como parte do vasto campo das 
ciências humanas e sociais, acha-se na dependência de variados fatores 
pragmáticos, intimamente ligados com a lógica indutiva e em geral operando 
com probabilidades qualitativas ou quantitativas, ao organizar “idealmente” 
– e não em termos conceituais – a aceitação, confirmação ou refutação de 
hipóteses e teorias. Enfim, baseia-se em juízos de plausibilidade ou de veros-
similhança, dosados de racionalidade e ricos de sentido, porque modo de 
pensar pluralista, razoável, intuitivo e natural do saber humano, impondo-se 
a relatividade de todo tipo de conhecimento. E, tendo por objeto a “validade”, 
e não a verdade ou a certeza, nunca despreza o chamado “senso comum”.

Suas diretrizes fundamentais se assentam exatamente em “juízos de 
plausibilidade”, porquanto:

a) a conjetura legitima-se quando se sente a necessidade 
de compreender algo que não podemos determinar, anali-

7 REALE, Miguel. Verdade e conjetura, p. 46, citado por Carvalho (1996, p. 341).
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ticamente, a partir de evidências, nem tampouco segundo 
conceitos sintetizadores dos dados verificáveis da experiência;
b) toda conjetura parte, de certa forma, da experiência, para 
transcendê-la, visando a uma solução plausível, sem nunca 
entrar em contradição lógica ou real com o que já foi cientifica-
mente comprovado; 
c) a conjetura, como suposição segundo razões de verossimi-
lhança e plausibilidade, desenvolve-se no plano das ideias, 
como esquema regulativo, destinado a validamente ordenar o 
que não se mostra ordenável segundo conceitos, nem demons-
trável analiticamente;
d) na conjetura, a “intentio” racional se compõe com a imagi-
nação, pois, como diz Kant, ela se desenvolve “sobre as asas da 
fantasia, embora não tem um fio condutor ligado, mediante a 
razão, à experiência”8.

Eduardo Couture (1976, p. 165) define “conjetura” como “Juicio de 
probabilidad; inferencia que permite admitir como ciertos, hechos descono-
cidos, partiendo de los conocidos”.

A moderna doutrina processual civil, apoiada nos escritos de Cândido 
Rangel Dinamarco, pela noção de efetividade do Processo – nas suas três 
premissas fundamentais: a abertura do processo aos influxos metajurídicos 
que a ele chegam pelo direito material, a transmigração do individual 
para o coletivo e a operacionalização do sistema, para desburocratizá-lo e 
deformalizá-lo com vistas a facilitar a obtenção de resultados adequados aos 
casos concretos em suas especificidades (CINTRA; DINAMARCO; GRINOVER, 
2003, p. 41-45; DINAMARCO, 2003, p. 33-38) –, não professa mais a busca 
pelo julgador da mera “verdade formal”, não se limitando este último a assistir 
inerte à produção das provas. Tem-se, enfim, que aquele sistema “lógico-formal 
fechado” também na seara processual civil, cedeu lugar ao mostrado neste 
trabalho: “aberto”; e, com isso, a estruturação voltada para o “conhecimento 
da verdade jurídica”, oriunda dos “fatos subsumidos à verdade unívoca 
da lei”, cedeu lugar aos poderes acautelatórios do julgador, não apenas 
apoiados no fumus boni juris (“aparência”/“fumaça do bom direito”), mas 

8 REALE, Miguel. Verdade e conjetura, p. 43 (REALE, Miguel. Conjeturas da experiência 
jurídica. In: REALE, Miguel. Nova fase do direito moderno. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 
p. 132, grifo do original).
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também, mesmo que em cognição sumária e superficial da causa, em “juízos 
de verossimilhança ou plausibilidade”. 

Já é sustentado que, 

No fundo, a livre apreciação da prova encontra-se intimamente 
ligada à valorização do próprio juiz e de seus julgamentos, o 
que conduz a uma insuprimível dialética entre lei e juiz, incapaz 
de ser resolvida em termos abstratos e cuja solução só pode 
ser encaminhada levando-se em conta concretos parâmetros 
históricos, sociais e econômicos. (OLIVEIRA, 1997, p. 163-164)

Em artigo sobre o tema, Luiz Fernando Coelho afirma que “A ideologia 
do processo, expressa nos princípios que o regem, está na base do trata-
mento lógico-jurídico da prova e tem a ver com uma questão fundamental 
da jusfilosofia: o problema da verdade jurídica” (COELHO, 1999, p. 153).

O autor destaca a acepção de “conjetura” exposta linhas atrás, acres-
centando que, a seu ver, “é o denominador comum das diversas tentativas 
de equacionar um pensamento decisional que transcenda o normativismo 
formalista sem reduzir-se a um decisionismo irracionalista” (COELHO, 1999, 
p. 155). 

Luiz Fernando Coelho sustenta que os juízos de plausibilidade, para 
decidibilidade de um caso em Juízo, têm acepção de “ato concreto”, que 
“revela a natureza dialética da conjetura, eis que ela constitui o núcleo 
pelo qual se relaciona a verdade identificada pelos meios de prova com 
a totalidade e dinamismo da vida social, onde incidem valores, normas e 
exigências da justiça social” (COELHO, 1999, p. 156).

     E, coadunado com todo o exposto,
     

A prova não representa portanto o caminho para a verdade real 
ou formal, mas é o fundamento da verdade conjetural, e sua 
metodologia é a probabilidade ou problematicidade que conduz 
à decidibilidade. Ao falarmos em “decidibilidade”, é preciso 
esclarecer que ela envolve uma conclusão apenas válida com 
certo grau de probabilidade, maior ou menor, baseada nas 
regras de experiência, as quais desempenham importante 
papel no procedimento probatório e são fornecidas ao tribunal 
nos casos difíceis pelos peritos. (COELHO, 1999, p. 157, grifo do 
original)

Posto isso, passa-se às conclusões sobre o tema.
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Conclusão
Este artigo teve como propósito dar bases para a compreensão das 

“regras de experiência” a que faz menção o art. 335 do Código de Processo 
Civil, com o intuito de verificar seu uso como critério de aplicação do 
Direito, alicerçado em um modelo hermenêutico prudencial e experiencial- 
conjetural, o que se coaduna com a acepção contemporânea da Ciência 
Processual no campo da valoração da prova na busca de soluções adequadas 
aos casos concretos em suas circunstâncias específicas.

As “máximas de experiência”, como versadas neste trabalho, mensuram 
o labor interpretativo do aplicador do Direito, este visto hoje como um 
“sistema aberto”, para o qual a prudência e o pensamento  conjetural 
concorrem substancialmente. 

COAN, E. I. Prudential and experiential-conjectural application of the law and 
the Rules of Experience in Article 335 of the Brazilian Civil Procedure Code. 
Justitia, São Paulo, v. 202-203, p. 353-373, Jan./Dec. 2011-2012.

• ABSTRACT: The subject discussed in this paper aims to demonstrate 
the Rules of Experience mentioned in article 335 of the Brazilian Civil 
Procedure Code as a criterion for interpretation and application of the 
Law, based on the dynamic and practical plan of the prudence and the 
conjectural thinking.

• KEY WORDS: Brazilian Civil Procedure Code. Rules of experience. Inter-
pretation and application of the Law.  Prudence and conjectural thinking. 
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Notes sur le Système Juridique Brésilien et 
la Common Law

                  
Hugo Nigro MAZZILLI*

     
• SOMMAIRE: 1 Introduction. 2 Les principaux problèmes de l’application 

de la loi au Brésil. 3 Conclusion. 4 Références.

• RÉSUMÉ: Le Brésil s’inscrit parmi les pays de tradition romaniste qui 
suivent le système romano-germanique du droit, contrairement aux pays 
anglo-saxons qui suivent le système de la common law. Les principaux 
problèmes du système brésilien ne résident pas dans le système lui-même, 
mais dans les défauts de l’application des lois. 

• MOTS-CLÉS: Système de la loi brésilienne. Système de droit romano-
germanique. Droit commun. L’application de la loi.

Introduction
Le droit brésilien est fondé sur le droit européen-continental, nous le 

savons, aussi le Brésil s’inscrit parmi les pays de tradition romaniste, c’est-
à-dire, il fait partie du système romano-germanique, contrairement à la 
common law du système anglo-saxon.

On peut considérer que les différences actuelles entre les deux 
systèmes (anglo-saxon et romano-germanique) résident dans les phases de 
leurs évolutions. Le droit romain édifia ses règles (lois écrites) à partir de la 
jurisprudence des cas individuels; cela a continué dans les pays de tradition 
romaine après la chute de l’empire roman à l’Occident. Par exemple, 
j’invoquerai Portugal depuis la fin du Moyen Âge, où les Ordonnances du 
Roi Alphonse condensaient des règles qui étaient le résultat d’une longue 
élaboration basée sur des cas concrets et qui ont permis une théorisation qui 
n’était pas purement abstraite (ORDENAÇÕES AFONSINAS, 1984). 

Et ce phénomène évolutif a continué tout le temps et continue encore 
jusqu’à nos jours. Aujourd’hui, dans les nouveaux domaines du droit (les 

* Professeur Émérite de l’École Supérieure du Ministère Public de São Paulo.
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problèmes juridiques de l’Internet, les messages électroniques, le commerce 
des logiciels etc.), au Brésil et d’ailleurs, on ne commence pas par légiférer 
abstraitement en ces matières-là, mais on laisse du temps aux faits avec une 
relative liberté, jusqu’à ce que l’on ait une expérience qui nous puisse fournir 
une base minimale pour une théorisation et une conséquente élaboration 
législative.

Cependant, les pays de la common law partent du même point: des 
faits, de l’expérience des cas, de la jurisprudence, bien qu’ils ne consolident 
pas leurs expériences en des textes législatifs; ils continuent à collecter leurs 
cas, sans produire notre théorisation abstraite législative. Mais le point de 
départ est toujours le même, et le résultat, bien qu’apparemment différent, 
n’empêche pas que ces pays-là aient quelques lois écrites, qui sont des fruits 
de l’expérimentation des cas.

1 Les principaux problèmes de l’application de la loi au Brésil
Au Brésil, au moins, je ne dirais pas que les défauts voire l’ insuccès 

du système judiciaire soient dû au système lui-même, parce que je ne vois 
pas un défaut en théoriser à propos des cas particuliers (c’est-à-dire, faire 
l’induction, qui est plus créative que la déduction, bien qu’elle puisse tomber 
fréquemment en erreur – le risque inné des sciences inductives)2. J’attribue 
l’insuccès de notre système aux défauts de son application.

Voyons pourquoi. 
Chez nous, ordinairement, les lois ne sont pas mauvaises. Cependant, 

le problème réside dans leur application. Et quels sont les problèmes de 
l’application de la loi? Je ne parlerai pas des autres pays, bien que ces vices 
ne soient pas exclusifs d’un seul pays, mais au Brésil, il y a des problèmes 
sérieux, comme ceux que je pus résumer ici3:

     
1 le manque d’amour au travail (pour utiliser un euphémisme) 

de ceux auxquels la loi attribue le devoir de promouvoir 

2 La chose déduite est déjà contenue dans la proposition générale; de cette manière-là, à la 
rigueur, la déduction ne crée rien; l’induction, au contraire, crée de nouvelles idées, bien 
qu’elle puisse tomber en erreur d’une généralisation indue.

3 Pour un examen plus approfondi du système brésilien de Justice, je me remets à mon 
livre (MAZZILLI, 2007, passim), qui contient un abordage plus critique de l’institution du 
Parquet et de la Justice au Brésil.
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l’application de la loi ou de prêter la juridiction. Ce n’est pas 
une règle générale, certes – il serait très injuste de l’affirmer 
comme telle –, mais si ce n’est pas une règle, ce n’est pas 
certainement un problème rare, au contraire; 

2 les déviations de conduite des membres de la magistrature 
et du Parquet, qui, à nouveau, si elles ne font pas la règle 
générale, existent et ont été spécialement dénoncées avec 
raison à la fin de 2011 par Eliana Calmon, juge membre du 
Conseil National de Justice (organe de contrôle externe de 
la magistrature nationale), qui a éveillé avec ses dénoncia-
tions publiques un vif sentiment de contrariété et même 
de réaction dans la plus haute Cour de Justice et dans la 
plus grande partie de la magistrature du pays, fortement 
imprégnées d’esprit de corps;

3 la facilité avec laquelle les membres de la magistrature et 
du Parquet s’inclinent devant le pouvoir politique et écono-
mique, sans oublier que le pouvoir politique est le seul qui 
décide la composition de nos plus hautes cours de justice, 
même ou principalement de la Cour Suprême Fédérale et de 
la Cour Supérieure de Justice, qui sont le sommet du Pouvoir 
Judiciaire au Brésil;

4 l’amour plus intensifié au procès qu’au droit matériel (une 
forme indirecte du manque de l’amour au travail, parce qu’il 
est plus facile de discuter et décider à propos du procès 
lui-même, qu’à propos du droit matériel dont l’examen 
fréquemment exige l’incursion probatoire avec toutes ses 
quæstiones facti). Ainsi, on se bat principalement pour 
des questions de compétence, de légitimation, de condi-
tions d’action, d’adéquation du choix d’une action ou d’un 
recours, au lieu de se battre à propos de celui duquel des 
litigants a raison;

5 l’incroyable et excessif délai qui existe entre le moment où 
l’on commence une action judiciaire et la fin du procès, qui 
peut coûter plusieurs années, et qui est la pure et simple 
dénégation de la justice;

6 la situation commode de celui contre lequel on intente un 
procès, fréquemment dans une position de force confortable, 
au contraire de celui qui a subi la violation de la loi, qui se met 
en quête de la justice et se soumet à l’extrêmement longue 
duration du procès dans une situation de fait défavorable.

Conclusion
Avec des défauts comme ceux-là, il n’importe pas que nous utilisions un 

système ou un autre, le résultat ne serait pas très différent. Si nous adoptons 
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le système de la common law au Brésil, mais si on maintient les mêmes vices 
ci-dessus appointés, il n’aura pas des modifications de résultats. Mais, si 
nous maintenons notre système de tradition romaniste, mais on supprime 
les comportements vicieux qui nient la viabilité du système, celui-ci prouvera 
bien, parce que, à la limite, il est aussi basé sur l’induction créative, de la 
même manière que le système anglo-saxon des cas. Et il a un avantage de 
plus: comme il crée une norme abstraite, il peut régler les cas futurs avec les 
mêmes critères qui ont présidé l’élaboration de la norme, en imposant des 
limites au pouvoir des juges.

D’autre part, même le droit anglais évolue vers l’écrit: au temps de 
Tony Blair, on a fait intégrer dans le droit anglais la Convention Européenne 
des Droits de l’Homme et il y a même un courant qui se développe en 
Grande-Bretagne en faveur d’une constitution écrite (ÉMILI, 1998, p. 
371-399; MONJAL, 1999, p. 167-220). Cela ne nous surprend pas, sauf à 
cause de l’énorme retard pour le faire. Et la possible prééminence du droit 
anglo-saxon dans les affaires en Europe ou dans le monde est due plus à 
l’actuelle force économique des pays concernés qu’à la primauté théorique 
de leur système.

D’un autre côté, ce n’est pas un vrai problème celui de poser la 
politique au-dessus de tout, comme les Français le font devant le droit. La 
politique est à la base et à la fin de la vie sociale, et le droit doit considérer les 
présupposés et les conséquences politiques de la norme (norma agendi); de 
la même manière, le juge les doit considérer, aussi comme l’administrateur 
et le législateur le font, parce qu’eux tous participent soit à l’élaboration de la 
loi, soit, idéalement, à son application pour le bien commun. Devrait-on dire 
que le droit préexiste à la politique? Pourquoi ne pas dire, plus correctement: 
ubi societas ibi jus et politia?...

On répète ailleurs que la mondialisation exige des solutions opératoires. 
Mais est-ce que nous avons nous rendu compte de la nécessité de solutions 
opératoires seulement grâce ou à cause de la mondialisation? Pourquoi ne 
pas dire que tous les sujets de n’importe quel pays ont droit à des solutions 
opératoires dans tous les domaines de la justice?! Et, en ce cas-là, il peu 
importe si nous utilisons le système A ou B; il importe si le système, supposé 
raisonnablement juste, est efficient.

Chez nous, plus grand que le choix du système en soi-même, est le 
problème du vrai goût latin pour la discussion et les avis des jurisconsultes, 
sans la même préoccupation avec la praticité de la solution concrète. Dans 
mon observation, je crois que nous avons créé un système qui s’alimente 
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lui-même, où les juristes discutent plus à propos du procès qu’à propos de la 
justice, et qui n’a aucun, ou presque aucun, ou au maximum un très modeste 
compromis avec le résultat opérationnel, tandis que les pays de la common 
law s’importent plus avec la célérité pratique du résultat qu’aux principes 
théoriques ou même qu’à la justice au nom de laquelle ils appuient leurs 
décisions. Et bien, en grande partie, ils ont raison, parce que le manque d’une 
vraie solution dans un procès (et le retard excessif de la décision finale est 
l’équivalent) est tellement injuste comme le propre fait qui a causé le procès 
lui-même… si ce n’est pas pire encore, parce que, dans ce cas-là, l’injustice 
provient de l’État lui-même, qui s’est arrogé le monopole de dire le droit, 
avec l’exclusion d’autres moyens de composer le litige.

En synthèse, indépendamment d’adopter le système anglo-saxon ou le 
système romano-germanique, le vrai et seul problème est de faire que notre 
système fonctionne et qu’il soit rapide et efficient, même si pour l’obtenir 
ainsi, la perfection théorique est impossible d’atteindre: limitons-nous à 
une modeste recherche de la justice humaine, nécessairement pas parfaite, 
mais, au moins, leste et cohérente. 

MAZZILLI H. N. Notes on the Brazilian law system and the Common Law. 
Justitia, São Paulo, v. 202/203, p. 375-380, Jan./Dec. 2011-2012.

                  
• ABSTRACT: Brazil follows the Roman-Germanic law system, in opposition 

to the Anglo-Saxon countries that follow the common law. The Brazilian 
system’s main drawback is not the choice of the system itself, but the flaws 
of the law application.

• KEY WORDS: Brazilian law system. Roman-Germanic law system. Common 
law. Law application.

MAZZILLI H. N. Notas sobre o sistema brasileiro e a common law. Justitia, São 
Paulo, v. 202/203, p. 375-380, Jan./Dec. 2011-2012.

RESUMO: O Brasil está entre os países de tradição românica que seguem 
o sistema romano-germânico do direito, em contraposição aos países 
anglo-saxões, que adotam o sistema da common law. Os principais 
problemas do sistema brasileiro residem nas falhas da aplicação das leis e 
não no sistema em si.
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