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EDITORIAL

A Justitia é tradicional meio de difusão da teoria e da prática da 
ciência jurídica que, desde sua criação em 1939, ocupa lugar de destaque 
no cenário editorial brasileiro. Seus volumes expõem, além do pensa-
mento doutrinário de ilustres membros do Ministério Público brasileiro, 
em particular do Estado de São Paulo, as contribuições de preclaros 
juristas nacionais e estrangeiros, sobre temas de alta relevância, e 
contemplam peças e manifestações  processuais e decisões judiciais.

Durante o longo percurso de sua existência, a Justitia contribuiu 
proficuamente para o fecundo debate de ideias, e a excelência de seu 
conteúdo foi o combustível do prestígio angariado. Afinal, escrever é 
compartilhar pensamentos, e publicar é disseminá-los para o diálogo e 
a reflexão.

Resultante de convênio entre a Procuradoria-Geral de Justiça e a 
Associação Paulista do Ministério Público, a publicação visa à produção 
científica e doutrinária na área jurídica, à divulgação da doutrina do Minis-
tério Público e ao aprimoramento profissional e cultural dos membros da 
Instituição.

Veículo com larga disseminação no ambiente forense – que serviu 
como apoio para gerações de profissionais desde seu nascedouro – a 
Revista deixa de ser publicada em edição impressa e passa a ocupar lugar 
nos canais de divulgação eletrônica.

Assim como o homem e o mundo estão em constante transformação, 
a Justitia continua em permanente evolução para bem e melhor servir ao 
Ministério Público, aos demais operadores do Direito, à sociedade e à 
cultura jurídica em geral, sem abdicar de sua linha editorial institucional 
de divulgação da doutrina de Ministério Público ou apoucar seu relevo 
como espaço aberto e plural.



E, na primeira edição exclusivamente eletrônica, o Conselho Delibe-
rativo e Redacional augura a todos proveitosa leitura.

Wallace Paiva Martins Junior
Procurador de Justiça (Diretor)

Sérgio de Oliveira Médici
Procurador de Justiça Aposentado (Diretor Adjunto)

Zenon Lotufo Tertius
24º Promotor de Justiça de Guarulhos (Secretário)

Vladimir Brega Filho
1º Promotor de Justiça de Santa Cruz do Rio Pardo

Arthur Migliari Júnior
17º Promotor de Justiça de Falências
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A Descaracterização da Prisão como 
Forma de Ressocializar o Indivíduo

              
Roberta Mucare PAZZIAN*

                                                                                            

“O senhor já ouviu falar do nosso antigo comandante? Não? 
Bem, não estou falando demais quando digo que a instalação 
de toda colônia penal é obra sua.

Nós, amigos dele, já sabíamos, por ocasião de sua morte, que a 
organização dela é tão fechada em si mesma, que o seu sucessor, 
mesmo que tenha na cabeça milhares de planos novos, não 
poderia mudar nada pelo menos durante muitos anos.”

Franz Kafka

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Evolução histórica e finalidade das penas. 2 
O direito de punir e a legitimidade do Estado. 3 Evolução dos modelos 
prisionais. 4 O problema das penitenciárias no Brasil: a evolução das 
prisões e os índices brasileiros. 5 Direito Comparado: das influências para 
o Brasil aos índices atuais. Conclusão. Referências.

• RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo a realização de 
pesquisas sobre a descaracterização da prisão como forma de ressocia-
lizar o indivíduo. É evidente que, na sociedade e no país em que vivemos, 
é impossível dizer que o Estado tem conseguido manter aquilo que está 
disposto em nossa legislação no que se refere à ressocialização do 
indivíduo que é preso, uma vez que depois este poderá ser novamente 
inserido no convívio social, ou seja, há uma evidente disparidade e um 
contrassenso entre aquilo que está presente em nosso ordenamento 
jurídico e aquilo que realmente é realizado. O cotejo com o que ocorre, por 
exemplo, na Itália, nos Estados Unidos e na Holanda, permite-nos perceber 
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Graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduada em 
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que os problemas relacionados ao tema em foco estão presentes não só 
no Brasil, mas também em muitas outras partes do mundo, inclusive, 
naqueles países considerados de primeiro mundo. Portanto, é fato que o 
assunto em foco é de extrema importância e complexidade, uma vez que 
se trata de um problema que envolve toda a sociedade, pois um sistema 
penitenciário que não apresente bons resultados irá gerar um aumento 
no índice de criminalidade, que, por sua vez, irá gerar a insegurança e 
o medo da população. Além disso, não se pode esquecer que a base de 
tudo isso é, acima de tudo, a educação.

• PALAVRAS-CHAVE: Prisão. Ressocialização. Penas. Sistema prisional. 

Introdução
O presente trabalho aborda um tema muito polêmico e muito 

discutido em todo o mundo – o avanço da criminalidade e o sistema prisional 
(um problema enfrentado pela humanidade desde a Antiguidade e que se 
agravou nos tempos modernos em face da violência que assusta e inquieta a 
sociedade) –, para, por fim, demonstrar a descaracterização da prisão como 
forma de ressocializar o indivíduo.

A análise circundará os diversos temas que se referem à prisão e ao 
conjunto de elementos que formam o já mencionado sistema prisional. Com 
base na análise de dados concretos, demonstrados em gráficos e tabelas, 
buscaremos demonstrar que o sistema prisional brasileiro, que prega como 
finalidade da pena a ressocialização do indivíduo, é um sistema falido.

Como ensina Ferraz Junior (2003), a ideia de sistema deriva da música 
e da sua harmonia, ou seja, da junção de notas musicais e sons que se 
combinam entre si para a composição de uma melodia; em outros termos, 
da ação conjunta de notas e de sons para um fim. Falar de sistema no âmbito 
jurídico não difere da ideia de melodia, uma vez que se discute organização 
e interdisciplinaridade. 

Antiga é a criação das penitenciárias, que, segundo definição do 
renomado De Plácido e Silva (1982, p. 345), derivam do latim penitência, que 
quer dizer arrependimento, contrição, ou, conforme a aplicação religiosa, a 
pena imposta pelo confessor ao penitente, para remissão ou expiação de seus 
pecados. Diante disso, percebemos que as penitenciárias são uma criação da 
própria igreja, no tempo em que esta era o poder supremo e comandava 
toda a população, crente no teocentrismo e no pecado e castigo divinos.
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Para Foucault (2007), a prisão moderna é, antes de tudo, uma empresa 
de modificação de indivíduos que operacionaliza a racionalização de justiça 
penal. Conforme o próprio sistema penal brasileiro, a prisão é vista como 
sendo uma forma de ressocializar os indivíduos que por ela passam, mas até 
quando vamos acreditar no que essas palavras dizem e vamos começar a 
enxergar o que realmente acontece? 

A verdade é que a realidade é bem diferente daquilo que o Estado 
tenta nos passar. Não é possível falarmos em ressocialização em um país 
onde uma considerável parcela da população não foi nem sequer socializada. 
Além disso, não podemos nos esquecer daqueles que apresentam algum 
tipo de doença mental, como a psicopatia ou a sociopatia. Esses indivíduos 
fazem do crime o seu hobby e com eles o Estado nada pode; assim, diante 
de uma doença que até o momento é incurável, não há que se falar em 
ressocialização, pois não resta sequer uma mínima chance de que esse tipo 
de criminoso saia da prisão arrependido do que fez e não cometa mais 
nenhum crime. 

Defenderemos, portanto, neste trabalho, o fato de que a prisão, de 
uma maneira geral, não ressocializa o indivíduo, e que o Estado não está 
preparado para lidar com os portadores de doenças perigosas e incuráveis, 
bem como também não está preparado para atender à demanda de presos 
visto que é cada vez mais comum esses indivíduos serem soltos e logo depois 
cometerem outro crime de igual ou maior gravidade do que o anterior.

1 Evolução histórica e finalidade das penas
A pena teve como raiz as causas religiosas, em que a sanção era aplicada 

por ser considerado que, ao cometer um crime, o homem ofendia aos 
deuses, que eram tidos como curadores da justiça e da moralidade. A partir 
do momento em que os seres humanos se unem para viver em sociedade, 
criam as leis, isto é, as regras que vão reger essa convivência entre as 
pessoas. Se alguém viesse a descumprir tais leis, seria devidamente punido. 
De acordo com Liszt (apud OLIVEIRA et al., 2011, p. 122), desde suas origens 
históricas, a pena foi uma reação social contra o membro da comunidade 
que transgredira as regras de convivência e que com essa conduta colocara 
em perigo os interesses da comunidade.

No primeiro período a pena era exclusivamente vingativa, ou seja, o 
mais forte se sobressaía ao mais fraco e a justiça, portanto, pendia para o 
lado daquele. Não havia nenhuma relação entre o crime cometido e a pena 
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aplicada; tratava-se simplesmente de autotutela, em que aquele que sofria 
algum prejuízo causado por outrem consertaria tal prejuízo com as próprias 
mãos.

Na tentativa de traçar qual seria a finalidade da pena, transcrevemos 
aqui algumas palavras de Liszt (apud OLIVEIRA et al., 2011, p. 122), segundo 
as quais “A pena é originariamente, ou seja, naquelas formas primitivas que 
se podem reconhecer nos começos da história da cultura humana, uma 
reação da sociedade frente a perturbações externas das condições de vida, 
tanto do indivíduo como do grupo de indivíduos”. 

Se quisermos ainda ir mais a fundo, é de extrema importância colacio-
narmos a indagação levantada por Roxin (2004, p. 05): “com base em que 
pressupostos se justifica que o grupo de homens associados no Estado 
prive de liberdade algum dos seus membros ou intervenha de outro modo, 
conformando a sua vida?”.

Thompson (1998, p. 03) propõe como finalidade da pena de prisão, a 
obtenção não de um, mas de vários objetivos concomitantes, como: punição 
retributiva do mal causado pelo delinquente; prevenção da prática de novas 
infrações, mediante a intimidação do condenado e de pessoas potencial-
mente criminosas; e regeneração do preso, no sentido de transformá-lo de 
criminoso em não criminoso. 

Beccaria (2005, p. 57), com suas ideias, inicia o período humanitário, 
em que defende o fim das penas corporais antes aplicadas pelos monarcas, 
freando, assim, o poder absoluto de reis e nobres. O autor afirmou que o fim 
da pena não é outro senão o de impedir que o réu cometa novos danos aos 
seus cidadãos e de demover os outros de fazerem o mesmo. 

Atualmente, assim como estabelece o art. 59 do Código Penal, a pena 
será fixada e aplicada:

[...] pelo juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, 
à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às 
circunstâncias e consequências do crime, bem como ao compor-
tamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e 
suficiente para reprovação e prevenção do crime. (BECCARIA, 
2005, p. 57)

Com isso, temos que a finalidade da pena é a reprovação, que dá ao 
Estado poder de punir aquele que descumprir as leis, aplicando uma sanção 
penal ao infrator e restringindo sua liberdade por um tempo determinado; 
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e a prevenção, em que, segundo disposto no art. 10 da Lei de Execuções 
Penais, o Estado deve preparar o condenado ao retorno à vida em sociedade, 
proporcionando assistência adequada a fim de que este seja reabilitado.

Ocorre que há cada vez mais seres humanos privados de liberdade, 
cumprindo a sanção criminal em condições cada vez mais precárias, o que 
torna quase impossível falarmos em reabilitação do indivíduo que fora 
encarcerado (DIAS, 1999, p. 328).

Diante disso, podemos dizer que em nosso sistema penal a pena possui 
duas finalidades diferentes – uma abstrata, ou até mesmo ideológica, que é 
a de ressocialização, possibilitando que o indivíduo seja capaz de retornar 
ao convívio social; e outra concreta, que seria praticamente um retorno ao 
século das trevas, em que o delinquente pagava com o seu próprio corpo.

Na realidade, a pena não tem alcançado o que dela se espera, 
tornando-se motivo de grandes frustrações para a sociedade, e fazendo que 
o Estado perca o respeito da população, uma vez que não demonstra perante 
a sociedade o seu caráter de garantidor da segurança.

2 O direito de punir e a legitimidade do Estado 
Mais de três séculos antes de Cristo, Aristóteles afirmou que o homem 

é um ser social. A partir daí, surge a ideia de que devemos abrir mão de 
parte de nossa liberdade afim de que possamos viver em sociedade, pois 
seria impossível vivermos isolados. Ocorre que, ao agrupar pessoas, passam 
a surgir também inúmeros conflitos; conflitos estes, próprios de uma 
sociedade, em que as pessoas são diferentes, possuem ideias diferentes, 
modos de vida diferentes, e procuram sempre o melhor para si mesmas.

Somente séculos depois da vida do homem em sociedade, o Estado 
chegou à conclusão de que a melhor forma para resolver os conflitos seria 
organizando-se juridicamente. Em primeiro lugar, organizou-se politica-
mente, criando os três poderes em que se consubstancia a sua soberania: 
Executivo, Legislativo e Judiciário. Num segundo plano, estabeleceu as 
normas de conduta social, que permanecem in abstracto, exigindo a sua 
observância por todos os membros da coletividade. Para os que infringem 
tais regras de comportamento social, o Estado criou sanções, que também 
vigem em abstrato. E, por fim, como instrumento e meio para fazer atuar o 
seu Poder Jurisdicional, o Estado criou o processo, forma racional de compo-
sição dos conflitos.  

O processo autêntico surgiu quando o Estado, proibindo a justiça 
privada, avocou para si a aplicação do direito como algo de interesse 
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público em si mesmo e, além disso, ao estruturar o sistema de direitos e 
garantias individuais, interpôs os órgãos jurisdicionais entre a Administração 
e os direitos dos cidadãos, tornando-se, então, o Poder Judiciário um poder 
político, indispensável ao equilíbrio social e democrático; e o processo, 
um instrumento dotado de garantias para assegurá-lo. As partes passam a 
permitir que um terceiro, o Estado, decida a lide.

O direito de punir pode ser definido como sendo o direito que tem o 
Estado de aplicar a pena cominada no preceito secundário da norma penal 
incriminadora, contra quem praticou a ação ou omissão descrita no preceito 
primário, causando um dano ou lesão jurídica.

Falamos em jus puniendi quando ocorre uma transgressão da norma 
penal. Se uma pessoa atinge um bem jurídico de outra, surge o jus puniendi 
in concreto, no qual o Estado tem o dever de infligir a pena ao autor da 
conduta proibida. Logo, o Estado é, indubitavelmente, o único titular do 
direito de punir.  

Por fim, cabe-nos salientar que a aplicação do direito deverá ser a 
mais justa possível, e a pena aplicada ao sujeito será de acordo com o mal 
causado por ele, ou seja, haverá uma relação de proporcionalidade entre 
o dano causado pelo agente e a pena a ele aplicada. Isso é explícito em 
nosso ordenamento jurídico, uma vez que o Código Penal estabelece penas 
diferentes para os diferentes tipos penais.

3 Evolução dos modelos prisionais
O que hoje podemos considerar como sendo um absurdo, tempos 

atrás poderia ser algo comum e corriqueiro. O escritor estoniano Lepp (1964) 
mostra-nos isso com perfeição ao dizer que se acusamos Hitler de genocídio 
e não Luís XIV, isso se deve simplesmente a que a cabo de três séculos se 
operou um progresso gigantesco da consciência moral.

De uma época em que todas as penas se resumiam na pena de morte, 
seja por enforcamento, seja por apedrejamento ou por qualquer outra 
forma de fazer com que o indivíduo pagasse pelo mal cometido, passamos 
para uma época em que os primeiros confinamentos de que se tem notícia 
eram as chamadas masmorras. Mesmo assim, ainda não se conhecia a pena 
privativa de liberdade, pois não era essa a finalidade da masmorra, uma vez 
que esta abrigava indivíduos apenas provisoriamente. Não que nessa época 
não se falasse mais em pena de morte, mas agora surge uma nova forma de 
punir: o encarceramento. 

Como já dissemos inicialmente, as penas de prisão tiveram suas origens 
na Igreja, como uma forma de se redimir dos pecados cometidos. Até o 
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século XIII as penas privativas de liberdade eram cumpridas em mosteiros ou 
conventos. Goffman (2007, p. 17) lembra que, hoje, na sociedade moderna, 
instituições como manicômios, prisões e conventos ainda servem para tal 
fim. É o que o autor chamou de instituições totais, dividindo-as em cinco 
grupos. Um desses grupos “trata-se de estabelecimentos destinados a servir 
de refúgio do mundo, embora muitas vezes sirvam também como locais de 
instrução para os religiosos”. Ainda, tais instituições, “em nossa sociedade, 
são as estufas para mudar pessoas; cada um é um experimento natural 
sobre o que se pode fazer ao eu” (GOFFMAN, 2007, p. 17). As prisões, assim 
como os conventos e os manicômios, tiram nossa identidade, tornamo-nos 
todos idênticos e passamos a fazer parte da massa, sendo tratados apenas 
como objetos.

A privação da liberdade, como pena, surgiu somente no século XVI com 
a construção do Rasphuis em Amsterdã, no ano de 1595. Tratava-se de um 
estabelecimento carcerário destinado à execução das condenações. Nessa 
instituição, procurava-se alcançar o fim educativo por meio do trabalho 
ininterrupto e constante, do castigo corporal e da instrução religiosa. Na 
época, acreditava-se que a partir de tais medidas haveria uma reeducação 
do detento a fim de que este pudesse ser reinserido na sociedade. Esse 
modelo de instituição influenciou diversos países da Europa, o que desen-
cadeou o surgimento de diversas casas desse tipo nesse continente.

A pena de morte se tornava cada vez mais desgastada e menos eficaz. 
A crise da pena de morte deu origem a uma nova modalidade de sanção 
penal: a pena privativa de liberdade, uma grande invenção que demonstrava 
ser meio mais eficaz de controle social (BITENCOURT, 2001, p. 29).

O modelo mais famoso e tradicional de aplicação da pena privativa de 
liberdade foi o chamado modelo panóptico, que, inclusive, é utilizado até 
hoje em diversos países. 

A partir daí, começam a surgir os chamados sistemas penitenciários; 
agora há uma organização interna, com regras previamente estabelecidas a 
serem cumpridas. Tem-se uma organização em seu funcionamento. 

Os primeiros sistemas penitenciários surgiram nos Estados Unidos. 
Esse sistema penitenciário criado pelos norte-americanos passa a ser desen-
volvido e aperfeiçoado, ganhando novas características principalmente na 
Europa. Primeiro temos o sistema pensilvânico, que se baseava no isola-
mento total do preso, negando a ele o direito, inclusive, de se comunicar. 
A oração era vista como uma forma de ressocializá-lo. Em seguida, tinha-se 
o sistema auburiano, que previa apenas o isolamento noturno dos presos. 
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Durante o dia, eles trabalhavam em conjunto e no período da noite eram 
isolados. Esse sistema adotava a filosofia de que o trabalho era, por si só, um 
instrumento reabilitador do preso. Ambos os sistemas vieram à falência. O 
primeiro, em razão do próprio isolamento, uma vez que os seres humanos 
têm necessidade de viver em comunidade, e o contrário leva qualquer um 
à loucura, ou seja, não foi uma forma adequada para a ressocialização. O 
segundo sistema também não deu certo, pois o que ocorria era uma explo-
ração do trabalho do preso, por remeter a um novo tipo de tortura. 

É nesse contexto que surge então o chamado sistema progressivo 
inglês ou mark system, desenvolvido pelo Capitão Alexander Maconochie, 
em 1840, na Ilha Norfolk, na Austrália. Esse sistema deu origem ao que 
utilizamos atualmente. O sistema progressivo inglês consistia em medir a 
duração da pena por uma soma de trabalho e de boa conduta imposta ao 
condenado. Essa soma era representada por certo número de marcas ou 
vales, de maneira que a quantidade de vales que cada condenado neces-
sitava obter antes de sua liberação deveria ser proporcional à gravidade do 
delito (BITENCOURT, 2001, p. 97). 

Ocorre que a pena de prisão se encontra em crise e um dos fatores que 
nos mostra claramente essa crise da prisão é o alto índice de reincidência. A 
maioria das pessoas, uma vez presas, voltam a cometer crimes. Isso se dá em 
razão de um sentimento de revolta provocado pelo destrato que recebem 
nas penitenciárias. 

Diante do elevado índice de reincidência, fica claro que a função resso-
cializadora da prisão não tem produzido os efeitos desejados. A certeza de 
ser punido é que deve desviar o homem do crime e não mais o abominável 
teatro (FOUCAULT, 2007, p. 13).

Ainda, um modelo que merece destaque e que é utilizado até hoje é o 
Panóptico de Bentham. Esse modelo tornou-se aplicável nos mais diversos 
tipos de estabelecimentos, como penitenciárias, escolas, fábricas, dentre 
outros. Arquitetonicamente, o modelo panóptico criado por Bentham 
consistia: na periferia, de uma construção em anel contendo várias celas com 
duas janelas – uma para o interior e outra para o exterior; no centro, de uma 
torre com várias janelas abrindo para o interior do anel, onde o vigia possuía 
visibilidade sobre os detentos sem estes o enxergar.

O panóptico constitui um aparelho arquitetural, em que os detentos 
são vistos e devem ter certeza que são o tempo todo vigiados e nunca veem 
nada, pois há persianas na sala central e separações que são biombos através 
de um método inverificável, qual seja, o detento nunca deve saber se está 
sendo observado, mas deve ter certeza de que sempre pode sê-lo.
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Notamos, então, que o sistema prisional é formado por um conjunto 
de elementos. Neste caso, o poder disciplinar mostra-se presente mediante 
uma simples ideia arquitetural, em que a principal característica é o poder 
de observação sobre os detentos. Essa observação, ao mesmo tempo, é tida 
como uma forma de punição, pois provoca uma sensação terrível de total 
invasão de privacidade.

4 O problema das penitenciárias no Brasil: a evolução das prisões e os 
índices brasileiros

O primeiro Código Penal Brasileiro foi criado em 1830 e tinha fortes 
influências das ordenações portuguesas, prevendo, inclusive, a aplicação da 
pena de morte. Somente anos mais tarde, em 1940, conseguimos elaborar 
um Código Penal mais humanitário e que busca uma punição mais justa. Esse 
Código é o que utilizamos até os dias de hoje. 

Não muito depois da descoberta do Brasil, aproximadamente por volta 
de 1550, já se ouvia falar por aqui da existência de uma cadeia, localizada 
mais precisamente no Estado da Bahia. Nessa época, nas cidades e vilas, as 
prisões se localizavam no andar térreo das Câmaras Municipais e faziam parte 
do poder local. Elas serviam para recolher desordeiros, escravos fugitivos 
e criminosos à espera de julgamento e punição. Não eram cercadas, e os 
presos mantinham contato com transeuntes por meio das grades; recebiam 
esmolas, alimentos, informações.

Já desde essa época podemos perceber que no quesito de aplicação 
da lei penal o Brasil nunca se destacou. Como exemplo disso, podemos citar 
o Aljube, um antigo cárcere eclesiástico do Rio de Janeiro, que em 1929 
abrigava 390 detentos, em que cada um dos presos dispunha de uma área 
de aproximadamente 0,6 por 1,2 m². Para piorar, em 1831, o número de 
detentos passaria para 500.

Há uma contradição entre a teoria e a prática, o papel escrito e o dia a 
dia. Essas discrepâncias sempre foram visíveis no Brasil. Hoje, temos na Lei 
de Execuções Penais (LEP – Lei nº 7.210/1984) algo como o disposto no art. 
88, que diz: 

      
O condenado será alojado em cela individual que conterá 
dormitório, aparelho sanitário e lavatório.
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular:
a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de 

aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à 
existência humana;

b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados).
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Já na Constituição Imperial de 1824 existia, da mesma forma, essa 
preocupação: “As cadeias serão seguras, limpas e bem arejadas, havendo 
diversas casas para a separação dos réus, conforme suas circunstâncias e 
natureza dos seus crimes” (BRASIL, 1824, p. 34).

A pena de morte estava presente em nosso ordenamento, mas ficou 
reservada para os casos de crimes mais graves como o homicídio, o latrocínio 
e a insurreição de escravos. Além da pena de morte, também estava presente 
a pena de galés, que significava fazer trabalhos forçados em obras públicas.

O Código Criminal de 1830 teve como principal novidade a aplicação 
das penas de prisão com trabalho, ou seja, os detentos teriam que trabalhar 
diariamente dentro do recinto dos presídios. Posteriormente, juristas 
começaram a se preocupar com o estudo científico da personalidade do 
delinquente. O criminoso passa a ser visto “como um doente, a pena como 
um remédio e a prisão como um hospital” (SALLA, 1999, p. 134). 

Foi somente por volta de 1889, com a proclamação da República, que 
desapareceram do cenário punitivo a pena de morte e a de galés. Ficou 
estabelecido, ainda, o caráter temporário das penas restritivas de liberdade 
individual, que não poderiam exceder a 30 anos, princípio que prevalece até 
a atualidade (CARVALHO FILHO, 2002, p. 43). 

Por fim, em 1920, o Brasil passa a ser visto com outros olhos com a 
inauguração da penitenciária de São Paulo, tida, à época, como modelo para 
o Brasil e o mundo, um marco na evolução das prisões, ou, como bem disse 
Carvalho Filho (2002), “um instituto de regeneração modelar”. Construída 
para 1.200 presos, oferecia o que havia de mais moderno em matéria de 
prisão: oficinas, enfermarias, escola, corpo técnico, acomodações adequadas, 
segurança.

No Código Penal de 1940, o cárcere é a espinha dorsal do sistema. 
Cerca de 300 infrações penais são punidas, em tese, com pena privativa de 
liberdade (reclusão e detenção).

Outro símbolo da história das prisões brasileiras é a Casa de Detenção 
de São Paulo, que chegou a hospedar mais de oito mil homens, apesar de só 
ter 3.250 vagas. Inaugurada em 1956 para presos à espera de julgamento, sua 
finalidade se corrompeu ao longo dos anos, pois passou a abrigar também 
condenados. É visível que a superlotação carcerária constitui um problema 
preocupante que não se restringe aos dias atuais.

Diante da superlotação dos presídios brasileiros, realizaram-se diversas 
modificações na lei penal a fim de tentar reduzir o número de encarcerados. 
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Como principais mudanças, podemos apontar a ampliação dos casos 
de sursis, a instituição da prisão albergue e a criação de medidas alternativas.

Em contrapartida, nas últimas décadas, os índices crescentes de crimi-
nalidade, os episódios marcantes de violência e o sentimento de impunidade 
têm levado a sociedade a desacreditar da eficácia da lei penal. Por um lado, 
as prisões estão cada vez mais lotadas, mas, por outro, o sentimento de 
impunidade mostra ser cada vez maior. Há algo errado no sistema penal 
brasileiro.

Conforme já foi dito anteriormente, o Brasil, no que diz respeito à 
aplicação da lei penal, nunca teve muitos motivos para se orgulhar. A peniten-
ciária de São Paulo, denominada Carandiru, inicialmente elogiada por ser um 
modelo para o mundo, não deu certo, tendo sido desativada em 2002. A 
Casa de Detenção de São Paulo, também considerada um exemplo, teve sua 
finalidade corrompida ao abrigar em torno de oito mil homens quando só 
havia capacidade para abrigar 3.250, isso sem contar que ela fora construída 
com o intuito de abrigar apenas presos provisórios, ou seja, aqueles que 
aguardavam julgamento, mas acabou por abrigar também presos já senten-
ciados, o que levou a sua desativação pelo governo estadual em 2002. 

Não só São Paulo, mas também os demais Estados brasileiros, de todas 
as regiões, já há tempos apresentam índices assustadores quando se trata de 
população carcerária. A análise de, basicamente, um Estado de cada região 
do Brasil em 2012 levou-nos ao resultado expresso no gráfico a seguir:

      

Figura 1 – Número de presos por número de vagas nos presídios brasileiros.
Fonte: Disponível em: <www.infopen.gov.br>. Acesso em: 5 set. 2013.
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O Brasil tem um déficit de 354.244 vagas no sistema carcerário, que 
conta com uma população carcerária de 711.463 presos, conforme gráficos 
a seguir.

Figura 2 – Déficit de vagas no Brasil (dados de junho de 2014).
Fonte: Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_
presas_ correcao.pdf/>. Acesso em: 30 maio 2016.
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Figura 3 – Número de pessoas presas no Brasil (dados de junho de 2014).
Fonte: Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_
presas_ correcao.pdf/>. Acesso em: 30 maio 2016.
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É certo que a população brasileira é uma das mais numerosas do 
mundo, com quase 206 milhões de habitantes em 2016, segundo estimativa 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, o Brasil 
ocupa a quinta posição no ranking de países mais populosos do mundo, 
perdendo apenas para Rússia, China e Estados Unidos. Ocorre que o número 
de habitantes não está diretamente ligado ao número de encarcerados, não 
servindo, portanto, como forma de justificar os índices altíssimos de pessoas 
encarceradas, em que nosso País ocupa a quarta posição. 

Ranking dos 10 países com maior população prisional

 1. Estados Unidos da América  2.228.424
 2. China     1.701.344
 3. Rússia         676.400
 4. Brasil         563.526
 5. Índia         385.135
 6. Tailândia         296.577
 7. México         249.912
 8. Irã          217.000
 9. África do Sul        157.394
 10. Indonésia         154.000

Figura 4 – Ranking dos 10 países com maior população prisional (dados de 2014).
Fonte: Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_
presas_ correcao.pdf/>. Acesso em: 30 maio 2016.

Ranking dos 10 países com maior população prisional

Computadas as pessoas que estão em prisão domiciliar 
no Brasil, temos o seguinte ranking:

 1. Estados Unidos da América  2.228.424
 2. China     1.701.344
 3. Brasil         711.463
 4. Rússia         676.400
 5. Índia         385.135
 6. Tailândia         296.577
 7. México         249.912

Continua
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Ranking dos 10 países com maior população prisional
 
 8. Irã          217.000
 9. África do Sul        157.394
 10. Indonésia         154.000

Figura 5 – Ranking dos 10 países com maior população prisional, computadas as pessoas 
que estão em prisão domiciliar no Brasil (dados de junho de 2014).
Fonte: Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_
presas_ correcao.pdf/>. Acesso em: 30 maio 2016.

       
Outra diferença gritante que pudemos constatar refere-se à quantidade 

de homens e mulheres presos. Claro está que o número de homens que 
cometem crimes é muito maior que o de mulheres (em junho de 2014, 
37.3801). Talvez isso se deva ao fato de que, embora seja da natureza humana 
cometer crimes, a capacidade feminina de conter o instinto é muito maior 
que a masculina. Esse fenômeno talvez possa ser explicado pela psicologia, 
mas neste momento cabe-nos apenas analisar os números.

      
Panorama Brasileiro

População no sistema prisional = 563.526 presos
Capacidade do sistema = 357.219 vagas
Déficit de Vagas = 206.307
Pessoas em Prisão Domiciliar no Brasil = 147.937
Total de Pessoas Presas = 711.463
Déficit de Vagas = 354.244
Número de Mandados de Prisão em aberto no BNMP = 373.991
Total de Pessoas Presas + Cumpr. de Mandados de Prisão em 
aberto = 1.085.454
Déficit de Vagas = 728.235

 
Figura 6 – Panorama do sistema prisional brasileiro (dados de junho de 2011).
Fonte: Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_
presas_ correcao.pdf/>. Acesso em: 30 maio 2016.

      
1 Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-

penitenciaria-feminina-no-brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf>. Acesso em: 30 maio 
2016.

Continuação
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Se todos os dados mostrados até aqui preocupam, o que dizer quando 
percebemos que essa questão da criminalidade está diretamente relacionada 
à questão da educação? 

É certo que os índices apresentados aqui são resultado de uma soma de 
fatores, como a pobreza, a miséria, a discriminação, o meio social, o descaso, 
mas, dentre todos os fatores, destacamos a educação como sendo a base. 

O que mais preocupa não é só o fato de termos índices elevadís-
simos de crimes e de população carcerária, mas sim sabermos que esses 
índices poderiam ser melhorados com um simples empenho do governo na 
educação, o que este não o faz. 

Isso é claramente perceptível quando analisamos o número de crimes 
cometidos por faixa etária e o grau de instrução da maioria das pessoas que 
praticam crimes. 

      

Fonte: Disponível em: <www.infopen.gov.br>. Acesso em: 30 maio 2016.
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Por fim, atemo-nos a dizer que, se já estamos estarrecidos diante dos 
dados estatísticos apresentados, a situação torna-se ainda mais chocante 
quando analisamos o orçamento que é repassado para as penitenciárias. 
Assim, percebemos que não é só a falta de empenho do Estado que denigre 
a aplicação da lei penal brasileira, mas também o descaso e a falta de caráter 
da grande maioria das pessoas que atuam nesse sistema. 

Em reportagem de 2012, o jornal Folha de S. Paulo mostrou que 
a primeira gestão do governo Dilma Rousseff, cujo ministro da Justiça era 
José Eduardo Cardoso, gastou apenas um quinto da verba disponível para 
melhorar as prisões, o que significa dizer que, dos R$ 312,4 milhões de 
reais disponíveis para ações destinadas a financiar e apoiar atividades de 
modernização e aprimoramento do sistema penitenciário, foram utilizados 
somente R$ 63,5 milhões. Com o dinheiro disponível o governo Dilma 
Rousseff poderia construir oito penitenciárias, mas não foi o que ocorreu 
(MATAIS; PATU; ODILLA, 2012, C3). 

José Eduardo Cardozo disse à Folha que as condições dos presídios 
são medievais e que preferia morrer a ficar preso no Brasil (MATAIS; PATU; 
ODILLA, 2012, C3). Se o próprio Ministro da Justiça diz algo desse tipo sobre 
os presídios brasileiros, o que dizer da população, que apenas assiste de 
maneira impotente às barbáries do sistema?

Em 2013, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão do 
Ministério da Justiça, tinha uma dotação orçamentária de R$ 310 milhões; 
destes, R$ 279,3 milhões foram empenhados, ou seja, disponibilizados para 
gastos. Dados da Controladoria informam que, no entanto, efetivamente 
foram aplicados apenas R$ 12,6 milhões2.

É desanimador saber que o sistema não funciona como deveria 
funcionar, e que as coisas não vão adiante porque pessoas corrompem o 
sistema. Diante disso, vem-nos à mente a ideia da privatização das penitenci-
árias. É algo a se pensar, mas pensar com os pés no chão, sem ilusões de que 
seria o sistema perfeito, pois isso talvez seja utópico demais, uma vez que a 
nova gestão também seria colocada em prática por seres humanos.

Em 2013, o Brasil inaugurou sua primeira penitenciária privada, 
situada na cidade de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Por meio de uma 

2 Disponível em: <http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2015-01-14/menos-de-5-das-
verbas-para-melhoria-de-presidios-brasileiros-foram-aplicadas.html>. Acesso em: 30 
maio 2016.
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Parceria Público-Privada (PPP), a penitenciária foi inaugurada no dia 18 de 
janeiro e conta com capacidade para 3.040 presos homens, com a previsão 
de que fosse disponibilizado um valor de R$ 2,7 mil por mês para cada preso, 
por um período de 25 anos. Logo que foi inaugurada, 608 presos já foram 
transferidos3. Quase três anos depois, o sistema carcerário de Ribeirão das 
Neves demonstra ser viável: atualmente são mais de 15 empresas instaladas 
no Complexo, o que gera mais de 500 empregos. Um dos presos, Aurelino 
Gomes, ressaltou a importância do trabalho para que o cumprimento da 
pena se torne mais leve e produtivo, ao dizer que, “Quando estamos presos, 
a gente tem muito tempo para pensar. E pensamos em várias coisas, boas 
e ruins. Com o trabalho, o tempo passa mais rápido. Pra mim, o trabalho é 
uma terapia aqui dentro”4.

O exemplo paulista, no entanto, não diminui a inércia do Estado, pois, 
como previsto no art. 144 da nossa Constituição Federal, a segurança pública 
é dever do Estado e, portanto, uma atividade como essa não poderia ser 
repassada para as mãos de particulares, a fim de que estes tomem para si a 
responsabilidade de manter a ordem pública. 

      
5 Direito Comparado: das influências para o Brasil e os índices atuais

Para a tarefa do exame comparado, escolhemos primeiro a Itália, 
por ser o berço do Direito e do sistema do Civil Law. Além disso, esse país 
apresenta muitas semelhanças com o Brasil, não só na parte doutrinária, mas 
também na prática, visto que os problemas prisionais italianos em muito se 
parecem com os nossos.

As escolas penais como a Escola Clássica, cujos maiores represen-
tantes foram Francesco Carrara e Cesare Beccaria, e a Escola Positiva, que 
teve como principais expoentes Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele 
Garofalo, serviram como referência não só para o Direito Brasileiro, mas 
também para todo o mundo. Ideias de extrema importância, como o que 
leva o ser humano a delinquir, foram implantadas com base no pensamento 
de ambas as escolas. Enquanto a primeira defendia o livre arbítrio e a 

3 Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/01/17/
com-custo-mensal-de-r-2700-por-detento-primeiro-presidio-privado-do-pais-e-
inaugurado-em-minas-gerais.htm>. Acesso em: 30 maio 2016.

4 Disponível em: <http://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/complexo-penitenciario-em-
ribeirao-das-neves-apresenta-nova-oficina-de-trabalho>. Acesso em: 20 abr. 2016.
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responsabilidade penal, afirmando que o crime é obra exclusiva da vontade 
de quem o comete, a segunda negava o livre arbítrio e a responsabilidade 
dos indivíduos, asseverando que o que leva as pessoas a cometerem crimes 
são as influências de fatores biológicos, físicos e sociais (MACHADO, [S.d.])5.    

A dogmática penal italiana, que até bem pouco tempo serviu de 
inspiração para muitas legislações, concebeu o Código Rocco, em 1939, 
manifestação inequívoca do tecnicismo jurídico, mantendo-o até o presente, 
apenas com algumas modificações, pois não estava voltado para a hoje 
considerada criminalidade moderna. 

O Código de Processo Penal italiano, adotado em 1988, é de tipo 
acusatório misto, o que, inclusive, guarda certa semelhança com o Código 
brasileiro.

Uma das características não só do Código, mas também de outras 
leis especiais na Itália é o fato de atribuírem à polícia judiciária (ou a alguns 
oficiais ou agentes judiciários) a titularidade de alguns atos com poderes de 
iniciativa, enquanto para outros atos a polícia judiciária pode ser delegada 
pelo Ministério Público.

Atualmente, as prisões italianas encontram-se em mau estado e são 
mal geridas. Em muitos desses lugares, as pessoas detidas são submetidas 
ao ócio forçado. Leis de excessiva rigidez produziram uma aglomeração que 
torna o cotidiano muito difícil.

Os presidiários confinados em 206 prisões italianas somavam, em 
2011, cerca de 68 mil, o que dava 25 mil pessoas além do número de lugares 
regulamentados. Outros 25 mil eram detentos estrangeiros. Em dez anos, 
a população carcerária como um todo sofreu, à época, um aumento de 
15.743. Os estrangeiros presos, por sua vez, aumentaram em mais de 11 mil. 
Dois terços do crescimento da população carcerária, portanto, foram deter-
minados pelos estrangeiros. O outro terço dizia respeito aos prisioneiros 
oriundos da Itália setentrional (GRAZIANI, 2011)6.

O aumento dos estrangeiros nas prisões é provocado por leis que 
punem o não cumprimento da ordem de expulsão e preveem agravamento 
de pena para os reincidentes. Quanto aos presos do norte da Itália, é mais 

5  Disponível em: <http://www.diritto.it/archivio/1/27543.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2014.
6    Entrevista concedida pelo Presidente da Associação Antigone, Patrizio Gonnella, em 8 jun. 

2011.
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difícil identificar as causas do crescimento. Certamente, pesa a piora das 
condições econômicas e a disseminação das máfias no norte do país. Contra 
todos os prognósticos ou preconceitos, o Centro-Norte produzia mais presos 
do que o Centro-Sul (GRAZIANI, 2011). 

A Itália tem o mais alto índice de superlotação na área da União 
Europeia. A construção de presídios, comprimida entre a ineficiência e a 
corrupção, não acompanhou o rápido crescimento da população carcerária. 
Esta é a particularidade italiana que deve ser lida junto com os números 
elevadíssimos e alarmantes de prisioneiros sob custódia cautelar, aproxi-
madamente 45% do total aglomerado em 2013. Por fim, a Itália nunca foi 
dotada de um órgão independente de controle dos locais de detenção, ao 
contrário dos outros países europeus. 

Um fato assustador na Itália é que existem prisões onde cada detento 
dispõe de menos de dois metros quadrados (o que também não é muito 
diferente do Brasil!). Vivem por meses, ou anos, empilhados uns sobre 
os outros com escassíssimas oportunidades de participar de projetos de 
reintegração social. A superlotação gera desespero nos detentos e stress nos 
operadores do sistema. 

Cabe-nos lembrar, a título de comparação, o art. 88 da LEP, que versa 
sobre os requisitos básicos da unidade celular e determina que o condenado 
ficará alojado em cela individual com área mínima de seis metros quadrados.

O Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura – organismo oficial do 
Conselho da Europa – afirmou que o espaço mínimo para um detento em 
uma cela individual não pode ser inferior a sete metros quadrados; em uma 
cela múltipla, cada detento deve ter ao menos quatro metros quadrados à 
sua disposição (GRAZIANI, 2011).

O problema da superlotação, que afeta não só a Itália, mas também 
o Brasil, não pode ser tomado como uma calamidade natural. Em ambos 
os países esse fator decorre de políticas penais seletivas e de classe. Na 
cadeia, estão aqueles que não têm oportunidade econômica e social, pois, 
como dizem aqui no Brasil: “rico não vai pra cadeia”, à exceção do que temos 
presenciado nos últimos anos, com as ações da Polícia Federal, colocando na 
cadeia políticos e empresários corruptos7.

7 Disponível em: <http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/03/presos-da-lava-jato-vao-
dividir-celas-e-banheiros-na-grande-curitiba.html>. Acesso em: 20 nov. 2015.
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Segundo Patrizio Gonnella, a única solução para a superlotação é 
restituir a dignidade às pessoas, independentemente da sua etnia, situação 
de pobreza, saúde mental, ou dependência tóxica (GRAZIANI, 2011).

Reduzir a violência dos guardas sobre os detentos a uma questão de 
“maçã podre” é um erro cultural e político. Em um país onde a tortura não é 
crime, chega do alto uma dramática mensagem às forças policiais: torturar 
não é tão grave assim. 

Como vemos, a Itália é um país que se relaciona diretamente com o 
Brasil, seja em seus aspectos doutrinários, seja em seus aspectos cotidianos 
de aplicação da lei penal. Podemos dizer que ambos os países se encontram 
em uma situação carcerária lamentável, em que a política utópica da ressocia-
lização do delinquente também demonstra ser completamente inexistente e 
sem aplicação prática.

Para melhor comparação e visualização, apresentamos um gráfico com 
dados de 2011:

Figura 6 – Quantidade de prisões e população carcerária.
Fonte: Dados obtidos em entrevista de Patrizio Gonnella (GRAZIANI, 2011).

Depois da Itália, escolhemos os Estados Unidos, por ser uma potência 
mundial e ocupar um lugar de destaque no mundo, mas justamente por isso 
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no sistema prisional. Além disso, os Estados Unidos possuem um sistema 
diferente do brasileiro, pois adotam o common law e possuem uma consti-
tuição exemplar.

Desde a sua independência, em 1776, os Estados Unidos não tardaram 
a elaborar a sua Constituição, que ficou pronta em 1787, vigente até hoje. 
Ao contrário do Direito Romano, o Direito Norte-americano fundamenta-se 
mais nos usos e costumes do que no trabalho dos legisladores. 

Como uma influência norte-americana sobre a Constituição brasileira, 
cabe-nos ressaltar as primeiras dez emendas introduzidas na Constituição 
dos Estados Unidos no ano de 1789, as quais ficaram conhecidas como Bill of 
Rights, em razão da influência da Carta de mesmo nome que existia na Ingla-
terra. A Bill of Rights estadunidense pode ser considerada uma declaração 
dos direitos do cidadão norte-americano, pois nela se encontram todos os 
princípios basilares que asseguram as liberdades, o direito à propriedade, 
o devido processo legal em caso de processo, assim como outras garantias 
fundamentais, podendo ser comparada ao art. 5º da Constituição Federal 
brasileira de 1988. 

Outro importante instituto jurídico, que também teve influência no 
Brasil e está presente em nosso ordenamento jurídico, está estabelecido na 
quinta emenda e prevê o due process of law, ou seja, o devido processo legal, 
que, por sinal, é um dos princípios básicos do Direito Processual brasileiro. 
Isso quer dizer que o cidadão norte-americano não poderá ser restringido de 
seus direitos fundamentais sem uma devida ação legalmente aceita.

No que tange ao exercício das funções estatais, o sistema constitu-
cional norte-americano e o brasileiro foram influenciados pelas mesmas 
ideias iluministas e liberais propagadas na Europa continental a partir do 
século XVIII.

De fato, princípios político-filosóficos como o governo pelas leis (rule 
of law) e a separação de poderes divulgados por filósofos como John Locke 
e Montesquieu acharam seu caminho para o texto constitucional adotado 
pelos Estados Unidos ao final de seu processo de emancipação política, bem 
como para o constitucionalismo brasileiro após a proclamação da República 
em 1889.

Nesse passo, não surpreende que o modelo de separação de 
poderes adotado pelos norte-americanos com sua Constituição de 1787, 
consagrando uma divisão orgânica do exercício das funções estatais entre os 
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ramos Legislativo, Executivo e Judiciário do governo tenha sido replicado nas 
Constituições brasileiras a partir da primeira republicana, de 1891.

Como sabemos, os Estados dos Estados Unidos possuem diversos 
poderes e certa autonomia em relação ao governo federal, o que os 
torna relativamente independentes ao governo federal e permite certa 
autonomia para que os 50 Estados que compõem a federação possam 
regular a sua própria Justiça.

Isso explica o fato de em alguns Estados norte-americanos serem 
admitidas, por exemplo, a pena de morte e a prisão perpétua e em outros 
não. Essa autonomia concedida aos Estados norte-americanos permite 
que cada Estado tome suas decisões, independentemente de um controle 
nacional, o que é totalmente contrário ao modelo brasileiro, uma vez que, 
aqui, todas as legislações estaduais e demais leis ordinárias, ou seja, todos 
os Estados brasileiros, estão submetidos a um controle nacional, qual seja, a 
Constituição Federal. 

Muitas organizações de direitos humanos consideram o sistema prisional 
norte-americano um dos piores do mundo; não com relação à segurança, pois 
nos Estados Unidos todas as prisões tendem a ser de alta segurança, mas sim 
no que diz respeito ao tratamento que é dado aos presos.

O dever que teoricamente é inerente a qualquer Estado respeitador 
dos direitos humanos, de recuperar e reabilitar os presos – o que consi-
deramos quase uma utopia –, é totalmente ignorado nesse país. O Estado 
norte-americano prefere simplesmente isolar os condenados em vez de 
tentar reabilitá-los ou pelo menos torná-los melhores de alguma forma. 

Dados de 2001 do próprio Departamento da Justiça dos Estados 
Unidos revelaram que 5,6 milhões de pessoas tinham experiência prisional, 
o equivalente a 2,7% da população adulta, estimada naquela altura em 
210 milhões de pessoas. Ocorre que o simples fato de terem algum tipo de 
cadastro criminal retira-lhes a possibilidade de poderem votar em eleições – 
outro ponto que nos remete ao Brasil, pois aqui o preso também perde seus 
direitos políticos enquanto está na prisão, ou seja, não pode votar.

Para aqueles que acreditam que a melhor solução está na privati-
zação dos presídios, nos Estados Unidos o fato de as cadeias terem tantos 
reclusos levou a economia privada a encontrar aí uma enorme fonte de lucro 
e negócio, mediante a privatização do sistema prisional. Para termos uma 
noção, atualmente, a Corrections Corporation, empresa de prisões privadas, 
é uma das mais bem cotadas na Bolsa de Nova Iorque.
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Dentre os Estados norte-americanos mais desrespeitador dos direitos 
das populações prisionais na América do Norte está o Texas, sendo aquele 
que aplica mais penas de morte, e onde George W. Bush, no exercício do 
cargo de governador, mandou executar quase duas centenas de presos.

Outro problema grave que ocorre nos presídios dos Estados Unidos 
refere-se aos menores de idade, pois muitos desses reclusos são senten-
ciados a cumprir penas em prisões para adultos.

Além disso, as condições de isolamento em muitas cadeias norte-
-americanas violam os padrões internacionais. O maior exemplo disso é 
o presídio de Guantánamo, localizado em Cuba, onde centenas de presos 
vivem em condições desumanas, impossibilitados até de questionar sobre a 
legalidade das suas detenções.

O presidente Barack Obama, desde sua primeira campanha nas eleições 
presidenciais, prometeu o fechamento de Guantánamo, mas não o fez até 
agora, pois enfrenta dificuldades no Congresso. Atualmente há 91 detentos 
no local. Obama disse em fevereiro de 2016, um mês antes de visitar Cuba, 
que, “Quando algo não funciona como previsto, temos que mudar de rumo”, 
e que é “largamente reconhecido”8 que Guantánamo precisa ser fechada.

Ainda, segundo informações da mídia brasileira e argentina, a ex-secre-
tária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, tentou negociar diretamente 
a transferência de presos de Guantánamo para países como Brasil e Argentina, 
mas tal tentativa restou infrutífera9.

Por fim, os Estados Unidos são o país que mais pessoas executa em 
todo o mundo ocidental. Em 1972 um estudo revelou que pelo menos 350 
pessoas foram equivocadamente condenadas à morte neste país durante o 
século XX, não apenas por erro, mas também em consequência de conspi-
rações de policiais, procuradores, juristas, testemunhas, advogados de defesa 
e até de jurados, e dentre os Estados que decretam mais condenações estão 
os Estados da Califórnia, do Texas e da Flórida.

Atualmente, os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar no ranking 
dos países que mais possuem encarcerados, com 2.228.424 presos10.

8 Disponível em: <http://www.cebi.org.br/_print.php?type=news&id=6401>. Acesso em: 
20 abr. 2016.

9  Disponível em: <www.redebrasilatual.com.br/temas/internacional/2011/04/obama-
ofereceu-presos-de-guantanamo-a-brasil-e-argentina>. Acesso em: 7 ago. 2012.

10 Dados de junho de 2014 disponíveis em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/ 
diagnostico_de_pessoas_presas_ correcao.pdf/>. Acesso em: 30 maio 2016.
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Para fins de comparação e para melhor visualizarmos, vejamos o 
gráfico a seguir, referente ao número de presos existentes no Brasil e nos 
Estados Unidos: 

Figura 7 – Número de presos no Brasil e nos Estados Unidos (dados de junho de 2014).
Fonte: Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_
correcao.pdf/>. Acesso em: 30 maio 2016.

 
Por fim, escolhemos a Holanda por ser um país extraordinário e 

exemplar no que tange à questão penitenciária. Dizemos isso porque é um 
país de contrastes e contrassenso, já que tudo é liberado e mesmo assim 
ainda sobram vagas nos presídios, a ponto da Holanda decidir fechar alguns 
deles e importar presos da Bélgica.  

É no período colonial que a Holanda se encontra com o Brasil. Após 
conquistar sua independência, a fim de ampliar sua dominação, a Holanda 
vê o Brasil como sendo um alvo fácil de conquistar. 

Em 1630, em Pernambuco, em uma expedição bem-sucedida, um 
parêntese no curso da vigência das leis portuguesas no Brasil foi aberto, visto 
que nesse período o Brasil estava sob dominação holandesa. Durante esse 
período, deixaram de ser aplicadas no Brasil as Ordenações Portuguesas, 
uma vez que a conquista da Holanda implicava necessariamente a aplicação 
das suas leis, ajustadas, embora, às condições e aos interesses do domínio. 

 Ocorre que as leis holandesas vigoraram muito pouco em nosso país, 
sendo bem cedo repelidas e extintas, por força de um nacionalismo que 
surgia, orientando revoltas ao longo do território nacional, sobretudo em 
Pernambuco, onde a população protestava contra o domínio holandês.
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Mas foi somente em 1654, após muitos confrontos, que finalmente 
os colonos portugueses (apoiados por Portugal e Inglaterra) conseguiram 
expulsar os holandeses do território brasileiro.

Como se vê, a Holanda também fez parte, ainda que durante um curto 
período de tempo, da história do Brasil. Embora tenha deixado uma marca 
em nossa história, contudo, não foram deixados traços de nenhuma particu-
laridade em nossa legislação definitiva. Logo após a expulsão dos holandeses 
do Brasil, voltaram a reger no território nacional as leis das Ordenações 
Portuguesas. 

A Holanda é hoje conhecida como a “capital judiciária do mundo”, por 
ser palco de cinco tribunais internacionais, quais sejam, o Tribunal Perma-
nente de Arbitragem, o Tribunal Internacional de Justiça, o Tribunal Penal 
Internacional para a antiga Iugoslávia, o Tribunal Penal Internacional e 
o Tribunal Especial para o Líbano. Os quatro primeiros estão situados em Haia, 
assim como a sede da agência da União Europeia de informação criminal, 
a Europol. Além disso, também é considerado o país da liberdade, visto que 
tem uma longa tradição de tolerância social. Essa tradição de tolerância 
tornou-se mais conhecida recentemente, por sua política liberal em relação 
às políticas de drogas, homossexualidade, prostituição, eutanásia e aborto, 
que estão entre as mais liberais do mundo.

Ocorre que, assim como o Brasil, a Holanda também vive uma crise em 
seu sistema prisional, mas no caso holandês trata-se de uma crise às avessas, 
pois, enquanto o problema do Brasil é a falta de presídios e a aglomeração 
de presos, na Holanda o problema é a falta de delinquentes e o excesso de 
vagas. Em 2015, a Holanda fechou 19 presídios11.

O sistema holandês tem capacidade para até 14 mil presos, mas até 
setembro de 2012 havia 13.749 detidos. De acordo com as autoridades e o 
ministro da Justiça, Nebahat Albayrak, essa situação acontece porque a taxa 
de criminalidade vem caindo em todo o país.

Para melhor visualização e comparação, vejamos o gráfico da figura na  
página a seguir:

11 Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/holanda-fecha-19-prisoes-por-falta-de-
criminosos/>. Acesso em: 20 abr. 2016.
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Figura 8 – Quantidade de vagas e número de presos no Brasil e na Holanda (dados de 2012).
Fonte: Disponível em: <http://veja.abril.com.br/>. Acesso em: 20 nov. 2015.

A ociosidade e consequente fechamento dessas penitenciárias, no 
entanto, implicam a demissão de funcionários. 

O principal ponto de divergência entre o Brasil e a Holanda diz respeito 
à ressocialização dos presos, pois enquanto no Brasil essa medida só se faz 
presente na Lei de Execuções Penais (LEP) não saindo do papel em momento 
algum, na Holanda tal medida é tida como norteadora de todo seu Direito 
Penal.

As prisões são praticamente hotéis de luxo, o que, definitivamente, 
seria inviável aqui no Brasil, já que o Estado não tem condições nem de 
bancar com prisões ínfimas, mas que nos Países Baixos produz resultados 
incríveis.  

Figura 9 – Vista parcial do interior de uma cela da prisão holandesa. 
Fonte: Disponível em: <http://veja.abril.com.br/>. Acesso em: 20 nov. 2015.
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Podemos perceber que, de um lado, o sistema prisional holandês é tido 
como exemplar perante o mundo, mas, de outro lado, também apresenta 
consequências negativas, embora sejam quase insignificantes se compa-
radas com o caos penitenciário na maioria dos países. 

Por fim, embora consideremos o sistema holandês quase perfeito, 
acreditamos que isso jamais daria certo no Brasil, até porque entendemos 
que nem todo criminoso é capaz de ser ressocializado e que apenas uma 
pequena minoria deveria cumprir pena em uma cela confortável como as 
holandesas. Enfim, se esse sistema tem mostrado resultados positivos na 
Holanda, então significa que para esse país é o que vem a ser o melhor a 
fazer. No caso do Brasil, no entanto, o problema é muito mais complexo e 
difícil de se resolver.

Conclusão
Primeiro, com relação ao regime prisional e sua progressão, pudemos 

concluir que tal medida é extremamente relevante para que haja um 
estímulo do preso em melhorar, em se comportar e cumprir as normas que 
lhe foram impostas, a fim de que possa ser beneficiado pela progressão do 
regime. O trabalho do detento e as demais atividades realizadas no interior 
dos presídios são de extrema necessidade, pois tudo isso colabora para que 
as normas internas sejam cumpridas. O preso que trabalha e se ocupa de 
alguma forma colabora com a sociedade e evita pensamentos vãos, como 
planos de fuga, novos crimes e revolta contra o sistema. A nosso ver, portanto, 
torna-se indispensável que todos os sistemas prisionais tenham como base 
elementos como a progressão de regime e o trabalho interno.

Em seguida, no que se refere à arquitetura prisional, vimos que cada 
país adota um estilo diferente de prisão, mas também um mesmo país 
pode ter mais de um tipo de prisão, o que depende da finalidade da pena 
aplicada, do objetivo que se pretende atingir, do grau de periculosidade do 
detento, dentre outros. Isso justifica a existência de presídios de segurança 
máxima, em que o objetivo é restringir quase totalmente a liberdade do 
preso, colocando-o sob vigilância constante, com muros altos, guardas por 
toda parte, cercas elétricas e outros recursos de monitoramento disponíveis. 

Pudemos perceber, portanto, que a arquitetura prisional segue a 
finalidade da pena, ou seja, a estrutura predial de uma penitenciária está 
diretamente relacionada ao fim que ela deseja atingir. Logo, penitenciárias 
mais elaboradas e com maiores sistemas de vigilância, como as que adotam 
o sistema panóptico, servem para criminosos mais perigosos, enquanto 
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penitenciárias mais simples destinam-se a criminosos de menor periculo-
sidade. Faz-se necessária, portanto, uma variedade de estilos arquitetônicos 
nas penitenciárias. 

Com relação à pena, concluímos que não adianta aumentarmos a sua 
durabilidade, se o Estado não a fizer cumprir corretamente. Não adianta 
aumentarmos para quarenta, cinquenta ou sessenta anos a pena máxima, 
se o Estado não tem condições de fazer que o seu cumprimento se dê de 
modo reabilitador. A situação é ainda no que se refere a prisões de curta 
duração, as chamadas prisões provisórias, pois, neste caso, o detento é 
colocado junto com os presos que já foram julgados e que já cumprem 
pena, permanecendo por lá, inclusive, por mais tempo do que deveriam.

Diretamente ligados à durabilidade da pena estão seu objetivo e sua 
finalidade. É preciso saber o que se pretende alcançar quando se coloca um 
indivíduo dentro de uma cela. Se a legislação brasileira prevê que a pena 
tem o objetivo de restringir a liberdade de locomoção de uma pessoa e tem 
como finalidade ressocializá-la, é preciso que haja um meio ideal para atingir 
tais pontos, pois em penitenciárias como as do Brasil, onde 15 ou 20 pessoas 
são colocadas em uma cela com capacidade para cinco ou seis, não dá para 
dizer que a finalidade da pena é a ressocialização.

Há uma enorme discrepância entre a teoria e a prática, entre o que é 
estabelecido pela lei e o que realmente ocorre nos presídios. É uma questão 
de lógica, basta usar os meios certos para se atingir o fim pretendido e deter-
minado, mas o que vemos é que não só no Brasil, mas também em outros 
países, como por exemplo na Itália, a quantidade de vagas é muito inferior à 
quantidade de presos e isso gera uma superlotação que, por consequência, 
gera a revolta desses presos, e tudo isso vai em oposição a essa ressociali-
zação pregada pelo legislador.

Durante a elaboração deste trabalho, tivemos a oportunidade de 
conhecer o Centro de Ressocialização da cidade de Jaú, local com capacidade 
para atender 210 presos de regime fechado, semiaberto ou provisório. 
O centro conta com refeitório de boa qualidade, escola, trabalho para os 
presos, dentre outros benefícios, o que tem propiciado resultados bastante 
satisfatórios, uma vez que os índices de reincidência e as ocorrências de 
fugas são mínimas. 

Por fim, com relação ao tipo da pena que deve ser aplicada, devemos 
pensar: qual seria a melhor maneira de se atingir o objetivo desejado? Qual a 
pena que deve ser aplicada? Pena de morte, perpétua, restritiva de direitos, 
restritiva de liberdade, pena corporal? Não dá para dizer que um país deva 
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adotar um único tipo de pena em seu ordenamento, pois é necessário 
adequar e relacionar o criminoso e o crime praticado à pena aplicada. 

A análise dos quatro países – Brasil, Estados Unidos, Itália e Holanda 
– permite-nos perceber que todos eles apresentam problemas, seja de 
superlotação, seja de condenação à morte de diversos inocentes ou qualquer 
outro. Cada país com a sua cultura, às vezes mais radical, às vezes mais 
conservador, às vezes mais liberal, mas todos vêm enfrentando dificuldades 
no setor penitenciário.

Especificamente, em se tratando do Brasil, impossível dizer que aqui 
as penas são muito brandas e que a solução seria incluirmos em nosso 
ordenamento jurídico a prisão perpétua e a pena de morte. Primeiro, com 
relação à prisão perpétua, temos que é inviável para o Estado manter uma 
pessoa presa pelo resto da vida, visto que isso demanda gastos absurdos e 
também seria necessário mais espaço, mais presídios e muito mais vagas do 
que temos hoje. 

Surge então a ideia de privatizar os presídios. Absurda também se 
mostra tal medida, pois a segurança pública é dever do Estado, como reza 
a própria Constituição Federal no art. 144. Não dá para fazer das prisões 
uma forma de comércio e obtenção de lucro. Não dá para facilitar ainda 
mais a corrupção entre as pessoas. Não dá para falar em compra e venda de 
vagas em presídios quando estamos tratando de um assunto tão sério que é 
a restrição da liberdade de locomoção de um indivíduo. Além de tudo isso, 
a prisão de um criminoso é a etapa final daquilo que chamamos de fazer 
justiça e esta é também dever do Estado, já que há muito tempo não se 
permite mais a justiça privada. 

Já com relação à pena de morte, embora acreditemos que no Brasil 
isso também seja algo impossível, pois demandaria pessoas extremamente 
capacitadas e preparadas para tal e julgamentos muito mais delicados, para 
que não ocorresse o que vem acontecendo nos Estados Unidos, onde vários 
inocentes são condenados equivocadamente, temos um posicionamento 
um pouco diferente. 

A nosso ver, existem tipos diferentes de criminosos: aqueles que vão 
para o mundo do crime porque em algum momento da vida não viram outra 
saída senão esta; aqueles que são ruins por natureza e cometem crimes por 
mero prazer de fazer o mal e porque veem no crime uma forma de se dar 
bem; aqueles que cometem crimes porque são doentes mentais e não têm 
condições de discernir o certo do errado; e, por fim, aqueles que, embora 
tenham uma doença mental, possuem capacidade de entender o que é certo 
e o que é errado, e esse tipo de doença não tem cura. São os psicopatas.



56 Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-2014-2015

Em se tratando de uma psicopatia, diagnosticada e comprovada 
tal doença, sem que haja margens de dúvida, deveríamos então ter uma 
exceção para a aplicação da pena de morte, visto que esse indivíduo não tem 
cura, não se ressocializará e, portanto, não poderá ser devolvido ao convívio 
da sociedade.

Já que o tema aqui tratado foi a descaracterização da prisão como forma 
de ressocializar o indivíduo, provado está que há uma incompatibilidade 
entre a legislação e a prática. Não há que se falar em ressocialização e, ainda 
que esta estivesse presente em nosso sistema, existem aqueles que, como 
dissemos, não são ressocializáveis. A nosso ver, o problema está justamente 
aí – na finalidade da pena – e não na forma como a pena é aplicada, pois 
acreditamos que o preso deve pagar pelo mal que fez a outrem; para tanto, 
não deve ter regalias, mas somente o necessário para sua sobrevivência. É 
por isso também que não consideramos o sistema holandês o mais indicado, 
pois o cumprimento da pena, como o próprio nome já diz, deve ser penoso, 
a fim de que faça com que o delinquente não mais cometa crimes e, assim, 
não precise voltar para a cadeia.

E por que não dar uma chance àqueles delinquentes de menor 
potencial, primários, de tentarem reconstruir suas vidas? Por que o Estado, 
que cria cotas para tantas coisas, também não cria uma cota para que 
ex-detentos, que cometeram crimes mais leves, como por exemplo, furto, 
possam ser inseridos no mercado de trabalho? 

Destacamos, aqui, uma iniciativa brilhante implantada recentemente 
na cidade de Joaçaba, Santa Catarina, a qual prevê a redução da pena para 
aqueles que lerem clássicos como Dostoiévski e Shakespeare. O projeto, 
intitulado “Reintegração do Imaginário”, possibilita a redução de quatro dias 
da pena para cada livro lido. Os presos têm um prazo de 30 dias para realizarem a 
leitura do livro e depois são analisados pelo Juiz para saber se a compreensão foi 
satisfatória. Importante frisar que se trata de um programa voluntário (ANDRADE, 
2012). Acredito que mais cidades deveriam aderir a esse projeto, pois ele 
tem tudo para dar certo, além do que já representa um resquício do que 
chamamos de ressocialização. 

Para encerrar, esclarecemos ser nítido que o sistema prisional brasileiro 
precisa melhorar – e muito –, mas para que isso ocorra é necessário que se 
façam altos investimentos neste setor. Reconhecemos, no entanto, ser difícil 
imaginar um investimento neste setor quando se encontram sucateados 
os do ensino, da saúde, dentre outros. Acreditamos que a educação seja 
investimento de primeira necessidade, pois, como foi demonstrado neste 
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trabalho, o maior índice de criminalidade se encontra dentre aqueles que 
não possuem o Ensino Fundamental completo, ou seja, a educação está 
diretamente ligada à criminalidade. Se o governo investisse pesado em 
educação, estaria também, indiretamente, investindo em segurança pública.
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• ABSTRACT: This paper aims to carry out research so that what has been 
stated in the theme could be proved, namely, the mischaracterization of 
prison as a way to resocialize the individual. It is clear that, in the society 
and the country we live in, it is impossible to say that the state has been 
able to honor what is suggested in our law regarding the rehabilitation of 
the individual who is arrested, and could later be reinserted in social life, 
in other words, there is an obvious disparity between what is stated by law 
and what is actually done. Through comparisons made between countries 
such as Italy, the United States and the Netherlands, we could see that 
the problems related to this topic are present not only in Brazil but also in 
many countries in the world including some that are considered first world 
countries. Therefore it is a fact that the issue here is extremely important 
and extremely complex, since it is a matter that involves all of society, for 
an incarceration system that does not produce good results generates an 
increase in crime rate, which in turn leads to public discontent. Also, lest it 
be forgotten that the basis of all this, as will be demonstrated throughout 
this text, lies in education.
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Artigos 319-A e 349-A do Código Penal

Fernando Vernice dos ANJOS*
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• RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar, sob os aspectos penais e 
de política criminal, os crimes referentes ao acesso a aparelhos de comuni-
cação em estabelecimentos criminais, consoante disposto nos arts. 319-A 
e 349-A do Código Penal Brasileiro. Para tanto, aborda o contexto social 
e político criminal em que esses crimes foram inseridos no ordenamento 
jurídico, examina as críticas referentes ao suposto caráter simbólico desses 
crimes, a eventual desproporcionalidade das penas por proteção insufi-
ciente e as questões dogmáticas inerentes aos delitos em foco. Por fim, o 
texto apresenta a tomada de posição atinente à legitimidade da existência 
desses delitos no ordenamento jurídico brasileiro.

• PALAVRAS-CHAVE: Aparelho de comunicação em presídio. Prevaricação 
imprópria. Favorecimento real especial.

Introdução1

Em 28 de março de 2007 foi introduzido, no Código Penal, o art. 319-A, 
que prevê o delito de omissão do dever de vedar ao preso o acesso a aparelho 
de comunicação. Por conta, principalmente, de sua localização no Código, 

*   Promotor de Justiça de Mauá/SP. Mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo.
1   O presente artigo é um desenvolvimento do seguinte trabalho: ANJOS, Fernando Vernice 

dos. Análise do delito de omissão do dever de vedar ao preso o acesso a aparelho de 
comunicação (prevaricação imprópria). In: CRESPO, Marcelo Xavier de Freitas (Org.). 
Crimes contra a administração pública: aspectos polêmicos. São Paulo: Quartier Latin, 
2010.
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logo em seguida ao crime de prevaricação (art. 319), o delito em pauta ficou 
conhecido como prevaricação imprópria (cf. CUNHA; GOMES, 2008). 

Trata-se de figura típica, criada diante da calamitosa situação de 
entrada desenfreada de telefones celulares nos presídios. De fato, já há 
alguns anos, diversos presidiários têm tido acesso indevido a modernos 
meios de comunicação e, de posse desses meios, usualmente têm mantido 
os seus contatos criminosos2. Como ápice desse problema, destacamos a 
onda de rebeliões em presídios e de crimes ocorridos em maio de 2006 
na cidade de São Paulo e em outras cidades de grande porte do interior 
paulista, que teve como resultado, além de diversas mortes, a criação de 
uma atmosfera de terror há muito não vista. Conforme foi apurado, os crimes 
e rebeliões mencionados teriam sido ordenados de dentro dos presídios por 
lideranças de uma organização criminosa, por meio de aparelhos de comuni-
cação indevidamente introduzidos no cárcere3.

Pois bem, para coibir a entrada de telefones celulares e outros meios 
de comunicação nos presídios, a Lei nº 11.466 instituiu o delito sob análise, 
e também criou nova hipótese de falta grave no âmbito da Lei de Execução 
Penal, consistente na posse, utilização ou fornecimento de aparelho 
telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros 
presos ou com o ambiente externo (art. 50, VII). 

Apesar da inovação legislativa, tendo em vista a falta de medidas 
mais efetivas – sobretudo de cunho administrativo –, o uso de aparelhos de 
comunicação em presídios continuou elevado. Por meio desses aparelhos, 
os presidiários passaram a atuar criminosamente, de dentro de presídios, 
de maneira cada vez mais ousada, sendo dignas de nota as extorsões feitas 
por meio de simulações de sequestros, nas quais os criminosos, apesar 
de encarcerados, ligam para as vítimas e, fingindo que sequestraram um 
familiar delas, exigem que seja depositada determinada quantia ou mesmo 
que sejam comprados créditos para celular4. 

Com a incriminação da conduta do funcionário público facilitador 
do acesso de aparelho de comunicação ao preso, restava ainda tipificar a 

2 A respeito dessa questão, ver Passos (2002, p. 247-256).
3 Sobre o ocorrido em maio de 2006, ver Nogueira (2006, passim).
4 Cf. Greco (2010, p. 622). O autor ainda destaca, na mesma toada de outros estudiosos, o 

uso de meios de comunicação, em presídios, pelo crime organizado, no gerenciamento de 
suas atividades criminosas.
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conduta de pessoas alheias aos quadros do Estado que viessem a favorecer 
a entrada desses aparelhos no ambiente prisional.

Dessa feita, em 6 de agosto de 2009, a Lei nº 12.012 inseriu no Código 
Penal o art. 349-A, prevendo o delito de ingresso, promoção, intermediação, 
auxílio ou facilitação de entrada de aparelho de comunicação em estabe-
lecimento prisional. O referido delito não possui nome in juris e pode ser 
chamado de “modalidade especial de favorecimento real”, por conta de sua 
“situação topográfica” no estatuto repressivo, seguindo a posição de Greco 
(2010, p. 623).

1 Direito Penal simbólico
Para alguns críticos, a incriminação de condutas referentes à facili-

tação do acesso de presos a aparelhos de comunicação é resultado do 
chamado Direito Penal simbólico. De acordo com a visão simbólica, o 
objetivo do Direito Penal é apenas a produção, na opinião pública, de uma 
impressão de tranquilidade gerada por um legislador diligente e suposta-
mente consciente dos problemas gerados pela criminalidade (QUEIROZ, 
2005). Em outras palavras, o Direito Penal simbólico não leva em conside-
ração se as medidas encetadas no âmbito penal têm efetividade em diminuir 
a criminalidade ou em proteger bens jurídicos.

Nesse sentido, de forma incisiva, Queiroz (2007) chama o delito 
previsto no art. 319-A de “norma placebo”, pois não busca a solução de 
conflitos reais, mas apenas objetiva dar a impressão de que algo está sendo 
feito, sem qualquer efetividade em solucionar o sério problema da entrada 
de celulares em presídios. 

Da mesma maneira, Prado (2010, p. 667) critica a incorporação ao 
ordenamento jurídico do art. 349-A do Código Penal e afirma: 

[...] a inoperância do Estado na fiscalização e prevenção de 
tais comportamentos (referentes à entrada de aparelhos de 
comunicação em presídios) leva o legislador, uma vez mais a 
utilizar o Direito Penal de forma simbólica negativa, o que tem 
sido lamentavelmente uma constante na atualidade.

Assim sendo, a previsão dos delitos em apreço (arts. 319-A e 349-A do 
CP) seria claramente uma manifestação do Direito Penal simbólico. Nessa 
linha de raciocínio, a existência desses delitos não se justificaria, pois não 
seriam tipificações com o objetivo de cumprir as metas do Direito Penal 
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(redução da criminalidade e tutela de bens jurídicos relevantes), tendo 
apenas por objetivo aplacar a opinião pública. 

Não obstante as críticas feitas ao Direito Penal simbólico, sobretudo 
no que tange aos seus comuns excessos, é necessário destacar que o efeito 
simbólico desse ramo do Direito não pode ser ignorado, simplesmente por 
ser inerente à sua própria natureza5. Com efeito, o Direito Penal sempre se 
valeu desse tipo de efeito, em menor ou maior grau, para se fixar no âmbito 
social. A sociedade, por sua vez, diante de crimes chocantes ou do aumento 
da criminalidade, sempre incentivou esses efeitos, exigindo de forma 
emocional o endurecimento da lei penal. 

Ademais, é certo que o Direito Penal não se baseia apenas em uma 
suposta efetividade em proteger bens jurídicos ou em diminuir a crimina-
lidade. Não é razoável sustentar, por exemplo, que a simples existência do 
delito de homicídio possui real efetividade na proteção da vida, ou que a 
incriminação do homicídio tem como fundamento único a sua eventual 
efetividade. Dito de outro modo, independentemente da eficácia da incri-
minação do homicídio, essa conduta deve ser sancionada por conta de sua 
extrema gravidade, fornecendo-se à sociedade uma mensagem de que 
referida conduta é intolerável, o que não deixa de ser uma manifestação 
simbólica (positiva) do Direito Penal. 

Nesse contexto, é extremamente relevante a finalidade simbólica, 
na medida em que transmite a mensagem à população que determinadas 
condutas, especialmente graves, são inadmissíveis. Trata-se de reafirmar 
comunicativamente os valores sociais mais caros para a sociedade, diante de 
lesões relevantes a esses valores (prevenção geral positiva).

Diante dessa realidade, conforme já tivemos oportunidade de 
sustentar (cf. ANJOS, 2007), os estudiosos do Direito Penal não devem, 
de forma simplista, “combater” os efeitos simbólicos como se fossem 
“efeitos colaterais” daninhos do instrumental punitivo estatal. Devem, 
isso sim, procurar encaminhar a finalidade simbólica para vias socialmente 
construtivas, democraticamente orientadas e dogmaticamente sustentáveis 
– sempre sob a ótica da Constituição Federal e da atuação subsidiária do 
Direito Penal.

5 Com crítica à postura que considera os fins simbólicos do direito penal como meros desvios 
de sua real utilidade e procurando equacionar, de forma legitimadora, os seus imanentes 
efeitos simbólicos, sem se olvidar da preocupante generalização destes, ver Díez Ripollés 
(2001, p. 1-22).
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As normas dos arts. 319-A e 349-A do Código Penal configuram bons 
exemplos de normas simbólicas razoáveis e socialmente construtivas. De 
fato, o crime de prevaricação imprópria incrimina uma conduta grave e 
preocupante, qual seja, a omissão funcional do dever de vedar ao preso 
o acesso a aparelho de comunicação. Na mesma toada, a modalidade de 
favorecimento real do art. 349-A incrimina conduta bastante lesiva aos 
interesses da sociedade, consistente na facilitação de entrada de aparelho 
de comunicação em estabelecimento prisional. 

As normas em referência transmitem, ao cominar sanção penal, a 
mensagem que são intoleráveis as condutas expostas nos tipos penais. 
Essa mensagem, por seu turno, certamente é simbólica, porém positiva; da 
mesma forma que é positivo incriminar o homicídio com o fim de comunicar 
a todos o caráter intolerável da conduta de “matar alguém”.

Por sua vez, as incriminações sob análise não afetam nenhum princípio 
constitucional, estando em conformidade com a Constituição Federal. Não 
há, de igual modo, um excesso simbólico, justamente por penalizarem de 
maneira razoável (sem exagero punitivo) condutas particularmente graves. 
Dessa forma, não há por que se criticar os crimes previstos nos arts. 319-A e 
349-A por seu caráter simbólico.

No entanto, evitando polêmicas referentes ao uso da terminologia de 
finalidade simbólica, usada nos meios jurídicos geralmente para designar 
efeitos negativos do uso do Direito Penal, é possível concluirmos que os 
crimes dos arts. 319-A e 349-A do Código Penal cumprem finalidade comuni-
cativa relevante no ordenamento jurídico, de modo que as incriminações 
neles previstas são justificáveis e legítimas.

2 Análise dogmática do artigo 319-A do Código Penal
O art. 319-A do Código Penal possui a seguinte redação:

Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de 
cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho 
telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com 
outros presos ou com o ambiente externo.
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Trata-se de delito localizado no Título XI (Dos Crimes contra a Adminis-
tração Pública), Capítulo I (Dos Crimes Praticados por Funcionário Público 
contra a Administração em Geral), do estatuto repressivo. Em face de 
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sua localização topográfica, assim como a sua estrutura típica, podemos 
perceber que o bem jurídico tutelado pelo delito em questão é a Adminis-
tração Pública, lesionada pela omissão do agente público em vedar ao preso 
o acesso a meio de comunicação com outros presos ou com o ambiente 
externo.

Com efeito, afirma Stoco (apud FRANCO; STOCO, 2007, p. 1484): 

[...] a norma penal busca tutelar a Administração e resguardar 
a probidade administrativa e, portanto, coibir a improbidade, 
impedindo que seus agentes se corrompam ou, por senti-
mento pessoal e subalterno, descumpram o seu múnus 
público, deixando de praticar, indevidamente, atos de ofício a 
que estão obrigados ou praticando-os, contrariando disposição 
legal expressa.

Há quem diga que, mediatamente, o tipo em apreço tutela a segurança 
pública, pois os aparelhos de comunicação introduzidos no cárcere são usual-
mente utilizados para a prática de crimes. Todavia, apesar do uso comum 
para fins criminosos, é necessário salientar que pouco importa a razão do 
ingresso do aparelho de comunicação no presídio: em qualquer hipótese, 
ocorrendo a omissão mencionada no art. 319-A, estará configurada a preva-
ricação imprópria. Em rigor, a motivação só terá relevância para o cálculo da 
pena.

O art. 319-A prevê hipótese de crime próprio, pois o sujeito ativo só 
pode ser o agente público que possui incumbência funcional de vedar o 
acesso aos aparelhos de comunicação proscritos (cf. CUNHA; GOMES, 2008, 
p. 385). A doutrina critica a inadequada técnica legislativa que previu o 
trecho “diretor de Penitenciária e/ou agente público”, como se fosse possível 
existir um diretor de presídio que não seja agente público. Ademais, a 
locução inédita em nossa legislação penal “e/ou”, além de não ter nenhuma 
utilidade, ainda atenta contra a clareza do tipo penal6. A propósito, Greco 
(2010, p. 429) diz: 

[...] a expressão agente público compreende qualquer pessoa 
que, no exercício de sua função pública, tenha o dever de 

6 Com relação à crítica sobre a falta de clareza da redação do art. 319-A, ver Correia (2007, 
p. 06).
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impedir que o preso tenha acesso aos mencionados aparelhos 
de comunicação, como ocorre não somente com os agentes 
penitenciários aos quais, de acordo com o art. 2º da Lei no 
10.693, de 25 de junho de 2003, compete o exercício das ativi-
dades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, assistência 
e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos 
penais, bem como aos policiais (delegados, detetives etc.) que 
de alguma forma tomarem conhecimento do fato.

O elemento subjetivo da prevaricação imprópria é o dolo, vontade livre 
e consciente de deixar de cumprir o dever de vedar ao preso o acesso a 
aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com 
outros presos ou com o ambiente externo. Ao contrário do delito de prevari-
cação tradicional, previsto no art. 319 do Código Penal, e que exige finalidade 
específica da conduta – “para satisfazer interesse ou sentimento pessoal” –, 
não é previsto nenhum elemento anímico especial no delito em apreço7.

Caso o funcionário público se omita com o fim de obter alguma 
vantagem de outrem (v.g., dinheiro, bens, favor sexual), a norma aplicável é 
o art. 317 do Código Penal, que prevê o delito de corrupção passiva (“solicitar 
ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou 
aceitar promessa de tal vantagem”)8. Afasta-se, no caso, a norma genérica do 
art. 319-A, que prevê hipótese de crime sem especial fim de agir, aplicando-
-se a norma do art. 317, que possui elemento subjetivo especial (finalidade 
de obter vantagem indevida) (GRECO, 2010).

Antes da Lei nº 12.012/2009, que introduziu o art. 349-A no Código 
Penal, poderíamos dizer que, na hipótese do agente público, em vez de 
praticar a omissão prevista no art. 319-A, efetivamente entregasse o aparelho 
de comunicação ao preso, teríamos uma conduta atípica. Contudo, conforme 
elucida Nucci (2007, p. 1018), o fato era típico, pois, “embora o tipo penal 
seja omissivo (deixar de cumprir seu dever de vedar o acesso), a partir do 

7 Sobre o tema, ver Pagliaro e Costa Júnior (2009, p. 140-141).
8 Destaca-se que há quem entenda que a vantagem na corrupção só pode ter caráter patri-

monial. Nessa direção, ver Hungria (1958, p. 368). Discordamos desse entendimento, pois 
a corrupção não é crime patrimonial, mas sim crime contra a Administração Pública, que 
é ofendida seja qual for a natureza da vantagem almejada ou obtida. Nesse sentido, ver 
Prado (2010, p. 441-442); e Nucci (2007, p. 1011).



68 Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-2014-2015

momento em que se fornece o aparelho (atitude comissiva), está-se, logica-
mente, deixando de vedar o acesso ao mesmo”, o que configurava o crime 
em questão. 

Com o advento do art. 349-A, essa discussão encontra-se superada, 
pois o delito em questão incrimina indistintamente quem quer que ingresse, 
promova, intermedeie, auxilie ou facilite a entrada de aparelho de comuni-
cação em estabelecimento prisional, independentemente de ser ou não 
funcionário público. No mais, ressaltamos que, no caso de a entrega do 
aparelho de comunicação ocorrer com o fim de obter vantagem indevida, 
o delito praticado será o de corrupção passiva.

Não é possível a tentativa do crime em pauta por se tratar de delito 
omissivo. No caso de o agente público tentar entregar ao preso um aparelho 
de comunicação, não haverá tentativa do delito previsto no art. 349-A, mas 
crime de prevaricação imprópria consumado, pois já terá havido a omissão 
de cumprir seu dever de vedar o acesso a esse tipo de aparelho9.

Se eventualmente o aparelho telefônico, de rádio ou similar introduzido 
no presídio estiver absolutamente inapto para o fim de comunicação – v.g., 
telefone celular quebrado –, o fato será atípico, pois o tipo penal exige que 
o aparelho “permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente 
externo”10. Da mesma forma, se o estabelecimento prisional possuir equipa-
mento que impossibilite por completo o funcionamento de determinado 
aparelho de comunicação – v.g., bloqueador de celular –, a introdução desse 
aparelho no cárcere será atípica, por não ser possível por meio dele, nas 
circunstâncias fáticas, a comunicação apontada no art. 319-A11. Destacamos 
que a impossibilidade de uso do aparelho de comunicação deverá ser 
completa, caso contrário o delito permanecerá configurado.

De forma análoga a qualquer outro crime contra a Administração 
Pública, bem jurídico indisponível por natureza, a ação penal do delito sob 
análise é pública incondicionada. 

A competência para apurar a prevaricação imprópria é do Juizado 
Especial Criminal, por conta da pena inferior a dois anos de prisão. Se for 

9  Nesse sentido, Prado (2010, p. 459) e Nucci (2007, p. 1080). Em sentido contrário, Jesus 
(2009, p. 989).

10 Em sentido similar, Greco (2010, p. 429).
11 Sobre a temática dos bloqueadores de celulares em presídios, ver Silva (2008, p. 45-61).
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cometido em presídio estadual, a apuração do crime será da competência 
da Justiça Estadual; se for praticado em presídio federal, a competência será 
da Justiça Federal.

3 Análise dogmática do artigo 349-A do Código Penal
O art. 349-A do Código Penal possui a seguinte redação:

Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada 
de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou 
similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. 
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

O delito em pauta encontra-se localizado no Título XI (Dos Crimes 
contra a Administração Pública), Capítulo III (Dos Crimes contra a Adminis-
tração da Justiça), do estatuto repressivo. Em razão de sua localização no 
Código Penal e de sua estrutura típica, percebemos que o bem jurídico 
tutelado pelo delito em questão é a administração da Justiça, afrontada 
pelas condutas de ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a 
entrada de aparelho de comunicação em estabelecimento prisional. 

Apesar de não estar previsto expressamente na norma, é necessário 
que os aparelhos proibidos sejam aptos à comunicação com outros presos 
ou com o ambiente externo, sob pena de se contrariar a razão de existir 
da norma. Com efeito, aparelhos inaptos à comunicação não possuem o 
condão de lesionar o bem jurídico “administração da Justiça”, o que torna as 
condutas referentes a eles materialmente atípicas12. 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado no caso de a prisão possuir 
equipamento que obste o funcionamento de determinado aparelho de 
comunicação. Se o equipamento realmente impedir por completo o funcio-
namento do aparelho, a conduta tornar-se-á atípica, por ser impossível, no 
caso concreto, a lesão ao bem jurídico tutelado13.

12 A propósito, considerando que o “aparelho completamente inutilizado” caracteriza crime 
impossível – impropriedade absoluta do objeto, ver Nucci (2009, p. 1074).

13 Em sentido contrário, sustentando que “não se leva nem mesmo em conta a eficácia do 
bloqueio, pois o tipo penal não faz referência à comunicação exterior-interior”, ver Nucci 
(2009, p. 1074-1075).



70 Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-2014-2015

Conforme já adiantado, o art. 349-A prevê hipótese de crime comum, 
podendo ser cometido por qualquer pessoa. Nesse caso, tanto o funcionário 
da administração penitenciária quanto a pessoa que visita o preso podem 
ser agentes ativos do delito, apesar de ser criticável que ambos os casos 
possam ser punidos com a mesma sanção. 

O preso também pode ser sujeito ativo desse crime, caso pratique 
qualquer uma das condutas previstas no tipo penal. Conforme bem esclarece 
Marcão (2009)14, 

[...] a despeito da Lei n. 12.012, de 6 de agosto de 2009, não ter 
tipificado as condutas consistentes em possuir, portar ou utilizar 
aparelho de telefonia celular no interior de estabelecimento 
penal, impende anotar que as modalidades típicas que estão 
previstas também podem alcançar a pessoa do preso que se 
encontrar em estabelecimento penal, seja ele o destinatário 
ou não do aparelho de telefonia celular, ao contrário do que 
pode sugerir uma primeira e apressada leitura do novo tipo 
penal. Não se pode excluir a possibilidade de algum preso, 
por exemplo, quando do gozo de permissão de saída (art. 120 
da LEP) ou de saída temporária (art. 122 da LEP), ao retornar 
praticar uma das condutas reguladas.

Todavia, caso o presidiário apenas seja surpreendido na posse de um 
aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com 
outros presos ou com o ambiente externo, estará tão somente cometendo 
falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inc. VII, da Lei de 
Execução Penal. Frisemos que a mera posse de aparelho de comunicação 
é atípica, pois não se pode presumir que o preso que estiver portando o 
aparelho seja o responsável por seu ingresso no ambiente prisional.

O delito sob análise exige para a sua configuração um especial fim de 
agir consistente na intenção de entregar aparelho de comunicação indevi-
damente introduzido no cárcere para quem ali estiver preso. Conforme 
expõe Greco (2010, p. 625), “embora não haja essa orientação expressa no 
tipo, as condutas previstas devem ser praticadas no sentido de fazer com 

14 Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/13327/lei-n-12-012-2009-ingresso-de-aparelho-
-de-telefonia-celular-em-estabelecimento-penal>. Acesso em: 27 abr. 2016.
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que o aparelho telefônico de comunicação móvel de rádio ou similar chegue 
às mãos daquele que se encontra preso no interior do estabelecimento 
prisional”. Completa o autor, afirmando não ser necessário determinar qual 
seria o detento que receberia o aparelho de comunicação. De todo modo, 
é de convir que se presume a finalidade de entrega para terceiro quando 
alguém oculta um aparelho de comunicação visando ludibriar a revista 
do presídio.

O delito do art. 349-A admite tentativa, pois sua execução pode ser 
fracionada. O crime, nessa toada, “consuma-se com a efetiva entrada do 
aparelho no estabelecimento prisional. Precisando o momento, este ocorre 
após a revista na entrada (se esta existir). Se o agente criminoso é flagrado 
na revista, trata-se de tentativa” (ISHIDA, 2009, p. 668)15.

Da mesma forma que o delito do art. 319-A, o favorecimento real 
especial é delito de ação pública incondicionada. De modo análogo com a 
prevaricação imprópria, a competência para apurar o delito sob análise é do 
Juizado Especial Criminal, por conta da pena inferior a dois anos de prisão. 
No caso de ser cometido em estabelecimento penitenciário estadual, a 
apuração do crime será da competência da Justiça Estadual; se for praticado 
em estabelecimento federal, a competência será da Justiça Federal.

4 Inconstitucionalidade por proteção insuficiente
A respeito da pena cominada no delito de prevaricação imprópria, 

critica-se a sua brandura. Conforme assinalamos, é previsto no preceito 
sancionador secundário do tipo penal a pena de três meses a um ano de 
detenção. Dessa feita, o crime é considerado infração de menor potencial 
ofensivo, sendo cabível toda uma plêiade de benefícios, como transação 
penal, sursis, suspensão condicional do processo, dentre outros. 

De fato, parece ser equivocada uma pena tão branda para um crime 
consideravelmente grave. Nesse contexto, há quem sustente que o preceito 
secundário do art. 319-A é inconstitucional por proteção insuficiente do bem 
jurídico “Administração Pública”16.

15 Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2009-set-30/analise-crime-ingresso-celular-
-estabelecimento-prisional>. Acesso em: 27 fev. 2010. Não admitindo a existência de 
forma tentada, ver Prado (2010, p. 668).

16 Nesse sentido, ver Albeche (2007) e Cunha (apud CUNHA; GOMES, 2008, p. 385). 
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A desproporcionalidade por proteção insuficiente é aquela na qual a 
resposta penal fica “muito aquém do seu merecimento, dado o seu grau de 
ofensividade e significação político criminal” (QUEIROZ, 2006, p. 45). Nessa 
direção, Barroso (2009, p. 381) afirma: 

[...] o Estado pode violar a Constituição por não resguardar 
adequadamente determinados bens, valores ou direitos, 
conferindo a eles proteção deficiente, seja pela não-tipificação 
de determinada conduta, seja pela pouca severidade da pena 
prevista. Nesse caso, a violação do princípio da razoabilidade-
-proporcionalidade ocorrerá na modalidade da vedação da 
insuficiência17.

Assim sendo, ao que tudo indica, a pena da prevaricação imprópria é 
desproporcional por proteção insuficiente, dada a sua quantidade diminuta18. 
Todavia, esse raciocínio acaba não tendo nenhuma relevância prática para os 
operadores do Direito.

Se fôssemos afastar a norma do art. 319-A do ordenamento jurídico 
por conta da sua desproporcional sanção, apenas iríamos agravar a situação 
da falta de proteção, ao tornar atípica a conduta prevista no tipo sob análise. 
Dessa forma, não é razoável a declaração de inconstitucionalidade da norma 
que introduziu o crime de prevaricação imprópria, apesar da pena prevista 
(ALBECHE, 2007, passim). Enquanto a lei não for reformada, aplica-se o art. 
319-A nos seus exatos limites, em respeito ao princípio da legalidade.

De lege ferenda, seria interessante que a pena de três meses a um 
ano fosse prevista para uma modalidade culposa do delito em questão a ser 
ainda criada19. Nesse caso, uma pena razoável para a prevaricação imprópria 
na modalidade dolosa deveria ser um meio-termo entre a hipótese culposa e 
a corrupção passiva, atualmente apenada com a sanção de dois a 12 anos de 

17 Sobre o tema, ver Sarlet (2004, passim).
18 No mesmo sentido, com relação aos dois delitos sob estudo, ver Masson (2013, p. 

1121-1122/1255-1256).
19 A propósito da razoabilidade de existir uma modalidade culposa da prevaricação imprópria, 

Nucci (2007, p. 1018) sustenta, com razão, que “eis um crime que mereceria a tipicidade 
no formato culposo. Muitos funcionários públicos, em postura claramente negligente, 
permitem o acesso de presos aos aparelhos telefônicos ou de comunicação em geral”. 
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reclusão e multa. Desse modo, a proporcionalidade entre as diferentes penas 
e modalidades criminosas encontraria um equilíbrio bastante razoável.

A respeito do delito de favorecimento real impróprio, igualmente seria 
possível criticarmos a sua pena bastante branda, valendo-nos dos mesmos 
argumentos supra. Contudo, o que mais causa espécie é o fato de esse delito 
ter a mesma pena do delito de prevaricação imprópria. Da mesma forma, 
não faz nenhum sentido punir com igual pena o agente público e o particular 
que praticarem as condutas do art. 349-A do Código Penal.

De fato, o desvalor da conduta do funcionário que desrespeita o seu 
munus público exigiria uma resposta estatal muito mais severa, estipulada 
por meio de causa de aumento de pena ou mesmo valendo-se de uma forma 
qualificada. Na ausência de previsão legal específica, a condição de agente 
público deve ser levada em conta por ocasião do cálculo de pena.

Conclusão
Da análise dos delitos previstos nos arts. 319-A e 349-A, concluímos 

que ambos os crimes foram adequadamente inseridos no ordenamento 
jurídico brasileiro, considerado o contexto político-criminal no qual surgiram as 
Leis nos 11.466/2006 e 12.012/2009. Dessa forma, desconsiderando eventuais 
equívocos de redação e incoerências na penalização, destacamos que as leis em 
pauta significaram um avanço em nosso ordenamento jurídico, ao transmi-
tirem à sociedade serem inadmissíveis as condutas referentes ao acesso do 
preso a aparelho de comunicação.

Por óbvio, o sério problema da entrada de aparelhos de comunicação 
em presídios não se resolverá com medidas penais, simbólicas que são por 
sua própria natureza. Dessa maneira, são indispensáveis medidas de outro 
tipo, sobretudo de fiscalização daqueles que têm acesso às pessoas privadas 
de liberdade, com destaque para os agentes públicos que diuturnamente 
interagem com os presos. A implementação mais generalizada de bloque-
adores de celular em presídios, por seu turno, seria bastante relevante na 
tarefa de reduzir o uso indiscriminado de aparelhos telefônicos espúrios. 
Somente assim poderemos pensar em uma redução real da entrada e do 
uso de meios de comunicação indevidos no ambiente carcerário.

ANJOS, F. V. dos. Offenses analysis relating to the prisioner communication 
device access: articles 319-A and 349-A of the Criminal Code. Justitia, São 
Paulo, v. 204/205/206, p. 61-75, Jan./Dec. 2013-2014-2015.
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• ABSTRACT: This paper’s objective is to analyze, under criminal law and 
under the aspects of criminal politics, the crimes about communication 
devices in prison (articles 319-A and 349-A of the Brazilian Criminal Code). 
The context of this paper discusses the political and social context where 
such acts were inserted in the legal system as crimes, the analysis about 
the presumption of the symbolic character of those crimes, the eventual 
disproportion of the penalties for insufficient protection, and the study 
of the dogmatic questions surrounding such crimes. Finally, this paper 
exposes the legitimacy of the existence of such crimes in our legal system.

• KEY WORDS: Communication device in prison. Improper prevarication. 
Especial facilitation.
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Receptação e Crimes Antecedentes: 
a Adulteração de Veículo Automotor 

como Crime Anterior para Configuração 
da Infração Penal de Receptação

Nathan GLINA*

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Breve análise de alguns dados estatísticos. 2 
Fundamentação. 3 Conclusão. Referências.

• RESUMO: Os crimes, inclusive os patrimoniais, com ou sem violência 
ou grave ameaça contra a pessoa, têm, no tráfico ilícito de drogas e, em 
especial, na receptação, o estímulo necessário para o crescimento que 
se verifica no cenário nacional, trazendo os níveis de insegurança da 
população que atingem patamares alarmantes. A aplicação correta do 
conteúdo jurídico do crime denominado receptação, neste contexto, faz-se 
imprescindível para que se atinjam as finalidades preventiva e repressiva, 
protegendo-se a sociedade e o bem jurídico penalmente tutelado. 

• PALAVRAS-CHAVE: Receptação. Crimes antecedentes. Adulteração de 
sinal identificador de veículo automotor.

Introdução
O crime de receptação, delito de natureza patrimonial em que, em 

busca do lucro fácil, o receptador estimula e fomenta a prática de inúmeros 
outros delitos, inclusive aqueles praticados com violência ou grave ameaça 
contra a pessoa, foi tipificado pelo legislador no art. 180 do Código Penal 
com a elementar de que, necessariamente, para sua caracterização, além da 
prática de algum dos verbos do tipo penal incriminador, tenha ocorrido um 
crime anterior, e o agente saiba que a coisa que recepta é produto de crime.

* Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Pós-graduado em 
Ciências Jurídicas pela Universidade Cândido Mendes em convênio com o Instituto “A 
Vez do Mestre”. Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC/SP).
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Não é incomum o Promotor de Justiça se deparar com inquéritos 
policiais em que há a apreensão de veículo automotor com seus sinais 
identificadores adulterados, sendo tão profissional a forma de execução 
desse delito, que a perícia realizada pela autoridade policial não elucida 
os números originais, por exemplo, de motor e chassis, inviabilizando-se a 
prova direta por meio de laudo técnico, de que se trate de produto de crime 
patrimonial anterior.

Nesses casos, quando for desconhecida a autoria do crime de adulte-
ração do sinal identificador do veículo, o delito remanescente, pelo qual o 
Promotor de Justiça pode promover o início da persecução penal em Juízo, 
é o de receptação, caso identificado quem praticou tal crime, como aquele 
que recebeu, adquiriu ou conduzia o automóvel ou motocicleta apreendida.

Existe um posicionamento restritivo, segundo o qual o crime de adulte-
ração do sinal identificador não seria suficiente para configurar que o veículo 
automotor se trate de produto de crime anterior, devendo-se provar de qual 
crime patrimonial específico o veículo é produto.

Ocorre que esse posicionamento, data máxima venia, fomenta uma 
série de delitos, gera impunidade e premia aquele que pratica conduta mais 
grave.

O tipo penal do art. 180 do Código Penal não exige, em sua literalidade, 
que o agente saiba especificamente qual foi o crime anterior praticado, nem 
exige que o referido delito seja de natureza patrimonial. E ao exegeta cabe 
analisar o real conteúdo, significado e extensão da norma penal, para, por 
meio de correta interpretação, aplicá-la em relação aos casos concretos com 
que se depare o operador do Direito.

Pretende-se, portanto, neste artigo, contribuir para que a interpre-
tação do dispositivo penal de interesse seja feita de forma a atender aos fins 
a que se destina.

1 Breve análise de alguns dados estatísticos
Conforme dados divulgados pelo Departamento Nacional de Trânsito 

(Denatran)1, a frota total de veículos automotores do Estado de São Paulo, 
em fevereiro de 2005, era de 13.466.836 e, em dezembro de 2015, passou 
para 26.605.042, ou seja, praticamente dobrou.

1 Disponível em: <http://www.denatran.gov.br/frota.htm>. Acesso em: 9 maio 2016.
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A população residente no Estado de São Paulo em 2000, segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), era de 37 032 4032, 
no ano de 2010 era de 41.262.1993 e, em 2014, foi estimada em 44.035.3044. 
Assim, no período de 2000 a 2014, a população de São Paulo aumentou em 
mais de sete milhões de habitantes, sendo estimada no dia 9 de maio de 
2016 em 44.717.437 habitantes.

Mas, observando-se os dados da Secretaria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo5, nota-se que, no período de 2004 a 2015, último 
ano com estatística completa disponível, apesar do grande crescimento da 
população do Estado de São Paulo e da frota de veículos automotores ter 
praticamente dobrado, os índices de roubos e furtos de veículos, por cem 
mil habitantes ou cem mil veículos, continuam altos. É de notar-se que, 
dobrando o número de veículos, era esperado que diminuísse pela metade 
o índice estatístico criminal respectivo, para que fosse mantido o mesmo 
patamar proporcional, considerando que, com o dobro de veículos, se fosse 
mantida a mesma quantidade de crimes, a taxa de delito cairia pela metade. 

Tabela 1 – Taxa de Delito
Ano Furto e Roubo 

de Veículo 
por 100 mil 
habitantes

Furto por 100 
mil veículos

Roubo por 100 
mil veículos

Furto e Roubo 
de Veículo por 

100 mil veículos

2004 498,78 835,90 588,88 1.424,79
2005 498,60 816,64 559,22 1.375,86
2006 468,86 727,48 476,64 1.204,13
2007 408,62 595,31 394,09 989,40
2008 393,68 548,73 339,04 887,77
2009 434,15 549,64 374,16 923,80
2010 410,93 490,85 333,98 824,82

2 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/tabela-
grandes_ regioes211.shtm>. Acesso em: 9 maio 2016.

3 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=sp>. Acesso em: 9 
maio 2016.

4 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/tabela-
grandes_ regioes211.shtm>. Acesso em: 9 maio 2016.

5 Disponível em: <http://www.ssp.sp.gov.br/novaestatistica/Pesquisa.aspx>. Acesso em: 9 
maio 2016.

Continua
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Ano Furto e Roubo 
de Veículo 
por 100 mil 
habitantes

Furto por 100 
mil veículos

Roubo por 100 
mil veículos

Furto e Roubo 
de Veículo por 

100 mil veículos

2011 443,27 478,51 360,47 838,98
2012 466,58 465,75 374,58 840,32
2013 509,46 475,50 401,97 877,47
2014 517,99 476,68 382,81 859,48
2015 439,86 416,05 295,65 711,70

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://
www.ssp.sp.gov.br/novaestatistica/Pesquisa.aspx>. Acesso em: 9 maio 2016. 

O índice de furto e roubo de veículos em São Paulo para cada cem mil 
habitantes aumentou de 2004 para 2014, comparando-se os valores desses 
anos. O mesmo índice proporcional a cada cem mil veículos, por sua vez, 
apesar da quase duplicação do número destes, não diminuiu pela metade 
comparando-se o do ano de 2004 e o de 2014, o que indica que a quantidade 
de delitos vem aumentando conforme cresce a frota6.

E a receptação, inclusive por meio do crime organizado e das quadrilhas 
especializadas, é fator para que o índice desses crimes venha a aumentar.

O roubador e o furtador de automóveis e motocicletas agem em busca 
do lucro fácil. O receptador é justamente o terceiro que, também visando 
obter lucro fácil, fornece ao autor do furto e do roubo o proveito criminoso 
pretendido. 

Muitas vezes, aquele que rouba ou furta veículos integra o crime 
organizado, exercendo essa função ilícita mediante paga ou promessa de 
recompensa pelo receptador inicial, que em geral pratica a modalidade quali-
ficada de receptação e providencia a adulteração dos sinais identificadores, 
para posterior entrega do bem a outro receptador, em uma cadeia criminosa.

O crime patrimonial anterior, a adulteração de sinais identificadores 
necessária para assegurar a impunidade e a receptação, portanto, não podem 
ser vistos de modo isolado, como se fossem completamente dissociáveis.

6     Se a frota de veículos dobrou, para que a quantidade desses delitos não tivesse aumentado, 
o resultado no ano de 2014 deveria ter sido igual à metade do índice de 2004. 

Continuação
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Os números expressivos dos crimes apontados linhas atrás nos dados 
estatísticos oficiais do Estado de São Paulo revelam que os índices criminais, 
a sensação de impunidade e a sensação de insegurança, como reflexos de 
tantos furtos e roubos de veículos, são o resultado não somente da conduta 
daqueles que roubam e furtam, mas também e em especial da ação dos 
receptadores, sem a qual grande parte desses roubos e furtos não teria 
ocorrido.

Como consectários outros, por exemplo, tem-se o aumento do valor do 
seguro de veículos automotores e o aumento do número de fraudes contra 
seguradoras, com veículos produtos de crimes até mesmo sendo enviados 
para “legalização” em outros países7.

Tamanha é a gravidade do problema, que já se discute no plano 
legislativo, inclusive, o aumento das margens penais do crime de recep-
tação, por exemplo conforme Projetos de Leis nos 277/2015 e 8.137/2014, 
que tramitam na Câmara dos Deputados, o que não será tão eficaz se for 
esvaziado o conteúdo do que se considera crime antecedente para que o 
bem seja caracterizado como produto de crime, para a responsabilização do 
receptador.

2  Fundamentação
A interpretação do disposto no art. 180 do Código Penal não pode ser 

feita de forma restritiva em relação à vontade do legislador, ao fim social a 
que se destina e no que toca às normas jurídicas de hierarquia superior no 
Ordenamento Jurídico, das quais ela extrai sua validade e legitimidade.

Acerca da receptação como delito autônomo, Reale Junior (2013) 
ressalta, inclusive citando Noronha e Mantovani, que: 

A receptação passou a ser tratada como figura autônoma com 
o Código Penal de 1940, pois antes constituía uma forma de 
cumplicidade e favorecimento. Atinge a receptação, primacial-

7 Nesse sentido, por exemplo, ver notícia acerca do aumento em 19% no número de roubos 
de veículos em São Paulo no ano de 2012, mencionando que o Paraguai e a Bolívia 
legalizam os veículos produtos de crimes praticados no Brasil (disponível em: <http://
g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2012/09/numero-de-carros-roubados-aumenta-
ate-19-em-alguns-estados-em-2012.html>. Acesso em: 24 abr. 2015).
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mente, o patrimônio do legítimo possuidor da coisa objeto de 
crime antecedente (furto, roubo), mas não deixa de constituir, 
como ressalta NORONHA, um crime também contra a Adminis-
tração da Justiça por tornar mais ? árdua a tarefa da autoridade, 
pois dificulta a apreensão da coisa. (REALE JUNIOR, 2013, p. 2)

      Aliás, não é apenas no Brasil que se criminalizou de forma autônoma 
o delito de receptação. Essa infração penal também é prevista, por exemplo, 
no art. 648 do Código Penal Italiano, que assim dispõe: 

      
– Ricettazione – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di 
procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta 
denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque 
s’intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito 
con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un 
milione a lire venti milioni. La pena è della reclusione sino a sei 
anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto è di parti-
colare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano 
anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose 
provengono, non è imputabile o non è punibile8. 

      
Da mesma forma, o crime de receptação é previsto no art. 231 do 

Código Penal Português, ao dispor que: 

Artigo 231º Receptação 1 – Quem, com intenção de obter, para 
si ou para outra pessoa, vantagem patrimonial, dissimular coisa 
que foi obtida por outrem mediante facto ilícito típico contra o 
património, a receber em penhor, a adquirir por qualquer título, 
a detiver, conservar, transmitir ou contribuir para a transmitir, 
ou de qualquer forma assegurar, para si ou para outra pessoa, 
a sua posse, é punido com pena de prisão até 5 anos ou com 
pena de multa até 600 dias. 2 – Quem, sem previamente se ter 
assegurado da sua legítima proveniência, adquirir ou receber, a 
qualquer título, coisa que, pela sua qualidade ou pela condição 
de quem lhe oferece, ou pelo montante do preço proposto, faz 
razoavelmente suspeitar que provém de facto ilícito típico contra 

8 Disponível em: <http://www.juareztavares.com/textos/codigoitaliano.pdf>. Acesso em: 9 
maio 2016.
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o património é punido com pena de prisão até 6 meses ou 
com pena de multa até 120 dias. 3 – É correspondentemente 
aplicável o disposto: a) No artigo 206º; e b) Na alínea a) do 
artigo 207º, se a relação familiar interceder entre o receptador 
e a vítima do facto ilícito típico contra o património. 4 – Se o 
agente fizer da receptação modo de vida, é punido com pena 
de prisão de 1 a 8 anos9. 

                        
O delito de receptação é mola propulsora de inúmeros outros delitos, 

como roubos, extorsões, furtos, peculatos e estelionatos, além, é claro, da 
adulteração de sinal identificador de veículo automotor, constituindo verda-
deiro flagelo que vulnera o direito fundamental e transindividual à segurança 
pública, previsto no art. 6º da Constituição Federal, cuja finalidade social 
visada pela norma jurídica penal incriminadora é prevenir a prática dos 
delitos dos quais o bem receptado seja produto10. 

O art. 180 do Código Penal em nenhum momento restringe sua 
aplicação aos bens produtos apenas de crime patrimonial anterior, pois, 
apesar de se encontrar no Título II, “Dos Crimes Contra o Patrimônio”, 
daquele diploma legal, visa também, e em especial, inibir que o receptador 
fomente a prática de crimes.

Aliás, se outro fosse o entendimento, não poderia ser responsabilizado 
por receptação, também, aquele que adquire bem produto de peculato ou 
produto de contrafação.

É possível afirmar que ninguém pratica a adulteração do sinal identifi-
cador do veículo automotor com a supressão de seus sinais identificadores 

9  Disponível em: <http://www.hsph.harvard.edu/population/domesticviolence/portugal.
penal.95.pdf>. Acesso em: 9 maio 2016. 

10 Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal afastou a aplicação do Princípio da Insignifi-
cância em delito de receptação, destacando que: “IV – O delito de receptação (art. 180 
do CP) traz consigo um enorme número de outros crimes, inclusive mais graves, pois é 
nele que se encontra incentivo para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, a 
exemplo do furto e do roubo. É nesse contexto que se deve avaliar a reprovabilidade da 
conduta, e não apenas na importância econômica do bem subtraído ou, como no caso sob 
exame, no valor pago pelo paciente para, ilicitamente, adquirir um produto de crime.” (HC 
111608 HC – HABEAS CORPUS. Relator: RICARDO LEWANDOWSKI. A Turma, por votação 
majoritária, indeferiu o pedido de habeas corpus, nos termos do voto do Relator, vencido 
o Presidente, Ministro Celso de Mello. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro 
Gilmar Mendes. 2ª Turma, 24.04.2012).
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numéricos de chassis e motor por outro motivo senão o de acobertar sua 
origem criminosa, visando à impunidade do delito de receptação, pois não 
existe nenhuma outra razão para essa conduta.

Nenhuma pessoa imputável realizaria tal ação por mero deleite ou 
sem pretensão alguma.  

É descabido alegar que a adulteração se justificaria para obstar 
responsabilização por infrações administrativas, pois ela constitui infração 
administrativa mais gravosa, que enseja, inclusive, a apreensão veicular. 
Nesse sentido, dispõe o art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro: 

Art. 230. Conduzir o veículo: 
I – com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer 
outro elemento de identificação do veículo violado ou falsi-
ficado; 
[...]
Infração – gravíssima; 
Penalidade – multa e apreensão do veículo; Medida adminis-
trativa – remoção do veículo; [...].

A adulteração de placas, quando única no veículo automotor, até 
poderia ser justificada concretamente pela finalidade de obstar a responsa-
bilização por infrações administrativas, porém não impede a identificação do 
veículo como produto de infração penal anterior por meio de seus demais 
sinais identificadores, pelo que não interessa para a análise que se faz nesta 
breve exposição.

Assim, a prática do delito do art. 311 do Código Penal, com a supressão 
ou outra forma de adulteração dos sinais identificadores a ponto de inviabi-
lizar a descoberta das numerações originais e identificação correta do veículo 
automotor, comprova, por si só (res in ipsaloquitur), que o bem se trata de 
produto de crime patrimonial anterior, ainda que não se possa individualizá-
lo.

Deixar de denunciar aquele que recepta o bem que teve adulteração 
profissional de sinais identificadores em grau que impeça até mesmo sua 
descoberta por meio pericial, é premiar a conduta mais grave, estimulando 
que a adulteração seja feita de forma cada vez mais aperfeiçoada, com a 
certeza da impunidade e de que, no Brasil, o crime compensa.

Nada impede que um automóvel produto de crime anterior também 
seja objeto material do crime de adulteração de seu sinal identificador. 
Aliás, é justamente por esse motivo de tentar acobertar a origem criminosa 
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patrimonial do automóvel, e somente por ele, que se adulteram os seus 
sinais identificadores de forma a inviabilizar a descoberta das identificações 
originais. 

E inexiste qualquer razão aceitável, sob a ótica da proteção dos bens 
jurídicos da sociedade, da ordem pública, da paz social e das funções 
preventiva e repressiva da norma penal, para não se considerar o automóvel 
adulterado como produto de crime, ainda que em sentido lato para quem 
assim entender.

Frise-se que se o tipo penal não exige que o crime anterior seja de 
natureza patrimonial, o crime de adulteração definido no art. 311 do Código 
Penal pode e deve ser considerado crime pressuposto.

E, acerca da possibilidade de que outros crimes de natureza não patri-
monial sejam considerados crime precedente, Jesus (2000, p. 653) leciona: 

      
Natureza do crime anterior
Não é preciso que seja contra o patrimônio. Assim, o sujeito 
pode adquirir objeto material de peculato, que não constitui 
delito contra o patrimônio. Neste sentido: RT, 441:242 e 
565:407; RTJ, 102:610. Contra: TACrimSP, ACrim 456.089, RT, 
621:331.

      
No mesmo sentido é a lição de Delmanto et al. (2002, p. 428) ao 

afirmar que, “Quanto à natureza ou objetividade do crime original, pode ele 
ser contra o patrimônio ou não, admitindo-se, até, que haja receptação de 
receptação. A doutrina aceita como o produto de crime o que o substitui.”.

Da mesma forma, Mirabete e Fabbrini (2007, p. 344) assim expõem:
      

Não exige a lei que o crime antecedente esteja relacionado 
entre os crimes patrimoniais. Pode-se praticar receptação de 
coisa produto de peculato, lenocínio, falsidade, contrabando, 
descaminho (JSTJ 29/295; RSTJ 27/86), e mesmo de receptação 
(RF 265/363). Se a coisa, porém, for adquirida por terceiro de 
boa-fé, que por sua vez a transmite a outrem, não cometer 
este receptação, ainda que tenha conhecimento de que a coisa 
provém de crime (RT 508/382).

      
Por fim, conforme já julgou a 1ª Câmara Criminal Extraordinária do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o veículo automotor com sinal 
de identificação adulterado insere-se no conceito de “produto de crime” 
e, portanto, é objeto do delito de receptação, porque o Código Penal não 
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estabeleceu distinção alguma nesse sentido, não cabendo ao intérprete 
fazê-lo. A razão de ser do crime de receptação é inibir a prática de ilícitos 
anteriores (quaisquer que sejam), assim sendo, mostra-se de todo justifi-
cável obstar a transferência do objeto do crime (no caso, veículo automotor 
com sinal de identificação adulterado), porque, assim, esvaziar-se-ia, em 
grande medida, o interesse daquele que pratica o delito a fim de, por meio 
da transferência do bem, obter vantagem a isso correlata.

Nesse sentido:
      

Apelação. Receptação de veículo automotor com sinal de 
identificação adulterado. Reconhecimento da tipicidade penal 
da conduta. Possibilidade. Dolo do agente não comprovado. 
Condenação. Impossibilidade. Alteração do fundamento da 
absolvição. Reformatio in pejus. Impossibilidade. Recurso 
desprovido. 
1. O veículo automotor com sinal de identificação adulterado 
insere-se no conceito de “produto de crime” e, portanto, 
deve ser considerado apto a configurar o objeto do delito de 
receptação. Não se fala, aqui, em atipicidade da conduta, em 
que pese não estar comprovada a prática de anterior crime 
contra o patrimônio ou contra a ordem econômica. O Código 
Penal não estabeleceu qualquer distinção neste sentido, não 
cabendo ao intérprete fazê-lo. 
2. Conquanto típica a conduta descrita na denúncia, “in casu”, 
não foi suficientemente comprovado que o réu tinha ciência 
quanto à origem espúria do bem. Não cabe, pois, condenação 
por receptação dolosa. 
3. A modificação do fundamento legal da absolvição (de atipi-
cidade da conduta para insuficiência de provas) caracterizaria 
“reformatio in pejus”, razão pela qual não pode ser empre-
endida à falta de reclamo da Acusação. 
4. Recurso Ministerial desprovido11. 

      
Da mesma forma, os seguintes julgados podem ser elencados:
      

11 TJ-SP – APL: 00004499520068260050 SP 0000449-95.2006.8.26.0050, Relator: Airton 
Vieira, Data de Julgamento: 14/04/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data 
de Publicação: 15/04/2014. Disponível em: <http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurispru-
dencia/120738045/apelacao-apl-4499520068260050-sp-0000449-9520068260050/
inteiro-teor-120738055>. Acesso em: 9 maio 2016.
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DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO 
RÉU. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE 
DOLO. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 
1. INVIÁVEL O PLEITO ABSOLUTÓRIO SE O CONJUNTO PROBA-
TÓRIO É FORTE E COESO NO SENTIDO DE QUE O RÉU/APELANTE 
PRATICOU O CRIME DE RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO COM 
NUMERAÇÃO ADULTERADA, EIS QUE PARA A CONFIGURAÇÃO 
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, A LEI PENAL NÃO EXIGE QUE O 
CRIME PRINCIPAL SEJA CONTRA O PATRIMÔNIO. 
2. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU12. 
       
APELAÇÃO – Art. 304 c/c 297 ambos do CP Pena de 02 anos 
de reclusão e 10 dias-multa, regime aberto, substituída a pena 
privativa de liberdade por 02 restritivas de direitos. Apelante/
apelado foi detido quando conduzia o veículo GM/VECTRA, 
produto de crime, eis que adulterado mediante a colocação 
de faixas azuis sobrepostas à pintura do veículo, e adulte-
ração da cor das placas de identificação para assemelhar-se 
aos taxis desta Cidade, sabendo o apelante/apelado de tais 
irregularidades. O apelante/apelado utilizava selos do IPEM/
RJ e do SMTR falsificados no referido veículo GM/VECTRA, a 
fim de trafegar livremente. Sem razão a Defesa: Impossível a 
absolvição: Autoria e materialidade cabalmente comprovadas. 
O Laudo de Exame de Documentos, prova contundente neste 
processo, demonstra que os selos apreendidos são falsos com 
capacidade de iludir terceiros como se fossem verdadeiros. 
Depoimento do policial constitui elemento de prova hábil a 
formar o convencimento do magistrado – Súmula 70 do ETJERJ.
Com razão o Ministério Público para condenar o apelante /
apelado pelo crime de receptação: Autoria e materialidade 
restaram comprovadas. Para a configuração do crime de 
receptação deve-se ter a existência de crime antecedente e não 
necessariamente que seja um crime patrimonial. No presente 
caso, temos o crime de adulteração de sinal identificador de 
veículo automotor em decorrência da adulteração da cor da 
placa e a colocação de faixas azuis sobre a pintura do veículo 
a fim de que o apelante/apelado utilizasse o veículo particular 

12 TJ-DF – APR: 36176520068070008 DF 0003617-65.2006.807.0008, Relator: JOÃO 
TIMOTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2011, 2ª Turma Criminal, Data de 
Publicação: 06/06/2011, DJ-e p. 224. Disponível em: <http://tj-df.jusbrasil.com.br/
jurisprudencia/19525806/apr-apr-36176520068070008-df-0003617-6520068070008>. 
Acesso em: 9 maio 2016. 
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passando por um táxi pirata. É cediço que nos delitos de recep-
tação, a prova da cognição da origem ilícita do bem se extrai 
das circunstâncias que envolvem o fato, bem como da própria 
conduta do agente. É um delito que se caracteriza até por 
prova indiciária. Equivocada a sentença de 1º Grau. O delito de 
receptação atribuído ao acusado JORGE deve integrar o decreto 
condenatório, uma vez que cabalmente comprovado que o 
mesmo conduzia o veículo caracterizado de táxi, com a placa de 
identificação alterada e com selos falsificados para conseguir 
trafegar livremente como se um táxi fosse. Restou, portanto, 
plenamente caracterizado o delito previsto no artigo 180, caput, 
do Código Penal, eis que satisfeitos os seus requisitos objetivos 
e subjetivos. Não é crível que um taxista com experiência de 20 
anos nesta profissão, não tivesse ciência de que o veículo era 
“pirata” pela aparência do carro, pelo fato de o proprietário 
reter a documentação do veículo, pelo fato de ter colocado 
a autorização afixada no vidro pertencente a outro táxi. 
Logo, dou provimento ao recurso ministerial e condeno JORGE 
CORREA JUNIOR nas penas do art. 180, caput, do CP, passando 
à dosimetria da pena: 1ª fase: Atenta as circunstâncias previstas 
no art. 59 do CP, verifico pela sua FAC juntada aos autos, que 
há motivos para exasperação da pena em virtude de seus maus 
antecedentes. Possui duas sentenças condenatórias, sem que 
configure a reincidência em função do lapso temporal trans-
corrido. Assim fixo a pena-base acima do mínimo legal em 01 
(um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª 
fase: Não há atenuantes ou agravantes. 3ª fase: Não há causas 
especiais ou gerais de aumento ou diminuição de pena, razão 
pela qual torno a pena base definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) 
meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na forma do art. 69 
do CP, procedo ao somatório global das sanções, ficando o ora 
apelante/apelado definitivamente condenado às penas de 03 
(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, 
regime aberto e mantida a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos. Mantidos os demais termos 
da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E 
PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL13. 

13 TJ/RJ – APELACÃO: APL 03906659820118190001 RJ 0390665-98.2011.8.19.0001. Relator: 
DES. GIZELDA LEITAO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2014, QUARTA CAMARA 
CRIMINAL. Disponível em: <http://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/116603599/
apelacao-apl-3906659820118190001-rj-0390665-9820118190001/inteiro-
-teor-143988964>. Acesso em: 9 maio 2016.



89Criminal / Criminal

Conclusão
À medida que a sociedade evolui, as organizações criminosas alteram 

com recorrência os seus meios e modos de atuação, mas a receptação, seja 
dolosa simples ou qualificada, continua sendo, assim como o tráfico ilícito 
de drogas, grande mola propulsora e o elemento de estímulo à prática de 
inúmeros delitos, inclusive daqueles de natureza patrimonial, com ou sem 
violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Veículos automotores são roubados e furtados em número cada vez 
maior no Estado de São Paulo, conforme dados já expostos, o que bem 
espelha a realidade nacional. As quadrilhas e organizações criminosas, por 
sua vez, aperfeiçoam cada vez mais os métodos de adulteração para que não 
sejam aferidos os dados originais de identificação de veículos automotores 
produtos de crimes e, assim, alcancem a impunidade de todos os elementos 
que as integram, bem como do receptador final que venha a ser preso adqui-
rindo, recebendo, conduzindo, ocultando ou praticando outro dos verbos do 
tipo penal incriminador.

Nesse contexto, a aplicação do disposto no comando legal sobre o 
crime de receptação deve ser feita de forma a efetivamente proteger o bem 
jurídico penalmente tutelado, não se esvaziando o conteúdo da norma penal 
em concreto. É, portanto, dever do exegeta, ao analisar as normas penais, 
promover o direito fundamental de todos à segurança pública. Aliás, dispõe 
a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei nº 4.657, de 
4 de setembro de 1942, com a redação dada pela Lei nº 12.376/2010, antes 
denominado “Lei de Introdução ao Código Civil”, nomenclatura corretamente 
alterada: “Art. 5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela 
se dirige e às exigências do bem comum.”. E é exigência do bem comum que 
se promova a segurança pública, direito de todos.

Ante o exposto, conclui-se que, para o exercício do direito de ação 
para a responsabilização criminal por delito de receptação, bem como para o 
édito condenatório, é prescindível comprovar que tenha havido crime patri-
monial anterior, podendo ser aceitos, como crimes pressupostos, delitos de 
natureza distinta.

E, da mesma forma, a interpretação do art. 180 do Código Penal que 
melhor se coaduna com a tutela da segurança pública, com a finalidade 
social e a mens legis desta norma penal, é a que admite, para fins de infração 
penal pressuposta, também, a adulteração do sinal identificador do veículo 
automotor.
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Por fim, ressalte-se que é critério de hermenêutica afastar resultados 
interpretativos que levem ao absurdo14. E gerar impunidade de quem pratica 
dolosamente verbo do art. 180 do Código Penal em que não se consegue 
descobrir os sinais originais de veículos automotores diante da sofisticada 
forma de sua adulteração é um resultado absurdo, não somente pelo senti-
mento de impunidade que desperta no autor do delito e na sociedade, mas 
também pela grave violação da segurança pública que causa.

      
GLINA, N. Receiving and predicate offenses: a motor vehicle tampering as 
previous crime for configuration of the criminal offense of receiving stolen 
goods. Justitia, São Paulo, v. 204/205/206, p. 77-91, Jan./Dec. 2013-2014-
2015.

• ABSTRACT: Crimes, including those against property, with or without 
violence or serious threat to the person, have in illicit drug dealing and 
specially in the handling of stolen goods, the necessary stimulus for the 
growth verified in the national scene, bringing the levels of population 
insecurity to alarming levels. Therefore, the correct application of the legal 
content of the crime named in Brazil “fencing” is essential to the achie-
vement of preventive and repressive purposes, protecting society and the 
legal asset under penal protection.

• KEY WORDS: Receiving of stolen good. Previous crimes. Tampering with 
motor vehicle identifier signal.
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medidas socioeducativas. 3.1 Quando o infrator cumpre medida socioe-
ducativa e comete novo delito durante a execução – art. 45, § 1º, da Lei do 
Sinase. 3.2 Quando o adolescente for sancionado com uma nova medida 
socioeducativa, aplicada em razão de ato infracional cometido antes do 
cumprimento de medida socioeducativa atual. 3.3 Quando o adolescente 
for sancionado com uma nova medida socioeducativa de internação, 
aplicada em razão de ato infracional cometido antes do cumprimento 
da medida socioeducativa. 3.4 Cumulação de medidas. Conclusão. 
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• RESUMO: Com a vigência da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que 
instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), 
vários questionamentos surgiram em razão das inovações apresentadas. 
Uma delas trata da unificação das medidas socioeducativas. O presente 
artigo traça algumas considerações a respeito do citado instituto, com 
uma visão mais prática dos problemas a serem enfrentados, em face das 
medidas aplicadas ao adolescente infrator.

• PALAVRAS-CHAVE: Sinase. Execução. Medidas. Socioeducativas. Unifi-
cação.

Introdução
Sempre que uma nova lei entra em vigor, há necessidade de analisá-la 

em face de todo o sistema legal, de modo a proporcionar uma interpretação 
que melhor atenda aos seus objetivos. É o caso da Lei nº 12.594/2012, que 

* Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Mestre em Educação. 
Membro do Conselho Consultivo da Fundação Abrinq e da Comissão de Acessibilidade do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 

** Oficial de Promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Bacharel em Direito.
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instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). De 
maneira mais específica, a referida lei tratou dos programas de atendimento 
e da execução da medida socioeducativa apresentando toda uma sistemática 
a ser observada para o seu cumprimento.

Sabe-se que 

[...] o Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta regras 
para a imposição das medidas socioeducativas. Tais regras não 
estabelecem relação direta entre o ato praticado e a medida, 
ou seja, a aplicação de determinada medida não é necessa-
riamente consequência direta da prática de um dado delito, 
pois são normas de caráter geral e exigem uma análise global 
da situação (delito e infrator) para verificar a adequação da 
medida a ser imposta. (FERREIRA, 2006, p. 400)

Assim, as diretrizes a serem observadas no momento da aplicação das 
medidas socioeducativas são: (a) comprovação do ato infracional; (b) aplicação 
isolada ou cumulativa da medida; (c) substituição da medida aplicada; (d) 
necessidade pedagógica e fortalecimento dos vínculos familiares; (e) relação 
de proporcionalidade; (f) proibição de trabalho forçado; e (g) tratamento 
especial aos adolescentes com deficiência intelectual. 

Pois bem. As diretrizes apresentadas também deverão ser obser-
vadas no momento da execução das medidas citadas. No entanto, a Lei 
nº 12.594/2012, ainda estabeleceu os seguintes princípios referentes à 
execução:

Art. 35. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á 
pelos seguintes princípios: 
I – legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento 
mais gravoso do que o conferido ao adulto; 
II – excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição 
de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de 
conflitos; 
III – prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas 
e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas; 
IV – proporcionalidade em relação à ofensa cometida; 
V – brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em 
especial o respeito ao que dispõe o Art. 122 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 
VI – individualização, considerando-se a idade, capacidades e 
circunstâncias pessoais do adolescente; 
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VII – mínima intervenção, restrita ao necessário para a reali-
zação dos objetivos da medida; 
VIII – não discriminação do adolescente, notadamente em 
razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação 
religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a 
qualquer minoria ou status; e 
IX – fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no 
processo socioeducativo. (grifou-se)

Do exposto, verifica-se que o tema referente à aplicação e execução 
da medida socioeducativa se apresenta de maneira complexa, e sua análise 
requer estudo detalhado de seus institutos para que o objetivo da lei seja 
alcançado. Esse é o norte do presente artigo, que visa analisar de maneira 
específica a questão da unificação das medidas socioeducativas aplicadas, 
com base nos princípios e diretrizes estabelecidos pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – e pela 
Lei nº 12.594/2012, que implantou o Sinase. Como proceder à unificação 
das medidas socioeducativas? Quais medidas permitem a unificação? Há 
necessidade de elaboração de algum cálculo das medidas unificadas? Esses 
questionamentos é que impulsionaram o presente estudo, cuja pretensão 
não é de esgotar o tema, mas apontar algumas diretrizes que possam ajudar 
na atuação prática dos operadores do Direito.

1 Procedimento referente à execução das medidas
O ordenamento jurídico brasileiro era desprovido de uma lei que 

regulamentasse a execução das medidas socioeducativas, diferentemente 
da questão envolvendo o maior de idade que dispunha da Lei de Execução 
Penal (Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984). Dessa forma, o procedimento 
que se observava obedecia às diretrizes estabelecidas no ECA, com as 
adaptações necessárias decorrentes de peculiaridades locais, o que dava 
margem à discricionariedade do julgador e resvalava, muitas vezes, em ações 
arbitrárias.

Essa lacuna foi preenchida com o advento da referida Lei nº 12.594/2012, 
que instituiu o Sinase, regulamentando a execução das medidas socioedu-
cativas destinadas ao adolescente que pratique ato infracional. Com essa 
nova lei, busca-se: (a) a unificação dos procedimentos; (b) a melhoria no 
atendimento ao adolescente infrator; e (c) a melhoria na gestão do sistema 
socioeducativo.
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Especificamente em relação à execução das medidas socioeducativas, 
a lei em questão estabeleceu dois procedimentos diferenciados a serem 
observados: (a) as medidas de proteção, de advertência e de reparação de 
dano, quando aplicadas de forma isolada, serão executadas nos próprios 
autos do processo de conhecimento, ou seja, torna-se desnecessária 
a instauração de procedimentos de execução, por serem medidas que se 
exaurem em si mesmas (art. 38); e (b) para as medidas socioeducativas de 
prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou 
internação, será instaurado um processo de execução para cada adoles-
cente. Isto é, há necessidade da instauração de procedimento autônomo 
para acompanhamento das medidas (art. 39).

Vale lembrar ainda que o Município é responsável pela execução das 
medidas socioeducativas em meio aberto (liberdade assistida e prestação 
de serviço à comunidade) e, o Estado, pelas medidas de semiliberdade e 
internação.

No caso, o que merece análise refere-se à aplicação de mais de uma 
medida socioeducativa ao adolescente infrator. Como fazer a sua execução, 
seja ela em meio aberto ou fechado, de responsabilidade do Estado ou do 
Município? Como unificar as medidas e os procedimentos para atingir os 
objetivos da lei, já que esta deve orientar uma ação uniforme? 

2 Da unificação das medidas socioeducativas
Dentre as inovações introduzidas pelo Sinase, cumpre destacar o 

instituto da “unificação das medidas”, previsto no art. 45 e seguintes da 
referida legislação. Diz a Lei:

      
Art. 45. Se, no transcurso da execução, sobrevier sentença de 
aplicação de nova medida, a autoridade judiciária procederá 
à unificação, ouvidos, previamente, o Ministério Público e o 
defensor, no prazo de 3 (três) dias sucessivos, decidindo-se em 
igual prazo. 

§ 1º É vedado à autoridade judiciária determinar reinício de 
cumprimento de medida socioeducativa, ou deixar de consi-
derar os prazos máximos, e de liberação compulsória, previstos 
na Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), excetuada a hipótese de medida aplicada por ato 
infracional praticado durante a execução. 

§ 2º. É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de 
internação, por atos infracionais praticados anteriormente, a 
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adolescente que já tenha concluído cumprimento de medida 
socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido 
para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos 
absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioedu-
cativa extrema. (grifou-se)

Natureza jurídica do instituto da unificação – Segundo Fonseca (apud 
MIRABETE, 1987, p. 316), “a unificação das medidas socioeducativas é um 
incidente da execução, como dizia Mirabete (1987, p. 198) referindo-se ao 
processo de execução penal, significando que, por ela se reduz a duração das 
penas aplicadas nas várias sentenças. Isso, mutatis mutandis, é que deve ser 
considerado para as medidas socioeducativas”. 

Competência – O Juiz responsável pela execução do adolescente 
infrator é também o responsável pela análise do incidente de unificação das 
medidas socioeducativas.

Prazo – Três dias é o prazo para a defesa e o Ministério Público se 
manifestarem e também o prazo para o Juiz julgar a unificação das medidas.

Objetivo da unificação – Na esfera penalista, a unificação visa adequar 
as penas privativas de liberdade aplicadas ao condenado ao prazo máximo 
de 30 anos de prisão, bem como determinar o regime de cumprimento, 
concessão de livramento condicional, da conversão para pena restritiva de 
direito (art. 180 da LEP), saídas temporárias (art. 124 da LEP) etc.

Em um paralelo com a Justiça infanto-juvenil, observa-se que, inicial-
mente, deve ocorrer a unificação das medidas socioeducativas a fim de 
adequá-las aos prazos máximos estabelecidos no ECA para o cumprimento, 
quais sejam: (a) internação: prazo máximo de três anos, com reavaliação 
a cada seis meses ou liberação compulsória ao completar 21 anos; (b) 
semiliberdade: não há prazo determinado, aplicando-se no que couber as 
disposições relativas à internação; (c) liberdade assistida: prazo mínimo de 
seis meses, podendo ser prorrogada a qualquer tempo; e (d) prestação de 
serviços à comunidade: não poderá exceder a seis meses.

Não se discute a unificação para fins de regressão ou progressão da 
medida socioeducativa, uma vez que a “substituição da medida por outra 
mais gravosa, somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, após o devido 
processo legal, fundamentada em parecer técnico e precedida de prévia 
oitiva do adolescente” (art. 43, § 4º, do Sinase). No que tange à progressão 
da medida, dependerá de parecer técnico favorável (art. 42) e não somente 
do prazo estabelecido para o seu cumprimento. 
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Procedimento – Além do objetivo mencionado, a unificação das medidas 
socioeducativas busca uniformizar a execução das medidas aplicadas e deve 
seguir algumas regras básicas como: (a) elaboração de cálculo das medidas 
socioeducativas unificadas, que pode ser substituído pela apresentação de 
informações por parte do órgão executor ou do Judiciário; (b) oitiva do Minis-
tério Público e Defensor a respeito do referido cálculo; e (c) homologação 
judicial da unificação (art. 45). É certo que a lei não discrimina o cálculo 
citado, contudo, deixa expressamente consignada a necessidade da manifes-
tação das partes e posterior homologação judicial. Essa manifestação deve 
referir-se ao procedimento adotado para a unificação, que se materializa 
com a elaboração de um cálculo em que fique consignado o início e o fim do 
prazo estabelecido para o cumprimento da medida.

Cabimento – A unificação da medida somente será verificada se o 
adolescente em conflito com a lei já cumpre medida socioeducativa e foi 
sancionado com outra, idêntica, ou da mesma natureza. Nessa hipótese, 
deve-se verificar se a medida aplicada decorre ou não de ato infracional 
praticado durante a execução (art. 45, § 1º). 

Apesar de entendimento contrário, a unificação somente será 
processada se for aplicada ao adolescente a mesma medida socioeducativa 
que já cumpre. Em se tratando de medidas de natureza diversa e que podem 
ser cumpridas em meio aberto, não há que se falar em unificação, pois 
haverá procedimentos distintos de execução em nome do adolescente, que 
poderão ser apensados, a fim de facilitar a fiscalização de seu cumprimento 
pelo Juízo da Infância e da Juventude, mas não a sua unificação. 

Em face disso, duas hipóteses são estabelecidas pela lei para a unifi-
cação das medidas socioeducativas, conforme a seguir.

1ª hipótese – A medida não corresponde a ato infracional 
praticado durante a execução, mas relativa a fato anterior: nessa 
situação, não há o reinício do cumprimento. Deve-se considerar 
o prazo da medida que está sendo executada, que também terá 
pertinência em relação a essa nova medida aplicada.

2ª hipótese – A medida socioeducativa foi aplicada em razão de 
ato infracional praticado durante a execução de outra medida 
socioeducativa. Nesse caso, pode-se determinar o reinício do 
cumprimento da medida.

      
Não cabimento – A Lei estabeleceu que não cabe unificação e veda a 

aplicação de medida de internação em razão de atos praticados anterior-
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mente a adolescente que já cumpriu tal medida ou que tenha sido transferido 
para uma medida menos rigorosa (art. 45, § 2º, do Sinase).

3 Quadro de unificação das medidas socioeducativas
De acordo com o disposto no Sinase, podem ocorrer as seguintes 

hipóteses relativas à unificação:

3.1 Quando o infrator cumpre medida socioeducativa e comete novo 
delito durante a execução – art. 45, § 1º, da Lei do Sinase 
Internação versus internação – O adolescente cumpre a medida de 

internação e, por conta do envolvimento em novo ato infracional durante 
o cumprimento da medida, a ele é imposta nova medida de internação. Há 
possibilidade de unificação, com reinício do cumprimento de medida socio-
educativa. Nessa hipótese, o prazo inicial do cumprimento da medida será 
estabelecido pela segunda decisão que determinou a internação do infrator.

Semiliberdade versus semiliberdade – O adolescente cumpre a medida 
de semiliberdade e, por conta do envolvimento em novo ato infracional 
durante o cumprimento da medida, a ele é imposta nova medida de semili-
berdade. Nessa situação, ocorrerá a unificação, em que o infrator continuará 
a cumprir a medida de semiliberdade, com reavaliação a cada seis meses 
para fins de progressão. Uma vez que tenha sido aplicada medida durante 
o cumprimento da execução, deverá a autoridade judiciária determinar o 
reinício de cumprimento da medida socioeducativa após a segunda decisão, 
com novas avaliações. 

Liberdade assistida versus liberdade assistida – O adolescente cumpre 
a medida de liberdade assistida e, por conta do envolvimento em novo ato 
infracional durante o cumprimento da medida, a ele é imposta nova medida 
de liberdade assistida. Ocorrerá a unificação; nesse caso, o adolescente 
reiniciará o prazo de cumprimento da medida de liberdade assistida, descon-
siderando o prazo da medida já cumprido. Essa situação ainda não impede 
eventual prorrogação da medida ao final do prazo de cumprimento, caso se 
verifique a necessidade de intervenção. Em outras palavras, a unificação da 
medida de liberdade assistida é compatível com a prorrogação da medida. 

Prestação de serviços à comunidade versus prestação de serviços à 
comunidade – Ao ser aplicada ao infrator a medida de prestação de serviço 
à comunidade em face de um novo delito praticado durante a execução de 
idêntica medida, ocorrerá a unificação de ambas, observando-se que o prazo 
máximo de prestação não poderá ultrapassar seis meses (art. 117, caput, do 
ECA).
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3.2 Quando o adolescente for sancionado com uma nova medida socio-
educativa, aplicada em razão de ato infracional cometido antes do 
cumprimento da medida socioeducativa atual
O § 1º do art. 45 da Lei do Sinase estabelece que, nessas hipóteses, 

está vedado determinar o reinício do cumprimento da medida ou deixar de 
considerar os prazos máximos e de liberação compulsória previstos no ECA. 
Em outros termos, o reinício da medida e a sua unificação somente é cabível 
quando se referir a medida socioeducativa aplicada por ato infracional 
praticado durante a execução. Caso a medida seja aplicada em razão de ato 
infracional praticado antes da execução, poderá ser levada em consideração 
para fins de avaliação de eventual progressão da medida socioeducativa.

Diante dessa regra, em determinados procedimentos poderá ser 
questionado o interesse de agir do órgão do Ministério Público, já que 
eventual intervenção estatal não redundará em cumprimento de medida 
socioeducativa. 

3.3 Quando o adolescente for sancionado com uma nova medida socioe-
ducativa de internação, aplicada em razão de ato infracional cometido 
antes do cumprimento da medida socioeducativa
Por fim, a última regra a ser analisada refere-se à estabelecida no art. 

45, § 2º, da Lei do Sinase, que veda a aplicação da medida socioeducativa 
de internação para aqueles atos praticados anteriormente pelo adolescente 
que já concluiu o cumprimento de idêntica medida ou que tenha sido trans-
ferido para o cumprimento de medida menos gravosa. O propósito da regra 
é possibilitar ao infrator que apresentou méritos para progressão continuar 
na sua trajetória de ressocialização e não regredir para o regime fechado. 

 Essa regra, como a estabelecida no § 1º, poderá levar à falta de 
interesse de agir do órgão do Ministério Público em determinados procedi-
mentos, já que eventual intervenção estatal não redundará em cumprimento 
de medida socioeducativa. 

3.4 Cumulação de medidas 
Caso o adolescente cumpra medida socioeducativa em meio aberto 

e por conta do envolvimento na prática de novo ilícito e a ele for aplicada 
nova medida, também em meio aberto, mas diferente da que ele já cumpre, 
poderá ocorrer sua execução cumulativa, mas não a unificação. A cumulação 
somente é viável se ocorrer a possibilidade de cumprimento concomitante 
das duas medidas, como por exemplo, liberdade assistida e prestação de 
serviço à comunidade.
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Conclusão
Verifica-se que o tema referente à unificação das medidas socioedu-

cativas proporciona vários questionamentos em face das peculiaridades 
das medidas e em razão das novas regras estabelecidas. Com certeza, 
a interpretação jurisprudencial e doutrinária proporcionará um melhor 
encaminhamento das questões. 

Contudo, não se pode ignorar que essas regras devem ser aplicadas 
e interpretadas de acordo com os princípios estabelecidos pelo ECA e pela 
Lei do Sinase. Nesse sentido, destaca-se o regramento contido no art. 1º, § 
2º, desta Lei, que estabelece os objetivos das medidas socioeducativas, nos 
seguintes termos:

§ 2º Entendem-se por medidas socioeducativas as previstas no 
art. 112 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), as quais têm por objetivos: 
I – a responsabilização do adolescente quanto às consequências 
lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a 
sua reparação; 
II – a integração social do adolescente e a garantia de seus 
direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu 
plano individual de atendimento; e 
III – a desaprovação da conduta infracional, efetivando as 
disposições da sentença como parâmetro máximo de privação 
de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites 
previstos em lei. (grifou-se)

Com as observações apresentadas, conclui-se que a unificação das 
medidas socioeducativas é um incidente da execução que deve ser aplicado 
estritamente nos termos do estabelecido no art. 45 da Lei do Sinase, visando 
garantir os prazos máximos estabelecidos pelo ECA no que se refere ao cumpri-
mento das medidas. Com isso, há um regramento específico a ser seguido 
por todos os operadores do Direito.

FERREIRA, L. A. M.; DOI, C. T. Unification of educational measures. Justitia, 
São Paulo, v. 204/205/206, p. 93-102, Jan./Dec. 2013-2014-2015.

• ABSTRACT: With the enactment of Law No. 12,594, of January 18, 2012, 
which instituted the Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(Sinase), many questions have arisen because of the presented innova-
tions. One of them deals with the unification of educational measures. 
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This article provides some considerations regarding the said institute, with 
a more practical view of the problems to be faced, in view of the measures 
applied to the violator teenager.

• KEY WORDS: Execution. Measures. Socio-educational. Unification.
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A Incompatibilidade entre a Execução Singular
e a Habilitação do Crédito

Nilton BELLI FILHO*

• SUMÁRIO: 1 Noções preliminares – introdução. 1.1 Processo de execução: 
algumas considerações e particularidades. 1.2 Espécies de títulos e suas 
respectivas execuções. 2 Instrumentos processuais para o credor. 2.1 
Execuções singular e coletiva em face do devedor comerciante. 2.2 O credor 
na falência: habilitação. 2.3 Execuções singular e coletiva: suspensão e 
extinção. 3 Encerramento da falência e sua consequência nas execuções. 
3.1 Recuperação judicial e execução singular. 3.2 Execuções individuais 
e o Decreto-lei nº 7.661/1945. 3.3 Extinção da execução e efetividade 
processual: anseios. Conclusão. Referências.

• RESUMO: Este trabalho tem por finalidade central apreciar as relações 
entre a execução individual do credor e a declaração de falência de seu 
devedor. Procurou-se fazer sintético apanhado das nuances do processo 
executivo manejado pelo credor individualmente considerado e, posterior-
mente, traçou-se comparação deste com a falência, a execução de natureza 
coletiva. Com isso, e extravasando o âmbito legislativo, chegou-se à conclusão 
sobre a possibilidade jurídica de imediata extinção da ação individual 
quando em curso a falência, se nesta o credor já fora aceito no certame, 
mediante declaração do falido ou deflagração do incidente da habili-
tação do seu crédito. Foram examinados os aspectos legais, bem como a 
doutrina especializada e as decisões dos tribunais sobre esse tema. Nesse 
exercício, também foram feitos alguns paralelos com o sistema falimentar 
anterior. Assim, verificou-se a inocuidade da manutenção da suspensão 
da execução singular quando em curso processo falimentar, pois incompa-
tível com o procedimento de habilitação de crédito. Há intenção de 
se contribuir para evitar excesso impertinente de ações individuais 

*   Promotor de Justiça da Capital/SP. Mestrando LLM pela Washington University-St. Louis/
USA. Pós-graduado em Direito Empresarial pelas Faculdades Metropolitanas Unidas 
(FMU)/SP. Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP).
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de execução em detrimento de sujeitos em processo falencial, a consumir 
inutilmente a máquina judiciária.

• PALAVRAS-CHAVE: Devedor empresário. Execução singular. Pedido de 
falência. Incompatibilidade. Economia processual.

1 Noções preliminares – introdução
1.1 Processo de execução: algumas considerações e particularidades

A ação de execução se instaura com um título consubstanciando um 
direito de crédito daquele que o ostenta, e o titular desse direito visa satis-
fazer tal pretensão; mediante interveniência estatal para realização de atos 
materiais, chega-se à plena efetivação desse direito de crédito. 

Para Couture (1946, p. 367), a execução é o conjunto dos atos desti-
nados a assegurar a eficácia prática da sentença. E, acrescenta o mestre 
uruguaio, “trata-se, antes de tudo, de um conjunto de atos. Cabe acrescentar 
que êsses atos competem, normalmente, à atividade jurisdicional. Esta, por 
sua vez, pode requisitar validamente a colaboração dos órgãos administra-
tivos” (COUTURE, 1946, p. 361).

Por sua vez, Pontes de Miranda (apud SILVA, 2002, p. 25) assevera:

O ato executivo, que é o resultado final a que tende todo o 
processo de execução, corresponda ele a uma execução por 
créditos ou a uma forma de execução ‘lato sensu’, pode ser 
definido como o ato por meio do qual o Estado, através de seus 
órgãos jurisdicionais, transfere algum valor jurídico do patri-
mônio do demandado para o patrimônio do demandante, para 
satisfação de uma pretensão a este reconhecida e declarada 
legítima pela ordem jurídica. 

          
Enquanto no processo de conhecimento, o encerramento almejado da 

demanda se dá por sentença a apreciar o mérito da controvérsia (art. 487, I, 
do CPC/2015)1, a resolução do feito executivo se dá por sentença liberatória 

1    De acordo com Leite (2006, p. 91), “Sentença de mérito será assim o provimento judicial de 
primeira instância que encerra a fase de conhecimento ou de liquidação-cumprimento no 
processo civil, decidindo a pretensão veiculada pelas partes; e sentença terminativa será 
o provimento de mesmas características que, contudo, não julga a pretensão (mérito)”.
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do vínculo obrigacional do devedor com o credor, quando satisfeito este com 
o pagamento da quantia expressa no título executivo (arts. 924, II, e 945 
do CPC/2015). Apesar da terminologia “sentença” contida no art. 945 do 
CPC/2015, referida decisão não analisa o mérito da contenda previamente 
delimitada pelo título executivo2. 

Somente no âmbito dos embargos do devedor é albergada “sentença” 
que aprecia o mérito da questão, até porque estes possuem natureza de ação 
impugnativa do título e da própria execução (art. 914 e seguintes do CPC/2015). 
“Trata-se de processo de conhecimento que tem por objeto sentença consti-
tutiva destinada a desfazer, no todo ou em parte, o título executivo, ou anular 
a execução” (MARQUES, 2000, p. 350).

Como se sabe, no processo de execução a pretensão de direito material 
de seu autor vem expressa no título executivo já consolidado, sem haver 
necessidade de digressão prévia sobre o mérito da controvérsia, expresso nesse 
título. Embora não se discuta o mérito da pretensão executória e, salvo quando 
opostos embargos, podem ser verificadas no processo executivo algumas outras 
situações a merecer produção de sentença, mas de cunho meramente termi-
nativo como, por exemplo, ao se reconhecer a inexistência de condições da 
ação e pressupostos processuais, ou seja, quando apreciados os requisitos 
de admissibilidade para a deflagração da fase executiva. 

Com as modificações introduzidas no processo de execução, precipua-
mente a partir das Leis nos 11.232/2005 e 11.382/2006, como também pelo 
novel sistema advindo após a entrada em vigor da Lei nº 13.105/2015 que 
promulgou o novo CPC, a indagação sobre os requisitos de admissibilidade 
da execução ficou mais patente naquelas baseadas em título extrajudicial, 
porque o atual art. 509 do CPC, resultado dessas modificações, “criou no 
lugar do processo de execução uma fase de cumprimento de sentença, no 
âmbito do processo de conhecimento que formado o título” (LEITE, 2006, p. 
76), dispensando a instauração de um novo processo (= execução sine inter-
vallo) a implicar o esvaziamento do momento de verificação dos requisitos 
de admissibilidade da ação executiva. 

2   Marques (2000, p. 412) pondera: “O art. 794 está para o processo de execução como o art. 269, 
para o processo de conhecimento. Nesse último, fala o texto em extinção do processo com 
julgamento de mérito, linguagem que não pode ser empregada para o processo executivo em 
que não há julgamento do litígio”.
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Silva (2006, p. 35) diz que, “Em outras palavras, o vencedor da demanda 
cognitiva não precisa propor uma nova ação judicial para executar o réu 
(agora declarado) devedor, o que também torna desnecessária uma nova 
citação”.  

1.2 Espécies de títulos e suas respectivas execuções
Os títulos que dão guarida à instauração do processo executivo se 

dividem em judiciais ou extrajudiciais, distinção das mais comezinhas do 
universo jurídico3,4.

No entanto, como este trabalho se dedica exclusivamente a abordar 
relações concebidas no universo do devedor empresário, à vista dos tipos de 
processos e títulos executivos estabelecidos, os modos mais conhecidos de 
ser demandado por seus credores são: (a) por meio de processo de execução 
comum, deflagrado com base nos arts. 509 e seguintes do CPC/2015 – se 
judicial o título apresentado – ou, nos arts. 797 e seguintes desse mesmo 
diploma, se de índole extrajudicial o título; e (b) por meio de pedido de 
falência, conforme a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de Falência 
e Recuperação de Empresas – LFRE), excepcionando-se a utilização desta aos 

3  Dinamarco (1987, p. 367) diz que, “Assim, o ordenamento positivo tem pautado a sua 
atividade consistente em tipificar títulos executivos pelos critérios da existência de decla-
ração do próprio devedor (títulos extrajudiciais em geral) ou do contraditório perante 
órgãos estatais (títulos judiciais; inscrição da dívida ativa)”.

4   Santos (2013, p. 64), por sua vez, esclarece: “Os títulos executivos decorrem de um acerta-
mento de crédito, como tal previsto em lei. O direito de crédito tem por correspondência, 
certamente, um débito de dinheiro, de coisa ou de fato.
A forma mais eficaz de acertamento de crédito é a sentença, ou decisão judicial, já que 
o pronunciamento jurisdicional importa em definitividade da definição das relações 
jurídicas, mas, agora, de acordo com o novo sistema processual, a sentença se cumpre de 
modo autônomo, independentemente de propositura de ação executória, simplesmente 
em prosseguimento ao processo de conhecimento (ver 1º v., 397).
Permite-se também aos particulares o acertamento das relações de crédito e débito, 
independentemente de pronunciamento judicial, desde que se atendam formas devida-
mente estabelecidas em lei.
Emanados do órgão jurisdicional, ou por ele chancelados, os títulos são chamados 
‘judiciais’. Criados pela vontade dos particulares, os títulos são ‘extrajudiciais’”. 
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sujeitos inscritos nos incs. I e II do art. 2º da LFRE que, apesar de exercerem 
atividade lucrativa, não podem ser demandados com fulcro nessa Lei5.

Especificamente na falência, pelo contido nos arts. 6º e 99, inc. V, 
da LFRE, as ações e execuções individuais em prejuízo do devedor ficam 
suspensas até o encerramento do processo falimentar. A decretação da 
falência provoca imediata suspensão na tramitação das eventuais ações ou 
execuções manejadas individualmente em face do devedor sujeito às agruras 
da quebra e, segundo a regra do art. 7º da LFRE, os interesses dos credores 

5  Extrai-se do Tribunal paulista: Primeiro porque é assente na jurisprudência o entendi-
mento de que, uma vez inadimplida a obrigação, é lícito ao credor optar pela execução 
individual ou então pela execução coletiva mediante o pedido de falência do devedor, 
desde que configurada, neste último caso, alguma das hipóteses previstas no art. 94 da 
Lei nº 11101/05. E aludida licitude decorre do fato de que ambas as vias estão contem-
pladas na lei, de sorte que não cabe ao Judiciário obstar qualquer delas.
Nesse sentido, já há muito decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que o 
“Ordenamento jurídico põe à disposição do credor lesado por inadimplemento de comer-
ciante, dois caminhos, absolutamente lícitos, a saber: a) o primeiro linear e barato que é 
requerer a declaração da falência materializada pelo inadimplemento. Esta via, apesar de 
mais cômoda, é mais arriscada.
De fato, se o devedor por descuido ou falta de dinheiro, não pagar no prazo assinalado, 
instaura-se o processo falimentar e a nota promissória perde a força executiva, para 
tornar-se reles título quirografário, despido de qualquer preferência; b) a segunda via é 
a cobrança executiva. Para percorrê-la, o credor é obrigado a localizar bens do devedor, 
indicá-los à penhora, pagar o oficial de justiça, para que efetue a citação e, depois, para 
que consume a penhora. Depois, com o processo suspenso, o exequente é obrigado a 
esperar o julgamento dos embargos. Por último, decorridos vários anos, é compelido a 
despender mais dinheiro, para os editais de praça ou leilão. Como se vê, este segundo 
caminho é consideravelmente lento e dispendioso. [...] Em constatando que o comer-
ciante ‘sem relevante razão de direito’ não pagou, no vencimento, obrigação líquida, 
constante de título que legitime ação executiva, cumpre ao juiz declarar a falência. Não 
lhe é lícito furtar-se à declaração, a pretexto de que o credor está usando o pedido de 
falência, como substitutivo da ação de execução.” (REsp 515285/SC, 3ª Turma Rel. Min. 
Castro Filho, DJ 07.06.04).
E o referido entendimento encontra-se sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça nos 
seguintes termos: “A possibilidade de execução singular do título executivo não impede a 
opção do credor pelo pedido de falência.” (Súmula 42, TJSP). (TJSP, Apelação nº 0005658-
51.2012.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, 1ª Câm. Reservada de Dir. Empresarial, rel. 
Des. Maia da Cunha, j. 06.02.2014, v.u.).
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se voltam ao juízo falimentar, reputado universal para conhecimento de 
todos os assuntos envolvendo o devedor falido6.

É bem verdade que há exceções à atração de todos os interesses ao 
juízo universal, previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º da LFRE; porém, não 
serão esgrimidas neste estudo, voltado à regra geral da atração ao juízo 
falimentar e da imediata suspensão das ações e execuções em andamento, 
ficando restrita a presente abordagem aos processos executivos em que já 
se consolidou o quantum em prejuízo do falido7.

6  Para Frazão (apud TEPEDINO, 2012, p. 65-66), “No que diz respeito à universalidade do 
juízo falimentar, não há dúvidas de que se trata de princípio e pressuposto fundamental 
do concurso de credores, cuja observância tem a finalidade de assegurar a racionalidade 
e os objetivos do procedimento, inclusive no que diz respeito ao atendimento da ordem 
de preferência dos pagamentos. Daí porque é esperado que o juízo universal da falência 
se sobreponha às demais regras de competência.
Por essa razão, o princípio era acolhido pela anterior Lei de Falências (Dec.-lei 7.661/45), 
assim como consta expressamente da atual legislação (Lei 11.101/2005), que prevê, no 
seu art. 76, que ‘o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações 
sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e 
aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo’
Esta norma precisa ser compreendida em conjunto com o art. 6º, da mesma lei, segundo 
o qual ‘a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação 
judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do 
devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário’, esclarecendo o § 
1º que ‘terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar 
quantia ilíquida’.
Da interpretação sistemática entre os dois artigos mencionados e a Constituição, pode-se 
afirmar que, além das três hipóteses constantes do art. 76 – as causas trabalhistas, as 
causas fiscais e as causas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou 
litisconsorte ativo –, são também exceções ao princípio da universalidade as ações que 
demandarem quantias ilíquidas (art. 6º, § 1º), bem como hipóteses específicas, como as 
ações sujeitas à competência da Justiça Federal e as ações imobiliárias”.

7 De acordo com Negrão (2010, p. 65), “Referida suspensão das ações em prejuízo do 
falido é excepcionada ‘em razão de o crédito nelas discutido não ter alcançado a liquidez 
necessária para integrar a massa de credores, como decorre dos §§ 1º e 2º do art. 6º 
da Lei Falimentar: (a) ações em que o credor demandar quantia ilíquida; (b) as ações 
relativas a créditos oriundos de natureza trabalhista, até sua apuração em sentença no 
Juízo Trabalhista.’ A lei anterior excetuava, ainda, por razões de economia processual, as 
execuções individuais dos credores do falido e dos sócios com responsabilidade ilimitada, 
nas quais os bens penhorados se achassem em praça, com dia definitivo para arrema-
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2 Instrumentos processuais para o credor
2.1 Execuções singular e coletiva em face do devedor comerciante

O credor que possui título líquido e certo em face do devedor comer-
ciante, para exigi-lo, tem à disposição o ajuizamento de ação executiva 
singular ou, ainda, a derrocada pública, sujeitando-o às drásticas consequ-
ências da falência8.

Se esse credor optar pela via executiva singular, pode ocorrer que, à 
época da propositura desta, esteja em curso processo para a declaração de 
falência daquele mesmo comerciante. Desse modo, o credor que ajuizou 
execução singular será compelido a receber a quantia se aberta falência 

tação (LFA, art. 24). A nova Lei Falimentar é omissa a esse respeito, mas o fundamento 
inspirador da norma permanece e deve nortear o magistrado da execução na decisão de 
manter a hasta, atendendo à celeridade e à economia processual, princípios abraçados 
expressamente pela nova legislação (art. 75, parágrafo único).
Portanto, as execuções individuais dos credores da falida ou de seus sócios solidários, 
anteriores à quebra, quando os bens já se encontram em praça com dia definitivo 
para arrematação, não são atraídas ao Juízo universal da falência, como também não 
incide sobre elas o efeito da suspensão, mas o administrador judicial será intimado para 
acompanhar a tramitação, sob pena de nulidade do processo (art. 76), cuidando para 
que o numerário apurado venha a juntar-se aos depósitos bancários eventualmente 
realizados a esse tempo”.

8   Carvalho de Mendonça (1960, p. 19-20), diz que, “Em verdade, a falência é uma execução 
extraordinária ou coletiva.
Na execução ordinária, singular ou exclusiva, um ou mais bens determinados, móveis ou 
imóveis, parte do ativo do devedor, são penhorados em proveito de um ou outro credor, 
que age individualmente.
Na falência, arrecada-se o patrimônio disponível do devedor, garantia comum dos 
credores, e congregam-se todos êstes, para a defesa coletiva dos seus direitos e inter-
esses.
Não é a falência o meio normal de obter o credor o cumprimento exato da obrigação 
assumida pelo devedor, se este, por motivos atendíveis ou ainda por culpa, má-fé ou 
fôrça maior, não a desempenha, nem se acha em condição de desempenhá-la, mas o 
remédio extraordinário, que institui o concurso de credores sôbre o patrimônio realizável 
do devedor comum, manifestada que seja a impossibilidade de satisfazer pontualmente 
os seus compromissos. Se o devedor não paga a um credor, cujo título de obrigação é 
indiscutível, e se se revela privado de recursos para satisfazer a todos os credores, não 
bastariam os remédios ordinários autorizados pelas leis do processo, inspirados no 
conceito individualista. A comunhão de prejuízos certos ou prováveis impõe e justifica 
a constituição de outro aparelho, no qual se sujeite o patrimônio do devedor a uma 
ordenada e universal execução”.



112 Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-2014-2015

e instaurado o concurso entre os credores, submetendo-se às vicissitudes 
do processo falimentar; enquanto isso, sua execução individual ficará, em 
princípio, suspensa9.

Isso porque um dos pilares do direito falimentar é a pars conditio credi-
torum a impor que todos os credores do devedor falido sejam obrigados a 
obter suas pretensões mediante ingresso na execução de natureza coletiva (a 
falência); nesta, todos os interessados virão ao juízo universal que proferira a 
quebra para buscar a satisfação desses interesses juridicamente protegidos10. 
A falência faz nascer uma execução concursal a ser dirimida pelo confronto 
entre várias categorias de credores, cuja ordem é expressa na lei de regência 
(arts. 83 e 84 da LFRE), e essa classificação determina a prevalência de um 
credor em relação ao outro no momento do pagamento de seu respectivo 
montante11.

9   Sampaio de Lacerda (1965, p. 14) acentua: “Assim, a falência se caracteriza como um 
processo de execução coletiva, decretado judicialmente, dos bens do devedor comer-
ciante ao qual concorrem todos os credores para o fim de arrecadar o patrimônio 
disponível, verificar os créditos, liquidar o ativo, saldar o passivo, em rateio, observadas 
as preferências legais”.

10 DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Indeferimento, diante da falência 
decretada – Determinação legal de suspensão da execução – Incidência da Lei 11.101/05 
– Princípio da pars conditio creditorum que deve ser observado – Exeqüente que deve se 
submeter ao concurso de credores, sob pena de violação ao aludido princípio – Decisão 
mantida – Recurso não provido (TJSP, Ag. Ins. 0063588-64.2012.8.26.0000, de Campinas, 
rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 20.06.2012, data de registro 23.06.2012).

11 Carvalho de Mendonça (1960, p. 370-371) diz que, “Em virtude de declaração da falência, 
os credores concorrentes, presos pelo vínculo dos interêsses comuns, constituem-se em 
um corpo coletivo (corpus creditorum), com o fim de se informarem das fôrças do ativo 
e passivo do devedor, realizarem êste ativo e oportunamente partilharem entre si, na 
proporção de seus créditos e conformidade de seus direitos, o que fôr apurado.
A falência coloca os credores em um estado de associação a fim de procederem à liquidação 
rápida e igualitária do penhor comum. Ela institui o self-government dos credores. Ela cria 
para os credores, em suas relações recíprocas e nas relações com o falido, uma série de 
obrigações, positivas e negativas, tendo por objetivo o fim do instituto. Ela protege os 
credores com vantagens que de outro modo não teriam.
O direito a um crédito certo que, antes da declaração da falência, tinha cada credor, trans-
forma-se, com a superveniência desta, no de figurar no grande concurso e de receber um 
dividendo em quantidade que só a liquidação poderá determinar, dividendo conhecido 
sob o nome moeda de falência, exceto se a natureza do crédito o reveste de um caráter 
particular, tornando-o preferencialmente exigível. Que modificação completa no rito da 
execução ordinária!”.
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2.2 O credor na falência: habilitação
Ao se decretar a falência, uma das incumbências do falido perante o 

juízo é a declaração de todos os seus credores que serão comunicados da 
quebra a fim de acompanharem a exatidão das informações prestadas pelo 
devedor (art. 104 da LFRE).

Se os seus credores possuírem título inadimplido à época da decre-
tação da quebra e ainda não propuseram a devida execução, ou se não foram 
abarcados pela lista nominativa veiculada pelo falido (art. 104 da LFRE), será 
imprescindível a eles o incidente da habilitação do respectivo crédito na 
falência (arts. 8º a 20 da LFRE). Nesse incidente será apurada a viabilidade do 
título e de sua inclusão no certame, com o pagamento na fase oportuna (arts. 
139 a 153 da LFRE), ocasião em que a satisfação dos créditos será resolvida 
segundo os aludidos critérios de prevalência (arts. 83 e 84 da LFRE).

2.3 Execuções singular e coletiva: suspensão e extinção
Na hipótese de decretação da quebra transitada em julgado, não compor-

tando quaisquer recursos, ao credor que providencia a habilitação do título na 
falência recomenda-se, incontinenti, a comunicação desse evento ao juízo em 
que tramita sua execução singular, porquanto, agora, a mesma pendência 
será submetida ao juízo universal da falência.

Com isso, há palco para o juízo da execução singular extinguir o feito, 
não se exigindo que tenha de aguardar a satisfação do credor na falência, 
ciente que não haverá risco de reversão da competência para apreciação 
da pretensão do credor, firmada no juízo falimentar em face do trânsito em 
julgado da quebra, uma vez que somente dele se pode esperar o desfecho 
dos interesses dos credores12. 

12 De acordo com Ulhoa Coelho (2005, p. 38), “Um dos principais efeitos da decretação da 
falência em relação aos credores do falido é a suspensão das execuções individuais em 
curso. Cuida-se de consequência da edição da sentença declaratória da falência, que inicia 
o processo de execução concursal do empresário individual ou da sociedade empresária 
insolvável. Seria de fato despropositado que os credores pudessem continuar exercendo 
individualmente seu direito à cobrança judicial, concomitante à tramitação do concurso. 
Estariam, nesse caso, sendo desenvolvidas duas medidas judiciais de idênticas finalidades, 
a execução individual e a concursal. Por essa razão, suspendem-se as execuções em que 
seja executado o falido (aquelas em que ele é exequente prosseguem).
Essa suspensão, na grande maioria das vezes, será definitiva, isto é, corresponderá à 
extinção do processo. As execuções individuais apenas retornarão seu curso regular caso 
a decretação da falência seja reformada no julgamento do recurso (agravo ou embargos)” 
(grifou-se). 
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Persistir na ação individual configura indevido bis in idem em prejuízo 
do devedor, atacado em duas frentes – a individual e a coletiva (falimentar). 

Isso porque, se delineado e admitido o crédito na falência, tendo a 
massa falida arcabouço para solvê-lo, é despicienda a manutenção da 
execução singular porque fulminada pela ausência de interesse processual 
de seu postulante, a ser contemplado na falência13,14.

Mesmo que o credor individual não seja satisfeito na falência até o 
término desta, para receber integralmente seu quantum terá de manejar nova 
ação, porque dissipada a figura da massa falida com o aludido encerramento.

Pacheco (2001, p. 564) assinalava, sob a égide da lei derrogada, o 
cabimento da execução do saldo credor não contemplado no rateio:

           
[...] é outra ação, como qualquer execução. O problema é da 
competência: a) do juiz da ação, em que a sentença foi proferida; 
ou b) de qualquer juízo, por distribuição, em face de ter sido a 
sentença proferida na falência; ou c) do juízo do domicílio do 
réu. Não tem pertinência na invocação do art. 7º do Dec.-lei n. 
7.661. A falência já se encerrou15.

13 Veja-se a seguinte ementa: “EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – Ação declara-
tória de nulidade de negócio jurídico – Contrato bancário – Questão já decidida nos autos 
de habilitação de crédito – Decisão já transitada em julgada e crédito já incluso no quadro 
geral de credores – Ausência de interesse processual que justifique nova discussão sobre 
questão já decidida – Hipótese, ademais, que não se inclui na exceção prevista no art. 99 
da Lei 7.661/45 – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido, com observação” 
(TJSP, Apelação Cível nº 9107483-92.2007.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Privado, rel. 
Des. Jacob Valente, j. 27.04.2011, v.u., voto Nº 9229).

14 Veja-se, ainda: “HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Interesse processual – Crédito que já foi 
declarado no edital publicado por ocasião da concordata – Ação inútil Ausência de neces-
sidade da tutela jurisdicional do Estado para habilitar crédito já relacionado pela requerida 
– Arts. 159, § 1º, inc. VI e 173 do Decreto-lei nº 7.661/45 – Recurso não provido.” (TJSP, 
Ap. Cível nº 0108748-59.2005.8.26.0000, antigo nº 408.693.4/0-00, de Barueri, rel. Des. 
Carlos Augusto De Santi Ribeiro, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 18.10. 2011, voto nº 25.284).

15 Miranda Valverde (1948, p. 169) sinalizava a inviabilidade de prosseguimento da execução 
individual, suspensa em razão do decreto de falência, mesmo quando já findo o feito 
falencial, obtemperando: “As ações e execuções individuais, que a declaração da falência 
suspende o curso delas, poderão ter andamento após o encerramento do processo de 
falência? Pela lei revogada, em uma hipótese, pelo menos, podia o credor prosseguir 
na ação que movera contra o devedor antes da declaração da falência: quando o seu 
crédito havia sido contestado pelo falido (Dec n. 5746, de 1929, art. 136, § 3º). A carta de 
sentença não tinha fôrça executiva.
Com a lei em vigor, pode dizer-se, que, encerrado, por sentença, o processo de falência, 
não é lícito ao credor continuar com a ação ou a execução iniciada anteriormente. A 
execução do saldo far-se-á pela forma prevista no art. 133”.
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Contudo, a praxe forense, embasada na interpretação literal dos arts. 
6º e 99, inc. V, da LFRE, demonstra que as referidas execuções individuais 
permanecem sobrestadas, às vezes indefinidamente, sem que decisão judicial 
lhes ponha termo; aliás, mesmo quando já encerrado o processo falimentar 
e satisfeito o credor exequente, autor da ação individual, nota-se persistir a 
suspensão dessa execução. Mas, como assinalado, se irreversível o decreto 
de falência, com trânsito em julgado e já habilitado seu crédito, praticamente 
nenhum ato processual há de ser praticado naquele feito individual.

Neste caso, com a satisfação no bojo da falência, o mais correto ao 
credor seria pedir a extinção da execução individual suspensa, em função 
da perda do objeto, não subsistindo o mínimo interesse processual em 
continuar nessa persecução. 

É ilógico imaginar que idêntica pretensão creditícia possa embasar 
dois procedimentos diversos, em detrimento do mesmo devedor; vale dizer, 
o mesmo crédito não pode suster execução individual e a habilitação, se e 
quando aberta a falência do empresário. 

Desnatura-se a sistemática processual civil ao se aceitar que o credor 
tenha – ainda que suspensa – duas vias processuais distintas para satisfazer a 
sua pretensão. E, como o juízo em que tramita a execução individual muitas 
vezes difere do que proferiu a quebra, comumente a ação individual continua 
tramitando sem comunicação do credor para necessária suspensão, dando 
azo à produção de determinações, despachos, cumprimento de mandados, 
intimações, publicações e tantos outros atos jurisdicionais inúteis, porquanto 
a discussão só poderá ser travada no campo da falência16,17.

16 Sampaio Lacerda (1965, p. 181-182) diz: “Não é concebível que concomitantemente 
se processem a falência e as ações individuais contra o devedor comum, uma vez que 
declarada a falência os credores devem ser satisfeitos com base no princípio da par 
conditio, em face de se tratar de uma execução coletiva em que todos os credores devem 
permanecer no mesmo pé de igualdade. Substituem-se, pois, as ações individuais pela 
coletiva. Com isso não se quer dizer que se extingue o direito individual dos credores. 
Suspende-se apenas até o encerramento da falência. O crédito que fôr contestado, 
após o encerramento ou a denegação da falência ou firmada a concordata, poderá ser 
executado pelo seu titular (art. 33). A suspensão opera-se com a declaração da falência. 
É o preceito do art. 24 quando diz que ‘as ações ou execuções individuais dos credores, 
sôbre direitos e interêsses relativos à massa falida, inclusive as dos credores particulares 
do sócio solidário da sociedade falida, ficam suspensas, desde que seja declarada a 
falência até o seu encerramento”.

17 Carvalho de Mendonça (1960, p. 378-380) esclarece que “A razão de ser da falência 
consiste em substituírem-se as execuções exclusivas ou singulares por uma execução 
geral ou coletiva, onde se proceda a liquidação integral do ativo e passivo do devedor.
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De acordo com Ulhoa Coelho (2005, p. 38), a única razão plausível 
para manutenção da execução individual suspensa é a hipótese de reversão 
da decretação da quebra em análise recursal, a impor às partes o retorno 
ao estado anterior, a autorizar ao credor individual a retomada da marcha 
executiva em detrimento do comerciante, parcialmente vitorioso ao obter 
o afastamento do decreto de falência. No entanto, se definitiva a quebra, 
injustificada a permanência da suspensão da execução individual.

Assim, além do desnecessário gasto energético na permanência da 
execução individual, mesmo suspensa, não se vê plausibilidade jurídica 
nesse privilégio conferido ao credor, podendo se valer de, pelo menos, duas 
vias processuais distintas para sua satisfação18. 

É imperioso o estabelecimento de uma linha de conduta no tratamento 
dessa problemática, quiçá com a pronta extinção da execução individual 
porquanto consagrada a prevalência do juízo universal da falência para 
pagamento dos credores. 

A essa inconveniência jurídica da manutenção de duas frentes em 
prejuízo do devedor comerciante se contrapõe o princípio da menor onero-
sidade que vigora no ordenamento processual – o favor debitoris – estatuído 

O exercício da ação individual dos credores é manifestamente incompatível com a 
falência. Daí o aforismo: concursus sistit processos.
O princípio fundamental da falência é, como temos dito, a igualdade entre os credores, 
a par conditio creditorum. Se cada um adquire o direito de impedir aos outros se 
avantajarem, perde em compensação, a liberdade de proceder por si só com o intento 
de pagar-se preferencialmente, salvo se legítima causa existe em favor de seu crédito. A 
falência neutraliza o vigilante esfôrço do devedor; na expressiva frase de KENT, the race 
of diligence between them to gain advantages is wholly interrupted (Commentaries on 
American law, vol. 2º., pág 635)”.

18 “Falência. Cobrança. Incompatibilidade. O processo de falência não deve ser desvirtuado 
para servir de instrumento de coação para a cobrança de dívidas. Considerando os 
graves resultados que decorrem da quebra da empresa, ou o seu requerimento merece 
ser examinado com rigor formal, e afastado sempre que a pretensão do credor seja tão 
somente a satisfação do seu crédito” (BRASIL. STJ, REsp 136.565/RS, 4ª Turma, rel. Min. 
Ruy Rosado de Aguiar, j. 23.12.1998, DJ 14.6.1999, p. 198).
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no atual art. 805do CPC/2015 que, aliás, repete similar inspiração do 
revogado art. 602 do CPC/197319,20.

Então, deve permanecer intocado apenas o incidente falimentar, 
de inconcussa prevalência, ensejando-se daí a necessidade de solução da 
execução individual, com produção de sentença terminativa, sem apreciação 
do mérito, até porque, como é cediço, decisão no mérito em processo 
executivo somente em sede de embargos.

3 Encerramento da falência e sua consequência nas execuções
Outro entrave constatado na prática forense é o do impedimento para 

se encerrar, com brevidade, falências em que a massa não possua ativos ou 
estes se mostrem insuficientes, ficando o juiz na dependência da conclusão 
de execuções individuais supostamente em andamento.

Para a postulação do término da falência, muitas vezes esbarra-se 
na verificação sobre o estádio de eventuais ações e outras pendências em 
face do falido. Felizmente, hoje as unidades judiciárias contam com alguma 
integração por força da informatização, mas no passado isso era raro, a 
obstar, por vezes, o já iminente encerramento da falência pela pequenez 
ou inexistência de ativos. Com isso, o juízo falimentar se via obrigado a 
aguardar informações atualizadas de outra unidade judiciária sobre a fase 
da ação individual e, comumente, tinha de postergar o prenunciado desate 

19 O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 620 do CPC, não é 
absoluto, devendo ser compatibilizado com o da razoável duração do processo e efeti-
vidade da execução – “Suspensão da execução em virtude da falta de bens penhoráveis 
(art. 791, III, CPC) – Decisão mantida – Recurso desprovido” (TJSP, Agravo de Instrumento 
0167737-14.2012.8.26.0000, São Paulo, rel. Des. Sérgio Shimura, 23a Câmara de Direito 
Privado, j.17.10.2012, data de registro 20.10.2012).

20 Mello Monteiro (2006, p. 213) ressalta que, “Inspirado em preceitos de justiça e equidade, 
norteados pelo princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da Constituição 
Federal), o princípio da menor onerosidade constitui um limite à execução de natureza 
jurídica e política. Deve, portanto, a execução ter o máximo de efetividade, mas sempre 
tendo em vista o menor sacrifício possível ao patrimônio do executado.
O ordenamento jurídico acolhe expressamente, no artigo 620, do Código de Processo 
Civil, o princípio da menor onerosidade, que não deixa de ser, também, uma das formas 
de manifestação do princípio da economia processual”.
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da falência. Isso representava mais um aditivo na tão combatida morosidade 
do Judiciário21.

No entanto, se houvesse pronta resolução das citadas execuções 
individuais, com a propalada extinção, porque preteridas em função da 
prevalência do juízo falimentar, de posse dessas informações, e sem maiores 
perquirições, o juízo da falência conseguia encerrar o feito em lapso temporal 
mais exíguo.

Apesar dos avanços da informatização, referido panorama ainda 
persiste porque os atores envolvidos nos processos falimentares pouco 
atentam para a viabilidade desse expediente, fazendo com que a demora 
no encerramento das falências frustradas e/ou sumárias se prolongue; se o 
entendimento ora pugnado, de imediata extinção da execução singular, fosse 
utilizado com maior frequência, as falências em questão seriam finalizadas 
mais rapidamente.

Pontue-se ainda que, encerrada a falência, corolário lógico disso é a 
extinção da pessoa jurídica, ficando os débitos não solvidos na responsa-
bilidade dos sócios que, por seu turno, podem ser demandados por esses 
credores não contemplados no rateio. Contudo, caso alguma execução 
singular ainda esteja suspensa, poderá retomar, em tese, seu curso regular. 
No entanto, terão os credores que adequar a execução suspensa em, pelo 
menos, dois aspectos: (a) no polo passivo, porque finda a pessoa jurídica, a 
ser substituída pelos sócios; e (b) na causa de pedir, pois o móvel que ensejou 
a execução suspensa agora cede passo à apontada insatisfação do autor no 
concurso falimentar.

21 Leonel (2010, p. 315/316) pondera: “A demora inerente à prestação jurisdicional, nesse 
quadro, é motivo de frustração de expectativas de quem espera por resposta do Estado-
-juiz, de perda de credibilidade para o Poder Judiciário, de estímulo ao descumprimento 
da lei e à inadimplência. É também, aditemos, fonte de perdas econômicas para o País, 
pois a instabilidade e a insegurança jurídica afastam investimentos imprescindíveis para 
o crescimento nacional, o que é fundamental para que o Brasil deixe de ser a eterna 
promessa, conhecida como “País do futuro”, e concretize seu potencial em nosso tempo 
de vida. Esse panorama está a exigir não só reformas legislativas – que, aliás, têm sido 
feitas em abundância no campo do processo civil e penal –, mas também incremento no 
que tange ao aparelhamento estrutural do Poder Judiciário e, o mais importante, a indis-
pensável mudança de mentalidade, pois, nada obstante nossa formação para ‘litigar’, 
torna-se imprescindível implantar a cultura da conciliação”.
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3.1 Recuperação judicial e execução singular
Embora até o momento praticamente nada foi abordado sobre a 

recuperação da empresa (arts. 47 a 72 da LFRE), cumpre salientar que nela, 
há muito, o Superior Tribunal de Justiça proclamou a inviabilidade do prosse-
guimento das ações e execuções individuais, quando aprovado o plano de 
reestruturação econômica, consoante os julgados coletados da obra de 
Salomão e Penalva Santos (2012, p. 25-26)22.

Segundo entendimento majoritário da Corte Superior, se toda resolução 
dos créditos em face da empresa tem de ser feita no juízo da recuperação 
em consonância com o plano aprovado pela assembleia de credores, e aceita 
a tese da extinção da ação individual em face de sociedade em recuperação, 
idêntico raciocínio pode-se aplicar à falência. Se a continuidade das ações 
individuais nessa circunstância não se justifica, pois o debate entre devedor 
e credor será feito segundo o plano de recuperação23, com maior acerto a 

22 São eles:
“Aprovado o plano de recuperação judicial, os créditos serão satisfeitos de acordo com 
as condições ali estipuladas. Nesse contexto, mostra-se incabível o prosseguimento das 
execuções individuais. Precedente (STJ, CC n.88661/SP, 2ª Seção, rel. Min. Fernando 
Gonçalves, DJU 03.06.2008).
A e. 2ª Seção desta a. Corte, ao sopesar a dificuldade ou mesmo total inviabilização 
da implementação do plano de recuperação judicial, decorrente da continuidade das 
execuções individuais, concluiu que, aprovado e homologado o plano de recuperação 
judicial, os créditos deverão ser executados de acordo com as condições ali estipuladas 
(STJ, CC nº 98264/SP, 2ª Seção, rel. Min. Massami Uyeda, DJU 06.04.2009).
A execução individual trabalhista e a recuperação judicial apresentam nítida incompatibi-
lidade concreta, porque uma não pode ser executada sem prejuízo da outra. A aparente 
clareza do art. 6º §§ 4º e 5º, da Lei 11.101/2005 esconde uma questão de ordem prática: 
a incompatibilidade entre as várias execuções individuais e o cumprimento do plano de 
recuperação” (STJ, CC n.73380/SP, 2ª Seção, rel. Min. Helio Quaglia, DJU 21.11.2008).
É competente o juízo da recuperação judicial para decidir acerca do patrimônio da empresa 
recuperanda, também da eventual extensão dos efeitos e responsabilidades dos sócios, 
especialmente após aprovado o plano de recuperação. Os créditos apurados deverão ser 
satisfeitos na forma estabelecida pelo plano, aprovado de conformidade com o art. 45 
da Lei 11.101/2005. Não se mostra plausível a retomada das execuções individuais após 
o mero decurso do prazo legal de 180 dias (STJ, CC nº 68173/SP, 2ª Seção, rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, DJU 04.12.2008)” (SALOMÃO; PENALVA SANTOS, 2012, p. 25-26).

23 Veja-se: “Empresa executada em regime de recuperação judicial. Pretendida extinção do 
feito em razão da homologação do plano de recuperação judicial. Indeferimento. Irresig-
nação procedente. Art. 59 da Lei 11.101/05 claro ao estabelecer a novação dos créditos 
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transferência dessas discussões para o âmbito da falência, até porque esta 
se materializa quando frustrado o intento recuperacional. 

Dessa forma, ao contrário do que se vê no cotidiano forense e, em 
analogia ao estatuído nos tribunais superiores, tem-se mais um sólido 
argumento a fortalecer a postura no sentido da extinção das ações indivi-
duais em detrimento do falido.

E se em vez da extinção fosse determinada a suspensão da execução 
em face da sociedade em recuperação, decorrido o prazo legal previsto 
no § 4º, do art. 6º, da LFRE, as ações retomariam seu curso regular; mas, 
diferentemente do asseverado nas ações em face da falida, nelas imutáveis 
ficariam o polo passivo e a causa de pedir, porquanto dirigidas em face de 
sociedade em recuperação econômica, em plena atividade. Mais uma vez, a 
posição do credor do falido, quando comparado ao do credor da sociedade 
ou empresário em recuperação, é de nítida desvantagem, tendo de, obriga-
toriamente, adequar a ação suspensa ou, dependendo do caso, propor outra 
nova medida.

3.2 Execuções individuais e o Decreto-lei nº 7.661/1945 
A suspensão das ações e execuções em face da falida prevista no 

derrogado art. 24 do Decreto-lei nº 7.661/1945 deveria durar enquanto 
tramitasse o processo falimentar. É evidente que a conclusão do processo 
falimentar naquela ocasião era, muito provavelmente, mais célere do que 
nos dias atuais, haja vista a menor complexidade da atividade mercantil no 
pós-Guerra, quando do início de vigência da antiga Lei de Quebras. Assim, 
o credor poderia retomar sua execução singular em curto lapso temporal, 
inclusive se não contemplado na falência, além de não ter de se preocupar 
com a iminência da prescrição. 

anteriores, submetidos ao regime de recuperação judicial, em virtude da aprovação e 
homologação do respectivo plano. Hipótese impondo a extinção do processo de execução, 
por carência superveniente, motivada pelo desaparecimento do título. Efetivamente, 
em decorrência da novação, o título executivo deixa de existir, retirando a razão de ser 
da execução com base nele instaurada. O eventual descumprimento das obrigações 
assumidas pelo devedor, no plano aprovado, tem por consequência o ajuizamento de 
execução específica, fundada em título judicial, vale dizer, a decisão de homologação do 
plano, ou requerimento de falência, como se vê dos arts. 59, § 1º, 62 e 94, III, ‘g’, da Lei 
11.101/05. Agravo a que se dá provimento” (TJSP, Ag. Ins. 0189876-91.2011.8.26.0000 de 
São José do Rio Preto, 19ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello 
Belli, j. 02.04.2012, data de registro 07.05.2012).
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Nesse panorama de maior velocidade, podia o credor postular o recebi-
mento do quantum ao se voltar contra o devedor para cobrança forçada do 
saldo (arts. 33 e 133 do Decreto-lei nº 7.661/1945), e, na época, os tribunais 
propagavam a ideia da inutilidade da execução individual quando decretada 
a quebra24. 

Já na legislação atual, inexiste previsão explícita de execução do saldo 
se o credor não for satisfeito no rateio, embora ensinamentos abalizados 
propugnem a adoção de critério idêntico ao do Decreto-lei nº 7.661/194525,26.

24 Veja-se ementa: “Habilitação de crédito – Execução isolada não pode substituir habilitação 
de crédito, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade de tratamento no concurso de 
credores – Decisão confirmada – Recurso não provido” (TJSP, 1ª Câm., AgIns. 267655-1/
São Paulo, rel. Des. Alexandre Germano, v.u., j. 12.09.1995).

25 Veja-se: “Diante da inexistência de dispositivo específico na Lei de Falências indaga-se 
qual o procedimento apropriado para a cobrança de eventual saldo contra o falido ou os 
sócios de responsabilidade solidária, no interregno de tempo entre o encerramento da 
falência e a declaração de extinção de suas obrigações.
No Decreto de 1945 havia a previsão do art. 33 que se complementava pela disposição 
do art. 133, estabelecendo claramente o título (a certidão em que conste a quantia pela 
qual foi admitido o credor e sua causa, quanto pagou à massa em rateio e quanto ainda 
remanesce da dívida na data do encerramento da falência). A Lei de Falências não contém 
tal previsão, levando a, ao menos, duas possibilidades: a cobrança pelo credor do saldo de 
seu crédito, lastreada no título original, de forma individual ou coletiva.
[....]
A jurisprudência deverá dar a solução para a questão que ora se coloca. Em nosso enten-
dimento, com o encerramento do processo de falência, na forma do art. 156, deverá levar 
à solução pelo primeiro caminho, isto é, a cobrança na forma individual por cada credor 
interessado, na forma da legislação processual civil” (AZEVEDO, 2007, p. 518). 

26 Campinho (2012, p. 452) esclarece que, “na hipótese do ativo ser insuficiente ao pagamento 
de todo o passivo ou, ao menos, à quitação de mais de cinquenta por cento dos créditos 
quirografários em rateio, os credores, após o encerramento da falência, terão o direito de 
demandar o devedor pelos saldos de seus créditos, enquanto não prescritas as correspon-
dentes pretensões. Estarão sujeitos a essa cobrança o empresário individual e os sócios 
que ficarem responsáveis pelo passivo falimentar, como os de responsabilidade ilimitada 
e os de responsabilidade limitada que venham a ser pessoalmente responsabilizados, nos 
termos do art. 82. A sociedade, por certo, não estará sob essa regra, porquanto restará 
dissolvida e liquidada, desaparecendo sua personalidade jurídica com o encerramento 
do procedimento falencial. Mas a consequência só se tornará efetiva se o devedor vier a 
titularizar novos bens.



122 Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-2014-2015

Mesmo que esse credor já tenha ajuizado ação individual, não lhe será 
prejudicial caso seja aventada extinção porque essa decisão meramente 
terminativa não fará coisa julgada material, permitindo-lhe propositura 
da nova demanda, agora em face dos sócios, finda a pessoa jurídica com 
a falência. Lembre-se que, na conjuntura atual, as relações comerciais se 
apresentam muito mais intrincadas e, portanto, o credor deve atentar 
ao prazo de ajuizamento da ação individual, tendo em vista a fluência da 
prescrição das obrigações do falido após a sentença de encerramento da 
falência (art. 157 da LFRE).

Assim, admitidos de forma inconteste os judiciosos argumentos 
doutrinários ora trazidos a lume, de que o remédio processual outorgado 
ao credor insatisfeito na falência é a cobrança do saldo, surge mais um dado 
favorável à extinção da primitiva ação individual, pois a execução desse saldo 
se trata de nova demanda, com fundamento e partes diversas. 

Conclui-se, portanto, não haver motivos para manutenção do decreto 
de suspensão da ação executiva singular previsto no art. 6º da LFRE, pois 
inútil ao credor sua retomada de imediato, tendo de alterar a causa de pedir 
e o polo passivo27.

No Direito anterior, havia expresso regramento a respeito (artigo 133, do Decreto-Lei 
nº 7.661/1945). Mas a inexistência de preceito correspondente na lei atual não é capaz 
de prejudicar a conclusão. Esse direito de cobrança do saldo decorre do fato de não 
estarem ainda extintas as obrigações. Se assim não o fosse, não teria lógica a lei prever 
o retorno da fluência do prazo prescricional, após o trânsito em julgado da sentença que 
encerrar a falência (artigo 157), nem a necessidade do administrador judicial indicar, no 
seu relatório final, ‘as responsabilidades com que continuará o falido’ (artigo 155). Em 
suma, verificado saldo em favor dos credores, após a integral liquidação do ativo, poderá 
ele ser reclamado por cada um dos respectivos titulares, segundo as ações derivadas de 
seus títulos, obedecido o prazo prescricional pertinente a cada um. Como procedimento, 
deverá o credor obter junto ao juízo da falência certidão apontando o título, seu valor 
atualizado e com os juros devidos, eventuais pagamentos recebidos e o saldo credor que, 
ao final, restou computado, a fim de poder instruir sua ação”.

27 Veja-se ementa: “EMPRESARIAL. Falência. Habilitação de crédito. Extinção da ação por 
perda do objeto. Crédito que foi posteriormente habilitado. Habilitante que deixou de 
informar essa nova circunstância movimentando a máquina judiciária de forma desne-
cessária. Ônus sucumbenciais que são devidos. Patrono da parte contrária que deve 
ser remunerado. Recurso desprovido.” (TJSP, Apelação nº 0025143-63.2002.8.26.0602, 
de Sorocaba, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, rel. Des. Teixeira Leite, j. 
20.02.2014, voto 20289).
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3.3 Extinção da execução e efetividade processual: anseios
Como anteriormente pincelado, a ação individual em face do devedor 

falido deve ser extinta por falta de interesse processual do credor a ser 
contemplado no rateio falimentar, a ensejar a perda do objeto visado. Ao 
final, aquele não contemplado no rateio realizado nos autos falimentares 
terá de propor outra ação porque modificados o devedor – ora representado 
pelo empresário individual ou o sócio, limitada ou ilimitadamente respon-
sável, tendo em vista a dissipação da pessoa jurídica – e os fundamentos 
jurídicos anteriores ou, até mesmo, o valor a ser reclamado, em caso de 
pagamento parcial do crédito na falência. Em ambas as hipóteses, a extinção 
pela falta de interesse processual se verifica patente.

Nessa toada, é exigível certa presteza do operador do Direito inter-
veniente nessas demandas28, devendo não só postular a extinção da ação 
individual, pois já garantido o crédito no bojo falimentar, como também 
comunicar o juízo em que tramita a execução singular acerca do manejo da 

28 Nalini (2012, p. 667-670) diz que “O desafio do Judiciário no século XXI é conectar ideias 
e fazer com que a Justiça funcione. Se ela realmente funcionar, não continuará a servir 
de instrumento de injustiça. E isso acontece? Não se pode negar que a Justiça possa 
servir para afligir ainda mais os aflitos, quando é instrumentalizada, em virtude mesmo 
de sua morosidade. São os infratores que dela mais se aproveitam quando conseguem 
procrastinar os trâmites já intrincados do processo. Quem não tem razão recorre sistema-
ticamente ao Judiciário, onde obterá um prazo incompatível com o mercado, com as leis 
da economia, com o bom senso ou com a ética.
[... ]
“No capítulo da seleção de profissionais para as carreiras jurídicas públicas, está uma boa 
parcela do êxito para edificação de uma Justiça eficiente, eficaz e efetiva. Exatamente 
como pretende a lucidez pátria, incansável na elaboração de diagnósticos e de propostas. 
Ainda acredito que a passagem obrigatória pela Escola de Juízes seja o ideal para o 
recrutamento de magistrados. Assim como o Instituto Rio Branco se mostrou a fórmula 
imbatível para a seleção do pessoal dos quadros diplomáticos no Brasil.
Cada vez mais, o País necessita de profissionais humanos, sensíveis, éticos, dotados de 
uma imensa vontade de trabalhar. E não de burocratas, tecnicamente preparados, mais 
inviáveis como elementos criativos.
Falo em criatividade não apenas na modalidade da inovação, mas na vontade de ver 
coisas novas ou aspectos pioneiros em operações e temas já percorridos.
Um profissional entusiasta, que acredita naquilo que faz, pode ser a diferença essencial 
na renovação de um quadro que, tecnicamente, não ostenta falhas. Assim ocorre com o 
Judiciário, com o Ministério Público, com as Procuradorias, com a Advocacia Pública, com 
a Defensoria, com as Polícias e com os delegados dos serviços extrajudiciais”.
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habilitação na falência. Lembre-se, a respeito, o disposto no § 6º, do art. 6º, 
da LFRE, versando sobre verificação periódica das ações propostas em face 
do devedor em falência ou recuperação.

É certo também, segundo o parágrafo único do art. 771 do CPC/2015, 
que se as disposições do processo de conhecimento se aplicam subsidia-
riamente ao de execução, o que permite ao magistrado o reconhecimento 
de ofício da carência de ação na execução, em face da falta de interesse 
processual do credor, mediante interpretação conjunta deste artigo com o 
inc. VI do art. 485 do CPC/2015, relativo às condições da ação29.

Insta frisar que a Lei de Falências atual congrega os princípios da 
“celeridade e economia processual”, certamente com a finalidade de 
agilizar a solução dos conflitos surgidos a partir da quebra; disso resulta 
que discussões periféricas envolvendo o falido não devem prolongar-se 
indevidamente e constituir empecilho para término da falência, legitimando 
a utilização desses paradigmas ao se propugnar pela extinção das ações 
individuais manejadas pelos credores do falido30.

29 A propósito, Nery Junior e Andrade Nery (1997, p. 532-533) afirmam: “Existe interesse 
processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida 
e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto 
de vista prático. Movendo ação errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o 
provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental 
acarreta a inexistência de interesse processual. [...]
Como são matérias de ordem pública, as causas de incisos IV (pressupostos processuais), 
V (coisa julgada, litispendência e perempção) e VI (condições da ação) podem ser alegadas 
a qualquer tempo e grau de jurisdição, porque não acobertadas pela preclusão e devem 
ser examinadas de ofício pelo juiz ou tribunal.”.

30 Nascimbeni (apud COSTA, 2006, p. 166-167) esclarece: “A efetividade e a utilidade do 
processo – das quais estamos tratando nesta introdução – estão diretamente relacio-
nadas com os princípios da ‘economia e da instrumentalidade das formas’, afinal, ‘se o 
processo é um instrumento, não pode exigir um dispêndio exagerado com relação aos 
bens que estão em disputa. E mesmo quando não se trata de bens materiais, deve haver 
uma necessária proporção entre fins e meios, para equilíbrio do binômio ‘custo-benefício’. 
É o que recomenda o denominado ‘princípio da economia’, o qual preconiza o máximo 
resultado na atuação do direito, com o mínimo emprego possível de atividades proces-
suais’.
Como muitíssimo bem ponderou Humberto Theodoro Júnior, ‘as normas de celeridade, 
efetividade, economia, simplicidade e racionalidade, integram, profundamente, a garantia 
do devido processo legal, na sua acepção de ‘processo justo’. [...] O processo moderno 
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Portanto, apesar de, em um momento inicial, a determinação de 
suspensão da execução individual não se mostrar incorreta, inclusive porque 
tem suporte na legislação (art. 6º da LFRE), se já houve admissão do título 
na execução concursal, resta injustificada a permanência da ação individual 
sobrestada, sem solução palpável. 

Assim, é inapropriada a praxe forense de envio dos autos dessa 
execução sobrestada ao arquivo, sem que nenhum comando de conteúdo 
decisório tenha sido proferido, mesmo de caráter meramente terminativo. 
A referida execução não se assemelha aos incidentes de jurisdição graciosa 
ou aos expedientes internos instaurados no seio da própria serventia a 
comportar singelo arquivamento; ao contrário, constitui verdadeiro processo 
executivo a ser solvido mediante chancela judicial31.

No que toca ao prazo dessa suspensão – enquanto não se define o 
incidente falimentar de inclusão do referido crédito – embora existam 
posições contrárias a entender enunciativa a ordem contida no art. 921 do 
CPC/2015, o mais consentâneo com os anseios de celeridade e efetividade 
do processo é o critério dado pelo § 4º, do art. 313 do CPC/2015, concer-
nente ao processo de conhecimento, aplicado subsidiariamente aos feitos 
executivos e falimentares segundo os arts. 771 do CPC/2015 e 189 da LFRE32. 

Revela-se, pois, incoerente a paralisação da ação individual mais do 
que um ano, não se descurando que o art. 921, CPC/2015, específico para o 
processo executivo, faz remissão, no inc. I, aos arts. 313 e 314 do CPC/2015; 
dependendo do andamento da falência, muito provavelmente esse prazo 

adota o princípio de propiciar às partes uma justiça que propicie ‘resultados práticos’ 
compatíveis com os direitos subjetivos envolvidos na lide (efetividade), e que se realize 
de forma ‘barata’ e ‘rápida’”.

31 De acordo com Dinamarco (1987, p. 362-363), “Embora não voltado ao conhecimento 
como objetivo específico, nem comporte julgamento da pretensão deduzida (mérito), 
o processo executivo também não se desenvolve sem qualquer atividade decisória. 
Exercício do poder, a jurisdição inclui sempre decisão, ainda quando se trate de decisão 
realizada somente com a finalidade de orientar atos materiais”.

32 Frederico Marques (2000, p. 402) dá guarida a esse entendimento, observando que “a 
suspensão da execução forçada regula-se, em princípio, pelo disposto no art. 265. Mas só 
se mencionam os incs. I a III como fatos ou causas suspensivas da execução – conforme 
se vê do art. 791, II – artigo esse em que estão previstos casos nos quais se suspende o 
processo executivo”.
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de um ano será extrapolado e, destarte, a execução singular manter-se-á 
indefinida e suspensa por muito tempo, fortalecendo-se a ideia da viabi-
lidade de sua pronta extinção pela ausência do interesse processual.

Pelo aqui exposto, não pode o processo executivo ficar sem definição 
e sem prazo razoável para tanto; daí a disseminação da tese da extinção da 
ação individual quando deferido crédito no concurso falimentar. 

Conclusão
Este breve apanhado, longe de sacramentar em definitivo as tormen-

tosas questões surgidas com a decretação da falência, visa oferecer subsídios 
práticos para refrear alguns excessos verificados que, em razão da praxe 
forense pouco criteriosa, contribuem para o incremento da criticada delonga 
na tramitação dos feitos judiciais.

Embora o peso do ônus de postular a pronta extinção da execução 
singular recaia com maior proeminência ao exequente, por causa do princípio 
da inércia (arts. 2º, 4º, 10 e 141 do CPC/2015), tanto o Magistrado quanto 
o Promotor de Justiça oficiante (art. 99, XIII, da LFRE) têm de zelar pela 
veiculação dessas informações. Ademais, deve o Juiz, de ofício, reconhecer 
a carência de ação por falta de interesse processual do credor quando já 
manejada habilitação na falência.

Enfatiza-se o cabimento da extinção da execução individual, porque 
induvidosa a atração do crédito ao juízo falimentar, não havendo lugar para 
vigorar, indefinidamente, a suspensão do feito. Também a extinção da ação 
individual se justifica, porquanto o recebimento do crédito dar-se-á no 
âmbito da falência.

A posição ora sufragada conclama aos operadores do Direito maior 
atenção a essas circunstâncias e, se viáveis, que privilegiem os institutos norte-
adores da efetividade do processo, com o fito de que algumas das mazelas 
comumente constatadas na vida forense sejam, ao menos, amainadas.

BELLI FILHO, N. Incompatibility between the unique performance execution 
and the credit qualification. Justitia, São Paulo, v. 204/205/206, p. 105-128, 
Jan./Dec. 2013-2014-2015.

• ABSTRACT: This work aims to appreciate the central relationship between 
individual execution creditor and the declaration of bankruptcy. It was 
sought to emphasize the figure of the debtor entrepreneur, making 
a synthetic caught the nuances of executive process handled by the 
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creditor individually considered and subsequently the comparison with 
the collective nature execution when claimed its bankruptcy. Through this 
and venting the legislative framework, came to the conclusion With that 
and the legislative framework, venting it was concluded the possibility 
of immediate extinction of individual action when ongoing bankruptcy, if 
in this the lender had already been accepted into the competition, upon 
declaration of bankruptcy or deflagration of the incident of enabling their 
credit. Legal aspects were examined, as well as the specialized doctrine and 
what has been decided by the courts. In fact, some comparisons with the 
previous system were undertaken to verify the harmlessness of maintaining 
suspension of unique performance execution when the bankruptcy proce-
eding is underway since it is incompatible with the credit vetting procedure 
contribute to avoiding impertinent excess of individual execution actions,  
not to mention the intention at the expense of companies in bankruptcy 
process, pointlesslyconsuming the judicial machine.

• KEY WORDS: Debtor entrepreneur. Unique performance execution. Decla-
ration of bankruptcy. Incompatible. Economy procedure. 
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Atuação do Ministério Público nas Ações 
Negatórias de Paternidade: 

a Indisponibilidade do Direito à Filiação
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• SUMÁRIO: Introdução. 1. Das atribuições do Ministério Público no 
âmbito do processo civil. 2. Da ação negatória de paternidade. 3. Da 
atuação do Ministério Público nas ações negatórias de paternidade. 4. 
Do momento do despacho saneador. 5. Do julgamento do feito. 6. Do 
direito à filiação e da paternidade socioafetiva. 7. Do direito do filho de 
buscar sua verdade biológica. Conclusão. Referências.

• RESUMO: O presente ensaio tem por escopo trazer à baila a discussão 
sobre o papel do Ministério Público nas chamadas ações negatórias de 
paternidade e quais interesses devem ser tutelados pela instituição no 
bojo dessas ações. O afastamento do critério meramente biológico para a 
constituição da paternidade deve ser o norte para o Promotor de Justiça. 
O reconhecimento de filho realizado de forma livre e consciente, ainda 
que ausente o vínculo sanguíneo, é ato irrevogável, e não permite questio-
namentos posteriores, exceto nos casos expressamente definidos em lei. 
O direito à filiação é indisponível, e por essa indisponibilidade deve lutar o 
membro do Ministério Público, sempre no melhor interesse do filho.

• PALAVRAS-CHAVE: Ação negatória de paternidade. Ministério Público. 
Filiação.

Introdução
Pretende-se, neste breve arrazoado, analisar o fundamento legal da 

ação negatória de paternidade e qual deve ser a atuação do Ministério 
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Público nos feitos respectivos, para, assim, tentar auxiliar os membros da 
Instituição a tutelar corretamente os interesses em jogo.

Inicialmente, busca-se rememorar a função do Ministério Público no 
âmbito do processo civil em geral; a razão de sua intervenção e os direitos e 
interesses que deve defender.

Aborda-se a chamada ação negatória de paternidade, prevista no art. 
1.601 do Código Civil (CC), os dispositivos que regem o reconhecimento 
de filho e as possibilidades legais de desconstituição da filiação. Por ser o 
reconhecimento ato unilateral e irrevogável (arts. 1.609 e 1.610 do CC), 
a anulação posterior é exceção, daí por que suas hipóteses autorizadoras 
devem ser corretamente analisadas e entendidas, a fim de que situações 
injustas sejam evitadas.

É importante entender também os interesses que estão presentes 
nessas ações, e quais deles justificam a atuação protetiva do Ministério 
Público.

No dia a dia forense, tornou-se comum deparar com ações negatórias 
de paternidade em que o autor não descreve na petição inicial a presença 
de alguma das causas viabilizadoras da anulação postulada. Geralmente, o 
fundamento dos pedidos é somente a ausência de vínculo biológico entre 
autor e réu, o que, como é notório, não é o bastante para a desconstituição 
da paternidade, em razão da igualdade entre as relações de parentesco 
sanguíneas e não sanguíneas (art. 1.593 do CC).

Inobstante, não raramente essas ações têm seu seguimento encampado 
por Promotores de Justiça, que não atentam ao fato de que os pedidos – que 
não têm a correspondente causa de pedir – são juridicamente impossíveis, e 
as petições iniciais deveriam ser indeferidas, pois ineptas.

Em razão disso – longe de esgotar o tema e sem a pretensão de angariar 
a concordância de todos –, detalha-se como deve ser a atuação do Minis-
tério Público nessas malfadadas ações, em todas as fases do procedimento: 
na manifestação inicial, após o despacho saneador e depois da instrução 
processual.

Outrossim, faz-se uma breve análise do direito à filiação e da chamada 
paternidade socioafetiva, bem como da importância desses institutos 
jurídicos para o enfrentamento dos pedidos de exclusão da paternidade em 
uma ação negatória.

Por fim, sublinha-se a possibilidade – admitida pela doutrina e pela 
jurisprudência – de o filho buscar, a todo tempo, a declaração judicial de 
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sua ascendência biológica, ou seja, sua verdade genética, também direito 
fundamental, ainda que configurada a paternidade socioafetiva.

1 Das atribuições do Ministério Público no âmbito do processo civil
Como se sabe, a atuação do Ministério Público no processo civil há que 

ser levada a efeito segundo uma leitura do perfil constitucional da Instituição. 
É necessário que se identifique na causa o motivo de sua intervenção, para 
a consentânea tutela dos interesses e direitos que o levaram a participar do 
feito.

No processo civil, o Ministério Público pode ser autor (por legitimação 
ordinária ou extraordinária), interveniente (em razão da natureza da lide ou 
da qualidade da parte) ou, em casos excepcionais, réu (como nos embargos 
à execução em causas que o Ministério Público seja o exequente ou em 
ações rescisórias de sentenças proferidas em ação civil pública movida pela 
Instituição) (MAZZILLI, 2012).

Conforme a Constituição Federal, incumbe ao Parquet a defesa dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput). O mandamento 
constitucional recepcionou o art. 82 do Código de Processo Civil (CPC), para 
o qual compete ao Ministério Público – entre outras hipóteses – intervir nas 
causas em que há interesses de incapazes, naquelas concernentes ao estado 
da pessoa e quando houver interesse público, evidenciado pela natureza da 
lide ou pela qualidade da parte.

Dignos de nota também são os arts. 25, inc. V, e 26, inc. VIII, da Lei 
nº 8.625/1993, e 103, inc. IX, da Lei Complementar Estadual no 743/1993, 
os quais, em resumo, conferem ao Ministério Público a incumbência de 
manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória por lei e, 
ainda, sempre que cabível a intervenção, para assegurar o exercício de suas 
funções institucionais.

Da conjugação dos dispositivos citados, nota-se que a atuação do 
Ministério Público no processo civil é eminentemente protetiva, isto é, ele 
intervém na ação a fim de tutelar os interesses de uma das partes, em razão 
de sua vulnerabilidade, ou quando o interesse público exigir.

No processo civil, então, o objetivo da atuação ministerial será tutelar 
(a) a indisponibilidade do interesse ligado a uma pessoa; (b) a indisponibi-
lidade de um interesse ligado a uma relação jurídica (por exemplo, questão 
referente ao estado da pessoa); ou (c) interesses de larga abrangência ou 
repercussão social (por exemplo, interesses difusos). “Em todos os casos, 
trata-se de uma atuação protetiva em relação à defesa do interesse que o 
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trouxe ao processo. Assim, se existe o interesse, a instituição tem de defendê-
-lo” (MAZZILLI, 2012, p. 90).

Enquanto órgão interveniente, sua missão é tutelar direitos ou 
interesses que, por razões diversas, podem não ser adequadamente defen-
didos pelas partes. Daí por que deve o órgão do Ministério Público identificar 
claramente a razão de sua intervenção no feito: zelar pelos interesses consa-
grados na Constituição e nas leis como mais caros, justificadores de sua 
rígida e criteriosa supervisão.

2 Da ação negatória de paternidade
A ação negatória de paternidade tem fundamento legal no art. 1.601 

do Código Civil, que diz caber “ao marido [leia-se pai] o direito de contestar 
a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescri-
tível”. Trata o artigo do direito daquele que reconheceu falsamente um filho 
como seu, acreditando erroneamente no vínculo biológico entre ambos.

Em um olhar desatento do referido artigo pode-se ter a falsa impressão 
de que, assim que o pai desejar, pode colocar em cheque a relação de paren-
tesco que tem com o filho. E muitos têm entendido esse comando legal 
como uma forma de exigir-se judicialmente a realização do exame pericial 
pelo método de DNA como meio de questionar a paternidade de seus filhos, 
o que, do ponto de vista deste ensaio, não está correto.

É notório que diversas ações negatórias de paternidade – às vezes 
intituladas “de investigação de paternidade” –, cumuladas com retificação 
de registro civil, são ajuizadas diariamente, muitas delas sem a mínima 
condição de admissibilidade, pois ineptas.

Infelizmente, essa prática tem sido bem aceita por Juízes e Promotores 
de Justiça, que não atentam ao fato de que esses pedidos são juridicamente 
impossíveis, como se mostrará a seguir. Pior ainda: muitos autores têm tido 
êxito nessas ações e, consequentemente, um grande número de crianças e 
adolescentes ficam sem pais, o que resulta em grave violação a seus direitos 
fundamentais.

A maioria dessas ações baseia-se em alegadas “dúvidas” que seus 
autores dizem ter sobre a paternidade dos filhos, e argumentam que somente 
o exame de DNA é capaz de dirimi-las.

Já se teve oportunidade de atuar em um caso em que o autor dizia 
que havia registrado a criança “por razões humanitárias”, mesmo com 
dúvidas sobre a paternidade; em outro, o pai alegava que havia iniciado um 
namoro com a mãe da criança quando ela já estava grávida de oito meses, e 
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reconheceu o infante para acolhê-lo, mas, com o fim do relacionamento, não 
mais desejava ser seu pai.

Os pedidos, considerando a causa de pedir exposta, são juridicamente 
impossíveis, e mencionadas ações não devem prosperar, conforme demons-
trado a seguir.

3 Da atuação do Ministério Público nas ações negatórias de paternidade
Na linha do que se expôs no item 1, em sendo protetiva a atuação do 

Ministério Público no processo civil, deve-se primeiro verificar a razão que 
leva a Instituição a intervir nas ações negatórias de paternidade.

Quando a ação é ajuizada em face de um incapaz (criança, adolescente 
ou pessoa interditada judicialmente), a participação do Ministério Público 
se justifica pela qualidade da parte (art. 82, I, do CPC). Nesse caso, deverá o 
Promotor de Justiça zelar para que os interesses do incapaz sejam assegu-
rados, observando-se primordialmente seu direito fundamental à filiação 
(art. 227, § 6º, da CF e art. 27 do ECA).

Mas ainda que a parte ré seja capaz, a atuação será obrigatória em 
razão da indisponibilidade do direito – questão relativa ao estado da pessoa 
–, de notável interesse público1.

E, conforme leciona Mazzilli (2012, p. 100), “Intervindo em razão da 
natureza da lide, o Ministério Público defende o interesse impessoal da 
coletividade. Quando, porém, intervier em razão da qualidade da parte, 
nesse caso terá atuação protetiva à parte.”2. 

1    Nesse sentido, pronunciou-se recentemente a Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo, 
nos autos do Protocolado nº 0086453/14 (Processo nº 0004773-51.2014.8.26.0664 – 1ª 
Vara de Votuporanga), que tinha como objeto a recusa de intervenção ministerial em 
ação de investigação de paternidade cumulada com anulação de registro de nascimento: 
“Presença de fundamento da intervenção. Relação jurídica subjacente: declaratória de 
parentalidade cumulada com anulação de registro. Presença de interesse público, uma 
vez que a identidade genética configura direito fundamental, integrante do direito da 
personalidade, assim como o assento de registro objetiva garantir a publicidade, auten-
ticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Dirimida a questão, determinando-se a 
intervenção do Ministério Público, com designação de outro membro da instituição para 
prosseguir no feito.” (DOE 15/07/2014).

2   Grifo do autor.
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Identificada a razão que traz o Ministério Público ao feito, deve o 
Promotor de Justiça verificar, inicialmente, a presença das condições da ação. 
Em contrapartida ao retrocitado art. 1.601 do Código Civil, têm-se diversos 
outros dispositivos legais desse mesmo diploma civil, citados a seguir, que 
regem a questão trazida a debate.

O art. 1.602 preconiza: “A filiação prova-se pela certidão do termo de 
nascimento registrada no registro civil.”. Assim, para todos os efeitos, quando 
houver o reconhecimento de paternidade no assento de nascimento de uma 
pessoa, estará comprovada a filiação.

Por sua vez, o art. 1.609, inc. I, estabelece: “O reconhecimento dos 
filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito: I – no registro de 
nascimento”. Digno de nota, ainda, é o disposto no art. 1.610: “O reconheci-
mento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em testamento.”.

Em arremate, o art. 1.604 esclarece: “Ninguém pode vindicar estado 
contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro 
ou falsidade no registro.”. Na esteira do que dispõe a lei civil, portanto, o 
registro que declara a paternidade não pode ser contestado ou alterado, 
salvo, conforme estabelece o art. 1.601, provando-se erro ou falsidade no 
registro, ou seja, por um vício do consentimento ou pela divergência do 
assento de nascimento com a vontade expressa do pai. 

Para exemplificar, cite-se o caso daquele que reconhece alguém acredi-
tando falsamente no vínculo biológico existente entre ele e o filho. Ou ainda 
daquele que foi coagido a realizar o reconhecimento. E também nos casos 
em que, para o registro de nascimento, o suposto pai não anuiu de forma 
expressa.

Acontece que muitas das ações negatórias ajuizadas nem sequer 
narram algum vício de consentimento ou erro ou falsidade no registro para 
justificar a pretendida retificação. Limitam-se seus autores a alegar que, 
possivelmente, não são os pais (biológicos) dos réus, o que, segundo eles, 
pode ser provado com a realização do exame genético pelo método de DNA.

Se pais registram seus filhos mesmo sem ter certeza do vínculo 
sanguíneo, não há erro nem falsidade no registro, e a paternidade afetiva 
(ou sociológica), assim como a natural, estabelece vínculos definitivos, não 
passíveis de dissolução.

Conforme dito linhas atrás, o reconhecimento de filho é irrevogável, 
e não pode ser alterado, salvo nas hipóteses legais (erro ou falsidade), o 
que precisa estar suficientemente descrito na petição inicial, sob pena de 
indeferimento (art. 295, I, e parágrafo único, I, do CC).
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O reconhecimento de uma criança como filha é ato dos mais sérios, 
e, quando realizado livre e conscientemente, obriga a pessoa aos deveres 
inerentes à paternidade para sempre (art. 1.634 do CC), não havendo a 
possibilidade de desistência posterior.

Dias (2013, p. 388) assevera que o ato de reconhecimento de filho, que 
“gera o estado de filiação, é irretratável e indisponível”, além de ser um ato 
jurídico stricto sensu, sendo inadmissível o arrependimento e não podendo 
ser impugnado, “a não ser na hipótese de erro ou falsidade do registro”.

Ora, notadamente em casos que envolvam crianças e adolescentes, 
não pode o membro do Ministério Público, olvidando-se dos princípios da 
proteção integral (art. 3º do ECA), da absoluta prioridade (art. 4º do ECA) 
e do melhor interesse (arts. 6º e 15 do ECA), manifestar-se “pela citação” 
do réu – na maioria das vezes menor de idade – em ações judiciais ineptas, 
passíveis de causar-lhe humilhação e constrangimento.

Mazzilli (2012, p. 91) comenta:

Atua mal o membro do Ministério Público que procura 
comportar-se como um minijuiz, ou que, invocando a velha 
concepção de mero fiscal da lei, só contempla o que está 
ocorrendo dentro do processo e, ao final, dá um parecer como 
mero e desnecessário assessor jurídico do juiz. Na verdade, 
o papel do Ministério Público – seja como agente ou interve-
niente – será o de concorrer de maneira eficiente para a defesa 
do interesse público cuja existência justificou seu ingresso nos 
autos. 

Destarte, deve o agente ministerial verificar cuidadosamente se a 
petição inicial descreve o vício do consentimento ou a falsidade passível de 
anulação. Caso contrário, deve opinar pelo indeferimento da peça, em razão 
da impossibilidade jurídica do pedido.

Nesse sentido, em acertado acórdão, já decidiu o Egrégio Superior 
Tribunal de Justiça3: “Se a causa de pedir da negatória de paternidade repousa 

3    REsp 1.067.438 – RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, Julgado em 03/03/2009, 
DJe 20/05/2009. Por ser esclarecedor, vale a transcrição de outras partes importantes da 
ementa do julgado: “O ajuizar de uma ação negatória de paternidade com o intuito de 
dissipar dúvida sobre a existência de vínculo biológico, restando inequívoco nos autos, 
conforme demonstrado no acórdão impugnado, que o pai sempre suspeitou a respeito da 
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em mera dúvida acerca do vínculo biológico, extingue-se o processo, sem 
resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC, por carência da 
ação.”.

Crianças e adolescentes são pessoas com todos os direitos e deveres na 
ordem civil (art. 1º do CC) e a personalidade civil da pessoa começa do nasci-
mento com vida (art. 2º do CC). Não são brinquedos, passíveis de descarte a 
qualquer momento, conforme as mudanças de humor de seus pais.

4 Do momento do despacho saneador
Se, após a análise dos pressupostos e requisitos da petição inicial, o 

Promotor de Justiça entender pela viabilidade da ação, ou seja, considerar 
que algum dos vícios do consentimento, falsidade ou falsificação do registro 
está suficientemente descrito pelo autor, a ação deve prosseguir.

Todavia, após a resposta da parte ré e do despacho saneador, deve o 
autor indicar as provas por meio das quais pretende demonstrar seu direito. 
Se a única prova requerida for o exame de DNA, o Promotor de Justiça deve 
opinar pelo indeferimento do pedido e pelo julgamento antecipado da lide 
(pela improcedência), pois o resultado do exame – qualquer que seja – não 
comprovará o vício do consentimento ou a falsidade do registro (provará 
somente eventual ausência de vínculo biológico).

Diversamente do que se alega no bojo dessas ações, não é somente o 
vínculo biológico que estabelece a filiação, de acordo com o disposto no art. 
1.593 do Código Civil: “O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de 
consanguinidade ou outra origem”.

ausência de tal identidade e, mesmo assim, registrou, de forma voluntária e consciente, 
a criança como sua filha, coloca por terra qualquer possibilidade de se alegar a existência 
de vício de consentimento, o que indiscutivelmente acarreta a carência da ação, sendo 
irreprochável a extinção do processo, sem resolução do mérito [...] Uma mera dúvida, 
curiosidade vil, desconfiança que certamente vem em detrimento da criança, pode bater 
às portas do Judiciário? Em processos que lidam com o direito de filiação, as diretrizes 
devem ser fixadas com extremo zelo e cuidado, para que não haja possibilidade de uma 
criança ser prejudicada por um capricho de pessoa adulta que, consciente no momento 
do reconhecimento voluntário da paternidade, leva para o universo do infante os conflitos 
que devem permanecer hermeticamente adstritos ao mundo adulto. Devem, pois, os 
laços afetivos entre pais e filhos permanecer incólumes, ainda que os outrora existentes 
entre os adultos envolvidos hajam soçobrado”.
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Assim é o brilhante escólio de Lôbo (2006):

A legislação brasileira prevê quatro tipos de estados de filiação, 
decorrentes das seguintes origens: a) por consanguinidade; 
b) por adoção; c) por inseminação artificial heteróloga; d) em 
virtude de posse de estado de filiação. [...] O direito brasileiro 
não permite que os estados de filiação não consanguíneos, 
referidos nas alíneas b e d, sejam contraditados por investi-
gação de paternidade, com fundamento na ausência de origem 
biológica, pois são irreversíveis e invioláveis, no interesse do 
filho4.

Lobo (2006) arremata:

A paternidade de qualquer origem é dotada de igual dignidade. 
[...] A investigação ou reconhecimento judicial da paternidade 
tem por objetivo assegurar pai a quem não o tem, ou seja, na 
hipótese de genitor biológico que se negou a assumir a pater-
nidade. Portanto, é incabível nas hipóteses de existência de 
estados de filiação não biológica protegidos pelo direito5.

 
Quando o autor alega vício do consentimento ou falsidade do registro 

e não indica provas hábeis para comprovar sua alegação – como a teste-
munhal, por exemplo –, deve o juiz julgar o feito antecipadamente, na forma 
do art. 330, inc. I, do Código de Processo Civil.

Conforme a lição de Greco Filho (1996, p. 182/183):

O objeto da prova é sempre o fato controvertido, pertinente e 
relevante. Se for incontroverso, não há necessidade de prova; 
tampouco se for irrelevante ou impertinente, pois então não 
alterará em nada o resultado da causa. Nestes casos, a desig-
nação de audiência, com a feitura de provas inúteis, somente 
prolongaria o feito, com um desgaste enorme para todos.

Segundo a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, 
“Se a causa de pedir repousa no vício de consentimento e este não foi 

4 Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/8333>. Acesso em: 21 ago. 2013.
5 Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/8333>. Acesso em: 21 ago. 2013. Grifou-se.
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comprovado, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indefe-
rimento pelo juiz da realização do exame genético pelo método de DNA”6.

Assim, o resultado do exame de DNA não será prova eficaz para 
demonstrar alguma das causas legalmente previstas para a retificação do 
registro, motivo pelo qual é despiciendo – além de trazer grande constrangi-
mento ao réu –, e deve ser indeferido.

5 Do julgamento do feito
Na hipótese de o feito prosseguir, avançando para a fase instrutória, 

realizado o exame pelo método de DNA e sendo seu resultado negativo, 
ou seja, excluindo-se o vínculo biológico entre as partes, deve o Parquet 
analisar detidamente as demais provas dos autos, a fim de verificar se o 
pedido comporta procedência ou improcedência.

Repise-se, por pertinente: não é o resultado do exame pericial (DNA), 
por si só, que deve embasar o parecer ministerial. Se for positivo, a ação é 
improcedente e não há o que se discutir; mas se for negativo, é necessário 
que haja outras provas nos autos, que demonstrem, estreme de dúvidas, a 
presença de erro ou falsidade do registro, conforme exige o art. 1.604 do 
Código Civil.

Nessa toada, um exame pericial que ateste não ter sido o autor quem 
assinou o assento de nascimento e a oitiva de testemunhas que confirmem 
o relacionamento estável entre o autor e a genitora do réu, e que não havia 
como aquele desconfiar da ausência de vínculo biológico com este – por 
uma infidelidade, por exemplo – podem ser provas hábeis para embasar o 
acolhimento dos pedidos iniciais.

Na ausência dessas provas, ou se forem inseguras e frágeis, a pretensão 
deve ser julgada improcedente, pois cabe ao autor a prova dos fatos consti-
tutivos do seu direito (art. 333, I, do CPC).

Greco Filho (1996, p. 204) esclarece:

O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende 
determinada consequência de direito; esses são os fatos consti-
tutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. 
A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo 
milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se 

6   REsp 1022763, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, Julgado em 18/12/2008, DJe 
03/02/2009.
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o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu 
direito. 

O Superior Tribunal de Justiça7, perfilhando desse mesmo entendi-
mento, assim já decidiu: “Reconhecida a paternidade, por escritura pública, 
levada ao Registro Civil, não há amparo para que o genitor venha ulterior-
mente a negá-la, ainda que, por exame de DNA, seja excluída a paternidade 
biológica”.

6 Do direito à filiação e da paternidade socioafetiva
A Constituição Federal, com clareza solar, define serem proibidas 

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação (art. 226, § 7º).
Filiação, de maneira simples – mas precisa –, pode ser entendida como 

“a relação de parentesco que se estabelece entre pais e filhos” (TEPEDINO, 
1997, p. 549). De acordo com Cunha Pereira (1999, p. 62-63), “O que é 
essencial para a formação do ser, para torná-lo sujeito e capaz de estabe-
lecer laço social, é que alguém ocupe, em seu imaginário, o lugar simbólico 
de pai e de mãe”.

Hodiernamente, a filiação pode ser jurídica, biológica ou socioafetiva. A 
jurídica baseia-se em presunções expressamente previstas em lei (art. 1.597 
e seguintes do CC). A biológica não traz maiores dificuldades, pois é aquela 
calcada no liame genético existente entre pai e filho (CARVALHO, 2012).

A espécie de filiação que tem trazido grande controvérsia – porquanto 
inovadora – é, indiscutivelmente, a socioafetiva, a qual transcende o dado 
genético, ingressando no cultural (VILELA apud CARVALHO, 2012). 

7  REsp 1098036 / GO, Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, 23/08/2011, DJe 
01/03/2012. No mesmo sentido: REsp 932.692 / DF, Relatora Ministra Nancy Andrigui, 3ª 
Turma, Julgado em 18/12/2008, DJe 12/02/2009, em que ficou decidido: “a prevalência 
dos interesses da criança é o sentimento que deve nortear a condução do processo em 
que se discute de um lado o direito do pai de negar a paternidade em razão do estabe-
lecimento da verdade biológica e, de outro, o direito da criança de ter preservado seu 
estado de filiação. O reconhecimento espontâneo da paternidade somente pode ser 
desfeito quando demonstrado vício de consentimento; não há como desfazer um ato 
levado a efeito com perfeita demonstração da vontade, em que o próprio pai manifestou 
que sabia perfeitamente não haver vínculo biológico entre ele e o menor e, mesmo assim, 
reconheceu-o como seu filho”. Igualmente: STJ, REsp 1.059.214, Rel. Min. Luis Felipe 
Salomão, j. 16/02/2012.
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É a circunstância na qual alguém recebe uma criança como filha, sem 
possuir com ela vínculo genético, tendo como baliza o sentimento de afeto. 
Pai, pelo novo perfil constitucional da família, não é somente aquele que 
cedeu o material genético, mas também quem criou, educou e dispensou ao 
filho acolhida e carinho, conferindo-lhe um ambiente perfeito para o cresci-
mento saudável e harmonioso. “É o demonstrativo mais sincero de que o 
afeto fala mais alto do que qualquer prova sanguínea” (OLIVEIRA JUNIOR, 
2013, p. 23).

Tem-se entendido que nessa “outra origem”, prevista no art. 1.593 do 
Código Civil, enquadra-se – entre outras hipóteses – a paternidade socioa-
fetiva, consoante o Enunciado no 256, aprovado na III Jornada de Direito Civil 
do Conselho da Justiça Federal: “A posse do estado de filho (parentalidade 
socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil”.

Ao discorrer sobre a filiação socioafetiva, Carvalho (2012, p. 113) 
sustenta que, além da “outra origem” prescrita pelo Código Civil, “a interpre-
tação à luz dos princípios constitucionais da dignidade humana, da igualdade 
entre os filhos, da liberdade do filho ter um pai e uma mãe (inclusive socioa-
fetiva), da afetividade, permitem o mencionado amparo”. 

Dias leciona (2013, p. 381):

A necessidade de manter a estabilidade da família faz com 
que se atribua um papel secundário à verdade biológica. A 
constância social da relação entre pais e filhos caracteriza uma 
paternidade que existe não pelo simples fato biológico ou por 
força de presunção legal, mas em decorrência de uma convi-
vência afetiva.

Welter (2003, p. 153), por sua vez, consigna:

Enquanto a família biológica navega na cavidade sanguínea, a 
família afetiva transcende os mares do sangue, conectando o 
ideal da paternidade e da maternidade responsável, hasteando 
o véu impenetrável que encobre as relações sociológicas, 
regozijando-se com o nascimento emocional e espiritual do 
filho, edificando a família pelo cordão umbilical do amor, 
do afeto, do desvelo, do coração e da emoção, (re)velando o 
mistério insondável da filiação, engendrando um verdadeiro 
reconhecimento do estado de filho afetivo. 
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Veloso (1999, p. 75), com a precisão que lhe é peculiar, aduz:

Extrema injustiça seria permitir que o pai pudesse desfazer o 
estabelecimento da paternidade de um filho, a seu bel-prazer, 
a todo e qualquer tempo, alegando que o ato não corres-
ponde à verdade. Este gesto é reprovável, imoral, sobretudo 
se o objetivo é fugir do dever de alimentos, ou para evitar o 
agravante de parentesco num crime, por exemplo. 

Assim, a filiação é direito fundamental, personalíssimo e indisponível. 
Quando constituída de forma livre e consciente, é indelével. Na lição de Lôbo 
(2006)8, “o direito à convivência familiar, e não a origem genética, constitui 
prioridade absoluta da criança e do adolescente”.

Destarte, na ação negatória de paternidade, além do quanto exposto 
aqui, será necessário que o fiscal da lei, na defesa da indisponibilidade do 
direito à filiação, afira se entre autor e réu está configurada a paternidade 
socioafetiva. Ainda que comprovado o vício do consentimento, caso estabe-
lecida a socioafetividade, será impossível a desconstituição requerida.

Em outros termos, se a relação de afeto entre pai e filho estiver estabi-
lizada no tempo, nem mesmo o erro demonstrado nos autos será suficiente 
para a anulação do registro de nascimento.

Dias (2013, p. 409) argumenta que, na busca da desconstituição do 
vínculo parental, a questão deve ser equacionada perquirindo-se sobre 
a presença ou não da filiação socioafetiva. “Comprovada esta, ainda que 
induzido o pai registral em erro, ele é o pai socioafetivo, não havendo como 
se desconstituir o vínculo parental”. 

Nos dizeres de Welter (2003, p. 194):

Considerando que a Constituição Federal engendrou a unidade 
da filiação, assim como a irrevogabilidade da adoção, que é 
uma forma de filiação socioafetiva [...], conclui-se que a filiação 
sociológica também é irrevogável. Isso porque, além de assento 
constitucional (arts. 226, §§ 4º e 7º, e art. 227, § 6º), devem 
ser observados os princípios da prioridade e da prevalência 
absoluta dos interesses da criança e do adolescente, conforme 
art. 227, cabeça, da CM, e arts. 1º, 6º, 15 e 19, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

8 Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/8333>. Acesso em: 21 ago. 2013.
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Portanto, ao analisar o conjunto probatório da ação, se o Promotor de 
Justiça verificar configurada a paternidade socioafetiva, o parecer ministerial 
deve ser pela improcedência do pedido.

7 Do direito do filho de buscar sua verdade biológica
Defende-se neste ensaio, assim, que, nos casos em que o pai 

reconhece espontaneamente o filho – mesmo tendo dúvidas sobre a 
relação biológica ou plenamente ciente da ausência dessa relação –, 
é impossível a pretensão pela negatória de paternidade. Apesar disso, é 
assente na doutrina e na jurisprudência pátrias que, no interesse do filho, 
pode haver a busca por sua ascendência genética, ainda que presente a 
relação socioafetiva.

Por óbvio, se é o filho que se interessa por sua verdade biológica, e 
considerando ainda que, na maioria das vezes, o reconhecimento pelo pai 
registral é feito à sua revelia, deve ser dada a ele essa possibilidade, pois o 
“reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível 
e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, 
sem qualquer restrição” (art. 27 do ECA).

Dias (2013, p. 406) assevera:

Não há como impedir que o filho busque sua real ascendência 
genética, independentemente de ter um pai registral. Depois 
do ECA, ninguém mais duvida que as ações de paternidade 
são imprescritíveis, não se podendo negar o acesso à verdade 
biológica pelo só fato de alguém estar registrado em nome de 
quem não é o seu pai. 

Invoca-se, aqui, novamente as precisas lições advindas da Corte 
máxima do direito infraconstitucional brasileiro sobre o tema: 

A tese segundo a qual a paternidade socioafetiva sempre 
prevalece sobre a biológica deve ser analisada com bastante 
ponderação, e depende sempre do exame do caso concreto. 
É que, em diversos precedentes desta Corte, a prevalência da 
paternidade socioafetiva sobre a biológica foi proclamada em 
um contexto de ação negatória de paternidade ajuizada pelo 
pai registral (ou por terceiros), situação bem diversa da que 
ocorre quando o filho registral é quem busca sua paternidade 



143Cível / Civil

biológica, sobretudo no cenário da chamada “adoção à brasi-
leira”9.

Portanto, são situações distintas, que merecem soluções distintas: 
quando é o pai quem procura negar a paternidade, usando como argumento 
somente a ausência do vínculo biológico, a pretensão deve ser repelida; 
mas quando é o filho quem pretende buscar sua ascendência biológica, há 
que lhe ser concedido esse direito, pois vai ao encontro de seus melhores 
interesses.

Conclusão
Conclui-se, destarte, que, no âmbito do processo civil, a atribuição 

funcional do Ministério Público é zelar pelo interesse que o trouxe ao processo. 
Sua atuação nessa área é eminentemente protetiva. Se existe o interesse, a 
Instituição tem de defendê-lo. 

Não pode o Promotor de Justiça limitar-se a analisar a questão tendo 
por base somente as alegações e informações trazidas aos autos pelas 
partes. Deve ele diligenciar para que o interesse justificador de sua atuação 
seja protegido da forma mais eficiente possível.

A ação negatória de paternidade, calcada no art. 1.601 do Código Civil, 
que prevê a possibilidade imprescritível de o pai contestar a paternidade de 
seus filhos, deve ser conjugada com os demais dispositivos que regulam a 
relação de filiação. 

Vale dizer, do cotejo das disposições concernentes a esse ponto, 
conclui-se que a negatória somente é viável nos casos de erro ou falsidade 

9 REsp 1.167.993 – RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, Julgado em 
18/12/2012, DJe 15/03/2013. No julgado ficou consignado ainda: “De fato, é de preva-
lecer a paternidade socioafetiva sobre a biológica para garantir direitos aos filhos, na 
esteira do princípio do melhor interesse da prole, sem que, necessariamente, a assertiva 
seja verdadeira quando é o filho que busca a paternidade biológica em detrimento da 
socioafetiva. No caso de ser o filho – o maior interessado na manutenção do vínculo civil 
resultante do liame socioafetivo – quem vindica estado contrário ao que consta no registro 
civil, socorre-lhe a existência de ‘erro ou falsidade’ (art. 1.604 do CC/02) para os quais não 
contribuiu. Afastar a possibilidade de o filho pleitear o reconhecimento da paternidade 
biológica, no caso de ‘adoção à brasileira’, significa impor-lhe que se conforme com essa 
situação criada à sua revelia e à margem da lei.”.
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do registro (art. 1.604 do CC), pois o reconhecimento de filho é ato irrevo-
gável, se praticado de forma livre e consciente (art. 1.610 do CC).

Nas chamadas ações negatórias de paternidade, em que se discute 
a possibilidade de desconstituir-se a relação de filiação, estão presentes 
questões relevantes, que devem ser tuteladas pelo Ministério Público, como 
a incapacidade da parte (na maioria das vezes), a questão do estado da 
pessoa e o interesse público evidenciado pela natureza da lide.

Ao deparar com uma ação negatória de paternidade, o Promotor de 
Justiça tem obrigação funcional de tutelar os interesses do incapaz, quando 
a parte ré tiver essa qualidade, e também o estado da pessoa, ainda que 
plenamente capaz.

Deve o Promotor, inicialmente, verificar se estão presentes as condições 
da ação, principalmente se está descrita na petição inicial alguma das causas 
autorizadoras da anulação pretendida: erro ou falsidade no registro. Caso 
não haja a descrição de nenhuma dessas circunstâncias, o pedido é juridi-
camente impossível, razão pela qual o fiscal da lei deve manifestar-se pelo 
indeferimento da petição inicial, porquanto inepta.

Na hipótese de estar presente o relato de alguma hipótese passível 
da desconstituição do vínculo, a ação deve prosseguir. Entretanto, após a 
resposta do réu e do despacho saneador, o autor tem de indicar os meios de 
prova pelos quais pretende comprovar suas alegações.

Se a única prova requerida for o exame genético pelo método de DNA, 
a manifestação ministerial deve ser pelo indeferimento e pelo julgamento 
antecipado da lide, uma vez que o resultado do exame de DNA – qualquer 
que seja – não é capaz de demonstrar o erro ou a falsidade do registro. Esse 
exame prova somente a existência ou não de vínculo genético.

No caso de avançar o feito para a fase instrutória, realizado o exame de 
DNA, deve o órgão do Parquet analisar se os demais elementos produzidos 
são suficientes para provar o erro ou a falsidade do registro, e não se limitar 
à verificação do resultado do exame para amparar seu parecer.

O direito à filiação é fundamental, indisponível e imprescritível, e 
não pode ser desconstituído em detrimento do interesse do filho. Não se 
confunde com mero vínculo genético, totalmente prescindível para regular 
as atuais relações de parentesco.

Além do mais, é dever do órgão do Ministério Público verificar, ainda 
que o resultado do exame de DNA seja negativo e que esteja provado o erro 
ou a falsidade do registro, se está constituída a paternidade socioafetiva 
entre as partes. Para grande parcela da doutrina, presente essa circuns-



145Cível / Civil

tância, independentemente de qualquer outra, será impossível a exclusão 
da paternidade.

Por fim, o fato de não se poder desconstituir um vínculo entre pai 
e filho realizado livre e conscientemente – afora as hipóteses legais já 
mencionadas –, nada impede o filho de buscar em juízo sua ascendência 
genética, também considerada pela doutrina e jurisprudência pátrias como 
direito fundamental do ser humano. A paternidade socioafetiva e a verdade 
biológica não se excluem, pois tem causas e efeitos jurídicos diferentes.

COSTA, G. R. The right of filiation – the role of Ministério Público in actions 
for negation of paternity. Justitia, São Paulo, v. 204/205/206, p. 129-146, 
Jan./Dec. 2013-2014-2015.

• ABSTRACT: This article intends to bring up the discussion about the role of 
the Ministério Público in the paternity negation actions and the interests 
which must be protected by that institution in the judicial process. The 
change from a purely biological criteria to the establishment of paternity 
must be the north for the Public Prosecuter. The free and conscious recog-
nition of a child, though absent the sanguine bond, is an irrevocable act, 
and does not allow further questions, except the cases provided by law. 
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Introdução
O presente estudo tem como objeto a análise do instituto dos alimentos, 

fomentando especialmente a prisão civil do devedor de obrigação de prestar 
alimentos. Para tanto, faz-se necessário inicialmente entender a evolução 
histórica dos alimentos e da prisão civil, bem como a sua aplicação atual.

É permitido ao alimentado pedir o que lhe é devido dada a sua hipos-
suficiência em prover por si só a sobrevivência e vivência. Portanto, cabe ao 
alimentante o dever de assistência em contrapartida ao que anteriormente 
era exclusivamente moral.

Além disso, a relação obrigacional não está apenas na necessidade 
do alimentado, mas igualmente em um dos polos, nas possibilidades do 
alimentante. Deve-se, pois, considerar o binômio no momento da fixação 
dos alimentos. 

Do inadimplemento inescusável do devedor resultará a via executória. 
Ao credor, portanto, estará facultado executar a quantia certa do devedor 
solvente a partir das prestações não pagas, cabendo a penhora dos bens ou 
a execução mediante prisão civil, para o pagamento da dívida pelo devedor 
(arts. 528 e 911/913 do NCPC).

O “coração” do presente artigo é a prisão civil, visando, pois, buscar 
medidas alternativas diversas da coação, com mecanismos impactantes 
como o novo permissivo legal que autoriza o protesto da sentença, ao lado 
da possibilidade da inscrição do devedor nos órgãos SPC/Serasa e conse-
quente restrição do crédito do devedor, haja vista a ineficiência da satisfação 
da obrigação em diversos casos. 

A necessidade de inovação e constante reflexão a respeito do instituto 
é urgente, pois clama nosso Judiciário por celeridade e efetividade na tutela 
de direitos.

1 Alimentos e prisão civil: breve histórico 
1.1 Alimentos

O tema alimentos, pela sua importância, tem sido alvo de debates ao 
longo do tempo, até mesmo no que tange à prisão civil do devedor.

Cahali (2006, p. 1) preleciona:
       

O ser humano, por sua natureza, é carente desde a sua 
concepção; como tal, segue o seu fadário até o momento que 
lhe foi reservado como derradeiro; nessa dilação temporal – 
mais ou menos prolongada –, a sua dependência dos alimentos 
é uma constante, posta como condição de vida.
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O instituto dos alimentos é medida necessária da continuação da vida, 
garantindo ao alimentando a dignidade da pessoa humana, princípio funda-
mental estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil.

Os alimentos constituem instrumento capaz de prover os recursos 
necessários à subsistência, à conservação da vida, tanto física e moral, além 
da vida social do indivíduo. 

A princípio, no Direito Romano, os alimentos não foram mencionados 
nos primeiros momentos dessa legislação, haja vista o único vínculo familiar 
existente ser o do pátrio poder, não se estendendo ao vínculo de parentesco.

No Direito Romano, as obrigações eram decorrentes das relações 
familiares ou das relações patrimoniais. Nas decorrentes de relações 
familiares, havia a presença da subordinação na figura do paterfamilias, e 
as obrigações advinham das instituições do casamento, pátrio poder, tutela 
e curatela. 

O parentesco era puramente jurídico, dependia do paterfamilias e se 
transmitia apenas pela linha paterna, o que demonstra a importância do 
pai, chefe da família. O pátrio poder era exercido pelo homem, chefe da 
sociedade conjugal, ao qual competia a obrigação de prover o sustento da 
família, que se convertia em obrigação alimentar por ocasião do rompimento 
do casamento (DIAS, 2007). 

Cahali (2007, p. 38) preleciona que “O direito romano terá conhecido 
a obrigação alimentícia fundada em várias causas: a) na convenção; b) no 
testamento; c) na relação familiar; d) na relação de patronato; e) na tutela.”.

No que tange à relação familiar, a prestação alimentícia surgiu com o 
desenvolvimento da obrigação alimentar entre parentes, passando o direito 
a ser recíproco entre os ascendentes (pais) e descendentes na família legítima 
e entre o pai e os descendentes na família ilegítima, além da obrigação que 
os irmãos e cônjuges possuíam em prestar alimentos. 

 Não se sabe ao certo o momento histórico em que houve o reconhe-
cimento da obrigação alimentar. Há fortes indícios de que tenha sido a partir 
do principado, quando o vínculo sanguíneo adquiriu enorme importância na 
sociedade (CAHALI, 2007). 

O Direito Canônico, em seus primórdios, já previa a obrigação alimentar. 
Essa obrigação abrangia não só as relações familiares, mas também extrafa-
miliares, como o clericato, o monastério e o patronato (CAHALI, 2007). 

Com relação ao Direito Brasileiro, o primeiro texto que tratou dos 
alimentos foi o Livro 1, Título LXXXVIII, 15, nas Ordenações Filipinas, que 
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previu a necessidade de prestar alimentos aos órfãos, e o Juiz ordenava que 
lhes fosse prestado o necessário para sua subsistência até os doze anos, 
sendo tudo administrado por seu tutor ou curador (CAHALI, 2007). 

Com a Consolidação das Leis Civis, o tema “alimentos” ganhou 
amplitude, tendo sido previstos, em vários artigos, o dever de sustento dos 
filhos, o dever recíproco entre pais e filhos, e entre parentes. 

Havia a obrigação de o pai concorrer com a mãe, acerca das despesas 
necessárias para a mantença dos filhos, inclusive no caso de separação, salvo 
se não tivesse como obter o sustento.

A Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, conhecida como Código Civil 
de 1916, regulamentou as obrigações alimentícias, oriundas do casamento 
ou decorrentes das relações de parentesco. 

Essa lei cometeu uma das maiores injustiças contra as crianças e 
os adolescentes ao excluir o reconhecimento dos filhos havidos fora do 
casamento, impossibilitando a estes o pedido de alimentos (DIAS, 2007). 

Em 1949, com a Lei nº 883, de 21 de outubro, foi permitido ao filho 
ilegítimo acionar o pai, em segredo de justiça, para efeito de prestação 
alimentícia (art. 4º). Seu reconhecimento, entretanto, só poderia ser feito 
pelo cônjuge separado de fato há mais de cinco anos contínuos. 

Nessa época, a mulher exercia um papel de cunho doméstico, já que 
sustentar a família pertencia ao cônjuge varão, sendo a sociedade patriarcal 
e o vínculo material indissolúvel. 

Nas décadas de 1960 e 1970, com a revolução feminista, a mulher 
começa a ganhar força e a ter autonomia no Brasil. Com os movimentos 
feministas, as mulheres foram introduzidas ao mercado de trabalho e, aos 
poucos, deixou a servidão ao marido e aos filhos, conquistando paulatina-
mente sua autonomia e direitos. 

No final da década de 1970, houve uma mudança na estrutura familiar. 
O advento da Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977, da Dissolução da 
Sociedade Conjugal, também conhecida como Lei do Divórcio, trouxe a 
possibilidade de se realizar novo casamento, e o dever alimentar entre os 
cônjuges passou a ser recíproco. 

Entretanto, somente o cônjuge que praticasse conduta desonrosa 
ou qualquer ato de violação aos deveres do casamento era condenado ao 
pagamento de alimentos (DIAS, 2007).

Com a Constituição Federal de 1988, foi estabelecida a igualdade entre 
o homem e a mulher e, como consequência, surgiu o dever alimentar de 
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ambos, uma vez que, conforme dispõe o art. 5º, inc. I, da Lei Maior dispõe, 
in verbis: “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”.

O artigo supramencionado retrata o princípio da igualdade estabe-
lecido pela nossa Carta Magna. 

Nesse sentido, mais especificamente sobre o tema alimentos e dever 
alimentar, tanto do homem quanto da mulher, o art. 226, § 5º, da Consti-
tuição Federal estabelece que “os direitos e deveres referentes à sociedade 
conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”. 

A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conhecido Código Civil 
de 2002, inovou com a possibilidade de pleitear alimentos baseando-se 
na existência de companheirismo, vínculo de parentesco ou conjugal e no 
binômio necessidade do cônjuge suplicante e possibilidade do cônjuge 
alimentante. O quantum dos alimentos depende, pois, do binômio neces-
sidade/possibilidade. 

São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens 
suficientes para prover a própria mantença pelo seu trabalho, não impor-
tando sequer a causa da falta do trabalho, podendo ser desemprego, causa 
física, moral, ou qualquer outra.

1.2 Prisão civil
Disposições legais da Antiguidade tratam do instituto da prisão civil de 

diversas formas, mas que em geral faziam do corpo do devedor garantia do 
adimplemento da obrigação. Ao longo da história, percebe-se a definição e 
adequação à sociedade, aos diversos modelos de famílias e evolução, a fim 
de se tornar conhecida como atualmente. 

No Direito antigo, o Código de Hamurabi dispõe sobre a prisão civil em 
suas cláusulas:

115º – Se alguém tem para com outro um crédito de grãos ou 
dinheiro e faz a execução, e o detido na casa de detenção morre 
de morte natural, não há lugar a pena.
116º – Se o detido na casa de detenção morre de pancadas ou 
maus tratamentos, o protetor do prisioneiro deverá convencer 
o seu negociante perante o tribunal; se ele era um nascido 
livre, se deverá matar o filho do negociante, se era um escravo, 
deverá pagar o negociante um terço de mina e perder tudo que 
deu. 
117º – Se alguém tem um débito vencido e vende por dinheiro 
a mulher, o filho e a filha, ou lhe concedem descontar com 
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trabalho o débito, aqueles deverão trabalhar três anos na casa 
do comprador ou do senhor, no quarto ano este deverá libertá-
-los.

      
No Egito, cabia ao devedor a servidão pessoal, quando impossível 

o adimplemento, servindo ao credor até o pagamento, possível, portanto 
a disposição do corpo quando do inadimplemento, fato alterado pelo Rei 
Bocchoris, que vetou a possibilidade de prisão. A proibição dessa modalidade 
de prisão traz relevante mudança à legislação por assim dizer, uma vez que 
reconhece o valor da liberdade da pessoa humana (AZEVEDO, 2012).

Na Índia, o Código de Manu, datado de 200 a.C., predizia no livro oitavo:
      

Art. 124º Um credor, para forçar seu devedor a satisfazê-lo, 
pode recorrer aos diferentes meios em uso na cobrança de uma 
dívida.
Art. 125º Por meios conforme ao dever moral, por demanda, 
pela astúcia, pela ameaça e, enfim, pelas medidas violentas, 
pode um credor se fazer pagar da soma que lhe devem.

      
Verifica-se a permissão da escravidão como meio de execução da 

dívida na Índia.
Já o povo hebreu possibilitava a libertação do devedor israelita após 

sete anos de prestação de seus serviços ao credor.
Em Roma, a Lei das XII Tábuas, de 450 a.C., resultado de um contraste 

entre os patrícios credores e dos plebeus devedores, estatui na Tábua 
Terceira sobre a responsabilidade de forma cruel:

4. Aquele que confessar dívida perante o magistrado, ou for 
condenado, terá 30 dias para pagar.
5. Esgotados os 30 dias e não tendo pago, que seja agarrado e 
levado à presença do magistrado.
6. Se não pagar e ninguém se apresentar como fiador, que o 
devedor seja levado pelo seu credor e amarrado pelo pescoço 
e pés com cadeias com peso máximo de 15 libras; ou menos, se 
assim o quiser o credor.
7. O devedor preso viverá à sua custa, se quiser; se não quiser, o 
credor que o mantém preso dar-lhe-á por dia uma libra de pão 
ou mais, a seu critério.
8. Se não houver conciliação, que o devedor fique preso por 
60 dias, durante os quais será conduzido em três dias de feira 
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ao comitium, onde se proclamará, em altas vozes, o valor da 
dívida.
9. Se não muitos os credores, será permitido, depois do terceiro 
dia de feira, dividir o corpo do devedor em tantos pedaços 
quantos sejam os credores, não importando cortar mais ou 
menos; se os credores preferirem poderão vender o devedor a 
um estrangeiro, além do Tibre.

      
Com a evolução do Direito Romano, a escravidão do devedor foi 

proibida passando este a responder pela execução com seu patrimônio. 
Primitivamente, era o próprio corpo do devedor que respondia pelo débito; 
mais tarde, a responsabilidade se deslocou para o patrimônio do devedor 
(ALVES, 1999).

O Direito Português, herdado do Direito Romano, aplicava-se ao Brasil, 
uma vez que o país era colônia de Portugal.

Já em 1581, as Ordenações Filipinas, que por Lei Imperial vigeram no 
Brasil, trazia o instituto da prisão civil quando do ato ilícito após condenação 
judicial. Mesmo com a Independência, marcada pela Revolução Francesa, 
não houve uma ruptura imediata da ordem jurídica herdada de Portugal. 

O Código Civil português de 1867 trazia a execução pessoal patrimonial 
posterior e, quando a dívida ultrapassasse o bem, caberia o pagamento 
enquanto preso ou soltura após seis meses preso por dívida de até vinte mil 
réis, por autorização judiciária.

Tanto a Carta Constitucional Imperial de 1824, outorgada a 24 de 
março, quanto a Constituição de 1891, promulgada em 24 de fevereiro, não 
mencionaram a prisão civil em seus textos.

A Constituição de 1934, promulgada em 16 de julho, dispôs no art. 113 
sobre as garantias individuais dos cidadãos e, no inc. 30, mencionou: “não 
haverá prisão por dívidas, multas ou custas”.

Em 1937, a Carta Constitucional do período do Estado Novo, outorgada 
em 10 de novembro, foi omissa no que tange à prisão civil, pois não tratou 
do quesito em nenhum de seus artigos. Já em 18 de setembro de 1946 é 
promulgada a Constituição marcada pela transição de um regime capitalista 
ditatorial para a democracia burguesa, texto esse que permitiu a prisão civil 
em apenas dois casos, conforme nos demonstra o seu art. 141, § 32: “Não 
haverá prisão civil por dívida, multa ou custas, salvo o caso do depositário 
infiel e o de inadimplemento de obrigação alimentar, na forma da lei”.
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Em 1967 e em 1969, a prisão civil foi mantida em âmbito constitucional. 
A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, dispôs no art. 5º, inc. 

LXVII que “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 
depositário infiel”.

Azevedo (2012, p. 54) preleciona:
      

O texto constitucional de 1988, embora tenha mantido as duas 
inconcebíveis exceções que autorizam a prisão civil por dívida, 
minimizou a violência dessa execução pessoal, exigindo que 
o inadimplemento do devedor de alimentos e do depositário 
infiel seja voluntário e inescusável. É preciso, portanto, que o 
devedor queira descumprir sua obrigação e não tenha qualquer 
desculpa para tanto.

      
Ademais, com o Tratado Internacional intitulado Pacto de São José 

da Costa Rica, ratificado pelo Brasil na Convenção Americana de Direitos 
Humanos, foi abolida a prisão do depositário infiel, restando apenas a 
permissão quanto ao inadimplemento da obrigação alimentícia na legislação 
brasileira. 

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula 309, 
que pontuou: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 
o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução 
e as que vencerem no curso do processo”.

Posteriormente, com o advento da Lei nº 13.015, de 16 de março de 
2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil, o posicionamento juris-
prudencial foi alçado a comando legal no § 7º do art. 528.

Desse modo, verifica-se que o instituto da prisão civil se amolda ao ato 
judicial coercitivo que restringe a liberdade com o fim de compelir o devedor 
ao cumprimento de uma obrigação civil, qual seja, a pensão alimentícia, que 
tutela o bem maior, isto é, a vida.

2 Formas de execução de alimentos
Não só a sentença na qual foram fixados os alimentos, que é título 

judicial, possibilita a execução dos alimentos, mas também é cabível a 
execução de título extrajudicial (DIAS, 2007).

Para a obtenção dos alimentos devidos pelo alimentante que deixa 
de efetuá-los em data convencionada, é necessária a aplicação dos meios 
executórios.
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De acordo com a sistemática do Novo Código de Processo Civil, 
tratando-se de título executivo extrajudicial, o rito a ser adotado encontra-
-se previsto nos arts. 911 a 913, no Capítulo VI (Da execução de alimentos) 
do Título II (Livro II da Parte Especial). Quando a obrigação alimentar advém 
de uma sentença final de alimentos como também de decisão que fixa 
os alimentos provisórios, o cumprimento da decisão judicial aplicável é o 
disposto no Capítulo IV (Do cumprimento da sentença que reconheça a exigi-
bilidade de obrigação de prestar alimentos) do Livro I da Parte Especial, nos 
arts. 528 a 533.

 O antigo Código de Processo Civil (CPC/1973) dispunha ao credor 
duas possibilidades a fim de atingir o cumprimento do dever, quais sejam, a 
execução por quantia certa disposta no art. 732 e a execução com base no 
art. 733 (RIOS GONÇALVES, 2012).

2.1 Execução pelo artigo 732 do Código de Processo Civil de 1973 versus 
a nova sistemática
Não cumprida a obrigação alimentar, estando inadimplente quanto às 

parcelas pretéritas vencidas antes da propositura da ação, ao exequente era 
facultado executar o devedor, pelo rito previsto no art. 732 do Código de 
Processo Civil de 1973, transcrito a seguir (DIAS, 2007, p. 500):

      
Art. 732 – A execução de sentença, que condena ao pagamento 
de prestação alimentícia, far-se-á conforme o disposto no 
Capítulo IV deste Título.
Parágrafo único – Recaindo a penhora em dinheiro, o ofere-
cimento de embargos não obsta a que o exequente levante 
mensalmente a importância da prestação.

O Novo Código de Processo Civil, adotando a sistemática já antevista 
na legislação revogada, introduziu a cobrança de alimentos reconhecidos em 
sentença no bojo do processo de conhecimento, na fase de cumprimento de 
sentença.

Nesse sentido, assim prescreve a nova lei:
        

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao 
pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocu-
tória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, 
mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) 
dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibi-
lidade de efetuá-lo.



156 Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-2014-2015

É interessante observar que, inovando em relação à sistemática 
anterior, caso o executado não efetue o pagamento ou comprove a impos-
sibilidade absoluta, o pronunciamento judicial será levado a protesto (art. 
528, § 1º).

Outrossim, ao credor é lícito optar pela adoção do rito estabelecido nos 
arts. 523 a 527 do NCPC relativo ao cumprimento definitivo de sentença que 
reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar em quantia certa, quando, 
então, não haverá prisão civil e os bens do devedor serão penhorados e 
levados em hasta pública, se for o caso (art. 528, § 8º).

O antigo rito do art. 732 hoje encontra-se modificado pela possibilidade 
de protesto da sentença, sem prejuízo de seguir com a constrição sobre os 
bens do devedor, seja pela opção do § 8º do art. 528, seja pela aplicação do 
disposto nos arts. 831 e seguintes, consoante determina o art. 530 do NCPC.

Conclui-se, portanto, que a execução efetiva a realização do que é 
devido àquele que dela é credor. 

2.2 Execução pelo artigo 733 do Código de Processo Civil de 1973 versus 
a nova sistemática
É pacífico pela exceção constante no inc. LXVII do art. 5º da Consti-

tuição Federal, combinada com a Lei de Alimentos (Lei nº 5.478, de 25 de 
julho de 1968) e o art. 733 do Código de Processo Civil de 1973 e 528, § 
7º, do NCPC/2015 que a prisão civil por dívida alimentar “é norma de 
eficácia contida que protege direta e imediatamente a liberdade individual 
de locomoção contra a prisão civil por dívida” (BRASILEIRO DE LIMA apud 
NOVELINO, 2012, p. 69).

Ainda nesse sentido, Brasileiro de Lima (2012, p. 69) preleciona: “A 
prisão civil não decorre diretamente da Constituição, mas da lei. O dispo-
sitivo constitucional apenas contempla a possibilidade de previsão legal 
desta espécie de prisão civil”.

A coação pessoal supramencionada se referia às parcelas recentes, 
vencidas nos três meses imediatamente precedentes à data da propositura 
da execução, conforme a já mencionada Súmula 309 do STJ, alçada à condição 
de norma legal pelo art. 528, § 7º, do NCPC.

O prazo de prisão civil por dívida alimentar é diverso na Lei de Alimentos 
e no Código de Processo Civil. Na primeira, estipula-se prazo de até sessenta 
dias de prisão; e, no segundo, de um a três meses.
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Vale ressaltar que a prisão civil não impede a penhora de bens do 
devedor e o prosseguimento dos atos executivos propriamente ditos (DIDIER 
JÚNIOR, 2011).

Contudo, optando pela penhora de bens, o credor abre mão da prisão 
civil do devedor, conforme determina o art. 528, § 8º, do NCPC.

Deve-se lembrar, quanto ao tema, que as parcelas vencidas ao longo 
do processo executivo também serão acrescidas, devendo o executado, 
portanto, para elidir a prisão civil, satisfazer o pagamento integral das 
prestações recentes, que possuem caráter alimentar, quais sejam, as vencidas 
e vincendas (DIAS, 2007).

O art. 733 do Código de Processo Civil de 1973 previa o prazo de três 
dias para o executado satisfazer a obrigação alimentar, comprovar que a 
satisfez, ou justificar a impossibilidade de satisfazê-la. A comprovação da 
impossibilidade de satisfazê-la se amparava na ocorrência de força maior 
estranha à vontade do devedor (AZEVEDO, 2012).

Igualmente, o art. 528 do NCPC também preconiza o prazo de três dias 
para pagar o débito ou provar que o fez ou, ainda, justificar a impossibilidade 
de efetuá-lo.

É interessante observar que, diferentemente do texto revogado, a nova 
legislação emprega a expressão “impossibilidade absoluta” como excusa a 
impedir os efeitos coercitivos da fase de cumprimento.

A esse respeito, Gonçalves (2016, p. 818) observa que, por um lado, 
a alegação de impossibilidade absoluta importará na instauração de uma 
espécie de pequena instrução dentro da execução, podendo até ocorrer 
audiência de instrução e julgamento. Por outro lado, o reconhecimento 
da impossibilidade absoluta não afasta a obrigação alimentar, mas atinge 
tão-somente a possibilidade de prisão civil. Tampouco pode o Magistrado 
reduzir o valor das prestações futuras. Isso somente poderá ocorrer em ação 
revisional. Nesse aspecto, mantém-se a sistemática antiga.

Não comprovado o pagamento e não demonstrada a impossibilidade 
absoluta, sem prejuízo do protesto do pronunciamento judicial (§ 1º do 
art. 528), o juiz, a pedido do exequente, decretará a prisão civil do devedor 
pelo prazo de 1 a 3 meses (art. 528, § 3º). O inadimplente será colocado em 
regime fechado, separado dos demais presos (art. 528, § 4º).

No entanto, a providência executiva não exime o devedor de futura 
prisão em razão de outras prestações em aberto. Já a revogação da prisão 
poderá ocorrer a requerimento do credor (ASSIS, 2004).
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Ao executado, após a citação, são conferidos três dias para adimplir 
a obrigação, comprovar o adimplemento ou justificar a impossibilidade 
absoluta de fazê-lo, sob pena de coerção pessoal; portanto, somente o 
pagamento tem eficácia para elidir a prisão. 

3 Medida alternativa à prisão civil do devedor de alimentos
O Brasil tem consolidado na Constituição Federal a permissão à 

restrição da liberdade, mediante prisão civil, em face de inadimplemento 
voluntário e inescusável de obrigação alimentícia. 

A prisão do alimentante faltoso é medida extrema e vexatória, que 
deve ressalvar a sequência de atos especiais que a antecedem. 

De acordo com Assis (1998, p. 28):
      

Mostra-se nítida, portanto, a ordem estabelecida nos artigos 
16 a 18 da Lei 5.478/68, primeiro, o desconto, depois a expro-
priação de aluguéis e rendimentos, por fim, indiferentemente, 
a expropriação de quaisquer bens e a coerção pessoal. 

      
Como é típico do Direito, a prisão civil comporta divergência doutri-

nária:
      

O ranço da mentalidade tradicional ameaça a efetividade 
da função executiva e, em particular o mesmo executório da 
coerção pessoal. Há risco de se passar a “premiar” o devedor 
que deixa seus filhos com fome e sede, quer restringindo o 
campo da aplicação do art. 733 do CPC, quer abrandando a 
pena. (ASSIS, 2004)

      
A prisão civil obriga o devedor ao cumprimento da prestação e, mesmo 

não considerada como punição, age por vezes psicologicamente no devedor, 
uma vez que é levantada após o pagamento (GRISARD FILHO, 2006).

Conforme preleciona Cahali (2007, p. 741):
      

A prisão civil é meio executivo de finalidade econômica, 
prende-se o executado não para puni-lo, como se criminoso 
fosse, mas para força-lo indiretamente a pagar, supondo-se que 
tenha meios de cumprir a obrigação e queira evitar a prisão, ou 
de readquirir a liberdade.

      
Entretanto, esse meio coercitivo deixou de ser fator de temor que 

contribuía para o adimplemento e, em razão dessa ineficiência, outras 
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medidas passaram a ser estudadas para dar efetividade ao cumprimento 
da obrigação alimentícia, a par da prisão, como a negativação do nome do 
executado.

3.1 Proteção ao crédito
Por ser a obrigação alimentar considerada obrigação moral de assis-

tência, o processo de execução de alimentos tem crescido em todo o país, e 
as novas tentativas de efetivação do direito do alimentado têm surgido como 
forma de adequação à realidade social.

Os Tribunais de Justiça, a exemplo de São Paulo e Pernambuco, têm 
decidido pela inscrição do nome do devedor de alimentos no Serviço de 
Proteção ao Crédito, que teve origem na Província de Buenos Aires, na 
Argentina, por meio da Lei nº 13.074, de 12 de junho de 2008, repercutindo 
em diversas restrições (MAGALHÃES, 2011).

Em Buenos Aires, cerca de 1.150 pessoas haviam sido registradas como 
devedoras alimentares morosas. A lista de devedores contava com apenas 
nove mulheres. Na realidade, tratava-se de avós que prestavam alimentos 
a seus netos, por falta de pagamento dos pais (MOLD apud RABINOVICH, 
2008).

O inadimplente, portanto, sofre a consequência da restrição, como 
impedimento de créditos bancários e financiamentos, meio esse que o coage 
a efetivar o pagamento (MAGALHÃES, 2011).

Nesse sentido, no Brasil, o Conselho da Magistratura do Estado de 
Pernambuco, por meio do Provimento nº 03, de 18 de setembro de 2008, 
possibilitou ao credor de pensão alimentícia requerer certidão judicial que 
comprove a dívida e, então, registrá-la em Cartório de Protestos de Títulos e 
Documentos. Após notificação do devedor e não satisfação do pagamento, 
este, portanto, passará a sofrer as mesmas restrições impostas na lei que 
trata dos protestos de títulos mercantis, notadamente a suspensão de 
créditos bancários e o pagamento dos emolumentos fixados pelos cartórios 
(LOUZADA, 2009).

Posteriormente, com o advento do Novo Código de Processo Civil, a 
possibilidade de protesto da sentença tornou-se regra geral no Direito Brasi-
leiro, mais especificamente no art. 517 e, no que toca aos alimentos, no art. 
528, §§ 1º e 3º.

Essa medida tem contribuído para amenizar o grande volume de 
processos judiciais que se encontram em trâmite na Vara da Família.
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Vale citar o Projeto de Lei nº 1.585/2007 do Deputado Regis de Oliveira 
(Partido Social Cristão – PSC/SP)3, cuja ementa visa à criação do Cadastro 
de Proteção ao Credor de Alimentos (CPCA), no qual será inscrito o nome 
do devedor de alimentos em atraso com suas obrigações, a partir de três 
prestações, sucessivas ou não, estabelecidas por liminar, sentença ou 
homologação de acordo judicial ou extrajudicial. 

Segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), cresce o 
número de inadimplentes no País, com um aumento de 11,28%; dentre os 
consumidores, 66% possuem filhos e apenas 10% pagam pensão alimentícia 
(VITAL, 2012). 

Em favor dessa medida de restrição, o Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo decidiu:

      
AGRAVO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS INSERÇÃO DO NOME 
DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 
– DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A PRETENSÃO – INCON-
FORMISMO DA EXEQUENTE. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS 
DO CASO CONCRETO AUTORIZAM A MEDIDA – Se o procedi-
mento especial autoriza medida extrema de prisão do devedor, 
mais justificada a possibilidade de meio excepcional menos 
gravoso ao devedor na busca pela satisfação do crédito, 
em razão da própria natureza e da urgência da pretensão 
perseguida – Decisão reformada. Recurso provido. (AI 0187568-
19.2010.8.26.0000, Des. Relator Viviani Nicolau, 9a Câmara de 
Direito Privado, Julg. 01/02/2011).

      
Verifica-se que a finalidade é a assistência concreta ao alimentando. 
Dentre as consequências que podem advir da inscrição do devedor no 

Cadastro de Proteção ao Crédito, estão a impossibilidade de concessão de 
crédito, retirada de cartões de crédito e de talões de cheques, abertura de 
contas, exercício de cargos eletivos, judiciais ou hierárquicos, participação 
em licitações, alugar imóveis, contrair financiamento, além de ter o nome 
negativado, tudo até a regularização da dívida alimentar (BORGES, 2010).

Mesmo sendo a tramitação da execução de alimentos segredo de 
justiça, não fere o direito à intimidade a inscrição do nome do devedor de 

3 A respeito, veja-se: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao? idPro-
posicao= 359586>. Acesso em: 16 maio 2016.
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alimentos no Cadastro de Proteção ao Crédito, haja vista o fato de as infor-
mações registradas serem sucintas, constando apenas a existência de uma 
execução em nome do devedor e não o motivo desta.

Conclusão
O Direito, sempre passível de modificações ao longo do tempo, tem 

sido, na sociedade contemporânea, objeto de alterações mais frequentes e 
profundas a fim de se adequar à evolução decorrente do fenômeno da globa-
lização e, ainda, da renovação tecnológica. E a área do Direito de Família é a 
que mais tem sido esses impactos.

A mudança dos costumes e a desagregação familiar, responsáveis pelo 
grande aumento de famílias que se desconstituem, dão azo ao surgimento 
da responsabilidade do pai/mãe de pagar alimentos à sua prole na antiga 
relação, havendo ainda a possibilidade de que arque com essa responsabi-
lidade também para com o ex-cônjuge.

A Lei nº 5.478/1968 dispõe sobre a ação de alimentos, e o art. 1.694 do 
Código Civil regulamenta essa obrigação alimentar: 

      
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns 
aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo 
compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 
necessidades de sua educação.

A instituição dessa obrigação advém dos alimentos provisionais, provi-
sórios, definitivos, bem como, em casos específicos, dos alimentos gravídicos. 

Mesmo sendo de conhecimento geral a obrigação que os pais têm 
em relação aos filhos, principalmente no que diz respeito ao pagamento de 
alimentos, muitos não a cumprem, devendo o alimentado perseguir seus 
direitos mediante o Judiciário.

O inadimplemento inescusável traz a consequente dívida pecuniária, 
objeto de execução prevista no art. 528 do NCPC.

A cobrança dos alimentos pode ser feita por desconto em folha de 
pagamento, cobrança em aluguéis e outros rendimentos, expropriação de 
bens e coerção civil, conforme já estudado. 

No que toca à prisão civil, a permissão é pacífica na jurisprudência, 
e o ajuizamento da ação é referente ao débito das três últimas prestações 
vencidas, condicionando a extinção da execução quando do pagamento, 
prova de que já o fez ou justificativa reconhecida pelo juiz da impossibilidade 
absoluta de fazê-lo, de acordo com o art. 528, §§ 3º, 4º, 5º e 7º, do NCPC.
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A possibilidade da decretação da prisão civil por vezes recua a dívida e 
efetiva o pagamento, no entanto, quando não cumprida o inadimplente tem 
restrito o seu direito à liberdade, o que prejudica a sua atividade laborativa, 
trazendo morosidade ao pagamento e insatisfação ao credor.

É nítido que os meios coercitivos previstos atualmente na legislação 
civil brasileira não têm sido suficientes para que os alimentantes cumpram 
com suas obrigações. Diante desse quadro, os magistrados brasileiros estão 
tomando uma medida semelhante à sancionada na legislação argentina, qual 
seja, a inclusão do nome do devedor de alimentos nos serviços de proteção 
ao crédito (SPC/Serasa).

Estar negativado “na praça” limita atos rotineiros da vida social do 
executado como contrato de aluguel e financiamento em instituição finan-
ceira, portanto, tem mais eficiência e eficácia de compelir o devedor a buscar 
o adimplemento da obrigação. 

A medida de inscrever o nome do devedor de alimentos no SPC/Serasa, 
além de ser alternativa coercitiva de obrigar o executado a arcar com sua 
obrigação, contribui para amenizar o grande volume de processos judiciais 
que se encontram em trâmite nas Varas de Família, e, por consequência, 
para a celeridade e efetividade das decisões judiciais, tutelando o direito 
daqueles que procuram por justiça.

NASCIMENTO JUNIOR, J. M. do; NUNES, R. C. da S. A brief reflection on 
possible alternatives to the civil imprisonment of the alimony debtor. Justitia, 
São Paulo, v. 204/205/206, p. 147-165, Jan./Dec. 2013-2014-2015. 

• ABSTRACT: The civil imprisonment of the alimony debtor is one way to 
compel the nonpayer to pay his food obligation. In most cases, however, 
there is no more efficiency for this measure, since there is no longer the 
fear of having the debtor a restriction of his freedom. Besides, during 
fulfilling prison, the debtor will not be working in order to pay his debt. The 
study aims to analyze the necessary measures to guarantee the obligation, 
laid down in Articles 732 and following of the Code of Civil Procedure, and 
the use of the inclusion of the debtor’s name in credit crunch records, as 
an alternative and effective measure to civil imprisonment.

• KEY WORDS: Alimony. Civil imprisonment. Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC). Records of credit crunch. Alternative measures. Brevity. Efficiency.
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Direito de Autor em Perspectiva Histórica: 
da Idade Média ao Reconhecimento dos

Direitos da Personalidade do Autor
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• SUMÁRIO: Introdução. 1 Da Idade Média ao sistema dos privilégios. 1.1 Da 
Idade Média à invenção da imprensa. 1.2 A imprensa de tipos móveis. 1.3 
Os primeiros privilégios de que se tem notícia. 1.4 O regime dos privilégios. 
1.5 A simbiose entre a censura e o regime dos privilégios. 2 Os primeiros 
passos rumo ao sistema do Direito de Autor. 3 O Estatuto da Rainha Ana 
e o nascimento do sistema do copyright. 4 O surgimento da noção de 
propriedade literária, artística e científica. 5 Os decretos revolucionários 
franceses de 1791 e 1793. 6 O reconhecimento dos direitos morais do 
autor pelos tribunais franceses. 7 Os direitos morais do autor na doutrina 
francesa do século XIX. Conclusão. Referências.

• RESUMO: O artigo aborda os aspectos históricos mais relevantes do Direito 
de Autor. Inicia as investigações na Idade Média e na Moderna, cuidando 
da invenção da imprensa de tipos móveis, do regime dos privilégios, bem 
como do sistema de censura criado pelos Estados para o controle de publi-
cação das obras. Trata do fim dos privilégios na Inglaterra e do surgimento 
do sistema do copyright em 1710, com a entrada em vigor do Estatuto 
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da Rainha Ana. Examina a propriedade literária, artística e científica, cujo 
fundamento remonta aos decretos revolucionários franceses de 1791 e 
1793 e marca a aparição do moderno sistema de Direito de Autor. Por fim, 
o estudo investiga a construção dos direitos morais do autor pela jurispru-
dência francesa.

• PALAVRAS-CHAVE: Direito de Autor. Direitos da personalidade. Direitos 
intelectuais. Direitos morais. Sistema dos privilégios. Estatuto da Rainha 
Ana. Common Law. Censura. Direito de paternidade. Direito de divulgação. 
Direito à integridade. Propriedade literária, artística e científica.

Introdução
A previsão jurídica sistematizada dos direitos do autor é algo bastante 

recente na civilização ocidental. A despeito disso, não se pode dizer que 
a tutela das criações intelectuais, na história do Direito, foi simplesmente 
ignorada, por ter sido regulamentada apenas a partir dos decretos revolucio-
nários franceses de 1791 e 1793.

Como se sabe, a arte e a literatura eram inicialmente reproduzidas 
apenas de forma manual, o que em muito limitava a atividade cultural, já que 
seu custo era altíssimo e o montante produzido bastante reduzido. Os livros, 
nesse contexto, eram reproduzidos em forma manuscrita e ainda enfren-
tavam a problemática da escassez de pessoas alfabetizadas em condições 
de adquiri-los. Tudo isso conduzia à inexistência de um interesse jurídico 
específico a proteger (LIPSZYC, 1993, p. 29).

Contudo, embora de maneira incipiente, se comparamos com nossa 
realidade, há inúmeros registros históricos da proteção do autor em épocas 
bastante remotas. Assim, pode-se dizer que sempre foi reconhecida alguma 
forma de proteção aos autores, ainda que meramente moral, sem apoio em 
normas jurídicas. 

Isso se explica justamente pelo fato de que as necessidades socio-
econômicas nem sempre terem demandado que a tutela do autor viesse 
prevista na legislação (LIPSZYC, 1993). No mais das vezes bastava a utilização 
de outras fontes do Direito, como os costumes.

Por isso, para melhor compreensão da necessidade de proteção das 
criações intelectuais, trataremos, no presente trabalho, da evolução histórica 
do Direito de Autor. Iniciaremos nossos estudos na Idade Média, passaremos 
pela era Moderna para encerrarmos no final do século XIX, com o reconhe-
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cimento dos direitos morais do autor e a inauguração da era das grandes 
convenções internacionais de Direito de Autor1.

1 Da Idade Média ao sistema dos privilégios
1.1 Da Idade Média à invenção da imprensa

Com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., a Europa 
mergulhou nas sombras da Idade Média. O comércio de livros entrou em 
declínio, mesmo porque muitos escritos antigos foram perdidos com as 
invasões bárbaras, enquanto que outros caíram no esquecimento. Ao mesmo 
tempo, com a ascensão do Cristianismo, artistas, estudiosos e leitores 
passaram a se dedicar, cada vez mais, aos temas cristãos2.

Nesse contexto, coube aos monastérios o trabalho de preservar a 
cultura existente, reproduzindo os manuscritos, especialmente os escritos 
clássicos e os trabalhos de cunho religioso, que certamente não teriam 
chegado até nós sem o dedicado e artístico labor dos monges medievais 
(MORAES, 2008, p. 23).

Entretanto, nesse período não se dava à criação o mesmo significado 
que lhe conferimos hoje. Os eruditos medievais eram indiferentes em 
relação à identidade dos autores de obras literárias, pois se entendia que o 
autor não estava autorizado a criar, mas apenas expressava a voz de Deus. A 
autoria aparecia então puramente como um gesto de inscrição e não como 
forma de expressão3.

Assim sendo, muitos autores medievais acabaram permanecendo no 
anonimato (SCHACK, 2010, p. 52), dado que as pessoas não se preocupavam, 
pelo menos até o início do século XVI, “em verificar a identidade exata do 
autor de um livro que estavam lendo ou citando, pois isto não era uma 
questão importante” (CARBONI, 2010, p. 41-42).

1   Cuidamos do desenvolvimento do Direito de Autor após a Convenção de Berna em outra 
publicação, à qual remetemos o leitor: Zanini (2011).

2  Disponível em: <http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/campos/allan_rocha_
de_souza.pdf>. Acesso em: 4 jul. 2012.

3  O mesmo ensinamento é expresso por Rehbinder (2010), o qual aduz que a ideia já 
existente na Antiguidade acerca dos criadores foi reinterpretada pelo cristianismo, que 
viu na atividade meramente uma forma de mediação entre Deus e os homens, relegando 
então a personalidade do autor ao anonimato.



170 Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-2014-2015

Outrossim, como a elaboração e a reprodução da obra normalmente 
ocorria no interior do monastério, por óbvio, ainda mais difícil se tornava 
o conhecimento da autoria4, uma vez que o acesso aos monastérios não 
era livre. Ademais, diante da posição assumida pelos monges em relação 
às obras, eram muito comuns acréscimos e alterações dos textos, em total 
afronta à integridade do trabalho (MORAES, 2008, p. 23).

Aliás, vale aqui notar que os poucos autores do período, diante do 
desrespeito e da ausência de proteção jurídica, chegavam mesmo a apelar 
para maldições e pragas. Esse é o caso, por exemplo, do Espelho da Saxônia 
(Sachsenspiegel), um compêndio jurídico escrito por Eike von Repgow em 
1230, no qual o autor, em sua introdução, deseja lepra e inferno àqueles que 
alterarem o seu trabalho, o que se convencionou chamar de maldição do 
livro (Buchfluch) (REHBINDER, 2010, p. 8).

Com efeito, diante de todos esses percalços, ausente a individualização 
da obra, ficava também prejudicado o surgimento e desenvolvimento do 
Direito de Autor, mesmo porque a proteção jurídica, nesse período, estava 
ligada tão somente à propriedade do original.

A situação permaneceu inalterada por cerca de mil anos, até o final 
da Idade Média, quando as cidades começaram a florescer, as universidades 
foram criadas e sucessivas elevações populacionais levaram ao crescimento 
do número de pessoas alfabetizadas em condições de adquirir livros, 
ampliando a demanda pelo trabalho dos reprodutores dessas obras5.

Com a demanda crescente, a produção e reprodução de livros pelo 
método manuscrito, que vinha sendo utilizado há vinte séculos (do século V 
a.C. ao XV d.C.), já não atendia ao mercado. Em boa hora surgiu então uma 
nova tecnologia, a imprensa de tipos móveis.

1.2 A imprensa de tipos móveis
A imprensa de tipos móveis foi inventada por Johannes Gutenberg em 

meados do século XV. A invenção revolucionou os métodos existentes à época, 
permitindo “a produção e reprodução de livros em grandes quantidades e a 

4  Disponível em: <http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/campos/allan_rocha_
de_souza.pdf>. Acesso em: 4 jul. 2012.

5  Disponível em: <http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/campos/allan_rocha_
de_souza.pdf>. Acesso em: 4 jul. 2012.
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baixos custos”. Também criou a oportunidade para que o individualismo e a 
autoexpressão se manifestassem na sociedade (CARBONI, 2010, p. 38).

Para se ter uma ideia da revolução trazida pela imprensa, estima-se 
que antes de sua invenção existiam cerca de 30 mil livros em toda a Europa 
(TRIDENTE, 2009, p. 3), enquanto que em 1500 já circulavam 13 milhões de 
livros; aproximadamente dois milhões deles foram produzidos somente em 
Veneza (BRIGGS; BURKE, 2005, p. 13).

Acrescente-se a isso o fato de que “os textos impressos são muito mais 
fáceis de ler do que os manuscritos”, permitindo “uma leitura rápida e silen-
ciosa e propiciando uma diferente relação entre autor e leitor, bem como 
diferentes estilos de escrita” (CARBONI, 2010, p. 45)6.

A impressão possibilitou ainda a criação de textos que não se modifi-
cavam ou alteravam a cada reprodução, já que não havia mais a interferência 
dos escribas, que normalmente desrespeitavam a integridade das obras no 
processo de elaboração das cópias manuscritas (LEITE, 2009, p. 123).

Tudo isso levou a uma profunda mudança na forma de ver a obra e 
seu autor. Antes da imprensa a produção de um texto não tinha como fim 
precípuo o lucro; o autor buscava “glória”, tanto que vivia em regime de 
mecenato. Com a nova invenção, além de fama, também foram proporcio-
nados ao autor dinheiro e lucro, criando um novo mercado, com enorme 
potencial econômico (MORAES, 2008).

Todavia, se por um lado a invenção da imprensa possibilitou a repro-
dução de livros em escala infinitamente superior àquela alcançada pelo 
método manuscrito e criou um novo mercado, por outro, era necessário 
um grande investimento de capital nessa nova indústria, que demandava 
equipamentos de impressão e materiais muito caros. A nova atividade era 
bastante arriscada, e a recuperação dos gastos com a venda de livros, lenta 
e aleatória. Além disso, a inexistência de regulamentação deu espaço ao 
surgimento de edições abusivas (COSTA NETTO, 2008).

O controle sobre a reprodução da obra, que até então se dava pela 
posse do manuscrito original, foi perdido, visto que os possuidores de uma 

6  Nesse sentido também pondera Leite (2009, p. 118): “cada escriba possuía uma grafia 
diferente, o que limitava ainda mais o acesso às obras intelectuais, pois, se raros eram os 
indivíduos que conheciam o alfabeto e dominavam as técnicas de leitura, ainda mais raros 
eram os indivíduos que conheciam ou tinham conhecimento suficiente para distinguir 
dois ou mais tipos de grafia”.
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cópia impressa podiam, sem grandes dificuldades, reproduzi-la (COSTA 
NETTO, 2008, p. 54). Por isso, pode-se dizer que a facilidade de disseminação 
das obras também provocou o aumento de incidência do plágio e da contra-
fação.

Nessa situação, perdia o impressor original o dinheiro investido na 
criação e processamento do texto, montante esse que não era despendido 
em caso de reimpressão do trabalho por terceiro, o que tornava bastante 
lucrativa a atividade daquele que simplesmente reimprimia uma obra já 
editada (GERMAN, 2009).

Por conseguinte, os impressores passaram a clamar por medidas 
contra a concorrência de edições abusivas para garantir seus investimentos, 
pleiteando aos governantes a concessão de privilégios de impressão. Daí 
o reconhecimento, no final do século XV, da necessidade de proteção dos 
trabalhos escritos publicados, o que inicialmente se deu pelo regime dos 
privilégios (GERMAN, 2009).

1.3 Os primeiros privilégios de que se tem notícia
Com a invenção da imprensa e a consequente necessidade de proteção 

dos trabalhos escritos publicados, surgiram os privilégios, que eram conce-
didos pelos monarcas aos editores e garantiam a exploração econômica de 
determinada obra por certo período. Para tanto, não eram levados em conta 
os interesses dos autores, mas tão somente as necessidades daqueles que 
exercitavam uma atividade econômica, isto é, os impressores (ALGARDI, 1978, 
p. 5). Esses privilégios indicavam ainda a existência, no que diz respeito às 
obras literárias, artísticas e científicas, de uma atividade comercial bastante 
intensa (FRAGOSO, 2009).

O primeiro privilégio de impressão foi concedido pela República 
Sereníssima de Veneza, em 1469, a um alemão de nome Johannes von 
Speyer, pelo prazo de cinco anos, para a edição das cartas de Cícero e Plínio. 
Contudo, esse privilégio foi extinto depois de um ano, com a morte prematura 
de Speyer, não tendo sido renovado a outro impressor (FRAGOSO, 2009).

Ao lado dos privilégios de impressão, em 1486 teria surgido em Veneza 
o primeiro privilégio autoral, concedido ao historiador Marcus Antonius 
Sabellicus, para a publicação da sua obra História da cidade de Veneza, o que 
configurou uma exceção e permitiu ao autor a escolha do editor (SCHACK, 
2010). Podemos ainda destacar outros privilégios concedidos diretamente 
ao autor, como o privilégio outorgado em Milão, no ano de 1488, a Bettin 
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da Trezzo, e o concedido em Padova, no ano de 1592, a Pier Francesco da 
Ravenna (ALGARDI, 1978).

O modelo italiano expandiu-se rapidamente, sendo adotado por 
muitos países europeus no século XIV. Seja como for, é indiscutível que o 
objetivo desse sistema não era propriamente a defesa do trabalho literário, 
mas sim a proteção dos editores e dos processos de impressão (REHBINDER, 
2010, p. 9).

1.4 O regime dos privilégios
Inicialmente, a necessidade de regular o direito de reprodução das 

obras surgiu na forma de regime dos privilégios, que inaugurou uma nova 
fase do direito, conhecida como “ciclo dos monopólios” (EBOLI, 2006, p. 20).

Os privilégios estabeleciam um monopólio de exploração em favor 
de livreiros e impressores, geralmente por tempo determinado. Eram 
concedidos pelo governante e comumente objetivavam a gratificação de 
determinada pessoa em função de um trabalho ou ato realizado. Ao lado do 
aspecto econômico ligado aos livreiros e impressores, também funcionavam 
como recurso político para o controle da difusão das doutrinas consideradas 
perigosas (LIPSZYC, 1993, p. 30).

Muitos dos elementos característicos dos direitos do autor estavam 
presentes nos privilégios, dentre eles a outorga de direitos exclusivos por 
determinado prazo, a autorização para imprimir cópias das obras e vendê-
las, a possibilidade de obter a reparação dos danos causados, bem como 
o direito de perseguir os infratores mediante medidas coativas, como a 
apreensão de cópias (LIPSZYC, 1993, p. 30).

Outrossim, vale mencionar que no regime dos privilégios a proteção 
era concedida, em regra, por cidades, para determinado território, o que 
permitia, em outra cidade, a impressão da mesma obra por outro impressor 
(GERMAN, 2009, p. 2).

No Sacro Império Romano-Germânico, por exemplo, os privilégios 
eram concedidos pelas cidades, no entanto, também havia a possibilidade 
de a obra impressa ser protegida em todo o território imperial, o que se dava 
com a concessão de privilégio pelo Kaiser (Kaiserprivileg) (SCHACK, 2010, p. 
54-55). O sistema dos privilégios do Kaiser, contudo, somente foi respeitado 
por todos os Estados germânicos no período que vai do fim do século XVI até 
o começo do século XVII (GERMAN, 2009, p. 2). Isso demonstra que, mesmo 
com a concessão de privilégios, muitas vezes a proteção dos impressores 
continuava atomizada, fragmentada, limitada territorialmente.
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Ademais, é interessante notar que essa proteção não surgiu da reivindi-
cação dos criadores intelectuais, ao contrário, em face do descontentamento 
da classe dos editores é que se iniciou a referida regulamentação. Não se 
pode falar, por conseguinte, em normatização resultante da atuação coletiva 
dos autores, mas sim como forma de atender “aos anseios econômicos dos 
grupos editoriais da época” (MORAES, 2008, p. 27).

Fica então evidente que nesse regime a tutela não era direcionada 
ao autor da obra, mas tinha como objetivo a proteção da atividade dos 
impressores e livreiros, o que justificava a concessão estatal de um privilégio 
e a consequente penalização daqueles que desrespeitassem essa outorga 
(COSTA NETTO, 2008, p. 54).

Desta feita, os privilégios concediam aos editores um direito de 
natureza econômica, destinado tão somente a salvaguardar a atividade dos 
riscos comerciais a ela inerentes, nada tendo a ver com os direitos autorais 
como os conhecemos atualmente (FRAGOSO, 2009, p. 48). Não havia, 
portanto, um direito subjetivo preexistente, uma vez que o privilégio era 
“atribuído pelo monarca como se fosse um benefício temporário e condi-
cionado” (CIFUENTES, 2008, p. 194).

1.5 A simbiose entre a censura e o regime dos privilégios
A concessão de privilégios não atendia apenas aos interesses dos 

livreiros e impressores. O Estado e a Igreja também estavam interessados no 
controle da atividade editorial, especialmente no que tocava ao conteúdo do 
que seria publicado.

Muito mais que proteger a atividade editorial, o Estado pretendia 
censurar as publicações, evitando a disseminação de ideias que pudessem 
trazer prejuízos políticos, bem como ameaçar a sociedade como um todo, 
incluindo aí a religião7. E nesse ponto deve-se notar a ação da Igreja Católica, 
“sob cujo crivo deveriam passar as obras, em sua atividade censória, antes 
de receber o timbre do imprimatur” (FRAGOSO, 2009, p. 67).

Nessa linha, o registro obrigatório não passava de um mecanismo 
camuflado de controle, visto que permitia ao Estado e à Igreja o acesso à 

7  Na Alemanha, desde o século XVI, a censura estatal tinha a tarefa de proibir obras cujo 
conteúdo não estivesse de acordo com a religião Cristã ou com uma das confissões autori-
zadas. Proibiam-se, igualmente, as obras contrárias aos costumes e à moral da sociedade 
(GERMAN, 2009, p. 3).
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obra antes da publicação, o que facilitava a censura prévia de trabalhos 
considerados indesejados (MORAES, 2008, p. 28).

Deu-se, então, no regime dos privilégios, a simbiose perfeita entre os 
interesses do Estado e os dos impressores. A motivação da tutela não estava 
na proteção das criações do espírito, mas sim, desde o início, na proteção dos 
investimentos e na outorga de um poderoso instrumento estatal de censura 
prévia (ASCENSÃO, 2007, p. 4), que evitava a ocorrência de desordem e de 
práticas vedadas pela religião, em evidente atendimento dos interesses 
diretos e indiretos do soberano e do clero8.

Destarte, somente com a derrogação do sistema dos privilégios é que 
vai ter início o desenvolvimento do Direito de Autor como o conhecemos 
hodiernamente. Os primeiros passos nessa direção foram dados na Ingla-
terra, como veremos no decorrer dos nossos estudos. No entanto, devemos 
observar que os autores nunca ficaram totalmente alijados do universo 
editorial ou da impressão e comercialização de livros, malgrado a preva-
lência, nesse período, dos interesses dos editores, da Igreja e do Estado (ou 
do Monarca) (FRAGOSO, 2009, p. 50).

2 Os primeiros passos rumo ao sistema do Direito de Autor
Na Inglaterra, tal qual mencionamos linhas atrás, também houve uma 

duradoura parceria entre a Coroa e os livreiros e impressores. Os últimos se 
faziam representados pela Stationers’ Company, que assegurava o cumpri-
mento das políticas oficiais de censura. A Coroa, por seu turno, dava poderes 
nacionais de regulação aos membros daquela corporação, bem como exclu-
sividade na atividade de impressão (MIZUKAMI, 2007, p. 252).

A Stationers’ Company manteve o monopólio do comércio dos livros 
durante muito tempo, sustentando-se em normas de censura. Durante 
quase todo o período de 1557 a 1709 a censura foi a maior política do 
governo inglês. Era conveniente para a Coroa a entrega de grandes poderes 
à Stationers Company, a qual passou a atuar, em contrapartida, como verda-
deira polícia da impressão (PATTERSON, 1968, p. 6).

8  A censura tem sido uma constante até nossos dias, existindo “porque la palabra y el 
pensamiento, el rechazo de los dogmas de cualquier tipo, ya sean religiosos, científicos 
o sociales han importado la modificación de la cultura, y han significado el cambio de 
regímines políticos” (VILLALBA, 2012 apud CONGRESO INTERNACIONAL EL DERECHO DE 
AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ¿INTERESES COMPA-
TIBLES O CONTRAPUESTOS?, 2012, p. 48).
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As relações entre os membros da Stationers’ Company eram reguladas 
pelo stationer’s copyright, que não previa um verdadeiro Direito de Autor, 
compreendendo apenas o direito de copiar um manuscrito (MIZUKAMI, 
2007, p. 254-255). Apesar disso, até por conveniência da própria corporação 
na forma de condução do comércio do livro, havia o reconhecimento implícito 
de alguns direitos morais e patrimoniais de autor (MIZUKAMI, 2007, p. 255).

O monopólio e a censura resistiram até mesmo ao enfraquecimento 
do poder monárquico determinado pelas revoluções inglesas (PIEVATOLO, 
2007-2008)9. Com a reestruturação da monarquia foi editado, em 1662, o 
Licensing Act (SOUZA10, o qual limitava a vigência das leis de censura. Todavia, 
o Licensing Act permitia renovações periódicas, o que acabou ocorrendo até 
1694, “quando o ato não foi renovado por decisão da House of Commons” 
(MIZUKAMI, 2007, p. 258).

Inúmeras críticas foram dirigidas ao Licensing Act. Entre os críticos mais 
ilustres estava John Locke, o qual argumentava que o privilégio comportava 
um regime de censura preventiva, que tornava sem efeito a liberdade de 
expressão. O filósofo também atacava o caráter perpétuo do privilégio, que 
levava os membros da Company of Stationers a produzir edições caras e de 
péssima qualidade, bem como se opunha ao ato que autorizava a Coroa 
a inspecionar a casa daqueles que eram suspeitos de possuir livros em 
situação irregular, o que fomentava perseguições. Ademais, asseverava que 
o monopólio sacrificava a liberdade de imprensa, de comércio e de cultura 
(PIEVATOLO, 2007-2008)11.

Apesar do cenário desfavorável, a Stationers’ Company chegou a 
tentar obter novas leis de censura, visto que seus membros estavam cientes 
da importância da censura para a manutenção do monopólio (MIZUKAMI, 
2007, p. 258). A empreitada, no entanto, não logrou êxito.

Com o fim do Licensing Act instalou-se um verdadeiro caos no comércio 
de livros, em muito em face da cópia indiscriminada e da impressão somente 

9   Disponível em: <http://bfp.sp.unipi.it/dida/fpa/ar01s02.html#anne>. Acesso em: 12 fev. 
2011.

10 Disponível em: <http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/campos/allan_rocha_
de_souza.pdf>. Acesso em: 4 jul. 2012.

11 Disponível em: <http://bfp.sp.unipi.it/dida/fpa/ar01s02.html#anne>. Acesso em: 12 fev. 
2011.
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de livros rentáveis. Isso levou os stationers a demandar uma nova normati-
zação, que resultou na promulgação, em 1710, do Estatuto da Rainha Ana12.

3 O Estatuto da Rainha Ana e o nascimento do sistema do copyright
A aprovação do Estatuto da Rainha Ana pôs fim ao regime de privilégios 

na Inglaterra, reconhecendo-se direitos aos autores, os quais poderiam ser 
transferidos ao editor. Estabeleceu-se, então, uma nova forma de regulação 
do comércio de livros.

Em verdade, melhor esclarecendo, a mudança radical encontrada no 
Estatuto não se devia à outorga ao autor do direito de copyright, até então 
uma prerrogativa limitada aos membros da Stationers’ Company, mas sim à 
concessão do referido direito a todas as pessoas (PATTERSON, 1968, p. 145).

O objetivo precípuo do novo sistema não era a proteção dos autores, 
mas a regulação do comércio de livros na ausência de monopólio e censura 
(FÖRSTER, 2008, p. 143). Desse modo, o reconhecimento de direitos aos 
autores no Estatuto da Rainha Ana deu-se de forma meramente incidental.

De fato, o Estatuto, já em seu preâmbulo, destacava que se tratava 
de um “ato para o encorajamento do aprendizado, investindo as cópias de 
livros impressos nos autores e compradores de tais cópias, durante o tempo 
aqui mencionado”13. Assim, o objetivo, com o término do monopólio e da 
censura, era o encorajamento do aprendizado, de maneira que quaisquer 
benefícios outorgados aos autores foram meramente incidentais.

Para tanto, concedeu-se a todos os autores o monopólio limitado de 
utilização da obra por 14 anos14, contados do dia de sua primeira publicação. 

12  Há várias monografias que apontam a data do Estatuto da Rainha Ana como sendo o ano 
de 1709, com fundamento no calendário em vigor na Inglaterra naquela época. Todavia, 
desde 1752 a Inglaterra segue o calendário Gregoriano, de maneira que o ano não se 
inicia mais em 25 de março, mas sim em 1o de janeiro. Por isso, no calendário Gregoriano 
o ano correto de promulgação do Estatuto é 1710 (FÖRSTER, 2008).

13  Transcrevemos o original: “An act for the encouragement of learning, by vesting the copies 
of printed books in the authors or purchasers of such copies, during the times therein 
mentioned” (YALE LAW SCHOOL. The Statute of Anne; April 10, 1710. Disponível em: 
<http://avalon.law.yale.edu/18th_century/anne_1710.asp>. Acesso em: 20 jan. 2016).

14 No que toca a esse prazo de 14 anos, vale lembrar que ele foi extraído das patentes 
de invenção, conforme estabelecido pelo Statute of Monopolies de 1623 (PIEVATOLO, 
2007-2008. Disponível em: <http://bfp.sp.unipi.it/dida/fpa/ar01s02.html#anne>. Acesso 
em: 12 fev. 2011).
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Também foi oferecida a possibilidade de renovação desse direito por outros 
14 anos, desde que o autor, decorridos os primeiros 14 anos, ainda vivesse e 
pedisse a renovação15. Caso contrário, ficaria livre a publicação da obra após 
o decurso desse prazo (GERMAN, 2009, p. 31-32).

Percebemos, após uma leitura atenta do dispositivo, que a proteção 
era outorgada ao autor ou à pessoa que comprasse a obra. Por isso, o único 
benefício realmente conferido ao autor e não disponível para as pessoas que 
comprassem a obra era o direito de renovação do copyright (PATTERSON, 
1968, p. 146), previsto no final do Estatuto16, que permitia a proteção do 
autor por um período máximo de 28 anos17.

Outrossim, devemos notar que a proteção pelo prazo de 14 anos se 
dava em relação aos livros ainda não publicados na data do Estatuto. No que 
toca aos livros já publicados em 10 de abril de 1710, a previsão do Estatuto 
era outra, concedendo-se um período único de proteção de 21 anos, sem 
extensão ou prorrogação18, o que conduzia a obra, após o decurso do 
mencionado prazo, ao domínio público.

15  Dispunha o Estatuto que o “autor de qualquer livro (ou livros) já composto, e não impresso 
e publicado, ou que será depois composto, e seu cessionário (ou cessionários), terão a 
liberdade exclusiva de imprimir e reimprimir tal livro (ou livros) pelo prazo de quatorze 
anos, começando do dia da primeira publicação do mesmo, e não mais”. Vejamos a 
redação do dispositivo no original: “That the author of any book or books already 
composed, and not printed and published, or that shall hereafter be composed, and his 
assignee or assigns, shall have the sole liberty of printing and reprinting such book and 
books for the term of fourteen years, to commence from the day of the first publishing 
the same, and no longer”.

16 Tradução livre: “após a expiração do dito prazo de quatorze anos, o direito exclusivo de 
impressão ou disposição das cópias retornará aos seus autores, se eles estiverem vivos, 
por outro prazo de quatorze anos”. Vejamos o original: “after the expiration of the said 
term of fourteen years, the sole right of printing or disposing of copies shall return to the 
authors thereof, if they are living, for another term of fourteen years”.

17 No que toca ao prazo máximo de proteção, vale aqui mencionarmos as considerações de 
Valerio de Sanctis, para quem os decretos revolucionários da França, ao consagrarem a 
“propriedade” literária, situaram o criador da obra no centro da proteção, o que pode 
ser notado pelo fato da duração da proteção estar relacionada com a vida do autor, 
enquanto no sistema anglo-saxônico da época a proteção legal se originava da publicação 
e começava a correr a partir de tal data (LIPSZYC, 1993).

18 E a previsão fica clara da leitura do trecho em questão, que estabelecia: “terá o direito 
exclusivo e a liberdade de imprimir tal livro (e livros) pelo prazo de 21 anos, começando 
do dito 10 de abril, e não mais”. Vejamos o trecho no original: “shall have the sole right 
and liberty of printing such book and books for the term of one and twenty years, to 
commence from the said tenth day of April, and no longer; […]”.
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Abolia-se, com isso, o copyright perpétuo, base do monopólio, trans-
formando-o em um copyright de 21 anos. E a razão para a concessão desse 
copyright limitado a 21 anos está nas grandes somas de dinheiro que os 
impressores tinham investido nos livros antigos, de maneira que esse prazo 
garantiria o retorno desses investimentos (PATTERSON, 1968).

Porém, ao mesmo tempo que garantiu os investimentos dos impres-
sores, o prazo de 21 anos acabou por atrasar a interpretação judicial do 
Estatuto, que somente foi questionado judicialmente após o decurso desse 
prazo (MIZUKAMI, 2007).

A proteção, ademais, derivava da publicação e não da criação da obra, 
o que, mais uma vez, dava destaque ao trabalho do editor (SCHACHT, 2004, 
p. 99) e configurava mais um argumento favorável à tese que não via no 
Estatuto uma lei de proteção dos autores. Ainda, era necessária a inscrição 
do título da obra nos registros da Stationers’ Company, somente havendo a 
aquisição do direito depois da realização do referido registro (LIPSZYC, 1993).

Os direitos morais de autor não foram objeto de normatização pelo 
Estatuto da Rainha Ana e acabaram, mais tarde, em decorrência de uma 
interpretação errônea da decisão do caso Donaldson v. Beckett, nem mesmo 
sendo protegidos pela Common Law. Só muito recentemente essa situação 
vem mudando nos países de direito anglo-saxônico, especialmente na Ingla-
terra, que em 1988 incorporou os direitos morais do autor (moral rights) 
(BENTLY; SHERMAN, 2009, p. 241).

Assim sendo, o Estatuto da Rainha Ana não tinha a pretensão de 
beneficiar os autores, mesmo porque sequer fornecia um coerente entendi-
mento acerca da autoria e dos direitos do autor. Não era uma lei de proteção 
autoral, não obstante muitas vezes se referir ao autor, já que buscava, em 
realidade, a regulação do comércio de livros em um ambiente desprovido 
de monopólio e censura. Em suma, nas palavras de Ulhoa Coelho (2010, p. 
278), mais “que uma lei de direito autoral, o Statute of Anne foi um diploma 
de regulação do mercado”.

Todavia, a despeito de não ter sido concebido como uma lei de Direito 
de Autor, o Estatuto viria a se aproximar disso quando se iniciaram as disputas 
judiciais conhecidas como Battle of the Booksellers, solucionadas no caso 
Donaldson v. Beckett, no qual foi reconhecida a existência de um copyright 
estatutário bastante diverso daquele de 1710.

Em conclusão, em nossa leitura, como o Estatuto não era propria-
mente uma lei de Direito de Autor, poderia ser considerado uma legislação 
de transição entre o regime dos privilégios e as modernas leis de direitos 
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autorais, uma vez que possui elementos que remontam aos privilégios, bem 
como disposições que fazem parte das atuais leis autorais19. Por isso, como 
veremos a seguir, os decretos revolucionários da França é que realmente 
consagraram pela primeira vez os direitos do autor.

4 O surgimento da noção de propriedade literária, artística e científica
Na França também ocorreu um conflito de interesses entre livreiros, o 

qual, da mesma forma que na Inglaterra, levou à superação do sistema de 
privilégios e à elaboração de uma nova legislação protetiva.

Os litígios se fizeram presentes já no início do século XVIII e tiveram 
como partes os livreiros de Paris, que sustentavam a utilidade da renovação 
dos seus privilégios, ao que se contrapunham os livreiros não privilegiados 
(ou com poucos privilégios) das províncias, que impugnavam as renovações, 
entendendo serem elas eram contrárias ao interesse geral (LIPSZYC, 1993, p. 
32).

Os livreiros de Paris se defendiam dos ataques dos livreiros das 
províncias destacando que, além da existência dos privilégios reais, também 
tinham adquirido os manuscritos dos autores. Desse modo, como a criação 
pertencia aos autores, estes a teriam transmitido ao livreiro integralmente, 
com todos os seus atributos, inclusive o principal, que era a perpetuidade. 
Essa tese foi apresentada em várias causas levadas ao Conselho do Rei, 
na tentativa de demonstrar que os privilégios nada mais constituíam que 
aprovações autênticas das transações entabuladas com os autores (LIPSZYC, 
1993, p. 32).

Ao lado dessas disputas, os direitos dos autores começaram a ser 
defendidos, de forma cada vez mais vigorosa, por determinados grupos 
sociais. Advogados, altos funcionários e escritores, como foi o caso de 
Rousseau e Voltaire, dedicaram-se à causa, proclamando a importância da 
legislação protetiva do autor20.

O debate acerca da tutela do autor tomou então um rumo irreversível 
na segunda metade do século XVIII (GAUTIER, 2010, p. 15) e não demorou 

19 Para uma análise mais aprofundada acerca do fim dos privilégios e do surgimento do 
copyright inglês, ver Zanoni (2010). 

20 Pode-se citar, ainda no referido período, as decisões favoráveis aos herdeiros de Fenelon, 
que o advogado Héricourt obteve em confronto com editores (CHINELLATO; HIRONAKA, 
2003, p. 108).
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muito para que as primeiras decisões a favor dos autores viessem à tona. De 
fato, o primeiro julgado reconhecendo esses direitos aparenta ter sido aquele 
proferido no caso Lafontaine, em que o rei declarou que as obras do insigne 
fabulista pertenciam por direito de herança às suas netas (BEVILAQUA, 195?, 
p. 235).

O passo seguinte foi dado às vésperas da Revolução Francesa, em 
agosto de 1777, quando o governo de Luis XVI interveio e editou seis 
decretos, que resumiram a situação da seguinte maneira: foram reconhe-
cidos ao autor o direito de editar e vender suas obras, bem como foram 
criadas duas categorias diferentes de privilégios. Aos autores, que tinham 
como fundamento a atividade criadora, foi concedido privilégio perpétuo, 
enquanto que aos editores foi outorgado privilégio por tempo limitado. Os 
decretos, todavia, somente se aplicavam aos escritos, não beneficiando os 
autores de obras teatrais e musicais (LIPSZYC, 1993, p. 33).

No mesmo ano, em 1777, foi fundada a Sociedade dos Autores e 
Compositores Dramáticos (SACD), surgindo um fenômeno novo e geral, muito 
bem descrito por Ripert: “Os grupos tornam-se permanentes e organizados; 
chefes eleitos falam em nome de todos, tendo relação constante com parla-
mentares, sabendo pedir, exigir, ameaçar [...]” (GAUTIER, 2010, p. 16-17).

Em 4 de agosto de 1789, com a Revolução Francesa, os privilégios de 
autores e editores foram abolidos. Mas a situação não perdurou muito sem 
regulamentação, visto que dois decretos, na terminologia da época, foram 
aprovados pela Assembleia Constituinte para disciplinar a matéria. 

O primeiro deles, de 13-19 de janeiro de 1791, reconheceu aos autores 
de obras teatrais um monopólio de exploração sobre a representação de 
seus trabalhos, o qual perdurava durante toda a vida do autor, bem como 
beneficiava seus herdeiros ou cessionários por cinco anos após a morte do 
autor (GAUTIER, 2010, p. 17). 

Já o segundo, de 19-24 de julho de 1793, reconheceu o direito de 
reprodução sobre a propriedade literária, musical e artística (STRÖMHOLM, 
1967, p. 117). Além disso, concedeu o monopólio de exploração durante 
toda a vida do autor e a seus herdeiros ou cessionários pelo prazo de 10 
anos após a morte do autor21,22.

21 Gautier (2010, p. 17).
22 No que toca à duração, lembra Hubmann (1996, p. 17) que a proteção outorgada na França 

foi ampliada em 1866 para 50 anos post mortem auctoris e, em relação às obras musicais, 
com ou sem texto, estendida em 1985 para 70 anos post mortem auctoris.
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As referidas normas consolidaram, pela primeira vez, a noção de 
propriedade literária e artística, atribuindo ao autor a propriedade sobre sua 
criação intelectual. Aliás, aí também está o fundamento para o fim do regime 
dos privilégios, pois em 1789 a propriedade foi consagrada pela Declaração 
de Direitos do Homem e do Cidadão como “inviolável e sagrada”, o que não 
era compatível com a ideia de privilégio (LUCAS, A.; LUCAS, H.-J., 2006, p. 9).

5 Os decretos revolucionários franceses de 1791 e 1793
O Direito de Autor surgiu então com a substituição do regime dos privi-

légios pela propriedade literária, que, conforme escreveu Le Chapelier em 
1791, é a “mais sagrada, a mais legítima, a mais inatacável, e, se assim posso 
dizer, a mais pessoal das propriedades” (LUCAS, A.; LUCAS, H.-J., 2006, p. 10). 
Nessas palavras, conforme adverte Hubmann (1966, p. 17), já se expressava 
a opinião no sentido de que a “propriedade intelectual” não teria somente 
expressão econômica, mas também deveria tutelar interesses pessoais do 
autor (LUCAS, A.; LUCAS, H.-J., 2006, p. 11)23.

É controversa, entretanto, a utilização do termo “propriedade”, pois, 
conforme advertem Lucas e Lucas, a linguagem do legislador revolucio-
nário, neste ponto, foi mais filosófica do que jurídica, visto que a insistente 
referência à propriedade tem o condão de ressaltar a ruptura com o sistema 
de privilégios concedidos pelo rei (LUCAS, A.; LUCAS, H.-J., 2006, p. 11-12). 

No entanto, destacam alguns autores que a ruptura pode também 
ter sido exagerada pela doutrina, uma vez que os avanços realizados pelos 
decretos foram modestos e, em relação ao princípio da perpetuidade do 
direito exclusivo, denotam um recuo se comparados às decisões do Conselho 
do Rei de 1777 (LUCAS, A.; LUCAS, H.-J., 2006, p. 11-12).

Lipszyc (1993) vê nos decretos um progresso considerável no desen-
volvimento dos direitos do autor, visto que permitiram a extensão da 
proteção aos interesses dos criadores, abandonando o enfoque dado 
à cópia e à expressão da obra em forma material. Assevera ainda que os 
decretos fixaram a duração dos direitos exclusivos sobre a obra para além do 
falecimento do autor, em vez de contar o prazo a partir da data da primeira 

23 Vejamos o original: “In diesen Worten kommt bereits die Auffassung zum Ausdruck, dass 
das geistige Eigentum nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch die persönlichten 
Interessen des Urhebers schützen müsse” (HUBMANN, 1966, p. 17).
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publicação da obra, bem como afastaram a denominação anglo-americana, 
ou seja, o copyright (LIPSZYC, 1993, p. 36).

Outrossim, é relevante destacar que os dois decretos foram redigidos 
de forma bastante concisa e clara, o que lhes garantiu um período de vigência 
excepcional. Perduraram, com poucas alterações, por quase 170 anos, 
dando espaço para o desenvolvimento de uma jurisprudência de qualidade 
(GAUTIER, 2010, p. 18).

Outro ponto relevante está no fato de que a legislação da época, ao 
reconhecer a propriedade literária e artística, aumentou a liberdade dos 
autores (COELHO, 2010, p. 280), alforriando-os do regime do mecenato, que 
era a forma mais usual de patrocínio das artes e da cultura. Passaram os 
autores, assim, a caminhar “com as próprias pernas”, uma vez que encon-
travam no sistema jurídico uma fonte de financiamento de suas criações.

Nessa esteira, parece-nos que emergi do direito positivo francês24, 
pela primeira vez, o Direito de Autor, dado que os decretos revolucionários, 
ao contrário do Estatuto da Rainha Ana, situaram o criador da obra como o 
centro da proteção. Apesar disso, não há dúvida que a admissão do Direito 
de Autor como uma propriedade literária e artística demandaria melhor 
análise da doutrina e da jurisprudência, o que vai ocorrer ao longo do século 
XIX, como veremos.

6 O reconhecimento dos direitos morais do autor pelos tribunais franceses
O nascimento do Direito de Autor (droit d’auteur) com os decretos 

revolucionários outorgou, em um primeiro momento, proteção apenas aos 

24 Há, por outro lado, quem aponte que os direitos dos autores teriam tomado forma, pela 
primeira vez, na Lei Geral da Prússia (Das Allgemeine Preubische Landrecht), de 1794. 
Todavia, vale lembrarmos que o referido diploma cuidou apenas e tão somente de direitos 
editoriais (Verlagsrecht) e disposições penais contra a reimpressão, tratando apenas de 
forma indireta dos direitos do autor. Podemos observar, ainda, disposições reconhecendo 
expressamente os direitos do autor na Lei de Baden (Badisches Landrecht), de 1809, bem 
como no Código Penal da Baviera (Bayerisches Strafgesetzbuch), de 1813. Aliás, Baden é 
apontado como o primeiro Estado germânico a reconhecer a proteção autoral com base 
na ideia da propriedade espiritual, influência da Revolução Francesa. Seja como for, o fato 
é que a extinção dos privilégios e o surgimento da primeira codificação alemã de direitos 
autorais apenas vai ocorrer na Prússia, com a Lei de 11 de junho de 1837, que garante 
a proteção dos direitos do autor de forma vitalícia e pelo prazo de 30 anos post mortem 
auctoris (WANDTKE apud WANDTKE, 2009, p. 4-5).
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aspectos patrimoniais. Somente no decorrer do século XIX, com a afirmação 
da dimensão jusnaturalista e personalista do Direito de Autor, é que os 
direitos da personalidade do autor (direitos morais25) foram sendo paulati-
namente reconhecidos (LUCAS, A.; LUCAS, H.-J., 2006, p. 12).

A despeito disso, lembra Strömholm que certos autores mencionam 
a existência, nos trabalhos preparatórios dos decretos revolucionários, de 
expressões que têm sido interpretadas como alusões ao direito moral de 
autor ou, pelo menos, como um reconhecimento implícito dos interesses 
pessoais dos autores. Porém, deve-se entender que a legislação revolucio-
nária pertence à pré-história do direito moral de autor (STRÖMHOLM, 1967, 
p. 117).

Assim, é correto asseverar que antes de 1800 os espíritos foram prepa-
rados, mas não houve o reconhecimento do direito moral como um conceito 
jurídico, o que será obra da jurisprudência francesa do século XIX (LUCAS, 
A.; LUCAS, H.-J., 2006, p. 12), que “fez germinar o que adormecia em estado 
prematuro” (MORAES, 2008, p. 31)26.

25 A expressão “direitos morais do autor” foi consagrada pela Lei nº 9.610/1998, que cuida 
especificamente desses direitos nos arts. 24 a 27. Em nosso estudo, até para que a leitura 
não se torne desagradável, não vamos nos afastar da terminologia consagrada pela legis-
lação, porém, não podemos deixar de mencionar que o termo “moral” é impróprio, visto 
que há setores não éticos no direito moral, e incorreto, pois foi traduzido literalmente 
do Direito Francês. Ascensão (2007, p. 129) prefere chamá-los de “direitos pessoais”, 
afirmando que, não obstante “mantenham uma ligação, ao menos genética, aos direitos 
da personalidade, afastam-se destes no seu âmbito de tutela e no seu regime”. O professor 
português ainda destaca que “são admitidos negócios sobre direitos pessoais que não 
seriam admitidos sobre os direitos de personalidade” (ASCENSÃO, 2007, p. 130). Entre-
tanto, em nosso entendimento, a adoção da terminologia “direitos pessoais” também 
não é apropriada, tratando-se de concepção bastante genérica, que poderia igualmente 
ser utilizada no âmbito dos “direitos patrimoniais do autor”, já que, como sabemos, 
em Direito Civil ela compreende direitos obrigacionais, em oposição aos direitos reais. 
Também não procede a alegação de que os direitos pessoais melhor se amoldam aos 
“direitos morais”, ao fundamento de que, nas palavras de Ascensão (2007), no âmbito 
dos direitos do autor há negócios jurídicos não passíveis de enquadramento na seara 
dos direitos da personalidade. Por conseguinte, entendemos que o Direito de Autor tem 
natureza de direitos da personalidade e que a distinção entre direitos morais e direitos 
patrimoniais é meramente didática, assim, se vamos aceitá-la para uma explanação mais 
clara da matéria, melhor então seria chamar os direitos morais de “direitos da persona-
lidade do autor”.

26 No mesmo sentido, ensina Strowel que a existência na França de normas não jurídicas que 
condenavam determinadas práticas, como é o caso do plágio, não é suficiente para que se 
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Entre os vários julgados prolatados no período, geralmente é dada 
importância particular àqueles que mencionaremos a seguir. Contudo, isso 
não significa que outros casos importantes não foram analisados e decididos 
no século XIX, mas sim que estamos atendo-nos apenas aos mais comen-
tados.

Nessa linha, já em 17 de agosto de 1814, em um julgado do Tribunal 
Civil do Sena, foi imposto a um editor, que adquiriu o direito de exploração 
de uma obra, o dever de respeitar o direito à paternidade e à integridade da 
obra.

Mais tarde, em 11 de janeiro de 1828, o caso Vergne forneceu uma 
ilustração do grau de desenvolvimento em relação ao direito de divulgação. O 
julgado reconheceu ao autor, em vida, o direito de impedir a venda e a publi-
cação de suas obras, mas recusou esse mesmo direito aos seus herdeiros, que 
o sucederiam apenas nos direitos materiais. Ademais, a decisão estabeleceu 
que na dúvida e na ausência de manifestação de vontade do autor, deveria 
ser consultada a sua intenção presumida (STRÖMHOLM, 1967, p. 118).

Também é dada especial atenção pela doutrina ao caso Lacordaire, no 
qual se opôs o padre Lacordaire a um editor de Lyon, que publicou, após 
ter tomado nota dos seus discursos, um volume intitulado Conférences de 
l’abbé Lacordaire. A Corte de Lyon reconheceu que o autor “tem um duplo 
e legítimo interesse em conservar o direito exclusivo de editar sua obra ou 
de cedê-la”. Outrossim, asseverou-se que, “do ponto de vista de sua perso-
nalidade moral e no interesse mesmo de sua doutrina, o autor deve sempre 
conservar o direito de rever, de corrigir e de supervisionar a fidelidade da 
reprodução da obra, bem como escolher o momento e o modo de sua publi-
cação” (STRÖMHOLM, 1967, p. 120).

Em 1865, no caso Rose Boheur, foi reconhecida, pela primeira vez, 
“a primazia ou preponderância do direito imaterial (Direito de Autor) em 
relação ao direito obrigacional. O pintor não foi obrigado a entregar o quadro 
encomendado por terceiro, em razão de ter mudado de concepção artística” 
(CHINELLATO; HIRONAKA, 2003, p. 108).

afirme a anterioridade dos direitos morais em relação aos pecuniários. É que as normas 
em questão, não obstante serem até dotadas de certa efetividade, não eram consagradas 
juridicamente, o que afasta a pretensão de se reputar que os direitos morais surgiram 
antes dos direitos patrimoniais (STROWEL, 1993, p. 481).
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Desta feita, pode-se dizer que a jurisprudência francesa foi paulatina-
mente assegurando a proteção do direito moral de autor, sendo bastante 
claro que por volta de 1880 a situação estava muito bem desenhada, 
visto que uma gama de casos importantes já havia sido decidida com 
base nas soluções ditadas pelos princípios em questão (STRÖMHOLM, 
1967, p. 78).

7 Os direitos morais do autor na doutrina francesa do século XIX
Na doutrina francesa, Renouard já asseverava em 1839, no célebre 

Traité des droits des auteur dans la littérature, la science et les beaux-arts, 
que não era admissível a supressão ou alteração da obra pelo cessionário, 
sendo também vedada a omissão do nome do autor ou de um dos coautores. 
Ademais, o estudioso explicou a impenhorabilidade da obra inédita pela 
ideia de que ela é para o autor “o santuário de sua consciência” (LUCAS-
-SCHLOETTER, 2002, p. 51). 

Nos anos que se seguiram a doutrina foi mais e mais se posicionando a 
favor dos interesses pessoais do autor. Tanto é assim que em 1846, na obra 
Droits civils des auteurs, artistes et inventeurs, já se pôde notar, nos ensina-
mentos de Nion, a tendência no sentido de orientar o debate na direção do 
autor. Nesse trabalho também encontramos o que pode ser considerado a 
primeira manifestação da concepção dualista do Direito de Autor (LUCAS-
-SCHLOETTER, 2002, p. 52).

Todavia, teria sido André Morillot, em 1878, quem primeiro utilizou a 
expressão “direito moral”, que foi considerada como um feixe de prerroga-
tivas distinto do monopólio de exploração e fundada na responsabilidade 
civil (LUCAS, A.; LUCAS, H.-J., 2006, p. 13). Sua obra representou o nascimento 
do direito moral de autor na França e partiu de uma concepção dualista, 
que reconhecia direitos pecuniários e morais, estes últimos fundados nos 
direitos da personalidade (LUCAS-SCHLOETTER, 2002, p. 59).

Na verdade, conforme esclarece Strömholm (1967, p. 377), o que existe 
mesmo de original na obra de Morillot é sobretudo a escolha da expressão 
“direito moral”, que evita a referência à noção então confusa dos direitos da 
personalidade. No mais, como obviamente não se pode reconhecer o surgi-
mento de todo esse arcabouço doutrinário da noite para o dia, é certo que 
Morillot partiu do desenvolvimento doutrinário já existente na Alemanha, 
que foi fundamental para que a doutrina francesa pudesse compreender tudo 
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aquilo que os tribunais tinham criado em sua jurisprudência (STRÖMHOLM, 
1967)27. 

De fato, isso mostra que os estudos realizados com base no pensamento 
de Immanuel Kant também foram fundamentais para o desenvolvimento de 
um direito da personalidade do criador na doutrina francesa (LIPSZYC, 1993).

Desse modo, o direito moral de autor vai agregar-se ao conceito já 
estabelecido de direitos de propriedade literária e artística, passando, aos 
poucos, do campo jurisprudencial e doutrinário para o reconhecimento 
legal, o que poderá ser notado de forma mais evidente nas legislações 
promulgadas no início do século XX, particularmente após a Primeira Guerra 
Mundial (LIPSZYC, 1993).

Conclusão
A invenção da imprensa de tipos móveis provocou uma verdadeira 

revolução no modo de produção de livros, o que deu início a uma nova 
atividade produtiva, capitaneada pelos impressores. Como a nova atividade 
exigia vultosos investimentos, foi demandado aos governantes da época 
a concessão de privilégios, que permitiriam o monopólio da impressão 
de livros em determinadas localidades, bem como assegurariam os inves-
timentos realizados. Ao mesmo tempo, aliado ao regime dos privilégios, 
instalou-se um sistema de censura da produção literária, regido pelo Estado 
e pela Igreja. 

O fim dos privilégios se deu inicialmente na Inglaterra, com a promul-
gação em 1710 do Estatuto da Rainha Ana, considerado a primeira lei de 
copyright. A despeito do rompimento com o sistema anterior, é certo que o 
Estatuto não tinha como objetivo primordial o reconhecimento de direitos ao 
autor. Na realidade, buscava-se apenas a regulação do comércio de livros em 
um ambiente desprovido de monopólio e censura. Desse modo, mesmo se 
considerarmos os resultados posteriores decorrentes das disputas judiciais 
em torno do Estatuto, ainda assim estaremos apenas diante de uma legis-
lação que marcou a transição entre o regime dos privilégios e as modernas 
leis de direitos autorais.

27 A despeito do arcabouço teórico concebido, não se viu nos tribunais alemães a mesma 
desenvoltura dos tribunais franceses no trato dos direitos morais do autor, atraso este 
que é apontado como decorrência dos textos detalhados então existentes e da exegese 
estrita dos tribunais da época (STRÖMHOLM, 1967, p. 374).
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O Direito de Autor vai surgir somente com os decretos revolucio-
nários de 1791 e 1793, que substituíram o regime dos privilégios na França, 
consolidando, pela primeira vez, a noção de propriedade literária, artística 
e científica. Atribui-se então ao autor a propriedade sobre sua criação 
intelectual.

Os decretos de 1791 e 1793 reconheceram tão somente direitos patri-
moniais aos autores. Os direitos morais, por sua vez, foram tarefa que coube 
à jusriprudência francesa do século XIX. Com a consolidação dos direitos 
morais na jurisprudência, seguiu-se seu desenvolvimento doutrinário, cujo 
marco inicial é atribuído aos trabalhos de Morillot, que teve o mérito de 
aplicar à jurisprudência francesa os desenvolvimentos doutrinários alemães 
relacionados com os direitos da personalidade. 

Pode-se afirmar então que a construção dos direitos morais se assentou 
em dois grandes alicerces: (1) de um lado, temos a jurisprudência francesa 
do século XIX, que concebeu um direito cujo objetivo era a proteção dos 
interesses pessoais dos criadores intelectuais; (2) de outro lado, a doutrina 
alemã da mesma época aprofundou a noção dos direitos da personalidade, o 
que auxiliou a compreensão e o desenvolvimento dos direitos reconhecidos 
pela jurisprudência.

Desse modo, o direito moral de autor se agregou ao conceito já estabe-
lecido de direitos de propriedade literária, artística e científica, passando, 
aos poucos, do campo jurisprudencial e doutrinário para o reconhecimento 
legal, o que poderá ser notado de forma mais evidente nas legislações 
promulgadas no início do século XX, particularmente após a Primeira Guerra 
Mundial.

De qualquer maneira, foi o pioneirismo e a influência exercida pelo 
direito francês que levaram à utilização desse modelo, em 1886, na primeira 
Convenção Internacional sobre direitos autorais, a Convenção de Berna para 
a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, que abriu um novo capítulo na 
história do Direito de Autor.

ZANINI, L. E. de A. Copyright in historical perspective: from the Middle Ages 
to the emergence of the moral rights of the author. Justitia, São Paulo, v. 
204/205/206, p. 167-191, Jan./Dec. 2013-2014-2015.

• ABSTRACT: The article discusses the most relevant historical aspects of 
the copyright. The investigations begin in the Middle and Modern Ages, 
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taking care of the printing invention, the regime of privileges, as well as 
the censorship system created by the states to control the literacy works. 
The paper makes a study about the end of privileges in England and the 
emergence of the copyright system in 1710, with the entry into force of 
the Statute of Queen Anne. It examines the literary, artistic and scientific 
property, which emerged in France with the revolutionary laws of the 
years 1791 and 1793. Finally, it investigates the construction of the moral 
rights of the author by the French courts.

• KEY WORDS: Copyright. Rights of personality. Intellectual rights. Moral 
rights. Privileges system. Statute of Queen Anne. Common Law. Censorship. 
Right of paternity. Right to publish. Right of integrity. Literary, artistic and 
scientific property.
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Direito de Morrer

Marcio Asbahr MIGLIOLI*

                                                                     
• SUMÁRIO: Introdução. 1 Dignidade da pessoa humana. 2 Direito de viver 

com dignidade. 3 Direito à morte digna. 4 Morte para o Direito Brasileiro. 5 
Biodireito. 6 Eutanásia. 7 Suicídio assistido. 8 Mistanásia. 9 Distanásia. 10 
Ortotanásia. 11 Antecipação de gestação de feto anencefálico. Conclusão. 
Referências.

• RESUMO: Este trabalho, inicialmente, esclarece sobre a dignidade da 
pessoa humana e o direito de viver com dignidade. Coloca a seguinte 
indagação: até que ponto devemos lutar para que uma pessoa em estado 
terminal continue viva? Discute sobre quais as condutas médicas a serem 
tomadas em caso de uma enfermidade sem cura, cuja morte seja iminente, 
analisando a questão da dignidade da pessoa humana e suas implicações 
nas condutas médicas diante de doentes terminais. Além disso, discute 
sobre a conduta a ser adotada diante de uma gestante portadora de feto 
anencefálico. A análise tem sempre como foco a questão da dignidade da 
pessoa humana e a vontade do paciente em estado terminal. 

• PALAVRAS-CHAVE: Direito Constitucional. Dignidade. Viver. Morrer.

Introdução
Desde nosso nascimento, a única certeza que temos é que iremos 

morrer. Entretanto, há certos casos em que essa morte é mais evidente, 
embora o processo seja lento. Nos casos de doentes terminais, portadores 
de doenças sem cura cujo processo mortal se iniciou, discute-se muito sobre 
a conduta a ser adotada nessas situações.

Existem algumas situações em que pais buscam a qualquer custo 
manter a vida de um filho, mesmo sabendo que a doença não tem cura e 

*   Advogado em São Paulo/SP. Mestre em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC/SP). Pós-graduado (MBA) em Gestão de Negócios e Comércio Inter-
nacional pela Fundação Instituto de Administração (FIA/USP). Pós-graduado em Direito 
Processual Civil pela Faculdade Autônoma de Direito (FADISP).
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que já se tenha iniciado o processo mortal. Outra situação costumeira é a 
existência de uma pessoa em estado vegetativo, que somente respira e se 
alimenta por meio de aparelhos, porém, na contramão do primeiro exemplo, a 
família pretende o desligamento desses aparelhos. Diante dos exemplos 
apresentados, surge a indagação sobre se não haveria desrespeito à dignidade 
da pessoa humana mantê-la em uma situação vegetativa.

O presente trabalho discute sobre quais as condutas médicas a serem 
adotadas em caso de uma enfermidade sem cura, cuja morte seja iminente, 
analisando a questão da dignidade da pessoa humana e suas implicações nas 
condutas médicas diante de doentes terminais. Além disso, discute sobre a 
conduta a ser adotada diante de uma gestante portadora de feto anence-
fálico.

      
1 Diginidade da pessoa humana

Para definir a dignidade da pessoa humana, faz-se oportuno trans-
crever a conceituação feita por Sarlet (2006, p. 236/237):

      
Assim sendo, tem-se por dignidade da pessoa humana a 
qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser 
humano que o faz merecedor do mesmo respeito e conside-
ração por parte do Estado e da comunidade, implicando neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres, fundamentais 
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 
condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além 
de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com 
os demais seres humanos. 

Da citação retro é possível concluir que a dignidade da pessoa humana 
é condição inerente ao próprio ser humano, sendo essa qualidade irrenun-
ciável e inalienável, muito menos suscetível de disposição.

É certo que mesmo diante dessas qualidades especiais não é ausente 
de violação, podendo a pessoa cometer ou sofrer atos indignos. Entretanto, 
isso não poderá gerar uma perda da dignidade. A declaração Universal dos 
Direitos Humanos é incisiva ao dispor, no art. 1º, que “todas as pessoas 
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consci-
ência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”.

Ao esclarecer sobre a dignidade da pessoa humana, Villela (2009, p. 
563) afirma: 
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É por ela que se designa a alma do projeto humano. Com 
dignidade da pessoa humana queremos traduzir a intangibi-
lidade de cada um dos indivíduos que participam do ser homem. 
Para além de todas as circunstâncias de tempo e de lugar. Da 
cultura. Dos atributos étnicos. Do sexo. Da idade. Da saúde, do 
vício e da virtude. É ela que nos reportamos para condenar a 
tortura, as penas infamantes, o abandono, o ódio, o desprezo, o 
horror e a guerra. É ela que nos move a assistir os enfermos e os 
desabrigados. Acolher os oprimidos e alienar os que têm fome.

Diante da igualdade da dignidade entre os homens, tendo estes o poder 
de se autodeterminar, fazendo-se assim uma confluência da dignidade da 
pessoa humana e da liberdade, há de existir uma proteção tanto do Estado 
quanto da própria sociedade, que podemos chamar de dimensão dúplice.

      
É justamente nesse sentido que assume particular relevância a 
constatação de que a dignidade da pessoa humana é simultane-
amente limite e tarefa dos poderes estatais e, no nosso sentir, da 
comunidade em geral, de todos e de cada um, condição dúplice 
esta que também aponta para uma paralela e conexa dimensão 
defensiva e prestacional da dignidade. Como limite, a dignidade 
implica não apenas que a pessoa não pode ser reduzida à 
condição de mero objeto da ação própria e de terceiros, mas 
também o fato de que a dignidade gera direitos fundamentais 
(negativos) contra atos que a violem ou a exponham a graves 
ameaças. Como tarefa de previsão constitucional (explícita 
ou implícita) da dignidade da pessoa humana, dela decorrem 
deveres concretos de tutela por parte dos órgãos estatais, no 
sentido de proteger a dignidade de todos, assegurando-lhe 
também por meio de medidas positivas (prestações) o devido 
respeito e promoção. (SARLET, 2006, p. 232)

A explicação oferecida permite-nos concluir pela impossibilidade de 
o homem ser reduzido a objeto, bem como extraímos dela duas funções 
primordiais da dignidade da pessoa humana. A primeira, limitadora, veda, 
na sociedade, a prática de atos atentatórios à dignidade da pessoa humana 
(negativa), que deve ser observada por todos em qualquer relação inter-
subjetiva por ser um princípio cogente; e, a segunda, de forma positiva, de 
natureza prestacional, ou seja, uma obrigação do Estado e da sociedade 
de dar condições para que o indivíduo se desenvolva e viva uma vida com 
dignidade.
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Essa função positiva do Estado diz respeito a promover condições para 
que os indivíduos da sociedade se desenvolvam, respeitando os direitos 
fundamentais como o direito à vida, à saúde, à propriedade, à liberdade, à 
segurança, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à previdência social, à proteção 
à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados, à família, ao 
planejamento familiar, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado – 
essencial à qualidade de vida sadia (SANTORO, 2011, p. 70).

Convém lembrarmos que não somente do Estado pode ser exigida 
essa conduta positiva, mas também da sociedade. O indivíduo seria limite 
e fundamento de uma República que tem como base a dignidade da pessoa 
humana, conforme ensina Canotilho (2003, p. 225):

      
Perante as experiências históricas da aniquilação do ser 
humano (inquisição, escravatura, nazismo, stalinismo, polpo-
tismo, genocídios éticos), a dignidade da pessoa humana como 
base da República significa, sem transcendências metafísicas, 
o reconhecimento do homo noumenon, ou seja, do indivíduo 
como limite e fundamento do domínio político da República. 
Neste sentido, a República é uma organização política que serve 
o homem, não é o homem que serve os aparelhos político-
-organizatórios [...] A pessoa ao serviço da qual está a República 
também pode cooperar na República, na medida em que a 
pessoa é alguém que pode assumir a condição de cidadão, ou 
seja, um membro normal e plenamente cooperante ao longo 
da sua vida.

Entretanto, é importante salientarmos, como leciona Villela (2009, p. 
563), devemos tomar cuidado com relação à banalização da dignidade da 
pessoa humana, por ser um argumento curinga, que pode ser utilizado para 
qualquer coisa. O autor cita como exemplos alguém que pleiteia o recebi-
mento de melhor salário, o requerimento para substituição de um semáforo 
que se desregulou em razão de fortes chuvas, o despejo de um inquilino 
que atrasou o pagamento do aluguel etc. No caso de todos esses exemplos, 
os pedidos poderiam ser fundamentados na dignidade da pessoa humana. 
Villela (2009, p. 564) esclarece, ainda, que o STJ, ao julgar o Recurso Especial 
471.958/RS1, decidiu questão referente a autorregramento patrimonial dos 

1 Ver: “Processual civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. 
Casamento. Regime da separação legal de bens. Cônjuge com idade superior a sessenta 
anos. Doações realizadas por ele ao outro cônjuge na constância do matrimônio. Validade.
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cônjuges fundamentando-se em ofensa ao Princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana.

Portanto, é certo que dignidade da pessoa humana é algo inerente 
ao próprio ser humano, não podendo ser renunciado ou disposto. Trata-se 
do princípio mais importante do ordenamento jurídico brasileiro, que não 
pode ser banalizado, devendo-se garantir o mínimo necessário para que o 
indivíduo viva dignamente.

2 Direito de viver com dignidade
Como visto, o direito à vida decorre diretamente da dignidade da 

pessoa humana, e a soma de ambos permite-nos chegar à conclusão de que 
seria a vida digna. Tanto esse direito quanto o Princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana estão intrinsecamente ligados por serem inerentes ao ser 
humano e o acompanharem até o seu término, com a morte.

É importante ressaltarmos que o direito à vida não se refere somente 
ao estar vivo, mas também a ter uma vida com condições mínimas de usufruí-
-la de acordo com as diretrizes da dignidade.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada e proclamada 
pela Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de 
dezembro de 1948, no art. XXV, assim expressa:

      
Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar 
a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, 

– São válidas as doações promovidas, na constância do casamento, por cônjuges que 
contraíram matrimônio pelo regime da separação legal de bens, por três motivos: (i) o 
CC/16 não as veda, fazendo-no apenas com relação às doações antenupciais; (ii) o funda-
mento que justifica a restrição aos atos praticados por homens maiores de sessenta anos 
ou mulheres maiores que cinqüenta, presente à época em que promulgado o CC/16, 
não mais se justificam nos dias de hoje, de modo que a manutenção de tais restrições 
representam ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana; (iii) nenhuma restrição 
seria imposta pela lei às referidas doações caso o doador não tivesse se casado com a 
donatária, de modo que o Código Civil, sob o pretexto de proteger o patrimônio dos 
cônjuges, acaba fomentando a união estável em detrimento do casamento, em ofensa ao 
art. 226, § 3º, da Constituição Federal. Recurso especial não conhecido.” (STJ – RECURSO 
ESPECIAL: REsp 471958 RS 2002/0136764-8. Disponível em: <http://stj.jusbrasil.com.br/
jurisprudencia/2441885/recurso-especial-resp-471958-rs-2002-0136764-8>. Acesso em: 
12 out. 2015).
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vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, 
doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 
meios de subsistência fora de seu controle.

Muito embora haja declaração universal sobre o direito de o homem 
viver uma vida digna, o que fazer se isso não ocorrer? Poderá a pessoa simples-
mente abdicar da sua existência pondo fim a ela, optando pela morte? A 
resposta não seria simplesmente um sim ou não (DINIZ, 2002, p. 319). Como 
ensina Santoro (2011, p. 78/79), em casos em que a pessoa não consiga ter 
uma vida digna, deverá exigir do Estado a sua função prestacional, a fim de 
promover e dar condições para que essa pessoa possa viver com dignidade, 
pois sem isso poderá acontecer de a pessoa perder o seu amor próprio, o 
que, por sua vez, poderá refletir em toda a sociedade, pois se a pessoa não 
tiver amor por si própria muito menos poderá ter pelos demais.

Dignidade da pessoa humana transcenderia o simples fato de viver, 
mas deve ser com condições mínimas para tanto, o que exige que se confira 
ao paciente o máximo de bem-estar físico, mental, social e espiritual.

Tanto a dignidade da pessoa humana quanto o direito à vida não são 
direitos absolutos. Direito à vida não quer dizer direito a uma vida eterna, 
até porque o homem é mortal. Na hipótese de o paciente encontrar-se em 
estado terminal, sendo a morte um fenômeno cuja expectativa de ocorrência 
é breve e inerente ao seu estado, haverá de se fazer um juízo de ponderação 
entre a dignidade da pessoa humana e o direito à vida. 

Obrigar o paciente a se submeter a tratamentos fúteis, cruéis e 
desumanos que não trarão resultados práticos para que a pessoa possa 
viver a vida com dignidade, ou seja, com bem-estar social, físico, mental e 
espiritual, também poderia mostrar-se como algo desumano. Nesse caso, o 
direito à vida não poderia ser perseguido a qualquer custo, pois resultaria 
por violar até mesmo a dignidade da pessoa humana.

Ao médico, é imperioso o dever de intervir para preservar a dignidade 
da pessoa humana visando assegurar ao paciente o máximo de vida possível.

Ao utilizarmos o juízo tanto de ponderação quanto de proporcio-
nalidade, sopesando a dignidade da pessoa humana e o direito à vida (a 
qualquer custo), chegamos à conclusão que o primeiro deve prevalecer. Até 
porque, o direito à vida não é absoluto, podendo haver a sua relativização, 
em consonância com valores fundamentais, que é o caso da dignidade da 
pessoa humana. Submeter a pessoa a um tratamento cruel e desumano é, 
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portanto, violar o princípio da dignidade da pessoa humana – procedimento 
esse que poderá até ser comparado à tortura, vedada pela Constituição 
Federal (art. 5º, inc. III: “ninguém será submetido à tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante”).

Portanto, o médico teria o dever de submeter o paciente a determi-
nados tratamentos e, consequentemente, ao prolongamento da vida, na 
hipótese de esses tratamentos virem a trazer benefício ao paciente, sob 
pena de violar flagrantemente a dignidade da pessoa, com tratamentos 
fúteis, cruéis e desumanos.

      
3  Direito à morte digna

O avanço tecnológico tem, de forma incisiva, dado condições para que 
as pessoas desfrutem de uma vida melhor. Entretanto, essa mesma tecno-
logia pode também afrontar a dignidade da pessoa humana ao submeter 
pacientes a tratamentos desumanos e cruéis, somente visando prolongar a 
vida a qualquer custo. Afasta-se, assim, do pensamento da vida qualitativa, 
consubstanciada na dignidade da pessoa, agarrando-se na vida quantitativa. 
Segundo Borges (2007, p. 229), “cabe indagar se se trata de prolongar a vida 
ou de prolongar a morte do paciente terminal”.

Com efeito, em algumas situações médicos somente focados no desen-
volvimento de tecnologia acabam por colocar a pessoa humana em segundo 
plano, e os procedimentos adotados para o tratamento do doente terminal 
se torna um fim em si mesmo. Essa conduta é totalmente reprovável, pois 
viola a dignidade da pessoa humana.

Convém lembrar que a Constituição protege o direito à vida, e não o 
dever à vida, restando disposto no caput do art. 5º, da Constituição Federal 
que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...]” (grifamos).

Além disso, o Código de Ética Médica – Resolução nº 1.931/2009, é 
expresso no sentido de se evitar o sofrimento do paciente, conforme descrito 
a seguir:

Art. 6º – O médico deve guardar absoluto respeito pela vida 
humana, atuando sempre em benefício do paciente. Jamais 
utilizará seus conhecimentos para gerar sofrimento físico ou 
moral, para o extermínio do ser humano, ou para permitir e 
acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade.
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Não poderia deixar de mencionar que esse mesmo Código2 repudia a 
conduta médica na prática de tortura ou tratamentos cruéis, bem como o 
art. 2º da Resolução 1.805/20063 determina que o médico deverá tratar de 
seu paciente em estado terminal de maneira digna.

Pessoa (2011, p. 38), em excelente monografia sobre o tema, acaba 
distinguindo três condutas médicas a serem adotadas diante de um doente 
em estado terminal, quais sejam, a distanásia, a eutanásia e a ortotanásia, 
em que, para a autora, somente as últimas duas preservariam a dignidade 
da pessoa humana. 

Assim, tendo em vista ser assegurado pela Constituição Federal o 
direito à vida e não o seu dever, não se admite que o paciente seja obrigado 
a se submeter a determinado tratamento, mesmo na hipótese de ser este 
benéfico a ele, sob pena de violação das suas garantias constitucionais de 
liberdade, liberdade de consciência, inviolabilidade de sua intimidade e 
honra e, ainda mais, da dignidade da pessoa humana (BORGES, 2007, p. 230).

4 Morte para o Direito Brasileiro
Inicialmente, no Brasil, havia o entendimento de se considerar morta 

uma pessoa em razão da ausência de batimentos cardíacos e respiração. 
Entretanto, com o avanço tecnológico, esse conceito foi devidamente 
modificado e, hoje, o entendimento se reporta à morte encefálica4. Houve, 
portanto, um rompimento do vínculo morte e parada cardíaca (SOARES, 
2010, p. 129).

A morte deve ser vista não como um momento ou evento, mas sim 
como um processo (SILVA, 2007, p. 101), porém, com o avanço da tecno-
logia, esse processo encerra-se, nos dias atuais, após a constatação da 

2   Código de Ética Médica: “Art. 49 – Participar da prática de tortura ou de outras formas de 
procedimento degradantes, desumanas ou cruéis, ser conivente com tais práticas ou não 
as denunciar quando delas tiver conhecimento”.

3   Veja-se: “Art. 2º O doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar 
os sintomas que levam ao sofrimento, assegurada a assistência integral, o conforto físico, 
psíquico, social e espiritual, inclusive assegurando-lhe o direito da alta hospitalar.”.

4  Resolução nº 1.480/1997, do Conselho Federal de Medicina: “A morte encefálica será carac-
terizada através da realização de exames clínicos e complementares durante intervalos de 
tempo variáveis, próprios para determinadas faixas etárias. Revoga-se a Resolução CFM nº 
1.346/91.” (D.O.U.; Poder Executivo, DF, nº 160, 21 ago. 1997. Seção 1, p. 18.227-8).
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morte encefálica, conforme disposto na Lei de Doação de Órgãos (Lei nº 
9.434/1997), mais especificamente no art. 3º, quando então será permitido 
o transplante de órgãos5. Entretanto, para um leigo isso poderia causar 
espanto, já que a pessoa ainda teria as funções cardíacas e respiratórias em 
funcionamento (ASCENSÃO, 2008, p. 157). 

O mesmo autor, para evitar a existência de uma suposta indústria da 
morte, diz que o princípio da prudência, que é um dos princípios funda-
mentais da Bioética, deve prevalecer. Nesse caso, faz-se necessário assegurar 
a intervenção de uma entidade independente, não comprometida nem 
pessoal nem institucionalmente com a pesquisa, que comprove a morte 
cerebral. Não se deve admitir uma atuação unicamente com base no juízo 
do interessado na colheita dos órgãos (ASCENSÃO, 2008, p. 158).

No caso de o tratamento causar dano ao paciente, somente evitando-
-lhe que a morte chegue, porém, sendo esta inevitável, indaga-se sobre o 
dever do médico em prosseguir com determinado tratamento. Sabemos 
que a Resolução nº 1.805/2006 do Conselho Federal de Medicina (CFM)6 

permite ao médico que, em caso de doente terminal, somente realize os 
procedimentos paliativos.

Não encontramos nas leis da Medicina nenhuma determinação para 
que o médico utilize todo e qualquer procedimento médico, mas sim que 
acompanhe o paciente terminal até o seu fim, tentando afastar o sofrimento 
e a agonia. Não há um dever de curar a qualquer custo. Assim, para o Direito 
Penal, não há o preenchimento dos pressupostos jurídicos da omissão, 
afastando a imputação de crime de homicídio ao médico que evitar trata-
mentos fúteis.

5  Veja-se: “Art. 3º A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano 
destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte 
encefálica, constatada e registrada por dois médicos não participantes das equipes de 
remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos 
por resolução do Conselho Federal de Medicina.”.

6    Preâmbulo da Resolução nº 1.805/2006: “Na fase terminal de doenças graves e incuráveis é 
permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem 
a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que 
levam ao sofrimento, na perspectiva duma assistência integral, respeitada a vontade do 
paciente ou do seu representante legal”.
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No que tange à Resolução nº 1.805/2006, sobre a qual foi intentada 
Ação Civil Pública (ACP)7 pelo Ministério Público visando à sua revogação, 
poderíamos supor que haveria uma dicotomia entre o caput ou proêmio com 
os parágrafos, na qual caberia somente ao médico a decisão de continuar 
ou não o tratamento. Entretanto, o médico tem o dever de prestar todas 
as informações necessárias para o paciente ou, em caso de incapacidade, 
a seu representante legal, que exporá seu consentimento. Nesse caso, 
Ascensão (2008) continua sendo favorável à interceptação de uma entidade 
independente para a prestação de informações, em razão de se tratar de 
uma responsabilidade enorme conferida ao médico, cujas consequências de 
sua intervenção podem ser gravíssimas.

5  Biodireito
O Biodireito está intrinsecamente ligado à Bioética. Ressaltemos que 

o termo Bioética é formado por duas palavras – BIO, que significa vida, bem 
supremo; e ÉTICA, “Em geral, ciência da conduta” (ABBAGNANO, 1988, p. 
380).

Uma das funções do Biodireito seria a de impor regras aos cientistas 
visando que as pesquisas e os avanços tecnológicos não sejam completa-
mente desarrazoados, o que poderia até a causar danos ao ser humano, 
bem como ferir direitos invioláveis, como o Princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana e o direito à vida.

Muito embora seja a liberdade atividade científica assegurada consti-
tucionalmente no art. 5, inc. IX, essa liberdade não poderia atentar contra a 
vida ou a integridade física, o que violaria o Princípio da Dignidade Humana.

Hironaka (2001-2002) ensina que à Bioética compete levantar as 
questões, registrar as inquietações, alinhar as possibilidades de acerto e de 
erro, de benefícios e malefícios decorrentes desse avanço desenfreado. Para 
o Biodireito, restaria traçar exigências mínimas, assegurando a compatibili-
zação entre os avanços tecnológicos e a continuidade do reconhecimento da 
Humanidade enquanto tal.

7  Na ACP 2007.34.00.014809-3 em trâmite perante a 14ª Vara Federal da Justiça Federal 
do Distrito Federal, foi inicialmente concedida a tutela antecipada para suspender os 
efeitos da Resolução e, posteriormente, a ação foi julgada improcedente, cuja veicu-
lação no DO deu-se em 11 de março de 2011.
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Existem quatro princípios básicos relacionados ao Biodireito, sendo 
dois deles de caráter deontológico (o da não maleficência e o da justiça) e 
os outros dois de caráter teleológico (o da beneficência e o da autonomia), 
conforme Diniz (2002, p. 14/17). 

É importante ressaltarmos que o Biodireito sempre estará atrasado 
em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico, tendo em vista que 
primeiro há a descoberta da tecnologia e somente após isso o Direito surge 
para regulamentar a situação. Ademais, não se pode esquecer que tanto a 
ética como a moral têm a sua variação de acordo com o lugar e o tempo, 
sendo o Direito um pacificador de conflitos.

Porém, independentemente dessa ausência de sincronia entre o avanço 
da tecnologia e a promulgação de novas regras, esse avanço não pode ir 
contra os direitos fundamentais do ser humano, devendo tanto este quanto 
a própria sociedade e o meio ambiente estar devidamente protegidos.

Com relação ao Princípio da Autonomia, hodiernamente a atitude 
paternalista do médico, na qual este assumia a figura de protetor do 
paciente, o que justificava todo e qualquer tratamento realizado, com ou 
sem o consentimento deste, acaba dando lugar ao respeito à autonomia do 
paciente, em razão do estudo e preocupação com a ética dos profissionais 
ligados ao setor de saúde.

É importante esclarecermos que o paciente tem autonomia consubs-
tanciada na sua liberdade individual de negar determinado tratamento. 

A Constituição Federal, no art. 5º, caput e incs. IV, VI VIII e X, e no art. 
19, inc. I, determina o direito de escolha para tratamento médico.

Nesse sentido, a vontade do paciente, ou de seu representante legal, 
deverá ser devidamente respeitada. Uma discussão muito acirrada refere-se 
à questão de transfusão de sangue em pessoas da religião Testemunha de 
Jeová.

Conforme ensina Roxin (2002, p. 7) sobre a autonomia do paciente:
      

Se o paciente recusa, portanto, a operação que salvaria sua 
vida, ou a necessária internação numa unidade de tratamento 
intensivo, deve o médico abster-se de tais medidas e, se for o 
caso, deixar o paciente morrer. Esta solução é deduzida, correta-
mente, da autonomia da personalidade do paciente, que pode 
decidir a respeito do alcance e da duração de seu tratamento.

O Princípio da Beneficência decorre do comportamento do médico em 
prover o bem-estar da pessoa adoentada, que tem origem no latim bonum 
facere (fazer o bem).
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É certo que tanto o respeito à dignidade da pessoa humana quanto o 
respeito ao objetivar os benefícios do tratamento estão previstos na Decla-
ração Universal sobre a Bioética e Direitos Humanos8:

Artigo 3º – Dignidade humana e direitos humanos
1. A dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais devem ser plenamente respeitados. 
2. Os interesses e o bem-estar do indivíduo devem prevalecer 
sobre o interesse exclusivo da ciência ou da sociedade. 
Artigo 4º – Efeitos benéficos e efeitos nocivos
Na aplicação e no avanço dos conhecimentos científicos, da 
prática médica e das tecnologias que lhes estão associadas, 
devem ser maximizados os efeitos benéficos diretos e indiretos 
para os doentes, os participantes em investigações e os outros 
indivíduos envolvidos, e deve ser minimizado qualquer efeito 
nocivo susceptível de afetar esses indivíduos.

No mesmo sentido é a determinação do Código de Ética9 (Capítulo 
I – Princípios fundamentais), segundo o qual o médico deverá fazer o bem 
ao enfermo, utilizando a sua capacidade profissional para a melhora do 
paciente. 

O Princípio da Beneficência refere-se, portanto, à necessidade de o 
médico promover o bem-estar do paciente, evitando, sempre que possível, 
causar-lhe dano e procurando maximizar os benefícios.

O Princípio da Não Maleficência, de cunho teleológico, decorre do 
Princípio da Beneficência, tendo origem também no latim, primum no nocere 
(primeiro não prejudicar) e tem por objetivo que o médico, ao ministrar 
qualquer tipo de tratamento, evite causar dano intencional ao paciente.

8 Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180por.pdf>. 
Acesso em: 14 nov. 2011.

9  Resolução CFM nº 1.931/2009: “VI – O médico guardará absoluto respeito pelo ser 
humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus conhecimentos para 
causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir 
e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade. VII – O médico exercerá sua 
profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os 
ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência 
de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer 
danos à saúde do paciente.”.
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Tanto o Princípio da Beneficência quanto o Princípio da Não Malefi-
cência são essenciais para a conduta do médico, a fim de que este não 
submeta, de forma intencional, seu paciente a qualquer dano, expondo-o 
a um risco desnecessário com condutas invasivas, intempestivas ou iatrogê-
nicas sem que isso traga qualquer benefício ao enfermo. Ambos os princípios 
devem acompanhar toda a conduta do médico, especialmente quando 
estiver diante de um doente em fase terminal, quando terá que sopesar o 
princípio da dignidade do enfermo e o direito à vida.

Assim, o médico não deve, diante de um paciente cuja morte é inadiável 
e iminente, realizar procedimentos que trarão mais danos que benefícios a 
esse paciente, na ânsia de mantê-lo vivo a qualquer custo. Nesses casos, o 
médico deverá cuidar de seu paciente de modo que não sofra, adotando 
tratamentos paliativos.

E por fim, mas não menos importante, há o Princípio da Justiça, 
destinado a evitar qualquer benefício aos mais favorecidos em detrimento 
daqueles menos favorecidos. As obrigações sociais devem ser distribuídas de 
forma equitativa. Esse é o entendimento disposto no art. 10 da Declaração 
Universal sobre Bioética e Direitos Humanos ao dispor que “A igualdade 
fundamental de todos os seres humanos em dignidade e em direitos deve 
ser respeitada para que eles sejam tratados de forma justa e equitativa.”.

Esse princípio reflete a “verdadeira expressão da justiça distributiva” 
(SANTORO, 2011, p. 105), com o objetivo de que os médicos tratem de forma 
equitativa seus pacientes, não preterindo os menos favorecidos, isto é, não 
os diferenciando em razão de sua situação social, financeira ou cultural, mas 
sim proporcionando um tratamento igualitário a todos.

Feitas as ponderações sobre o Princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana e esclarecido o momento em que se dá a morte para o Direito Brasi-
leiro, bem como após exposto de forma breve a questão da Bioética e do 
Biodireito, convém conceituar e diferenciar eutanásia, mistanásia, distanásia 
e ortotanásia.

6  Eutanásia
Eutanásia vem do grego, da junção da preposição eu = boa e thanatus 

= morte. O termo foi utilizado pela primeira vez por Francis Bacon em 1623, 
na obra Historia vitae et mortis. Corresponde a antecipar o tempo natural da 
morte com o fim encerrar a situação degradante em que o paciente terminal 
se encontra. 
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É importante diferenciarmos alguns tipos de eutanásia. Existem os 
tipos ativo e passivo, correspondendo o primeiro a uma conduta ativa do 
agente, em que se empregam meios para causar a morte e aliviar o sofri-
mento do enfermo terminal. Há, portanto, uma conduta ativa de terceiro. 
Citamos como exemplo um médico que injeta determinada droga no paciente 
terminal, causando-lhe a morte. O segundo tipo corresponde à ausência de 
assistência ao paciente terminal.

Alguns autores incluem outra classificação para a eutanásia, 
separando-a em (a) eugênica; (b) criminal; (c) econômica; (d) experimental; 
e (e) solidária. 

Entretanto, não se pode admitir uma classificação da eutanásia senão 
como a de pôr fim à vida de um enfermo portador de doença incurável, para 
evitar que ele sofra, tendo uma morte sem dor ou sofrimento, mediante o 
consentimento do doente ou de seu representante. Trata-se de um ato de 
compaixão, sempre buscando o bem para o paciente.

Pode-se distinguir também a eutanásia ativa em direta e indireta. 
Nesta, muito embora haja a utilização de medicamentos a fim de aliviar 
a dor e o sofrimento do paciente, ao final os medicamentos ministrados 
ocasionarão a morte do paciente. Não obstante haja uma conduta de caráter 
positivo, os efeitos secundários dos analgésicos levarão à abreviação da vida 
do enfermo. Ao contrário, a conduta na eutanásia ativa direta, na qual a 
conduta é negativa, visa antecipar a morte do paciente terminal.

Dentre os países em que é legalizada a realização da eutanásia, 
podemos citar a Holanda, cuja lei foi sancionada em 2002; logo após e no 
mesmo ano, a Bélgica acompanhou esse entendimento.

7  Suicídio assistido
O suicídio assistido é uma conduta na qual o próprio paciente terminal 

põe fim à sua vida, com a ajuda de terceiros. Essa ajuda pode ser tanto material 
quanto moral. É importante ressaltarmos que o terceiro não realizará o ato 
de matar, mas somente auxiliará, induzirá ou instigará o paciente. 

Essa distinção é importante, pois o Código Penal Brasileiro sanciona 
de maneira diversa homicídio e auxílio ao suicídio. No caso de não haver a 
participação de terceiro, haverá simplesmente suicídio.

Sempre devemos lembrar que, no caso de suicídio assistido, o terceiro 
que auxiliar o faz em razão de um espírito misericordioso, sempre com o 
objetivo de propiciar ao bem do paciente, a fim de pôr fim a seu sofrimento 
de maneira indolor.
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Um caso que teve grande repercussão na Europa foi o suicídio assistido 
de Ramon Sampedro10, um tetraplégico desde os 26 anos que pleiteou à 
Justiça espanhola autorização para a realização da eutanásia. Entretanto, em 
razão de esse procedimento não ser permitido na Espanha, a ordem lhe foi 
negada. Não suportando mais viver, com a ajuda de amigos, ingeriu cianureto, 
vindo a óbito. Notemos que Ramon era tetraplégico, não movimentava nem 
pernas nem braços, o que seria preciso, necessariamente, ajuda de terceiro 
para se suicidar.

Uma amiga de Ramon foi incriminada por homicídio. Entretanto, 
por haver um movimento enorme contra a sua condenação, e milhares de 
pessoas enviaram cartas confessando o mesmo crime, a Justiça acabou por 
arquivar o processo por ausência de provas.

Nos Estados Unidos da América, no Estado de Oregon11, foi editada 
uma lei em 1994 – The Oregon Death with Dignity Act –, permitindo a reali-
zação do suicídio assistido.

Muito embora essa conduta de terceiro seja movida pelo espírito de 
amor e respeito ao próximo, a fim de que a este possa cessar o sofrimento, 
ela é penalmente reprovada no Brasil.

      
8  Mistanásia

O termo mistanásia é empregado para designar a morte de pessoas 
carentes, que não têm condições de pagar um plano de saúde ou que não 

10  Informações mais detalhadas podem ser obtidas em artigo de José Roberto Goldim. Dispo-
nível em: <http://www.ufrgs.br/bioetica/ sampedro.htm>. Acesso em: 30 nov. 2011.

11 Vejamos: “Em 27 de outubro de 1997, Oregon promulgou a Lei da Morte com Dignidade, 
que permite a pacientes terminais  desse Estado, nos EUA,  cessarem  suas vidas por meio 
da autoadministração voluntária de medicamentos letais, expressamente prescritos por 
um médico para esse efeito. A Morte Oregon com a Lei da Dignidade exige da Autoridade 
de Saúde de Oregon a coleta de informações sobre os pacientes e médicos que participam 
do ato, e publicam um relatório estatístico anual. Tradução livre de: “On October 27, 1997 
Oregon enacted the Death with Dignity Act which allows terminally-ill Oregonians to 
end their lives through the voluntary self-administration of lethal medications, expressly 
prescribed by a physician for that purpose. The Oregon Death with Dignity Act requires 
the Oregon Health Authority to collect information about the patients and physicians who 
participate in the Act, and publish an annual statistical report.” (Disponível em: <http://
public.health.oregon.gov/ProviderPartnerResources/EvaluationResearch/DeathwithDig-
nityAct/Pages/index.aspx>. Acesso  em: 30 nov. 2011).
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conseguem ter um atendimento médico do Estado, ou, ainda, por esse 
serviço não existir ou ser precário.

A mistanásia também pode ser conhecida como eutanásia social; Diniz 
(2002, p. 335) a define como sendo “a morte do miserável, fora e antes de 
seu tempo, que nada tem de boa ou indolor”.

Existem vários fatores que podem levar à mistanásia, como a fome, 
a ausência de saneamento básico e o desemprego. Como podemos notar, 
refere-se à ausência da prestação do Estado no cumprimento do dever de 
promover a dignidade da pessoa humana, pois, como visto, a dignidade da 
pessoa humana é dever o Estado e direito da pessoa em ter uma vida digna 
e com qualidade, independentemente de nível cultural ou financeiro.

Pode-se, também, falar em mistanásia em casos de erro médico, 
independentemente de ocorrer no Sistema Único de Saúde (SUS), em clínicas 
médicas ou em hospitais renomados. Trata-se de uma conduta errada do 
médico, a qual resulta na morte do paciente.

Conforme esclarecer Diniz (2002, p. 335) sobre o assunto: “diagnóstico 
errôneo, falta de conhecimento dos avanços na área de analgesia e cuidado 
da dor, prescrição de tratamento sem realização de exame, uso de terapia 
paliativa inadequada, procedimento médico sem esclarecimento e consenso 
prévio, abandono etc.”.

É importante ressaltarmos que o erro médico leva tanto o profis-
sional quanto o hospital a responderem civilmente pelos danos materiais e 
morais causados. Nesse caso, a responsabilidade do médico seria subjetiva, 
portanto, haveria a necessidade de se comprovar a negligência, imperícia ou 
imprudência do profissional. Haveria também uma responsabilidade penal e 
administrativa desse profissional. No que diz respeito à responsabilidade do 
hospital, a responsabilidade seria objetiva, não havendo a necessidade de se 
provar a culpa.

Há, ainda, a mistanásia em que o médico submete, intencionalmente, 
o paciente a uma morte precoce e/ou dolorosa, afastando por completo a 
dignidade da pessoa humana (SANTORO, 2011, p. 279). Podemos citar como 
exemplo a ausência de cuidados com idosos ou pacientes terminais, anteci-
pando-lhes a morte; a retirada de órgãos a fim de realizar transplante, sem 
a ocorrência da morte encefálica, contrariando a Lei de Doação de Órgãos 
(Lei nº 9.437/1997); a concessão de alta médica ao paciente apenas com o 
objetivo de liberar vaga no hospital.

      



209Cível / Civil

9  Distanásia
A distanásia consiste no procedimento em que o médico excede os 

limites do razoável, com a realização de procedimentos médicos que somente 
irão causar mais danos ao paciente terminal, pois apenas retardam a morte 
natural. Há, portanto, uma obstinação terapêutica.

É importante ressaltarmos que o avanço tecnológico visa conceder ao 
ser humano uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, retardar o 
desgaste natural tanto do corpo quanto da mente, aumentando a expectativa 
de vida. Entretanto, alguns médicos podem utilizar-se desse procedimento a 
fim de retardar a morte do paciente, que, todavia, por ter um quadro clínico 
de doença incurável, cuja morte é iminente, esse procedimento somente iria 
causar-lhe danos em vez de benefícios, havendo uma manutenção quanti-
tativa da vida e não uma vida com qualidade, o que seria um desrespeito à 
dignidade da pessoa.

Sobre o tema, transcrevemos as lições esclarecedoras de Diniz (2002, 
p. 338): 

      
[...] tratamento médico fútil seria aquele que: a) não consegue 
seu objetivo imediato ou o do paciente; 
b) é ineficaz; 
c) não é capaz de oferecer uma qualidade de vida mínima ou, 
pelo menos, algum benefício médico; 
d) não oferece uma razoável probabilidade de sobrevida. A 
futilidade quantitativa invoca a probabilidade de que deter-
minado objetivo seja alcançado, e isso só o médico pode julgar. 
A futilidade qualitativa analisa a natureza do objetivo médico 
a ser alcançado, mas o julgamento de que os caracteres desse 
escopo fiquem abaixo de um certo nível mínimo envolve 
conceitos como o do benefício para o paciente e o da qualidade 
de vida.

O médico não pode impor ao paciente a realização de determinado 
tratamento, sem que informe corretamente os motivos e consequências 
dele. Cabe ao paciente, ou ao seu representante, decidir sobre a realização 
ou não do procedimento; e, em caso negativo, o médico não pode desres-
peitar a autonomia do paciente consubstanciada na sua liberdade individual 
de negar que determinado tratamento lhe seja imposto.

Obrigar o paciente a realizar tratamento extraordinário, somente em 
razão da obstinação terapêutica do médico, consiste em ato equiparável à 
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tortura, o que é vedado constitucionalmente pelo art. 5º, inc. III, da Consti-
tuição Federal12.

Com efeito, tanto a eutanásia quanto a mistanásia antecipam a morte 
do paciente terminal, enquanto a distanásia, ao contrário, prolonga a vida 
deste, porém de maneira somente quantitativa, afastando a dignidade da 
pessoa. O recomendável é que se busque o meio-termo, respeitando-se o 
momento da morte natural da pessoa, a fim de se preservar tanto a vida 
digna quanto a morte digna.

10 Ortotanásia
O termo ortotanásia vem do grego ortos, que significa “correto” e 

thanatus, que significa “morte”, correspondendo, portanto, a uma morte 
correta e justa, ocorrida em seu tempo oportuno. Difere da antecipação 
ocorrida na eutanásia e no suicídio assistido ou de seu retardamento, 
ocorrido na distanásia. 

Para Diniz (2002, p. 330), ortotanásia seria a 
      

[...] eutanásia por omissão, consistente no ato de suspender 
medicamentos ou medidas que aliviem a dor, ou de deixar de 
usar os meios artificiais para prolongar a vida de um paciente 
em coma irreversível, por ser intolerável o prolongamento 
de uma vida vegetativa sob o prisma físico, emocional e 
econômico, acatando a solicitação do próprio enfermo ou de 
seus familiares.

Assim, diante de um quadro de doença irreversível, cuja morte é 
iminente, o médico suspende o tratamento, com o consentimento do paciente 
ou de seu representante, realizando somente o tratamento analgésico, com 
o objetivo de propiciar ao paciente uma morte correta, em seu tempo e, 
principalmente, sem agonizar e sofrer, obtendo, com isso, uma morte digna.

O médico apenas ministra um tratamento paliativo, sem interferir 
na morte do paciente, que virá a falecer com tranquilidade, em seu tempo 

12 Vejamos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: [...] III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante; [...]”.
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natural. Não haverá nem uma antecipação de sua morte, nem a obstinação 
terapêutica, com o prolongamento da vida a qualquer custo.

O Código Ético da Medicina, no art. 41, parágrafo único, é expresso ao 
dispor que, 

Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico 
oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empre-
ender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, 
levando sempre em consideração a vontade expressa do 
paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante 
legal.

É importante ressaltarmos que, se houver alguma chance de o médico 
salvar a vida do paciente, este deverá fazê-lo, dando continuidade ao trata-
mento.

Pessini (apud PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2005, p. 362/363) afirma que 

Os CP [cuidados paliativos] não apressam e nem adiam a 
morte. Intervenções de CP [cuidados paliativos] não devem 
ser para abreviar a vida prematuramente. Da mesma maneira 
que as tecnologias disponíveis na moderna prática médica 
não são aplicadas para prolongar a vida de forma não natural. 
Os médicos não são obrigados a continuar tratamento que 
são considerados fúteis e excessivamente onerosos para os 
pacientes. Da mesma forma, os pacientes não podem recusar 
tratamentos médicos. Em CP [cuidados paliativos], o objetivo 
é assegurar a melhor qualidade de vida possível. Quando 
o processo da doença conduz a vida para um fim natural, os 
doentes devem receber conforto físico, emocional e espiritual. 
Especificamente, presta-se atenção ao fato de que a eutanásia 
e o suicídio assistido não estão incluídos em nenhuma definição 
de CP [cuidados paliativos].

      
Há autores13 que diferenciam a ortotanásia da eutanásia omissiva. 

Essa diferença refere-se ao início do processo mortal. Enquanto na ortota-
násia esse processo já se iniciou, na eutanásia passiva o paciente entrará no 
processo mortal em decorrência da omissão do médico.

13 Apenas exemplificando: Luciano de Freitas Santoro e Maria Elisa Villas-Bôas.
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Com relação à distanásia, a diferença refere-se ao tempo da morte. 
Enquanto na distanásia, há um prolongamento exacerbado, diante da obsti-
nação terapêutica, na ortotanásia a morte se dá em seu tempo natural, de 
maneira digna e não degradante e os cuidados paliativos evitam o sofrimento 
e a agonia do enfermo.

      
11 Antecipação de gestação de feto anencefálico

Muito se discutia sobre a antecipação de gestação de feto anencefálico, 
a fim de se evitar que uma gestante carregasse em seu ventre um embrião 
com plenitude certeza que não teria chance de ter vida extrauterina e fosse 
obrigada a dar à luz a esse feto sem calota craniana.

É sabido que toda gestação pode causar tanto danos físicos como 
psicológicos à gestante, e, na hipótese de ser uma gestação de feto anence-
fálico, essa probabilidade aumenta, por se tratar de gravidez de alto risco.

Dar à luz ao seu filho é um dos maiores, se não o maior, presente 
que uma mulher pode receber. Assim, vale correr o risco de sofrer danos 
psíquicos e/ou físicos. O contrário, no entanto, ocorria no caso de gestação 
de feto anencefálico, na qual a gestante chegaria ao nono mês com grande 
chance de sofrer um dano tanto psicológico como físico nesse ínterim, em 
razão da gravidez de alto risco, sem que pudesse receber esse presente, pois 
ao final dessa gestação teria um natimorto. E mais, precisaria dar um nome, 
providenciar o registro civil e a certidão de óbito e, pior, deveria realizar o 
enterro.

Manter a obrigação da gestante de carregar por nove meses um feto 
sem condições de ter vida extrauterina, além de ser degradante a ela e violar 
o Princípio da Dignidade Humana, equipara-se ao ato de tortura, vedado 
em nosso ordenamento jurídico, consoante previsto no art. 5º, inc. III, da 
Constituição Federal.

Um dos argumentos levantados pelos defensores da antecipação 
de gestação de feto anencefálico se baseava no conceito de morte para o 
ordenamento jurídico brasileiro que é a morte encefálica. Notemos que, no 
caso de gestação de feto anencefálico, estaríamos diante de um feto sem 
cérebro, portanto, no caso em apreço, não há vida. 

Em nosso entendimento, na discussão que se travava sobre o tema, 
não havia conflito de princípios, mas tão somente uma limitação à liberdade 
da mãe consubstanciada na sua autonomia da vontade, que carregaria em 
seu ventre um feto sem qualquer condição de vida extrauterina. Não seria 
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justo que essa mãe fosse obrigada “a carregar essa cruz” pelo longo período 
de nove meses.

Toda gestante tem direito à saúde, arrolado pela Constituição Federal, 
no art. 6o, como um dos direitos sociais e, mais adiante, no art. 196, o qual 
dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já declarou que saúde não é 
sinônimo de evitar doenças, mas um completo bem-estar físico, mental e 
social. 

A negativa de antecipação de gestação de feto anencefálico não estaria 
alcançando o objetivo consubstanciado na Constituição Federal referente 
ao direito à saúde da gestante, uma vez que, como exposto, não existe a 
possibilidade de vida extrauterina desse feto. Não há condição alguma de 
que esse feto viva sem a utilização de aparelhos, sendo, no caso, o aparelho 
a própria mãe.

Bobbio (2007, p. 53), com propriedade, observa:

A função do direito na sociedade não é mais servir a um 
determinado fim (aonde a abordagem funcionalista do direito 
resume-se, em geral, a individualizar qual é o fim específico do 
direito), mas a de ser um instrumento útil para atingir os mais 
variados fins. Kelsen não se cansa de repetir que o direito não é 
um fim, mas um meio. Precisamente como meio ele tem a sua 
função: permitir a consecução daqueles fins que não podem ser 
alcançados por meio de outras formas de controle social.

Foi por toda essa discussão, pensando exatamente no completo 
desrespeito às mulheres gestantes de fetos anencefálicos que, em 2004, 
a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS) ajuizou a 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 54 –, perante 
o Supremo Tribunal Federal, pleiteando justamente a declaração de inconsti-
tucionalidade da interpretação dos arts. 124, 126, 128, incs. I e II, do Código 
Penal, como impeditivos de antecipação da gestação de feto anencefálico. 
Oito anos depois, em 13 de abril de 2012, sob a relatoria do Ministro Marco 
Aurélio de Mello, a Suprema Corte julgou procedente a referida ação. Ao 
declarar a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a inter-
rupção desse tipo de gravidez é conduta tipificada nos referidos dispositivos 
do Código Penal, o STF firmou entendimento de que o feto anencefálico, 



214 Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-2014-2015

mesmo que biologicamente vivo, é juridicamente morto, portanto, não goza 
de proteção jurídica e, em especial, de proteção jurídico-penal14.

Conclusão
A situação em que haja uma pessoa portadora de doença incurável, 

sendo a morte iminente, é sempre delicada, tanto para o paciente quanto 
para a família, bem como para o próprio médico.

É certo que toda pessoa tem direito a uma vida digna, direito esse 
resguardado expressamente pela Constituição Federal, portanto, diante de 
um paciente terminal, o médico tem o dever de dar todo o suporte a a esse 
paciente.

A morte é um processo que faz parte da vida do ser humano; a única 
certeza que temos é que todos morreremos. Porém, com o avanço da 
tecnologia, a qualidade de vida vem melhorando e a expectativa de vida se 
prolongando. O que se deve ter cuidado é com o avanço desenfreado dessa 
tecnologia sem a devida verificação de seus efeitos. Para tanto, vem sendo 
cada vez mais estudada a Bioética e, consequentemente, surgindo novas 
normas ligadas ao Biodireito. Entretanto, salienta-se que o problema reside 
no fato de essas normas do Biodireito serem sempre, obviamente, poste-
riores ao surgimento da tecnologia que possibilita determinado tratamento.

Os pacientes terminais também são beneficiados com o avanço da 
tecnologia; porém, em alguns casos, os médicos tentam a qualquer custo 
manter a vida biológica do enfermo, aplicando novas técnicas e tratamentos 
que causam muito mais sofrimento à pessoa que benefícios. A obstinação 
terapêutica agride frontalmente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 
assegurado pela Constituição Federal.

Diametralmente oposto à distanásia encontra-se a eutanásia, na qual o 
médico antecipa o processo da morte natural do paciente. Muito embora as 
pessoas que conduzam a eutanásia visem ao bem-estar do enfermo, encer-
rando com o sofrimento, consistindo em um procedimento de natureza 
altruísta e solidária, essa conduta é penalmente reprovada. Assim, tanto a 
distanásia, com o prolongamento da vida a qualquer custo, como a eutanásia, 
com antecipação da morte, modificam o modo e o tempo da morte natural 

14 Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI221398,51045-Marco+Au
relio+Mello+Decisao+historica+do+STF+permite+aborto+de+feto>. Acesso em: 24 abr. 
2016. 
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e, por isso, afrontam a dignidade da pessoa humana. São, pois, condutas 
repudiadas pela prática médica.

Por fim, salientamos que todos nós temos o direito não somente a uma 
vida digna, mas também a uma morte digna, e, na hipótese de um enfermo 
cuja morte é iminente, há necessidade de o médico aplicar os cuidados 
paliativos visando a uma morte tranquila e sem sofrimento, a fim de que, 
nesse caso, haja uma morte digna, e não degradante.

MIGLIOLI, M. A. Right to die. Justitia, São Paulo, v. 204/205/206, p. 193-216, 
Jan./Dec. 2013-2014-2015. 

• ABSTRACT: The present study initially explains about human dignity and 
the right to live with dignity. How far should we fight for a terminally ill 
person to continue living? It discusses about which medical procedures 
to be taken in case of a disease with no cure, whose death is imminent, 
arguing about the dignity of the human person, and their implications in 
medical procedures before the terminally ill. Moreover, we discuss about 
the action to be taken before a pregnant woman carrying anencephalic 
fetus. There is always a debate about human dignity and the will of the 
terminally ill person. 
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Do Princípio Constitucional do Contraditório: 
Vertentes Material e Formal 

(à Luz da Evolução Jurisprudencial e 
Legislativa do Regramento Processual Civil)
         

Reis FRIEDE*

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Modalidades de contraditório. 1.1 Contraditório 
material. 1.2 Contraditório formal. 2 Da disciplina jurídico-processual 
prevista no CPC/1973. 2.1 Tutela antecipada e contraditório material. 3 
Das alterações legislativas relativas ao tema. Conclusão. Referências. 

• RESUMO: O presente artigo analisa as duas vertentes em que se desdobra 
o princípio constitucional do contraditório – contraditório material e 
contraditório formal. Para tanto, enfoca suas características e examina 
sua relação com a tutela antecipada e a tutela cautelar, bem como tece 
considerações sobre a mitigação do alcance das diferenças de ambos 
os institutos nos últimos anos e, em particular, no novo regramento 
processual civil.

• PALAVRAS-CHAVE: Contraditório material e formal. Tutela antecipada. 
Tutela cautelar.

Introdução
Contraditório, de contradita1, é Princípio Constitucional previsto no 

art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal (“aos litigantes, em processo judicial 

*  Desembargador Federal e ex-membro do Ministério Público. Professor Titular e Pesqui-
sador do Programa de Mestrado (MDL) da UNISUAM e da UVA. Ex-Professor-Adjunto da 
Faculdade Nacional de Direito (UFRJ). Mestre e Doutor em Direito e autor de mais de 15 
obras na área de Ciência Jurídica Processual, destacando-se Aspectos Fundamentais das 
Medidas Liminares em Mandado de Segurança, Ação Cautelar, Tutela Antecipada e Tutela 
Específica (2002); Medidas Liminares em Matéria Tributária (1996); Medidas Liminares 
na Doutrina e na Jurisprudência (1998); Limites Objetivos para a Concessão de Medidas 
Liminares em Tutela Cautelar e em Tutela Antecipatória (2000); Tutela Antecipada, Tutela 
Específica e Tutela Cautelar (2012); Medidas Liminares e Providências Cautelares Ínsitas 
(2012).

1 O vocábulo significa “Objeção, impugnação, contestação, contradição, réplica” 
(FERNANDES, 2002, p. 238).
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ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”), sendo corolário 
do Princípio do Devido Processo Legal.

Nery Junior (apud CAVALCANTI, 2001, p. 1) afirma que o contraditório 
é a própria exteriorização da ampla defesa, “pois a todo ato produzido pela 
acusação, caberá igual direito da defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão 
que melhor se apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica 
diversa da que foi dada pelo autor”2.

O mencionado princípio deve ser entendido de maneira ampla, na 
qualidade de atuação positiva da parte em todos os passos do processo, 
influindo diretamente em quaisquer aspectos – sejam fatos, provas, pedidos 
da outra parte –, que sejam importantes para a decisão do conflito. Deixou, 
portanto, o contraditório de ser apenas e restritivamente um elemento para 
a dialética do processo, para se caracterizar mediante a participação efetiva 
da parte na totalidade do processo.

De acordo com Di Pietro (2000, p. 491):
      

O princípio do contraditório, que é inerente ao direito de 
defesa, é decorrente da bilateralidade do processo: quando 
uma das partes alega alguma coisa, há de ser ouvida também 
a outra, dando-se-lhe oportunidade de resposta. Ele supõe 
o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu 
direito de resposta ou de reação. Exige: notificação dos atos 
processuais à parte interessada; possibilidade de exame das 
provas constantes do processo; direito de assistir à inquirição de 
testemunhas; direito de apresentar defesa escrita.” (grifou-se)

1 Modalidades de contraditório
Não obstante a ampla variedade de classificações doutrinárias relativas 

ao denominado princípio constitucional do contraditório, é importante 
esclarecer que, muito provavelmente, conforme salientam diversos autores 

2  O princípio do contraditório se confunde, em grande parte, com o princípio da ampla 
defesa: “é mesmo a sua própria exteriorização formando os dois um dos alicerces do 
devido processo legal, que, por sua vez, exige a estrutura dialética como o meio neces-
sário para reverter em benefício da boa qualidade da prestação jurisdicional e da perfeita 
aderência da sentença à situação de direito material subjacente” (THEODORO JÚNIOR, 
1990, p. 22).
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a propósito do tema, a mais importante dentre elas é a que define o instituto 
jurídico-processual em duas diferentes vertentes: o chamado contraditório 
material (ou contraditório efetivo) e o denominado contraditório formal.

1.1 Contraditório material
O contraditório material, como o próprio nome sugere, alude à 

plenitude da máxima jurídica de que somente é possível (e mesmo lícito) 
decidir uma lide meritória (resolver um conflito de interesses) após a prévia 
(e, portanto, anterior) oitiva das alegações, fundamentos e provas de ambas 
as partes litigantes, constituindo-se, portanto, em um instrumento de nítido 
conteúdo substancial e que se estabelece necessariamente a priori.

Como bem esclarece Assis (1997), o princípio do contraditório, em 
sua vertente material (efetiva) – consagrando-se como um dos pilares sobre 
o qual se sustenta a atividade processual –, “significa, em termos práticos, 
que em processo não pode haver surpresas, circunstância esta que impõe, 
sempre, e de forma insuperável, seja, em qualquer hipótese, ouvida previa-
mente a parte contrária antes do decisum (audiatur et altera pars). No 
plano teórico, o princípio do contraditório se materializa através do binômio 
informação–reação”, na precisa e atual lição do processualista italiano La 
China (1970, p. 394), verbis, “il principio Del contraddittorio si articola, nelle 
sue manifestazioni tecniche, il due aspetti o tempi essenziali: informazione, 
reazione; necessaria sempre la prima, eventuale la seconda (ma necessario 
chi sia resa possibile!)”. 

Corroborado e adaptado à realidade brasileira, o conceito em epígrafe 
também foi, com mérita propriedade, elencado por Nery Júnior (1992, p. 
122/123), nos seguintes termos: “Por contraditório [material] deve entender-
-se, de um lado, a necessidade de dar-se conhecimento da existência da ação 
e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as 
partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis” (grifou-se). 

1.2 Contraditório formal
O denominado contraditório formal, considerando sua necessária 

construção conceitual, em sentido diametralmente oposto, por sua vez, 
traduz-se, em última análise, por uma inconteste ficção processual, tendo 
em vista que ele somente possui aplicação prática nas hipóteses restritivas 
em que o processo concerne a uma denominada jurisdição impropria-
mente considerada (jurisdição extensiva), desprovida de caráter material 
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(satisfatividade inerente ao direito substantivo reclamado) e ausente de 
índole meritória (como nos casos relativos à tutela se segurança cautelar3), 
permitindo – ao reverso da regra constitucional – que o julgador decida um 
incidente nitidamente processual ou um aspecto não meritório (a concessão 
de uma medida liminar de natureza cautelar, por exemplo) excepcional-
mente inaudita altera pars – ou seja, sem a prévia e anterior oitiva de uma 
das partes, ainda que condicionada a sua necessária e posterior manifes-
tação –, constituindo-se, por consequência, em um contraditório de nítida 
feição processual (desprovida, pois, de conteúdo material e dotado apenas 
de continente formalizante) e que, embora também deva estabelecer-se, 
em regra, a priori (observe-se que a concessão de liminares inaudita altera 
pars se caracteriza sempre como exceção), pode, em situações excepcionais, 
perfazer-se a posteriori.

3    Não caracteriza exagero reafirmar, mais uma vez, que a tutela cautelar alude ostensiva e 
exclusivamente a uma forma de jurisdição impropriamente considerada (uma jurisdição 
essencialmente extensiva) que, em nenhuma hipótese, permite a caracterização efetiva 
de uma lide de caráter meritório. Por consequência, a sentença de cunho cautelar não 
pode e, de fato, não objetiva, em nenhum caso, a obtenção de um resultado concreto que 
venha, de alguma maneira, a antecipar os efeitos próprios da sentença da ação principal, 
salvo em situações excepcionalíssimas, em que a proteção cautelar concedida – sempre 
por vias transversas – esvazia indiretamente (sem propender ostensivamente a esta 
finalidade) o conteúdo meritório da lide cognitiva.
Fora desses limites estreitos, o emprego da tutela cautelar é apenas e tão somente uma 
forma jurídica distorcida, uma falácia desvirtuada de seus preceitos e objetivos funda-
mentais.
De igual monta, também é importante observar – em tom de advertência sublime – que na 
tutela cautelar, na qual inexiste efetiva jurisdição e lide meritória (a lide impropriamente 
considerada é apenas “de dano”), há sempre um aspecto insuperável de referibilidade 
processual (e não propriamente material, comum nas tutelas cognitivas) a um direito 
efetivo que se deseja, a seu tempo, ver referendado no processo principal (alusivo, em 
última análise, a uma autêntica jurisdição, de índole cognitiva, com caracterização de lide 
meritória).
É, pois, exatamente esta característica de cautelaridade referencial – que se opõe à 
denominada satisfatividade relativa ou absolutamente exauriente pretendida no processo 
de conhecimento – que deve ser perseguida e encontrada necessariamente na tutela 
assecuratória, para permitir e viabilizar sua plena identificação.
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2 Da disciplina jurídico-processual prevista no CPC/1973
Durante a vigência do CPC/1973, – mesmo após a reforma que intro-

duziu o instituto da Tutela Antecipada em 1994 –, a diferenciação entre as 
modalidades de contraditório (material e formal) sempre se apresentou 
com reconhecida nitidez, sendo certo que a regra segundo a qual o contra-
ditório formal, muito embora pudesse ser verificado a posteriori mediante 
a concessão de liminares inaudita altera pars), era, inclusive, textualmente 
amparada, dentre outras, pelo regramento normativo previsto no art. 804 
do CPC/1973, particularmente para a concessão da tutela de segurança 
cautelar, que expressamente condicionava a possibilidade de ineficácia 
da medida cautelar para o seu deferimento inaudita altera pars, verbis: “É 
lícito ao juiz conceder liminarmente [...] a medida cautelar, sem ouvir o réu, 
quando verificar que este, sendo citado, poderá torná-la ineficaz [...]”.

A contrario sensu, portanto, era expressamente vedado – mesmo em 
se tratando de inconteste hipótese de jurisdição imprópria e, consequente-
mente, de contraditório formal –, a concessão da chamada antecipação in 
limine quando ausente a condição excepcional prevista em lei.

É vedado ao juiz conceder, liminarmente, a medida cautelar se 
se verificar que a citação do réu não poderia torná-la ineficaz 
(CPC/73, art. 804). Provada a concessão da medida liminar e a 
existência, executada ela, de danos de difícil reparação, dá-se 
a segurança para cassar-se o ato impugnado. (Ac. 5ª CCTJ/RJ, 
MS 58/90 (u), rel. des. HUMBERTO MANES, JTERJ, 26 (ago./90), 
Ementário 26/90, Ementa 39, p. 7).

O despacho que concede a medida liminar não precisa ser 
amplamente fundamentado bastando que nele o juiz justifique 
sucintamente a concessão vestibular. Só pode ser concedida 
in limine medida cautelar quando ocorra justo receio que, 
em assim sendo, torne-se a mesma ineficaz caso venha a ser 
deferida posteriormente. (Ac. unân. da 2a. Câm. do TJSC, de 
29.8.84, no Agr. 2.747, rel. des. RUBEM CÓRDOVA, grifou-se)

A liminar inaudita altera pars tem apoio expresso no CPC/73, 
art. 804, primeira parte, não, porém, incondicionadamente. 
Impõe-se, como freio a discrição judicial, a verificação no 
caso, de que o réu, sendo citado, possa tornar o procedimento 
ineficaz. Assim, é de se considerar excepcional a concessão, 
sem audiência da parte contrária. Indispensável é que o juiz, 
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com rigor, avalie os fatos, em ordem a determinar se o retardo 
da providência até o momento ulterior à citação do réu não 
implicará frustração do resultado prático colimado pelo autor. 
(Ac. 4ª. CCTA/SP, Agr. 115.900-1/Mogi das Cruzes (u), rel. des. 
NEY ALMADA, Adcoas BJA 8 (20.3.90), 126.702, p. 118)

Todavia, mesmo durante a vigência plena e originária do CPC/1973, 
é cediço reconhecer que parcela da jurisprudência mais recente iniciou um 
processo de mitigação do alcance da expressa restrição legal inserta no art. 
804 do CPC/1973, ainda que a concepção hermenêutica permanecesse 
plenamente válida, em respeito, sobretudo, aos fundamentos do próprio 
princípio do contraditório.

A liminar em medida cautelar, em regra, deve ser deferida 
inaudita altera pars, sem necessidade de prévio contraditório, 
bastando estarem presentes os pressupostos concessivos. 
[...] (STJ, EDcl na MC 17853 / PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, DJe 01/07/2011)

A concessão de liminar inaudita altera pars (art. 804 do CPC/73) 
em sede de medida cautelar preparatória ou incidental, antes do 
recebimento da Ação Civil Pública, para a decretação de indis-
ponibilidade (art. 7º, da Lei 8429/92) e de sequestro de bens, 
incluído o bloqueio de ativos do agente público ou de terceiro 
beneficiado pelo ato de improbidade (art. 16 da Lei 8.429/92), 
é lícita, porquanto medidas assecuratórias do resultado útil da 
tutela jurisdicional, qual seja, reparação do dano ao erário ou 
de restituição de bens e valores havidos ilicitamente por ato de 
improbidade, o que corrobora o fumus boni juris. Precedentes 
do STJ: REsp 821.720/DF, DJ 30.11.2007; REsp 206222/SP, DJ 
13.02.2006 e REsp 293797/AC, DJ 11.06.2001. [...] (STJ, REsp 
1078640 / ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23/03/2010)

2.1 Tutela antecipada e contraditório material
Não é por outra razão que na hipótese de eventual concessão da tutela 

antecipada (por se tratar de tutela de mérito) – de forma diversa da tutela 
de segurança cautelar –, sempre foi reconhecido o obstáculo maior (e, nesse 
sentido, insuperável, salvo em situações excepcionalíssimas que, em certa 
medida, correspondem à tutela específica (art. 461, § 3º, do CPC)) carac-
terizado pela efetiva presença do princípio constitucional do contraditório 
(na hipótese, contraditório material) a impedir, de forma sinérgica, o deferi-
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mento da antecipação sem a oitiva prévia da parte contrária, considerando, 
particularmente, que a própria referibilidade ao direito material, inerente ao 
processo de conhecimento (onde se encontra inserido o instituto da tutela 
antecipada), por si só invalida qualquer mecanismo desafiador do princípio 
maior, segundo o qual qualquer decisão meritória (mesmo que antecipada 
e, neste especial, reversível – e de cognição sumária) somente pode ser 
procedida pelo julgador após a necessária manifestação de ambas as partes 
litigantes.

A antecipação de tutela prevista no art. 273, do CPC, possui 
inexorável natureza cognitiva. O provimento antecipatório, 
por isso, é de ordem satisfativa, e, por meio dele, o que se 
obtém é a antecipação da tutela jurisdicional de mérito. Ou 
seja, o ordenamento jurídico permite ao juiz que entregue ao 
autor aquilo que o mesmo objetiva alcançar por intermédio do 
processo antes do momento normal de entrega da prestação da 
jurisdição – a sentença. 
Por isso, e por não ostentar natureza cautelar, a antecipação de 
tutela, prevista no art. 273 do CPC, não se presta a assegurar a 
eficácia do resultado útil de um processo principal. O provimento 
antecipatório, assim, exercido em processo de conhecimento, 
não substitui a tutela cautelar e nem se confunde com ela, que 
deve ser buscada por meio de processo cautelar, por óbvio. É 
nossa posição, desde quando começamos a falar sobre o quê, 
enfim, era possível ao juiz deferir na via da antecipação da 
tutela.
Uma e outra providência liminar (antecedente) são, por isso, 
diferentes. Tutela cautelar liminar, como se viu, é diferente de 
tutela antecipada no processo de conhecimento.
A tutela cautelar liminar pode ser deferida sem citação do réu. 
É o que se lê, expressamente, no art. 804, do CPC, que tem a 
seguinte redação: “é lícito ao juiz conceder liminarmente, ou 
após justificação prévia, a medida cautelar, sem ouvir o réu, 
quando verificar que este, sendo citado, poderá torná-la ineficaz 
[...]”. Essa possibilidade é da própria índole da tutela cautelar 
de urgência, já que, dependendo do direito discutido, o réu, 
caso venha a saber da propositura da ação e da pretensão do 
autor, pode efetivamente antecipar a prática do ato temido, em 
detrimento dos interesses em risco. Então, o chamado ‘fator 
surpresa’ é da própria essência da tutela cautelar, que, como 
se afirmou, objetiva assegurar o resultado de outro processo; 
tenciona impedir que aconteça um gravame qualquer ao direito 
que a parte autora afirma ter.
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Mas, indaga-se: como conciliar essa possibilidade de se admitir 
a existência de providências determinadas pelo juiz sem ciência 
da parte contrária se a Constituição da República garante, às 
partes, o direito ao contraditório (material) (art. 5º, inciso LV)? 
[...]
É sabido que qualquer interpretação de texto infraconsti-
tucional ordinário – aí incluídos, portanto, os de natureza 
processual – deve, sempre e sempre, buscar harmonização 
com o texto constitucional, na advertência sempre precisa de 
Couture (Eduardo Couture, in Interpretação das Leis Proces-
suais, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 3a. edição, 1993, ps. 38/40). 
Até para que se realize a pretensão de eficácia da Consti-
tuição, garantindo a sua força normativa (Konrad Hesse, in A 
Força Normativa da Constituição, tradução de Gilmar Ferreira 
Mendes, Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 1991, pág. 
16). Do contrário, isto é, se a interpretação se afasta das bases 
traçadas pelo Texto Maior, daí haverá de decorrer evidente 
desarmonia com o querer constitucional, o oposto, portanto, 
do pretendido pelo preceito da interpretação conforme à 
Constituição, sugerido por Larenz (Karl Larenz, in Metodologia 
da Ciência do Direito, tradução de José Lamego, Ed. Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2a. edição, 1989, ps. 410/414).
À luz desses princípios, tem-se que a única alternativa 
plausível capaz de justificar a possibilidade de deferimento 
liminar de tutela jurisdicional sem a audiência do réu – e, por 
isso, em aparente desrespeito ao princípio constitucional do 
contraditório – é buscar apoio em outro princípio processual 
constitucional: o princípio do devido processo legal, constante 
do art. 5º, inciso LIV, da Constituição da República. Ou seja, se 
a providência consta expressamente de texto de lei processual; 
se o juiz observou a lei para atingir os objetivos do processo; se 
há, em resumo, previsão legal para aquela providência; enfim, 
se foi observado o rigor processual previsto em lei, então é 
possível admitir a possibilidade de eventual quebra dos rigores 
do princípio do contraditório (material). É como se um princípio 
compensasse o outro, com um e outro equilibrando-se recipro-
camente.
Assim, e desde que há expressa previsão legal para a concessão 
de tutela cautelar liminar sem prévia citação do réu – constante 
do art. 804, do CPC –, é possível ao juiz aparentemente “violar”, 
“desobedecer” o princípio do contraditório (em sua vertente 
material) ao amparo do princípio do devido processo legal, e 
deferir a medida pretendida pelo autor sem audiência da parte 
contrária (perfazendo-se um oportuno contraditório formal, 
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a posteriori). Essa argumentação vale para todas as hipóteses 
em que há possibilidade de antecipação de provimento juris-
dicional sem citação do réu. Basta conferir, além do artigo 804, 
do CPC, os artigos 461, § 3º, 797, 928, 1.050 e 1.051, todos do 
mesmo Código. Por isso, toda vez que houver possibilidade de 
antecipação de tutela jurisdicional sem citação do réu, é preciso 
que haja expressa previsão para tanto em texto de lei. E, com 
isso, estar-se-á prestigiando o princípio do devido processo 
legal.
A contrario sensu, quando não houver previsão legal para 
antecipação, a mesma não será possível, já que, em tal caso 
– inexistindo devido processo legal –, haverá de se garantir 
prevalência ao princípio constitucional do contraditório (em 
sua vertente material), que pressupõe, obrigatoriamente, a 
audiência da parte contrária. E claro está, como conseqüência, 
que a norma inserta no art. 804 do CPC tem seu limite de 
aplicação restrito aos objetivos do processo cautelar, não se 
prestando a servir ao processo de conhecimento, por razões 
óbvias, não sendo permitido ao intérprete, por isso, elastecer 
o seu conteúdo normativo para que o mesmo possa alcançar 
situação processual regulada por norma específica do processo 
de conhecimento.
 [...] (ASSIS, 1997) (grifou-se)

Entendo que deva ser obedecido, no procedimento em que se 
postula a antecipação de tutela, o princípio do contraditório. 
Não é possível sua concessão sem audiência da parte contrária, 
que deve responder no prazo que se prevê para a cautelar, que 
me parece o mais indicado [...] (CALMON DE PASSOS, 1996, p. 
26-27)

       
O referido obstáculo – é importante mais uma vez reafirmar – inexiste 

e sempre inexistiu, de modo efetivo, na tutela cautelar, posto que, nesse 
caso, de forma diversa da tutela antecipada, não há discussão sobre a 
questão de fundo (meritum causae), existindo tão somente uma referibi-
lidade processual (intrínseca) que, de nenhuma forma, concerne ao direito 
material controvertido, permitindo, em caráter excepcional, a caracterização 
do denominado contraditório formal que, embora, a exemplo do contradi-
tório material, deva ser sempre observado a priori (ou seja, com a oitiva 
prévia de ambas as partes), pode ser, entretanto, observado a posteriori, 
ou seja, após o eventual deferimento da medida acautelatória, em face do 
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próprio objetivo de preservação (urgente), que é, indiscutivelmente, inerente 
à tutela cautelar.

       
[...] uma vez fixada a natureza cognitiva [não-cautelar, portanto] 
do provimento jurisdicional por meio do qual se defere a anteci-
pação da tutela com fundamento no art. 273, do CPC, é de se 
indagar: pode haver antecipação de tutela sem citação do réu? A 
resposta – ressalte-se: a única resposta juridicamente possível, 
tecnicamente correta e processualmente viável – é a de que, 
dentro dos contornos do artigo referido, só tem cabimento a 
antecipação de tutela desde que tenha havido citação do réu. 
E por que isso? Porque: a) a antecipação, nesse caso, tem 
natureza cognitiva e não cautelar, quando, então, seria possível 
aplicar-se a ela, por extensão lógica, a regra do art. 804, do CPC; 
e b) inexiste previsão legal expressa, em nenhum dos incisos e 
parágrafos do art. 273, do CPC, que permita ao juiz conceder 
provimento antecipatório sem citação do réu.
Além do mais, e se a regra geral, com assento constitucional, é 
a que determina a observância do princípio do contraditório, 
então a exceção – isto é, o dispositivo de lei que permite 
a violação ao princípio do contraditório com a adoção de 
providências sem citação do réu –, haverá de merecer, neces-
sariamente, interpretação restritiva, como é elementar em 
Hermenêutica (Miguel Reale, in Lições Preliminares de Direito, 
Ed. Saraiva, São Paulo, 9ª edição, 1981, pág. 315).
Por isso tudo, negando natureza cautelar ao provimento juris-
dicional de antecipação da tutela [que tem natureza cognitiva]; 
inexistindo previsão legal para a antecipação sem prévia citação 
do réu; e, finalmente, prestigiando a regra geral determinada 
pelo princípio do contraditório – não-excepcionada por dispo-
sição expressa de lei, na hipótese –, é que ressai incabível ao 
autor pedir e ao juiz deferir provimento antecipatório, com 
base no art. 273, do CPC, sem que tenha havido citação do 
réu. A antecipação de tutela, em casos que tais, haverá de ser 
apreciada e decidida, como conseqüência, após a angularização 
da relação processual, com a necessária citação do réu, em 
qualquer das duas hipóteses contempladas nos incisos I e II do 
art. 273, do CPC. (ASSIS, 1997, grifou-se)

Por efeito consequente, em sua concepção originária, somente seria 
lícita a concessão da tutela antecipada inaudita altera pars em situações 
excepcionalíssimas, em que esta – não obstante a sua inconteste vertente 



227Cível / Civil

material originária (jurisdição própria) –, aludir, ainda que tangencialmente, 
a uma forma derivada de jurisdição imprópria (extensiva), típica dos atos 
jurisdicionais de execução (ou assemelhados), como os previstos (ou 
análogos) para a hipótese da tutela específica (essencialmente, espécie do 
gênero tutela antecipatória) que possui expressa previsão autorizativa ínsita 
no art. 461, § 3º, do CPC, verbis:

Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação 
de fazer ou não fazer, ou juiz concederá a tutela específica 
da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará provi-
dências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 
adimplemento.
[...]
§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 
justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao 
juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação 
prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou 
modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.
[...]

       
Não obstante todos os argumentos técnico-processuais alinhavados, 

bem como o rigor corretivo da hermenêutica aplicável à espécie, é cediço 
reconhecer que muitos autores – bem como expressiva parte da jurispru-
dência –, há muito têm desafiado os limites legais da tutela antecipada para 
– com fulcro na característica excepcionalíssima (e até então inédita) de sua 
necessária reversibilidade – entender possível a concessão inaudita altera 
pars.

      
[...] Em caráter excepcional, poderá ser concedida a tutela 
antecipada, inaudita altera parte, se presentes os requisitos do 
fumus boni juris e do periculum in mora, bem como a prova 
inequívoca e a verossimilhança da alegação, em decisão devida-
mente fundamentada. [...] (STJ, AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2000/0020613-0, 
Rel. Min. Paulo Galotti, 2ª T., DJ 11/09/2000, p. 231, grifou-se)  
       
[...] LIMINAR CONCEDIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO 
PODER PÚBICO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. [...]
Excepcionalmente, o rigor do disposto no art. 2º da Lei 
8.437/92 deve ser mitigado em face da possibilidade de graves 
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danos decorrentes da demora do cumprimento da liminar, 
especialmente quando se tratar da saúde de menor carente 
que necessita de medicamento. [...] (STJ, REsp 439833 / SP, Rel. 
Min. Denise Arruda, 1a T., DJ 24/04/2006, p. 354, grifou-se) 
       
[...] A antecipação de tutela, assim como as medidas liminares 
(vinculadas aos pressupostos da plausibilidade jurídica e do 
perigo na demora), tem exame célere, dada a urgência natural 
da demanda, prescindindo de prévia oitiva da parte contrária. 
[...] (STJ, AgRg na SLS 18 / RJ, Rel. Min. Edson Vidigal, Corte 
Especial, DJ 06/12/2004, p. 170, grifou-se)

3  Das alterações legislativas relativas ao tema
Destarte, seguindo a evolução jurisprudencial que em grande medida 

refugiu à correta técnica interpretativa sistemática para reconhecer a neces-
sária prática impositiva reclamada pelo clamor dos jurisdicionados por uma 
justiça mais célere, ainda que menos técnica, o Projeto de Lei nº 8.046/2010 
simplesmente refundiu, em certos aspectos, os diferentes institutos da 
Tutela de Conhecimento Antecipada (art. 273 do CPC) e da Tutela de Garantia 
Cautelar (art. 804 do CPC), redesignando-as sob o nomen iuris genérico de 
Tutela de Urgência (art. 276 do mencionado projeto de lei), mitigando, em 
grande medida, a até então significativa diferenciação entre os princípios do 
contraditório material e do contraditório formal.

FRIEDE, R. The constitutional principle of adversarial: material and formal 
aspects (in the light of the case law and legislative evolution of Civil Proce-
dural regulation). Justitia, São Paulo, v. 204/205/206, p. 217-230, Jan./Dec. 
2013-2014-2015. 

• ABSTRACT: This article examines two aspects in which unfolds the adver-
sarial principle – material adversary and formal adversary – focusing on 
their characteristics and examining its relationship to injunctive relief and 
provisional remedy, with considerations on the mitigation of the reach of 
the differences from both institutes in recent years and, in particular the 
new civil procedural rule.

• KEY WORDS: Adversarial Principle. Injunctive Relief and Provisional 
Remedy.
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Conclusão
De acordo com a concepção moderna do princípio constitucional do 

contraditório, “não se pode mais, na atualidade, acreditar que o contradi-
tório se circunscreva ao dizer e contradizer formal entre as partes, sem que 
isso gere uma efetiva ressonância (contribuição) para a fundamentação do 
provimento” (NUNES, 2011, p. 81).

Conforme demonstrado, há duas vertentes em que se desdobra o 
princípio constitucional do contraditório: o contraditório material (alusivo 
ao direito material controvertido (e, consequentemente, ao aspecto juris-
dicional próprio, de caráter meritório) e o contraditório formal (relativo a 
aspectos exclusivamente processuais). 

O contraditório material (verdadeiro) é sempre observado a priori, ou 
seja, qualquer decisão (antecipada ou não) de natureza meritória somente 
pode ser efetivada com a oitiva prévia das partes litigantes. 

Já o contraditório formal (ficcional e impróprio), embora também deva 
ser observado, em regra, a priori, pode ser efetivado, excepcionalmente, 
a posteriori, ou, em outras palavras, a decisão processual (não meritória) 
pode ser, à guisa de exceção, tomada sem a oitiva de uma das partes (ou até 
eventualmente de ambas – decisões ex officio) e, somente após sua plena 
efetivação, permitir vistas à outra parte (ou a ambas as partes).

Por fim, registre-se que, na hipótese de eventual concessão da tutela 
antecipada – pelo menos em sua concepção originária –, há sempre o 
obstáculo maior caracterizado pela efetiva presença do contraditório material 
a impedir, de forma sinérgica, o deferimento da antecipação sem a oitiva 
prévia da parte contrária, não obstante haver hipóteses excepcionalíssimas 
em que pode ser concedida inaudita altera pars com fulcro na característica 
de sua necessária reversibilidade, como bem salienta parcela da doutrina e 
da jurisprudência, concluindo-se, entretanto, que a evolução jurisprudencial 
e as alterações legislativas em andamento inegavelmente se orientam no 
sentido da crescente mitigação das diferenças entre as vertentes do contra-
ditório material e formal.
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privacy nos Estados Unidos; analisa a publicação de Warren e Brandeis 
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das construções doutrinárias posteriores ao artigo de Warren e Brandeis, 
como é o caso dos estudos de Prosser e Bloustein. Por fim, o presente 
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• PALAVRAS-CHAVE: Right of privacy. Right of publicity. Direitos da persona-
lidade. Dignidade da pessoa humana. Common Law.

Introdução
O right of privacy surgiu nos Estados Unidos e se difundiu para os 

países que adotam o sistema da Common Law. Esses países, entretanto, 
apresentam um grau bastante variado de proteção da personalidade 
humana, valendo notar, por exemplo, que no Direito Inglês não haveria uma 
espécie de proteção geral, mas apenas uma tutela indireta, relacionada com 
elementos constitutivos de determinados delitos (LÉVY, 2002). 

Desta feita, considerando sua origem e os grandes avanços de seu sistema 
protetivo, bem como que se trata de modelo utilizado por outros países de 
Common Law e mesmo de Civil Law, objetivamos realizar um breve estudo 
sobre o right of privacy nos Estados Unidos, passando pelas diversas fases de 
seu desenvolvimento até seu reconhecimento no âmbito constitucional.

Nossa análise, ao lado do estudo do privacy, também buscará a 
compreensão dos principais pontos de divergência e convergência entre o 
sistema dos Estados Unidos e o dos direitos da personalidade, tradicional-
mente reconhecido pelos países de Direito continental, como é o caso do 
Brasil.

      
1 O surgimento do right of privacy e a contribuição de Warren e Brandeis

A ideia de privacy, conforme asseveram muitos autores, já estava 
presente no sistema jurídico dos Estados Unidos no século XIX, sendo possível 
o reconhecimento de uma primeira manifestação do interesse individual de 
“ser deixado só” no caso Wheaton v. Peters, decidido pela Suprema Corte 
no ano de 1834. No entanto, o conceito de privacy não chegou a receber 
reconhecimento formal da comunidade jurídica como um right, o que 
somente ocorreu com a publicação do artigo de Samuel D. Warren e Louis D. 
Brandeis (SOMA, 2008, p. 11)1.

1  Apesar de muitos estudiosos admitirem na Common law o reconhecimento jurispru-
dencial do right of privacy antes do artigo de Warren e Brandeis, o tema não é, entretanto, 
isento de discussões. De fato, há um grupo considerável de estudiosos que vê nos casos 
apontados pelo artigo como de reconhecimento do privacy apenas a admissão de outros 
institutos, como o direito de propriedade, a quebra de contrato, a violação de confiança 
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Antes do artigo de Warren e Brandeis, vamos encontrar na obra do 
Juiz Thomas Cooley, publicada em 1880, sob o título A Treatise on the Law 
of Torts, a primeira utilização da expressão “right to be let alone”. Apesar de 
ter cunhado a expressão, Cooley não a relacionou com a noção de privacy 
(RIGAUX, 1990, p. 272), mencionando-a em seu trabalho sobre responsabi-
lidade civil (torts) como parte do seguinte trecho: “The right to one’s person 
may be said to be a right of complete immunity: to be let alone” (COOLEY, 
1880, p. 29).

A expressão forjada por Cooley somente ganhou relevo com a publi-
cação, em 15 de dezembro de 1890, na Harvard Law Review, do artigo de 
autoria de Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis, intitulado The Right to 
Privacy. Nele os autores colocam em evidência a ocorrência de transfor-
mações sociais, políticas e econômicas, bem como o surgimento de novos 
inventos, como a fotografia, que contribuíram para a ocorrência de violações 
da vida privada das pessoas2,3.

Os autores partem desses problemas para analisar um bom número de 
decisões de tribunais ingleses e americanos, deduzindo então a existência 
de um princípio geral na Common Law, o right of privacy. Assim, utilizando a 

ou mesmo a ocorrência de difamação, sendo a eventual proteção do privacy apenas 
incidental. Afirma-se ainda que os argumentos utilizados por Warren e Brandeis para a 
construção do privacy partiram da errônea compreensão dos precedentes examinados 
(FESTAS, 2009, p. 156-157).

2   Warren e Brandeis consideram a proteção do privacy uma necessidade: “The intensity and 
complexity of life, attendant upon advancing civilization, have rendered necessary some 
retreat from the world, and man, under the refining influence of culture, has become 
more sensitive to publicity, so that solitude and privacy have become more essential to 
the individual; but modern enterprise and invention have, through invasions upon his 
privacy, subjected him to mental pain and distress, far greater than could be inflicted by 
mere bodily injury” (WARREN; BRANDEIS, 1890, p. 196).

3   Há muito debate em torno da motivação de Warren e Brandies para a publicação do artigo 
dedicado ao privacy. Alguns estudiosos especulam que foi uma resposta ao aumento do 
sensacionalismo da imprensa em geral. Outros apontam como uma reação direta aos 
abusos cometidos pela imprensa contra a família de Warren, uma das mais influentes na 
sociedade de Boston do final do século XIX. Seja como for, independentemente das razões 
que levaram ao artigo, é certo que ele causou muito impacto no âmbito da Commun law, 
sendo ainda hoje inegável a sua importância (WAGNER, 1965, p. 366).
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expressão right to be let alone, propõem um novo tort, a invasão do privacy, 
que constituiria uma profunda ofensa, a qual lesionaria o senso da própria 
pessoa sobre sua independência, individualidade, dignidade e honra (SOMA, 
2008, p. 11). 

Nessa linha, o direito em questão garantiria ao indivíduo uma ampla 
liberdade contra intromissões não desejadas em sua vida, tutelando seus 
pensamentos, sentimentos, emoções, dados pessoais e até mesmo o nome 
(PLACZEK, 2006, p. 46-47). A imagem também foi incluída no âmbito de 
proteção do privacy4, destacando-se que os avanços da fotografia tornaram 
possível a captação de forma oculta dos traços pessoais, pelo que se fazia 
necessária a utilização da lei de torts diante dos riscos inerentes ao progresso 
técnico (WARREN; BRANDEIS, 1890, p. 211).

Para fundamentar o privacy, os autores recorreram ao direito à vida, 
expressamente enunciado na declaração de independência dos Estados 
Unidos e formalmente reconhecido pela Quinta Emenda à Constituição. 
Acrescentaram ainda que, apesar da Constituição não fazer qualquer menção 
à palavra privacy, seus princípios já faziam parte da Common Law, particular-
mente no que diz respeito à proteção do domicílio, tendo o desenvolvimento 
tecnológico apenas tornado necessário reconhecer expressa e separada-
mente essa proteção sob o nome de privacy (SOMA, 2008, p. 13-14).

Outrossim, apresentam no artigo limitações ao privacy, como por 
exemplo, a permissão de publicação de material de interesse geral e público, 
a possibilidade de publicação de fatos danosos quando o indivíduo consente, 
bem como a inexistência de defesa quando se alega que o fato é verdadeiro 
ou então que não houve “malícia” na publicação (SOMA, 2008, p. 14).

O artigo de Warren e Brandeis provoca um impacto considerável no 
sistema jurídico norte-americano, mas isso não se dá de maneira imediata. 

4  É importante observar, já de início, que o termo privacy não pode ser confundido com 
a palavra privacidade da língua portuguesa. De fato, deflui tanto do artigo de Warren e 
Brandeis como das primeiras decisões sobre a matéria que o privacy assumiu, desde o 
início, vocação para ampla tutela dos valores da personalidade, não se limitando apenas 
à tutela da privacidade (FESTAS, 2009, p. 32). Desse modo, considerando a dificuldade 
na tradução do termo, que não se confunde com a privacidade e nem com os direitos 
da personalidade, preferimos utilizar neste trabalho, para não incorrermos em nenhuma 
imprecisão, o vocábulo em inglês.
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De fato, em um primeiro momento ocorreu hesitação da doutrina 
quanto ao privacy, visto que muitos autores negaram energicamente as 
novas ideias, enquanto outros defenderam o instituto com entusiasmo 
(PROSSER, 1971, p. 802).

Nos tribunais o efeito da publicação do artigo também não foi imediato, 
já que os primeiros casos julgados não reconheceram a existência do privacy. 
Contudo, a ideia foi aos poucos sendo adotada e até expandida pelos tribunais 
estaduais e federais, valendo ainda notarmos que nas primeiras décadas de 
existência o right of privacy foi defendido ao abrigo da property theory, mas 
depois passou a ser progressivamente abordado como um direito pessoal 
(FESTAS, 2009, p. 164-165).

De qualquer forma, é interessante observarmos que para o sistema 
da Common Law dos Estados Unidos é bastante incomum que um artigo 
publicado em uma revista tenha sido decisivo para o desenvolvimento de um 
direito. Também é muito supreendente o fato de que um artigo publicado 
em 1890 ainda continue a ser considerado hodiernamente como a obra 
fundamental sobre o tema, sem tem perdido sua validade, especialmente se 
levarmos em conta a importância e atualidade da matéria (KAMLAH, 1969, 
p. 58-59).

      
2  O reconhecimento do right of privacy nos tribunais dos Estados Unidos

Os casos Schuyler v. Curtis (1891)5 e Marks v. Jaffa (1893) são geral-
mente apontados, por um grande número de doutrinadores, como aqueles 
que teriam iniciado as discussões a respeito do right of privacy nos tribunais 
dos Estados Unidos. Apesar da precedência, mais célebres se tornaram 

5  O caso Schuyler v. Curtis é particularmente interessante, pois, além de apresentar um 
problema que abrangeria o reconhecimento do direito à imagem, também levanta 
a questão da imagem da pessoa falecida. A demanda foi iniciada por Philip Schuyler, 
sobrinho de Mary Hamilton Schuyler, que se opôs à construção e exposição de uma 
estátua de sua falecida tia em um evento em Chicago. A Suprema Corte de Nova Iorque 
(primeira instância), em 1891, apoiada no artigo de Warren e Brandeis, acolheu o pedido, 
sustentando que a falecida havia mantido em vida uma postura reservada, que não seria 
compatível com a pretendida exposição. A Court of Appeals, entretanto, asseverou que 
não era relevante o desejo da falecida, pois eventual right of privacy não teria sobrevivido 
à morte da senhora Schuyler (HAND, 1897, passim).



236 Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-2014-2015

outros dois casos, que foram julgados de forma diversa e coincidentemente 
envolveram lesão ao direito à imagem (FESTAS, 2009, p. 161-165).

O primeiro deles, o caso Roberson v. Rochester Folding Box Co., 
conhecido como Flour of the Family, diz respeito à inserção da fotografia de 
uma moça em um cartaz publicitário divulgado por um fabricante de farinha. 
A ação foi rejeitada em 1902 pela Court of Appeals de Nova Iorque, mas a 
existência do right of privacy aparentemente tinha sido reconhecida pelas 
duas cortes inferiores (RIGAUX, 1990, p. 278).

Na decisão da Court of Appeals, tomada por estreita maioria de quatro 
votos a favor e três contra, foi negada a existência do direito em questão 
pela falta de precedente, pelo caráter puramente mental da lesão, pela 
dificuldade de se estabelecer a distinção entre natureza pública e privada, 
bem como pela indevida restrição à liberdade de imprensa e liberdade de 
expressão (PROSSER, 1971, p. 803).

Em seguida, três anos mais tarde, o caso Pavesich v. New England Life 
Ins. Co. foi levado à Suprema Corte da Geórgia. Nele debateu-se a repro-
dução não autorizada em um jornal do retrato do senhor Pavesich, que fora 
colocado ao lado da foto de um homem em farrapos, tendo sido atribuída a 
prosperidade do primeiro ao fato de ter contratado uma apólice de seguro 
(PROSSER, 1971, p. 803).

Na decisão, proferida em 1905, a Corte rejeitou os argumentos levados 
anteriormente ao caso Roberson, pelo que acabou aceitando o entendi-
mento de Warren e Brandeis. Assim, os juízes consideraram que a publicação 
da imagem de uma pessoa, sem seu consentimento e com o propósito de 
exploração comercial, configuraria uma violação do right of privacy, o que 
não demandaria da pessoa retratada prova especial do dano6.

A decisão do caso Pavesich v. New England Life Ins. Co. foi então sendo 
paulatinamente seguida por tribunais de vários outros Estados americanos, 
de modo que na década de 1950 a oposição ao right of privacy já havia 
praticamente desaparecido (KAMLAH, 1969, p. 59-60). Por conseguinte, 

6   Os juízes se pronunciaram nos seguintes termos: “The publication of a picture of a person, 
without his consent, as a part of an advertisement, for the purpose of exploiting the 
publisher’s business, is a violation of the right of privacy of the person whose picture is 
reproduced, and entitles him to recover, without proof of special damage” (LÉVY, 2002, 
p. 150).
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fica evidente que as duas últimas decisões mencionadas são de extrema 
importância para o desenvolvimento do privacy nos Estados Unidos, motivo 
pelo qual são reiteradamente analisadas nos manuais. Também é interes-
sante observarmos que os casos apresentados estão associados à defesa 
de valores patrimoniais, ainda que ligados a valores pessoais. Ademais, vale 
ainda destacarmos que apesar de no caso Roberson v. Rochester Folding 
Box Co. ter sido rejeitada a concepção de Warren e Brandeis, não podemos 
esquecer que o referido julgado contou com opiniões divergentes, bem 
como deu causa à promulgação de uma lei sobre privacy no Estado de Nova 
Iorque (KAMLAH, 1969, p. 59-60).

      
3 As dificuldades para o desenvolvimento do privacy até a década de 1950

O período que vai do início até a metade do século XX não apresentou 
evolução aparente da doutrina do privacy, registrando apenas decisões que 
confirmaram a concepção desenvolvida por Warren e Brandeis. Perdeu-se 
então a oportunidade de incluir os avanços tecnológicos do período na 
proteção (KAMLAH, 1969, p. 61).

A estagnação do desenvolvimento do privacy provavelmente está 
associada à apresentação aos tribunais de um reduzido número de casos 
com novos pontos de vista, bem como pelo fato de que os tribunais não 
estavam dispostos a avançar no tema sem apoio em figuras jurídicas tradi-
cionais, como a proteção da honra ou da propriedade (KAMLAH, 1969, p. 
61).

A problemática é muito bem representada pela decisão do caso 
Olmstead v. United States, que pode ser considerada como uma das corres-
ponsáveis pela referida estagnação da doutrina do privacy. O processo 
envolvia escutas telefônicas feitas pelo FBI contra Roy Olmstead e muitas 
outras pessoas, que teriam transportado e vendido bebidas alcoólicas em 
violação à lei nacional (MCWHIRTER, 1992, p. 92).

O tribunal decidiu que as escutas telefônicas realizadas, que consti-
tuíam o principal meio de prova, não tinham sido feitas com invasão da 
propriedade privada, já que os cabos telefônicos interceptados se locali-
zavam na rua, em áreas próximas das casas e dos escritórios investigados. 
No voto vencedor, o Juiz Taft esclareceu que a escuta por meios eletrônicos 
não poderia ser considerada como busca, no sentido empregado pela 
Constituição, uma vez que não houve invasão física, e que não teria ocorrido 
apreensão inconstitucional, na medida em que não envolveu nenhum bem 
tangível (O’BRIEN, 1979, p. 51-52).
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Desse modo, como os locais investigados não foram fisicamente 
invadidos, as interceptações telefônicas não violariam a Quarta Emenda da 
Constituição, que garante a inviolabilidade da pessoa, da sua casa, de seus 
documentos e dos seus bens contra a realização de buscas e apreensões 
ilegítimas. Assim, foi dada interpretação literal à Quarta Emenda constitu-
cional, que seria aplicável somente na hipótese de busca envolvendo invasão 
física e de apreensão de objetos tangíveis (O’BRIEN, 1979, p. 51).

Apesar do entendimento da Suprema Corte dos Estados Unidos, o 
Juiz Brandeis, coautor do famoso artigo já mencionado, apresentou voto 
em sentido contrário, propugnando por uma aplicação liberal da Quarta 
Emenda constitucional, que protegeria o cidadão contra qualquer violação 
injustificada do privacy, seja qual for o meio utilizado. Asseverou ainda 
que o governo deveria ter obtido um mandado de busca antes de invadir a 
privacidade alheia, mesmo porque a Constituição protege os cidadãos não 
apenas em aspectos materiais, mas também em suas crenças, pensamentos, 
emoções e sensações (MCWHIRTER, 1992, p. 93).

Nessa linha, Brandeis, usando na decisão linguagem similar àquela do 
artigo publicado muitos anos antes, ampliou o foco do privacy, e destacou 
que o right to be let alone encontra proteção não somente na Common 
Law, mas também na Constituição. Também identificou o Estado como um 
potencial ofensor desse direito (SOLOVE; ROTENBERG; SCHWARTZ, 2006, p. 
28-29).

Nos anos que se seguiram, a posição defendida por Brandeis foi conti-
nuamente sustentada por outros juízes, mas a Suprema Corte dos Estados 
Unidos, apesar de pronunciamentos ousados em muitos julgados, manteve 
reserva ao right of privacy quando se discutia seu reconhecimento consti-
tucional e a admissão de provas em processos criminais (KAMLAH, 1969, p. 
61-63).

Assim, também não foi reconhecida a ocorrência de violação ao privacy 
no caso Goldman v. United States (1942), em que a conversa do acusado foi 
gravada por um microfone instalado na parede do apartamento contíguo, uma 
vez que a prova não teria sido obtida com invasão física (DIONISOPOULOS; 
DUCAT, 1976, p. 18). O posicionamento foi mais uma vez confirmado no caso 
On Lee v. United States (1952), quando o tribunal admitiu as provas colhidas 
pela escuta de conversações entre On Lee e um agente infiltrado, que estava 
com um microfone. O mesmo pode ser constatado em Silvermann v. United 
States (1961), que, confirmando a regra do caso Olmstead, apenas condenou 
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a utilização de microfones pelo fato de ter ocorrido invasão de propriedade 
(O’BRIEN, 1979, p. 54-55).

      
4 O right of publicity

Em 1953 mais um passo importante é dado no julgamento do caso 
Haelan Laboratories Inc v. Topps Chewing Gum Inc, que colocou em evidência 
a falta de adaptação e a insuficiência do privacy para a resolução de problemas 
relativos a interesses patrimoniais, estabelecendo novos limites para esse 
direito (ROUVINEZ, 2011, p. 81).

A demanda envolveu a celebração de vários contratos entre a empresa 
Haelan Laboratories Inc e jogadores profissionais de beisebol, nos quais foi 
estabelecido um direito exclusivo de utilização da imagem, do nome e de 
elementos biográficos dos jogadores para a venda de produtos da empresa. 

A empresa concorrente Topps Chewing Gum Inc, conhecendo a 
existência do contrato, procurou os mesmos jogadores e obteve, em violação 
à obrigação contratual anterior, semelhante autorização para utilização 
da imagem, o que deu ensejo à demanda judicial pela primeira empresa 
(RIGAUX, 1990, p. 395).

Em sua defesa, a ré asseverou que os contratos celebrados entre a 
autora e os jogadores não poderiam transferir o right of privacy, visto que 
esse direito tinha natureza pessoal e intransferível. Também argumentou 
que nos contratos não havia previsão de nenhum property right que pudesse 
ser invocado (FESTAS, 2009, p. 176).

Entretanto, o tribunal rejeitou os argumentos da defesa, considerando, 
sem nenhuma preocupação teórica, a necessidade de se destacar uma 
parte do right of privacy e reconhecer a existência de um right of publicity. 
O referido direito foi considerado independente do privacy e garantiria um 
privilégio exclusivo à pessoa quanto ao aproveitamento econômico de sua 
notoriedade, o que poderia ser considerado um property right, na medida 
em que teria valor pecuniário (RIGAUX, 1990, p. 393/396).

Assim sendo, apesar de guardar suas origens históricas no right of 
privacy, o surgimento do right of publicity não decorreu de um processo 
evolutivo, mas de uma radical ruptura do right of privacy, que produziu 
um direito transmissível, inclusive, na opinião da doutrina majoritária, por 
herança (GÖTTING, 1995, p. 191).

Após a decisão do caso Haelan, a nova figura jurídica foi rejeitada por 
alguns tribunais e aceita por outros. A mesma diversidade de entendimentos 
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pôde ser vista na doutrina, que contou, entre os defensores do right of 
publicity, com Grodin e Nimmer. Este último acabou fixando os contornos do 
novo instituto, ao destacar que o right of privacy não era adequado para a 
integral proteção do cidadão na segunda metade do século XX, em especial 
pela presença maciça da publicidade (FESTAS, 2009, p. 179).

No âmbito da Suprema Corte dos Estados Unidos, o right of publicity 
somente foi reconhecido em 1977, no julgamento do caso Zacchini v. Scripps-
-Howard Broadcasting Company, quando se admitiu a existência de interesse 
econômico na apresentação de um “homem-bala” que foi transmitida pela 
televisão sem sua autorização (FREEDMAN, 1987, p. 28). 

Na demanda, o tribunal atribuiu ao right of publicity um interesse 
análogo ao da propriedade (propietary interest) e afirmou ainda que a 
finalidade de tal direito é muito próxima à de uma patente ou de um 
copyright, na medida em que é protegido o direito de colher os frutos de uma 
atividade individual, que nada tem a ver com a proteção dos sentimentos ou 
da reputação (RIGAUX, 1990, p. 393-394).

Depois dessa decisão o right of publicity foi sendo progressivamente 
admitido pelos Estados do país, muitos deles consagrando até mesmo uma 
legislação específica sobre o tema (ROUVINEZ, 2011, p. 82).

Portanto, a proteção do direito à imagem na Common Law passou 
a compreender um modelo dualista, composto tanto pelo right of privacy 
como pelo right of publicity. O primeiro voltado para a tutela de valores 
pessoais, enquanto o segundo se destina à proteção de valores patrimoniais 
(LÉVY, 2002, p. 151).

      
5 A difícil distinção entre o privacy e o publicity

Como vimos, o right of publicity pode ser concebido, em linhas gerais, 
como o direito que cada pessoa tem de controlar o uso comercial de sua 
identidade, dirigindo sua tutela para aspectos meramente patrimoniais. O 
instituto é visto como uma espécie do gênero da concorrência desleal, já que 
garante o privilégio exclusivo quanto à exploração da identidade, particular-
mente no que toca à publicação de fotografias (FREEDMAN, 1987, p. 28).

Ocorre que o fato de o right of publicity ser mencionado em ligação 
com a identidade não significa que a sua proteção esteja relacionada apenas 
com os bens da personalidade. Na verdade, essa tutela vai muito além, 
abrangendo todas as formas de identificação da pessoa, como a imagem, o 
nome ou a voz, bem como objetos materiais (FESTAS, 2009, p. 166).
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Nessa linha, a despeito da definição doutrinária aparentemente clara 
do right of publicity, bem como do estabelecimento de suas diferenças em 
relação ao privacy, na prática a distinção não é tão simples, mesmo porque 
existe uma grande afinidade entre esses direitos.

Em regra, um dos critérios utilizados na distinção é o comportamento 
anterior da vítima. Assim, se a pessoa, como ocorreu no caso Zacchini, não 
se opõe à publicidade, contanto que ela receba as vantagens financeiras 
pela exposição, estaríamos diante do publicity. Também ocorrerá atentado 
apenas ao right of publicity quando uma pessoa autoriza a publicação de 
seu nome ou de sua imagem em determinado periódico, mas não em outro, 
ou quando a extensão da utilização publicitária excede o que foi previsto 
contratualmente (RIGAUX, 1990, p. 394-396/407). 

Estaremos diante de invasão do privacy se os fatos em análise indicam 
que o indivíduo jamais explorou o valor associado a sua reputação ou a sua 
atividade profissional, bem como se não houve nenhum consentimento 
no que toca à utilização do seu nome ou de sua imagem (RIGAUX, 1990, p. 
394-396).

A partir daí, parte da doutrina e da jurisprudência passaram a consi-
derar, de modo geral, que a utilização do nome ou da imagem de pessoas 
célebres, sem autorização, em uma propaganda, somente afeta o right of 
publicity. Ao contrário, tratando-se de uma pessoa não conhecida do público, 
a defesa da utilização não autorizada do nome e da imagem deve ser feita 
pelo right of privacy (GÖTTING, 1995, p. 243).

Outrossim, podemos arrolar ainda a distinção no que toca à patri-
monialidade e à transmissibilidade do interesse protegido. Assim sendo, 
considerando a patrimonialidade do publicity, a doutrina reconhece que ele 
faz parte do próprio patrimônio da pessoa (estate) e admite a possibilidade 
de sua cessão contratual ou transmissão hereditária. O mesmo não valendo 
para o right of privacy, que se volta para a proteção de interesses ideais e 
não permite a transmissão (ROUVINEZ, 2011, p. 82).

Por conseguinte, deve-se admitir que são poucas as situações em que 
a delimitação se apresenta tão evidente. A despeito disso, é, sem dúvida, 
sempre conveniente analisar o comportamento anterior da vítima, investigar 
a natureza da agressão, bem como buscar interpretar o consentimento do 
sujeito para que se possa chegar à conclusão se estamos diante de um caso 
de privacy ou publicity, sobretudo quando foi contratualmente autorizada a 
exploração do nome ou da imagem (RIGAUX, 1990, p. 395).
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6 O privacy na construção doutrinária de Prosser

Somente na década de 1960 veremos o surgimento de novas discussões 
doutrinárias e jurisprudenciais a respeito do privacy. No que toca à doutrina, 
inicia-se então um debate contrapondo pontos de vista favoráveis e opostos 
às ideias de Warren e Brandeis.

Dentre as críticas dirigidas à concepção, podem ser distinguidas diversas 
orientações, como a que substitui o conceito de privacy por outro considerado 
mais adequado, a que censura a utilização de um vocábulo único para diversos 
atos ilícitos, e a que contesta a definição do privacy como o “direito de ser 
deixado só” (RIGAUX, 1990, p. 630). 

Entretanto, vamos aqui destacar o embate mais célebre, que envolveu 
Prosser e Bloustein, tendo exercido, como será visto, indiscutível influência 
nos desenvolvimentos posteriores do privacy (DIONISOPOULOS; DUCAT, 
1976, p. 25-26).

William Prosser, aclamado professor da California School of Law 
(Berkeley) e à época uma das maiores autoridades em responsabilidade 
civil (tort law), apresentou em 1960 um estudo bastante preciso acerca 
das decisões prolatadas sobre o right of privacy. Nele o estudioso procurou 
evidenciar as regras emanadas de cada caso e os desenvolvimentos jurídicos 
daí decorrentes (KAMLAH, 1969, p. 71)7.

Após a análise de substancial amostra do repertório jurisprudencial 
disponível, Prosser admitiu a existência de confusão e inconsistências no 
desenvolvimento do privacy, mas tentou sistematizar a matéria. Asseverou 
que não se estava diante de apenas um tort, mas sim de quatro grupos 
diversos, vendo em cada um deles a lesão de diferentes tipos de interesses 
protegidos. Nessa linha, destacou que os interesses tutelados pelo privacy 
não teriam quase nada em comum, exceto que todos eles representariam 
uma interferência no right to be let alone (PROSSER, 1971, p. 804).

Prosser passa então a classificar o privacy nas seguintes espécies: 
(1) invasão em assuntos privados da pessoa (intrusion); (2) publicação de 
fatos embaraçosos relativos à vida privada de determinada pessoa (public 
disclosure); (3) publicação que leve a opinião pública a uma falsa compre-

7   O trabalho de Prosser foi ampliado e atualizado por Keeton, contando com última edição 
(5. ed.) publicada em 1984 sob o título Prosser and Keeton on the Law of Torts. 
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ensão (false light), o que se assimila à difamação (defamation), mas, 
enquanto esta requer que a informação seja falsa, no privacy a informação 
geralmente é verdadeira, porém cria uma falsa impressão; e (4) abuso do 
nome ou da imagem de outrem para benefício próprio (appropriation) 
(KAMLAH, 1969, p. 72), conceito que se aproximaria do right of publicity, 
no entanto, este direito protege a pessoa contra a exploração comercial não 
autorizada (property right), ao passo que o privacy diz respeito à tutela de 
valores pessoais da personalidade (FESTAS, 2009, p. 179).

O estudioso não foi, obviamente, o primeiro a apresentar uma classi-
ficação do right of privacy em diferentes tipos. Na verdade, o que torna seu 
trabalho relevante, a ponto de ser considerado por muitos leitura obrigatória 
para as discussões sobre privacy, não é somente o fato de ter desenvolvido 
uma classificação que impôs ordem e clareza à matéria, mas também por ter 
identificado o bem jurídico protegido em cada uma das hipóteses apresen-
tadas (KAMLAH, 1969, p. 72).

Destarte, ainda que de forma implícita, podemos deduzir do pensa-
mento de Prosser que não existe unidade na tutela do privacy, visto que não 
estaríamos diante de um valor independente, mas sim de uma composição 
de interesses que vai abranger a reputação, a tranquilidade emocional e a 
propriedade imaterial (BLOUSTEIN, 1964, p. 962).

 7 O privacy como tutela da dignidade e da individualidade
Os ensinamentos de Prosser não ficaram isentos a críticas, como 

a apresentada pelo professor Harry Kalven, no artigo intitulado Privacy in 
Tort Law – Were Warren and Brandeis Wrong?, publicado em 1966. Nele o 
estudioso questiona a proteção do privacy por meio da legislação de torts, 
concluindo que, com exceção dos casos de apropriação, a tentativa de 
proteger o privacy no âmbito da responsabilidade civil é um erro (FREEDMAN, 
1987, p. 8). 

Edward Bloustein, em trabalho publicado em 1964, assevera que a 
análise em grupo de casos, apresentada por Prosser, contrariou o que Warren 
e Brandeis defendiam, uma vez que acabava indicando a incapacidade dos 
tribunais de continuarem o desenvolvimento do privacy sem que fosse 
necessário o apoio em figuras jurídicas tradicionais, como a propriedade e a 
honra (KAMLAH, 1969, p. 73).

Nessa linha, Bloustein destaca a existência de uma considerável 
confusão no que toca à natureza do bem jurídico protegido pelo privacy, 
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entendendo que Prosser remete esse direito novamente às antigas insti-
tuições jurídicas, o que estaria em contradição com o pensamento de Warren 
e Brandeis, na medida em que viam no privacy uma figura jurídica nova e 
unitária (KAMLAH, 1969, p. 74).

Partindo desses problemas, Bloustein propõe em seu artigo uma teoria 
geral do privacy, levando em conta, para tanto, o bem jurídico protegido em 
todos os casos. Considera então que a dignidade humana seria esse bem 
jurídico, que ligaria o right of privacy do Direito Privado ao Direito Público, 
vínculo este totalmente ignorado por Prosser. Acrescenta ainda que o privacy 
não é limitado à Common Law, abrangendo o Direito como um todo, inclusive 
as disposições de Direito Processual Penal (KAMLAH, 1969, p. 74).

Outrossim, Bloustein lembra da existência de muitas leis mais recentes, 
que regulam o uso de sistemas eletrônicos de vigilância ou que proíbem a 
interceptação telefônica de conversas, exemplos que seriam suficientes 
para comprovar a proteção do right of privacy de forma independente, não 
somente como uma proteção civil contra atos ilícitos (KAMLAH, 1969, p. 74).

Além disso, outra questão que se colocava dizia respeito aos desen-
volvimentos futuros do privacy. De acordo com o estudioso, a influência 
do trabalho de Prosser era patente, já que nos anos que se seguiram à sua 
publicação quase toda decisão sobre privacy mencionava sua concepção, 
bem como também refletiu na elaboração do Restatement of Torts. Assim 
sendo, nas palavras de Bloustein, se seu posicionamento não estivesse 
correto, então seria importante demonstrar suas falhas e apresentar uma 
teoria alternativa (BLOUSTEIN, 1964, p. 964).

Desse modo, em suma, sugere Bloustein que o raciocínio de Prosser 
não estava correto, pois o privacy envolveria o mesmo interesse na preser-
vação da dignidade e da individualidade do ser humano, falando-se então 
em apenas um tort, que garantiria uma proteção abrangente e sem lacunas 
(BLOUSTEIN, 1964, p. 1005). 

Alguns autores americanos concordaram com Bloustein, especial-
mente diante dos fortes argumentos lançados contra Prosser no sentido de 
que sua visão se limitava à Common Law, bem como que a classificação por 
ele proposta não era exaustiva e ainda apresentava distinções insuficiente-
mente esclarecidas (RIGAUX, 1990, p. 633). 

Contudo, boa parte dos estudiosos acabou seguindo o posiciona-
mento de Prosser, sendo certo que alguns deles, como é o caso de Wade, 
até avançaram em suas ideias (KAMLAH, 1969, p. 75). De qualquer forma, é 
interessante notarmos que as ideias de Bloustein em muito se assemelham 
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à concepção em vigor no Direito continental, especialmente pela menção à 
tutela da dignidade humana.

Por conseguinte, o fato é que as ideias de Prosser acabaram saindo 
vitoriosas e sua sistemática passou a exercer uma influência tão grande que 
foi seguida de forma quase unânime pela doutrina e pela jurisprudência, 
ecoando ainda no Second Restatement of Torts, de 1977, bem como na 
Constituição, nas leis e na Common law de vários Estados (GÖTTING, 1995, p. 
185-186). E o resultado não poderia ser diverso, pois, independentemente da 
denominação utilizada, o fato é que o conceito de privacy procura realmente 
dar uma visão unitária a um grande número de situações ou de relações que 
são heterogêneas (RIGAUX, 1990, p. 632), isso sem falarmos na ampla e já 
tradicional aceitação pela jurisprudência da inclusão desse instituto entre os 
torts (FREEDMAN, 1987, p. 8-9).

8 A formulação do privacy constitucional
Paralelamente ao debate doutrinário, viu-se que ao longo do tempo o 

right of privacy, desenvolvido como um conceito da Common Law, passou a 
aparecer em casos envolvendo a Constituição dos Estados Unidos. Todavia, 
apesar do início dos debates ter ocorrido ainda na primeira metade do século 
XX, o reconhecimento do right of privacy na Constituição somente veio com 
o caso Griswold v. Connecticut, decidido em 1965 pela Suprema Corte dos 
Estados Unidos (RIGAUX, 1990, p. 167).

Na demanda foi debatida uma lei de Connecticut, que tornou ilegal o 
uso e/ou a distribuição de anticoncepcionais, o que configuraria ingerência 
do Estado no privacy. A lei deu causa à condenação de um médico, que 
examinou uma mulher casada e prescreveu métodos contraceptivos, bem 
como do senhor Griswold, diretor da clínica onde o referido médico traba-
lhava (MCWHIRTER, 1992, p. 93).

Na Suprema Corte dos Estados Unidos o Juiz Douglas, que tinha assumido 
a cadeira de Brandeis, redigiu o voto do caso Griswold v. Connecticut, que se 
tornou célebre. Nele o magistrado declarou a inconstitucionalidade da lei e 
reconheceu a existência de um direito geral de privacy, que decorreria das 
seguintes emendas à Constituição dos Estados Unidos: primeira (liberdade 
de expressão), terceira (restrição ao aquartelamento de soldados em casas 
particulares), quarta (busca e apreensões ilícitas), quinta (autoincriminação) 
e nona (declaração de que os direitos não especificados na Declaração de 
Direito são também protegidos por ela) (MCWHIRTER, 1992, p. 97).
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A decisão ainda destaca o caráter sacro da união conjugal e o respeito 
que merece a intimidade do casal, considerando, por conseguinte, inadmis-
sível que a polícia pudesse estender suas investigações ao quarto do casal 
(“the sacred precincts of marital bedrooms”) (RIGAUX, 1990, p. 167).

Dessa forma, somente após o caso Griswold v. Connecticut vai-se 
reconhecer constitucionalmente, pela primeira vez, o right of privacy, que, 
apesar de não ser expressamente mencionado pela Constituição, estaria 
localizado, conforme o voto do Juiz Douglas, no interior das penumbras ou 
zonas de liberdade criadas por uma interpretação mais abrangente da decla-
ração de direitos (SOLOVE; ROTENBERG; SCHWARTZ, 2006, p. 28-29).

9 A consolidação do entendimento do caso Griswold
Em 1967 a Suprema Corte dos Estados Unidos vai finalmente superar a 

doutrina Olmstead, ao analisar o caso Katz v. United States, no qual policiais, 
sem autorização judicial, interceptaram conversações telefônicas realizadas 
de uma cabine telefônica. 

O voto vencedor foi proferido pelo Juiz Stewart, que mencionou o 
posicionamento do tribunal no caso Griswold e reconheceu a violação do 
privacy decorrente de injustificada medida de busca e apreensão, na hipótese 
envolvendo bem imaterial. O magistrado ainda acrescentou em sua decisão 
que Katz tinha uma razoável expectativa de privacy quando entrou na cabine 
telefônica e fechou a porta, estando assim resguardado pela Quarta Emenda, 
que protege pessoas e não lugares (The Fourth Amendment protects people, 
not places) (KAMLAH, 1969, p. 71).

Em seguida, em 1969, no caso Stanley v. Geórgia, novamente foi 
colocada em prova a solução dada ao caso Griswold. A demanda envolveu a 
realização de busca e apreensão na casa de Stanley, estando a polícia munida do 
respectivo mandado, deferido para que fossem encontradas provas da atividade 
de agenciamento de apostas. Todavia, durante o procedimento, foram 
encontrados vídeos obscenos no quarto de Stanley, que então foi acusado 
de violação da legislação da Geórgia (MCWHIRTER, 1992, p. 99). 

Pois bem, na Suprema Corte dos Estados Unidos todos os juízes se 
manifestaram pela absolvição de Stanley, mas houve divergência no tocante 
aos fundamentos. Nesse particular, vale destacarmos o voto do Juiz Marshall, 
que citou tanto a manifestação proferida pelo Juiz Brandeis no caso Olmstead 
quanto o entendimento acolhido pelo tribunal no caso Griswold, argumen-
tando ainda que a Constituição protegia os cidadãos contra invasões não 
esperadas em seu direito de privacy (MCWHIRTER, 1992, p. 99).
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Por derradeiro, as decisões posteriores ao caso Griswold permitiram 
então a construção e consolidação do privacy constitucional, que foi ainda 
dividido em duas espécies: a primeira, com fundamento na Quarta Emenda 
e nas “penumbras” de outras emendas (primeira, terceira, quarta, quinta e 
nona); e a segunda, voltada para o devido processo substantivo (MCWHIRTER, 
1992, p. 100).

10 A relação entre o right of privacy e os direitos da personalidade
No Direito dos Estados Unidos, como foi exposto, não é comum a 

menção a bens da personalidade, mesmo porque não existe a figura dos 
direitos da personalidade, como é conhecida nos países de tradição conti-
nental. Para a solução de eventuais demandas relacionadas com os bens da 
personalidade, os norte-americanos desenvolveram então o right of privacy, 
que constitui uma categoria de direitos não equivalente aos direitos da 
personalidade (FESTAS, 2009, p. 166).

De fato, o right of privacy apresenta inúmeros pontos de divergência, 
abarcando, por um lado, aspectos que não se incluem no âmbito dos direitos 
da personalidade, bem como deixando de tutelar temas que são evidente-
mente abrangidos pelos direitos da personalidade.

Em linhas gerais, apresentamos a evolução do right of privacy naquele 
país, cuja origem doutrinária foi lentamente sendo consagrada na jurispru-
dência, na legislação de um grande número de Estados e, finalmente, foi 
elevado ao nível constitucional pela Suprema Corte.

Nesse contexo, podemos notar que há um paralelo entre o desenvol-
vimento do privacy e dos direitos da personalidade. É que para problemas 
muito semelhantes, surgidos no decorrer do século XX e início do século 
XXI, foram apresentadas pelos dois sistemas soluções muitas vezes bastante 
parecidas, não obstante a diversidade da fundamentação.

Todavia, é certo que os norte-americanos levam o individualismo ao 
extremo, bem como possuem uma mentalidade pouco solidária, o que, 
somado ao raciocínio da Common Law sustentado pela técnica de solução 
de casos pelos precedentes (ASCENSÃO, 2010, p. 60), acaba por deixar claro 
que é bastante complicada qualquer aproximação teórica entre o right of 
privacy e os direitos da personalidade. A isso deve ser acrescido o fato de 
que há uma grande dificuldade de se estabelecer uma definição adequada 
em torno do privacy, havendo diferentes formas de se ver o instituto (SOMA, 
2008, p. 16).
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Realmente, esses institutos apresentam origem, natureza jurídica, 
abrangência, fundamentação e limites bastante diversos. Todavia, consi-
derando a similude dos problemas enfrentados pelos países da Civil Law 
e da Common Law, não nos aparenta despropositada a constante análise 
do Direito dos Estados Unidos, que sempre poderá contribuir com soluções 
criativas para a inovação da Civil Law.

Por fim, no que toca especificamente ao direito à imagem, vale lembrar 
que o sistema jurídico dos Estados Unidos é bastante particular, visto que 
reconhece dois direitos distintos para a sua proteção, conforme o atentado 
diga respeito a um aspecto da vida privada ou à utilização comercial da 
imagem. Assim, essa solução apresenta o inconveniente da dificuldade de 
delimitação do conceito e das fronteiras entre o privacy e o publicity, o que, 
a nosso ver, não aconselha sua adoção no Direito Brasileiro.

Conclusão
Reputamos ser sempre interessante o conhecimento de outros 

sistemas jurídicos, tanto que nos propusemos a estudar o privacy, no 
entanto, a mera transposição de institutos da Common Law para a seara 
dos direitos da personalidade, sem um aprofundado exame da matéria, em 
especial no que toca à tutela da imagem, não aparenta apresentar grandes 
vantagens. Ao contrário, essa tentativa pode representar uma ameaça aos 
direitos da personalidade, cuja proteção já conta com legislação, doutrina e 
jurisprudência bastante sólidas nos países de tradição romano-germânica. 

Portanto, consideramos ser sempre necessária muita cautela ao se 
tentar uma aproximação do privacy aos direitos da personalidade, pelo que 
vemos com certa restrição a conduta daqueles estudiosos, entusiastas do 
Direito dos Estados Unidos, que procuram, sem maiores cuidados, a transpo-
sição para o Direito continental de institutos da Common Law.
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the doctrinal constructions subsequent to the article of Warren and 
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Brandeis, such as the studies of Prosser and Bloustein. It seeks to trace 
the differences between the right of privacy and right of publicity, as well 
as the formulation of the constitutional privacy. Finally, it examines the 
relationship between the personality rights and the right of privacy. 
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• RESUMO: Este estudo se propõe a analisar a emergência de moedas 
virtuais como forma de redução de custos incorridos na intermediação 
financeira. Com base nas funções da moeda, a facilitação de operações de 
circulação da riqueza, explica práticas adotadas por governantes para criar 
moeda sem lastro, chega à moeda fiduciária e, pautado por ensinamento 
de Milton Friedman, comprova que a criatividade humana pode servir 
tanto para aperfeiçoar instrumentos financeiros quanto para aumentar 
riscos. 

• PALAVRAS-CHAVE: Moeda, natureza jurídica, funções. Moeda mercadoria 
e moeda virtual. Riscos associados à perda de confiança na moeda de 
curso forçado.

Introdução
A crescente emergência de “moedas” que não têm curso forçado 

explica a discussão da natureza jurídica da moeda, desde logo classificando-
-a como bem (coisa). Mas, já advertira Friedman (1973), a engenhosidade 
das pessoas e os avanços tecnológicos poderiam levar ao aparecimento de 
moeda virtual, dentre as quais se destaca a bitcoin.

A natureza jurídica dessa moeda virtual, discutida a seguir, demonstra 
que não há limites para a engenhosidade dos agentes econômicos que, 
muitas vezes, aceitam incertezas disfarçadas como riscos.
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Por circular sem supervisão de qualquer autoridade monetária, por 
não haver garantia de conversibilidade em outra moeda, de inexistir lastro, 
como se dá com as moedas de curso forçado ou metais preciosos, por 
exemplo, esse mercado de moeda virtual pode levar a desastres financeiros. 
Não há como garantir limites de criação para essa espécie de moeda e, 
portanto, determinar de forma clara sua paridade com qualquer outro bem. 
Falta-lhe a liquidez típica das moedas de curso forçado. E, nada obstante 
esses problemas, a criação dessa moeda virtual, expressão do exercício 
da autonomia privada, não viola norma cogente, não é ilegal. Distinguir a 
bitcoin, resultado da autonomia privada, de outros meios de pagamento 
como o PayPal ou moedas opacas, denominadas em moedas nacionais, as 
moedas eletrônicas é o que se pretende discutir a seguir.

Criação da engenhosidade dos agentes econômicos, furtando-os dos 
custos incorridos em operações intermediadas, apenas, pelo sistema finan-
ceiro, a bitcoin não é moeda, mas um bem ou meio de troca possível, cuja 
função primordial é, como se afirmou linhas atrás, evitar custos incorridos ao 
realizar operações no mercado virtual por meio de instituições financeiras.

1 Moeda: bem econômico
Não há dúvidas que a moeda seja um produto de conveniência muito 

antigo. Entretanto, artefato seguro, indiscutivelmente aceito sempre por 
todos e em todos os sentidos, é muito ocasional, para não dizer recente. 
Este aspecto está intimamente ligado ao desenvolvimento do capitalismo, a 
partir do final do século XVIII, e à sofisticação dos instrumentos de troca daí 
originados. Enquanto conveniência de uso, a moeda foi capaz de subsistir 
por mais de quatro mil anos, porém a segurança desejada e sua aceitação 
plena foram adquiridas nos últimos duzentos anos.

Essa aparente dicotomia entre conveniência, de um lado, e segurança e 
aceitação plena, de outro, resolvia-se, nos quatro mil anos iniciais de história 
da moeda, mediante acordos tácitos de equivalência da moeda a três metais 
preciosos, basicamente: prata, ouro e cobre. Portanto, a associação entre moeda 
e metal precioso sempre foi muito estreita, na forma de moeda mercadoria.

Do ponto de vista econômico, os metais preciosos preenchiam a 
condição de conveniência, pois homogêneos1 e passíveis de serem pesados, 

1    Bens homogêneos é terminologia econômica. Trata-se de bens que não se diferenciam por 
atributos a eles anexados, portanto, substituível por outro de mesma espécie, qualidade 
e quantidade. Elevada equivalência conceitual encontra-se no termo fungibilidade, em 
Direito.
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divididos e avaliados de maneira rápida e fácil, além de não perecíveis. 
Segundo Heródoto (apud GALBRAITH, 1997, p. 06), os reis da Lídia, no final 
do século VIII a.C., foram os primeiros a testarem a conveniência e aceitação 
de moedas metálicas com pesos e valores predeterminados.

Esse procedimento significou, evidentemente, o embrião da prática da 
cunhagem, adotada, a partir daí, por reis e governantes. Determinar, previa-
mente, os pesos dos metais preciosos das moedas cunhadas foi, certamente, 
forma evolutiva que garantia sua aceitação sem que o receptor tivesse que 
arcar com a tarefa de pesá-la, avaliá-la etc. Ao que se percebe, a aceitação 
da moeda em tempos passados era uma decisão privada, fundamentada na 
confiança, porém não amparada pelo curso forçado.

Se a moeda fiduciária, contemporaneamente conhecida, de curso 
forçado, não foi regra ao longo de quase toda a história, como justificar 
sua aceitação e entender o comportamento de reis e governantes na 
Antiguidade, diante de necessidades de recursos? Tal qual a ideia de 
mercado, a concepção histórica do desenvolvimento da moeda, assim como 
sua modelagem econômica decorrem de modelo lógico representativo da 
realidade, para deduzir os aspectos gerais da moeda e sua função no sistema 
econômico.

Parte-se da definição básica, em Economia, de que os recursos são 
escassos e, portanto, devem ser usados de forma eficiente, e que as pessoas 
têm necessidades que precisam ser satisfeitas, para o que é necessária a 
disponibilidade de bens e serviços, bens e serviços esses dotados de valor 
de uso e de troca. O valor de uso é determinado pela utilidade derivada no 
uso e consumo e relacionado às suas propriedades físicas; o valor de troca 
é resultado da proporção em que bens e serviços são trocados uns pelos 
outros.

Histórica e economicamente, evidente é que as pessoas não estabe-
leceram trocas entre bens e serviços, as mais rudimentares que se possa 
pensar, por meio de um sistema sofisticado, mas por intermédio de algo mais 
simples e ágil visando satisfazer a suas necessidades. Em outros termos, bens 
são trocados por bens; valores de uso e de troca são permutados por outros 
valores de uso e de troca. Essa é a natureza incipiente das trocas relacionada 
ao escambo.

Se o escambo é meio de troca generalizável em uma sociedade 
rudimentar, o processo não se sustenta ao longo do tempo, principalmente 
com o desenvolvimento das trocas tanto em nível individual quanto entre 
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sociedades distintas. Facilitar e agilizar a promoção de trocas tornou-se 
imperativo. Com isso, nasce a necessidade da criação de um meio para 
superar as trocas diretas (bem por bem), promover a satisfação das necessi-
dades humanas, evitando as dificuldades (custos de transação) de encontros 
entre demandantes e ofertantes de bens e serviços na exata medida das 
necessidades de cada um.

O escambo torna-se prática limitada de satisfação das necessidades 
humanas. Por exemplo, um produtor de bananas que necessitasse de leite 
teria a difícil e pouco ágil tarefa de encontrar um produtor de leite que 
desejasse bananas e na exata proporção, e que os dois bens fossem disponi-
bilizados por ambos para tanto, trocá-los. Esse modelo carece de lubrificação, 
como afirmam os economistas.

Ao se expandir o modelo de trocas delineado, pode-se questionar se 
não seria possível a criação de um bem que facilitasse todas as trocas, ou um 
meio de troca simples e apto a tornar o processo ágil. Possível é e, certamente, 
o foi, com a moeda. Entretanto, não se pode associar, imediatamente, esse 
passo lógico à criação da moeda como se conhece atualmente. Em estágios 
incipientes do desenvolvimento econômico, bens outros assumiram a 
função de moeda, embora representem experiências pouco significativas ao 
longo do tempo. No entanto, poucos ou quase nenhum desses bens tiveram 
aceitação plena.

A aceitação plena de um bem enquanto equivalente geral2 para trocas 
consolida-se com a concordância tácita quanto ao uso de metais preciosos. 
Trata-se da primeira associação que se conhece entre moeda e metal, 
nascendo assim o que os economistas denominam moeda mercadoria ou 
moeda metálica. Reitera-se, a aceitação é tácita e baseada na confiança no 
que toca ao conteúdo metálico representativo do valor que a moeda encerra.

Se esse acordo tem base no conteúdo de metal da moeda, destacam-
-se algumas características históricas e econômicas, como homogeneidade 
e cunhagem, que, por um lado, facilitaram o desenvolvimento das trocas, e, 
por outro, permitiram o fenômeno da desbastagem3, em última instância, a 
falsificação, isto é, a diminuição proposital do volume de metal nas moedas, 
modificando dessa forma os conteúdos de valor e os seus pesos. Prática 

2 Denominação típica encontrada em Marx (2013, p. 145).
3 Do inglês to clip.
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recorrente de reis e governantes, principalmente durante a Idade Média, 
sabe-se que cunhavam moeda com algum conteúdo de metal menor do 
aquele que se afirmava conter.

Tanto no mundo antigo quanto na Idade Média, os dois fenômenos 
foram frequentes; porém, foi durante a Idade Média, com a existência de 
moedas de jurisdições distintas, cunhadas em feudos distintos, que a dispo-
sição para aceitar moedas de origens distintas se espalhou. No limite, as 
piores passaram a ser oferecidas facilitando o entesouramento das melhores. 
Materializaram-se, assim, dois fenômenos, a queda da qualidade das moedas 
em circulação e o entesouramento das mais valiosas. No primeiro caso, 
percebe-se que a circulação de moedas de qualidades predominantemente 
inferiores leva à expulsão de moedas de qualidades superiores, fato descrito 
mais tarde por Gresham e conhecido por Lei de Gresham.

Entesourar as melhores moedas é um problema que leva à volta 
da pesagem por alguém confiável. Por entesourar deve-se entender que 
a moeda passa a desempenhar, ao menos as moedas de qualidade não 
duvidosa, a função de reserva de valor, pois pessoas racionais guardam para 
si o que existe de melhor. Portanto, meio de troca e reserva de valor, a moeda 
assume seu papel. Este passo liga a história da moeda à história dos bancos.

Ainda sobre a desbastagem, certo é que essa prática foi, em menor 
escala, precursora da inflação. Embora não relacionada à emissão de moeda 
sem lastro, propriamente dita, propiciava o aumento da circulação da mesma 
por meio de redução de seu valor intrínseco. 

Se a volta à pesagem das moedas é um desdobramento na história 
desse bem, moeda, a ligação com a história dos bancos, a partir de 1609, 
e a entrada de metais preciosos provenientes da América pelos portos 
espanhóis, provoca outro fenômeno que se espalha por toda a Europa, a 
inflação. Ao estudar de maneira minuciosa esse fenômeno, Hamilton (1929) 
relata elevações de preços que chegaram a multiplicar por cinco os originais. 
Na verdade, o autor relata fatos ligados à inflação de preços e, ao mesmo 
tempo, demarca mais outra função conhecida do meio de troca, a unidade 
de conta, isto é, a aptidão para expressar valores de troca, ou os respectivos 
preços, de forma inteligível e imediata, entre os diversos bens e serviços na 
sociedade.

A Espanha controlava, rigorosamente, a cunhagem de suas moedas, 
embora a atividade fosse empreendimento essencialmente privado. Na 
Holanda, havia 314 casas produzindo moeda em fins do século XVI e no século 
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XVII. É notável que esse empreendimento ainda não fosse um monopólio 
estatal, aspecto que iria assumir apenas com a centralização da produção 
de moeda por uma autoridade bancária na Inglaterra de fins do século XVIII.

Para Smith (1981), a inconveniência da desbastagem e da falsificação, 
os excessos de emissão a provocar inflação foram solucionadas, pelo menos 
para os propósitos de sua época, com o estabelecimento, em 1609, do 
Banco de Amsterdam, que operava coma garantia do governo da cidade. 
O problema da cunhagem migra para os bancos e tesouros nacionais, não 
excluindo as instituições estabelecidas para proteger a própria cunhagem. 
Segundo Galbraith (1997, p. 13), “novo remédio constitui, seguramente, 
uma fonte de novos abusos”, pois criatividades outras se materializam nessas 
novas instituições, como parte da solução de demandas financeiras outras, 
como do setor público e da Companhia Holandesa das Índias Orientais.

Como se conclui ao assumir função proeminente no sistema econômico, 
a tentação por desviar a moeda de suas funções por meio de práticas de 
fácil e imediata aplicação leva à necessidade de criar mecanismos protetores 
de produção, que, por sua vez, criam novas formas de desviá-los de seus 
objetivos. Contemporaneamente isso corresponde a destruir uma, algumas 
ou todas as funções clássicas da moeda: unidade de conta, reserva de valor 
e bem intermediário de troca.

Se a história da criação dos bancos comerciais está ligada aos italianos, a 
história da criação dos bancos centrais cabe aos ingleses, e a do papel moeda 
consolida-se nos Estados Unidos da América. Os modernos bancos comer-
ciais surgem, em princípio, como remédio para os desvios de cunhagem. 
Entretanto, não demorou muito para se perceber que os bancos também 
eram capazes de criar ou emitir moeda por meio de operação bancária 
clássica, o empréstimo dos recursos depositados em busca de ganho sob a 
forma de juros. 

Ciclos de euforia e pânico foram frequentes a partir do século XVII. 
É digno de nota o episódio de John Law, na França, gerado pela falta de 
equilíbrio entre depósitos, reservas em ouro e prata e os empréstimos 
bancários. Portanto, é evidente a possibilidade de ocorrerem situações 
em que o depositante comparecia ao banco, e nenhum ou quase nenhum 
recurso estava disponível para o saque daquilo que ali depositara. O instru-
mento pioneiro da reforma que a situação demandou foi a criação do Banco 
da Inglaterra desempenhando as funções que se conhece no mundo atual: 
controle dos bancos comerciais, emprestador de última instância, deposi-
tário fiel do sistema e emissor da moeda.
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Por volta de 1770, o Banco da Inglaterra tornou-se, praticamente, a 
única fonte de papel moeda em Londres e, no final do século XVIII, havia 
eliminado as notas4 de seus rivais londrinos menores. Se a fiscalização dos 
bancos comerciais foi tarefa salutar desempenhada pelo Banco da Inglaterra, 
poder-se-ia concluir que o fiscal não necessitaria, por sua vez, de fiscalização? 
Certamente que não. 

Se a moeda responde à economia ou se a moeda influencia a economia 
é debate infindável entre economistas. Defensores da ideia de que a moeda 
é apenas influenciada pelos ciclos econômicos sempre existiram. No século 
XIX, entretanto, ainda sob a prevalência do pensamento econômico de matriz 
liberal, Ricardo (1996) firma ideia de que uma moeda, para ser perfeita, 
deve ter valor constante, fundamentando, assim, o sistema de padrão ouro 
inglês a viger até o início da Primeira Guerra Mundial. Estabelece conexão 
entre notas bancárias e conversão em metal. Em 1825, o autor reconhece 
ao Banco da Inglaterra a função de emprestador de última instância; isto é, 
papel tradicionalmente conhecido e desempenhado pelos bancos centrais, 
atualmente, prestando socorro a bancos comerciais, impedindo corridas 
bancárias, preservando-os.

Dos papéis dos bancos chega-se aos papéis emitidos pelo governo. 
Estágio do desenvolvimento histórico da moeda que tem origem nos Estados 
Unidos da América, em virtude, provavelmente, do modelo econômico 
vigente.

Da situação de trocas apenas com bens, o escambo puro, explicado, 
sempre, pelo binômio necessidades humanas ilimitadas, de um lado, e 
recursos escassos, de outro, a sofisticação do sistema demandou um meio de 
troca geral, que se identificou, no tempo, com o que se conhece por moeda. 
Meio de troca, instrumento de intermediação das trocas, dissociado das 
mercadorias em si, cuja aceitação evoluiu no sentido de um acordo tácito 
consentindo no recebimento de metais preciosos como moeda.

4   É importante destacar que por notas, no sentido empregado no texto, pretende-se referir 
a notas emitidas pelo Banco da Inglaterra, da mesma forma que os bancos comerciais o 
faziam. Em não havendo um banco central emissor único da moeda corrente da nação, 
tanto os bancos comerciais privados quanto o Banco da Inglaterra as emitiam. Essa prática 
foi muito comum nos Estados Unidos antes da criação do Federal Reserve Bank em 1913. 
Portanto, não confundir notas no sentido aqui expresso com os demais ativos emitidos 
pelos bancos contemporaneamente, também denominados notas, certificados, dentre 
outros.
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Se a confiança se estabelece pelo consentimento em receber metais 
preciosos nas trocas em geral, o mesmo não pode ser afirmado com relação 
ao conteúdo precioso das moedas, cujos valores pretendem exprimir. 
Problema clássico de assimetria de informação, pois quem entrega a moeda 
em pagamento a quem a recebe, em troca do que vendeu, sabe mais sobre 
sua qualidade do que este e os demais vendedores em mercado. Nesse 
sentido, generaliza-se situação discutida por Akerlof (1970) por ocasião da 
apresentação dos efeitos da assimetria de informação em mercados de 
carros usados nos Estados Unidos. Isto é, a moeda de qualidade duvidosa 
expulsa a moeda de boa qualidade do mercado e passam a circular apenas 
as moedas desbastadas e falsificadas.

Embora antecedessem o episódio do acúmulo de metais preciosos na 
Europa, por meio da exploração das minas de prata na América espanhola, 
os bancos comerciais foram passo decisivo na história da moeda. Ao atuarem 
como depositários de valores privados em troca dos papéis que emitiam, 
os bancos comerciais acabam por descobrir, ao longo desse processo, que 
também eram capazes de criar moeda. Não moeda cunhada em metais 
preciosos. Nem próximo disso, mas uma forma muito específica de moeda, 
que Keynes (1964) denominou moeda escritural, ou moeda enquanto 
unidade de conta.

Essa criação supostamente mágica de moeda ocorre por meio da mais 
clássica das operações bancárias, o empréstimo. Em troca do pagamento de 
juros, os bancos comerciais são sempre incentivados a emprestar os recursos 
depositados confiando que nem todos os depositários comparecerão, ao 
mesmo tempo, para retirá-los e que, mesmo muitos deles comparecendo, o 
número e os valores serão inexpressivos.

Como se cria moeda sem que o banco vá à falência? Por meio da busca 
do equilíbrio entre depósitos, reservas em ouro e prata e volume de emprés-
timos. Ainda, para não complicar, pode-se acrescentar a esse equilíbrio de 
fatores a adimplência substancial de grande parte desses empréstimos por 
quem os toma emprestado.

Novamente, tem-se um problema de assimetria de informação. 
Entretanto, dessa vez a informação relevante é sempre detida pelos bancos 
comerciais que tentam, por todas as maneiras, garantir aos depositantes 
que os respectivos valores depositados estão em segurança, ou que a casa 
bancária que escolheram é confiável. O grande teste de confiança ao longo 
dos séculos foi, sempre, subsistir às corridas bancárias, o que em alguns 
casos não se obteve sucesso.
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Reiteram-se as palavras de Galbraith (1997, p. 13), segundo o qual o 
novo remédio constitui, seguramente, nova fonte para novos abusos, princi-
palmente quando se obtém lucro a partir da própria moeda. A resposta 
ao tipo de abuso cometido pelos bancos comerciais foi a criação de meio 
cujo objetivo era fiscalizar as suas operações. Estaria, então, solucionado o 
problema em definitivo?

Por certo que não. O fiscal, inicialmente, não era fiscalizado e, enquanto 
guardião das preocupações do governo inglês, o Banco da Inglaterra assumiu 
funções clássicas de banco central. Se, enquanto controlador ou fiscalizador 
do sistema bancário, além de emprestador de última instância, o Banco da 
Inglaterra atuava como moderador das assimetrias de informação, o mesmo 
não se pode afirmar sobre a função que assumia com exclusividade, princi-
palmente a partir de fins do século XVIII, a de emissor da única fonte de 
papel moeda em Londres.

A moeda responde à economia ou influencia a economia? É com esta 
indagação de Galbraith (1997, p. 33) que se destaca que os papéis5 emitidos 
pelos bancos comerciais tinham muito em comum com os papéis emitidos 
pelos governos. Enquanto os certificados de depósito eram instrumento 
para captação de moeda pelos bancos comerciais, os títulos emitidos para 
pagar a dívida pública, em troca do resgate do valor de face e as respectivas 
promessas de pagamento de juros, tornaram-se os principais instrumentos 
para captar moeda junto ao público.

Os títulos públicos apresentavam vantagem inicial àquele tempo, pois 
ofereciam pagamento de juros em troca da sua aquisição; estava garantida a 
promessa do resgate pelo valor de face, e o Estado era visto como titular de 
majestade e integridade plenas. É evidente, pelas experiências de políticas 
econômicas, que tanto a moeda responde à economia quanto influencia o 
ritmo da economia, porém são mais evidentes as tentações dos governos 
de usarem e abusarem desse recurso para disporem de mais moeda para 
estimular as respectivas economias.

5   Agora, papéis como se conhece hoje, bancos comerciais emitem papéis em contrapartida 
aos montantes depositados. Não mais há emissão de moeda propriamente dita. Os 
bancos centrais, ao conquistarem o monopólio legal da emissão de moeda, retiram dos 
bancos comerciais a prerrogativa de o fazerem, sem que percam a faculdade de criar 
moeda bancária a partir das operações de empréstimos dos recursos depositados.
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Da experiência com os problemas gerados com a moeda metálica, 
emergem tendências claras que norteiam as características desejáveis 
da moeda e se materializam no sentimento americano de aceitar o papel 
moeda e, mais tarde, a moeda fiduciária. Em face de episódios inflacionários, 
conclui-se que as pessoas preferem preços estáveis ao longo do tempo. 
É nítida e lógica a preferência pela moeda forte, pois garante, ao mesmo 
tempo, confiança e estabilidade do poder de compra.

Portanto, a virtude da moderação na emissão e a prudência no trato 
do sistema monetário são fatores primordiais ao sucesso do papel moeda. O 
sucesso do papel moeda introduzido pelo governo federal americano atingiu 
tal plenitude com a garantia legal, em nível nacional, de que o dólar seria 
moeda com poder liberatório.

Ao longo dessa discussão acerca da evolução histórica dos modelos 
monetários, dois aspectos de natureza econômica se destacam, principal-
mente, no modelo atual de moeda fiduciária. Primeiro, em todos os modelos 
a necessidade de confiança no meio de troca dá espaço a assimetrias de 
informação que, ao serem reparadas, provocam novas assimetrias. Segundo, 
o modelo fiduciário de curso forçado dá espaço, além de assimetrias de 
informação, a comportamentos oportunistas da autoridade monetária, 
no sentido de que a gestão monetária não é feita no melhor interesse dos 
agentes econômicos e sim no melhor interesse do governo ou do Tesouro. 
Esse tipo de comportamento oportunista é denominado custo de agência. 

2 Natureza jurídica da moeda e da bitcoin
A discussão proposta sobre a natureza jurídica da moeda, bem inter-

mediário de troca, unidade de conta e reserva de valor, tendo em vista a 
crescente emergência de “moedas” que não têm curso forçado, cuja natureza 
é de bem, evidencia, agora, a dificuldade de classificá-la como coisa corpórea 
ou incorpórea.

Sobre ser coisa móvel não pairam dúvidas. A moeda, dinheiro, circula, 
é transferida de um a outro agente econômico e, sob esta ótica, preenche 
claramente a função de bem intermediário de troca. Na medida em que 
seja aceita como forma para solver obrigações, a moeda permite avançar da 
troca (permuta) para a compra e venda. A estrutura desses contratos – do ut 
des – distingue-se exatamente porque uma das prestações é adimplida em 
moeda. 

A função unidade de conta é convencional e se assemelha a um sinal, 
unifica a informação do que aquela moeda representa. A convenção permite 
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representar, exprimir em números o valor de posições ativas e passivas, 
facilita valorá-las.

Já a função reserva de valor significa que propicia fazer reservas para 
enfrentar eventuais contingências ou necessidades futuras. Poupa-se, 
adquirem-se bens raros (escassos), como, por exemplo, imóveis, obras 
de arte, metais preciosos, pouco ou não sujeitos à deterioração, para se 
precaver de infortúnios.

A vantagem da moeda, notadamente a de curso forçado, é que, diver-
samente de outros bens, tem total liquidez, portanto, quem dispuser de 
moeda não incorreria em perdas se, de improviso, vir-se pressionado por 
alguma necessidade. Outros bens valiosos, mas não líquidos, podem perder 
“valor”, se liquidados (convertidos em moeda) em situações de emergência. 

Atente-se que o valor nominal do dinheiro papel moeda (notas) ou 
moedas metálicas não se confunde com o valor subjetivo nem com o poder 
de compra (associada à função de bem intermediário de troca). Breve retros-
pecto da experiência brasileira prova que, muitas vezes, ao não preservar 
o poder de compra da moeda nacional, esta deixava de servir, seja como 
unidade de conta, seja como reserva de valor. Muitas vezes escolhia-se 
como unidade de conta alguma moeda estrangeira. O sistema de correção 
monetária ou indexação visava pôr fim a esses expedientes privados 
propondo-se a preservar a função unidade de conta da moeda, embora a de 
reserva de valor ficasse em segundo plano. Mais, o valor nominal da moeda 
não exclui a possibilidade de que tenha valor subjetivo.

Moeda é, portanto, o mais líquido dos bens em qualquer economia. 
Nem metais preciosos são líquidos como a moeda. Apenas quando há certeza 
de que metal será convertido em determinada quantidade de moeda, ou 
ainda quando a própria moeda seja cunhada em metal precioso, indiferente 
manter o metal ou a moeda como reserva. A partir da dissociação entre 
moeda circulante e lastro físico (metal precioso), com a criação da moeda 
fiduciária, é que se pode voltar a pensar em diversificar as poupanças recor-
rendo a metais preciosos como reserva de valor.

A emergência da bitcoin – termo que associa bit, utilizado na eletrônica, 
medida virtual, e coin, que significa moeda metálica – confirma Friedman 
(1973). Trata-se de uma moeda virtual, sem existência física. Será mesmo 
moeda? Seguramente não tem curso forçado, não é legal tender, mas tinha 
poder liberatório, servia como bem intermediário de troca e, na medida em 
que era adquirida e guardada, tem-se a impressão que teria, ao menos de 
forma incipiente, função de reserva de valor. 
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Sabe-se que a falta de moeda de curso forçado em certas áreas ou 
comunidades leva à criação de instrumentos que sirvam como bem interme-
diário de troca. Para essas populações, são ou equivalem à moeda. Ou seja, 
a criação de moeda, monopólio do Estado, autoridade monetária, só incide 
sobre a de curso forçado, que não pode ser recusada, mas não elimina o 
exercício da autonomia privada na criação de instrumentos que perfaçam a 
função de bem intermediário de troca.

A bitcoin se assemelha, para fins de classificação, à moeda estrangeira 
que Ascarelli (1957) classificara como mercadoria. Seu poder liberatório 
decorre de pacto entre contratantes, resultado da autonomia privada. 
Retoma-se Ascarelli (1957) para esclarecer que, se essa moeda virtual é 
mercadoria, se circula, cria-se um mercado que opera paralelamente ao 
mercado regular de moedas estrangeiras.

Por circular sem supervisão de qualquer autoridade monetária, por 
não haver garantia de conversibilidade em outra moeda, por inexistir lastro 
(moedas de curso forçado, ou metais preciosos), esse mercado pode levar 
a desastres financeiros. Não há como garantir limites de criação dessa 
mercadoria, portanto, de paridade dessa moeda com qualquer outro bem. 
Falta-lhe a liquidez típica das moedas de curso forçado. E, nada obstante 
esses problemas, a criação dessa moeda virtual, expressão do exercício da 
autonomia privada, não viola norma jurídica cogente.

Se as pessoas, livremente, ajustam entre si que determinado bem 
tem poder liberatório, serve para liquidar obrigações, embora de circulação 
restrita, pode-se pensar em riscos que cada uma das partes aceita e assume. 
Os riscos são alocados pelo contrato. Se, porém, a circulação se expande, a 
falta de controle ou fiscalização pode facilitar o aumento exponencial dos 
riscos até que se atinja o limite da incerteza.

Sabe-se que as ações da autoridade monetária impactam as funções 
da moeda, mas supõe-se que a responsabilidade sirva de freio para evitar 
descalabros. Todavia, lembra-se que no período da República de Weimar, 
na Alemanha, o marco foi destruído em decorrência da emissão de moeda 
visando financiar, ilimitadamente, déficits orçamentários associados ao 
aumento da oferta de crédito.

Diferente a decisão da autoridade monetária norte-americana (Federal 
Reserve Bank), em face da crise do mercado financeiro de 2008, diante do 
temor de quebra do sistema, que elevou a quantidade de moeda existente 
por meio da aquisição de títulos, ou ativos desvalorizados das carteiras de 
instituições bancárias e da adoção da política do quantita veeasing, mas 
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deixando claro que futuramente esse excesso de moeda seria enxugado 
mediante a revenda dos papéis e a elevação da taxa de juros. 

A autoridade monetária deve preocupar-se não apenas com as funções 
da moeda, mas, também, com preservar empregos. Essa dualidade aparenta 
dar lugar a conflitos cuja solução tenderá a privilegiar o primeiro escopo, 
tarefa essa facilitada quando não se exige lastro; metais preciosos, por 
exemplo, como garantia do valor da moeda.

É de se notar que, quando moedas não cumprem alguma das suas 
funções, o que, para alguns estudiosos, pode ocorrer, novamente, por conta 
da aceitação da moeda fiduciária, sem lastro físico e, portanto, sem limite 
claro para a quantidade que pode ser emitida (criada), há consequências 
negativas, entre as quais a perda de confiança na função unidade de conta 
ou reserva de valor. 

Em suma, a moeda de curso forçado é um bem que combina circulação 
física, papel moeda, com circulação virtual ou imaterial. As moedas como a 
bitcoin são bens virtuais e privados, que aceitas como bem intermediário de 
troca, uma das funções da moeda, não têm curso forçado, mas, ajustada sua 
circulação por alguns agentes econômicos, terá, entre eles, poder liberatório.   

Seria, por hipótese, moeda fiduciária, que serve de meio de pagamento 
convencional aceito e reconhecido por alguns agentes econômicos e, dessa 
forma, adquirindo, ao menos entre eles, poder liberatório. Ao definir um 
mercado paralelo, sempre que o bem moeda se tornar escasso ou se 
houver restrições à sua transferência ou convertibilidade, a engenhosidade 
dos agentes econômicos que buscam satisfazer necessidades, próprias ou 
de terceiros, modela estruturas negociais, em um processo de engenharia 
inventiva, combinando negócios jurídicos para chegar a resultado desejado 
para escapar a restrições ou controles estatais. E não se refere aqui ao 
negócio indireto de Ascarelli (1957), nada obstante isso seja uma forma de 
atingir metas.

É o que explicava Friedman (1973), ao discutir a Teoria Quantitativa 
da Moeda nos anos 1950, que equiparava a demanda por moeda àquela 
por serviços, ou seja, entendia que a moeda é um bem, ou, na designação 
dos economistas, uma commodity, um ativo, fator de produção ou bem de 
capital não humano.

Friedman (1973), ao redefinir o escopo da Teoria Quantitativa da 
Moeda, equiparando-a a uma teoria da demanda por moeda, estabelece, 
novamente, lugar de destaque à moeda no arcabouço teórico da política 
econômica. O autor afirma sê-la uma commodity, um ativo econômico com 
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características especiais, as mesmas conhecidas de longo tempo na história 
do desenvolvimento da moeda. Embora distante para Friedman (1973) a 
discussão sobre a natureza jurídica da moeda, reconhece, evidente, que 
liquidez e poder liberatório são características ínsitas a esse ativo. Certa-
mente, o mesmo não reconheceria na bitcoin.

Se, por um lado, a bitcoin é expressão da autonomia privada e não 
viola norma jurídica cogente, o mesmo não pode ser afirmado do ponto de 
vista econômico. De acordo com Ponsford (2015), a bitcoin em discussão é a 
denominada cryptocurrency. Não é da mesma natureza do PayPal ou de moedas 
opacas que denominadas em moedas nacionais são moedas eletrônicas. 

As cryptocurrencies não são denominadas em nenhuma moeda 
fiduciária com poder liberatório, e as operações em que são utilizadas nunca 
são validadas ou supervisionadas por uma terceira parte. Cryptocurrency é 
o tipo mais comum de bitcoin e o que desperta as maiores preocupações.

Embora sejam avaliadas pelas quantidades e qualidades ofertadas no 
mercado virtual, a expressão de seus valores é dada em moeda corrente, 
principalmente em dólares norte-americanos. Portanto, essas moedas 
virtuais são expressas por preços, cuja unidade de conta reporta-se a uma 
moeda corrente conhecida. Dessa forma, pode-se falar em risco e flutuações 
voláteis dos respectivos preços. Logo, as transações com bitcoins podem 
envolver ganhos e perdas de capital, sem, no entanto, serem usadas para 
facilitar transações. 

A bitcoin, cryptocurrency, não é dotada de uma das funções usuais 
de qualquer moeda fiduciária, a capacidade de expressar uma unidade de 
conta. Ao serem escrituradas recorre-se a alguma moeda de curso forçado. 
Além disso, em sendo altamente volátil, as decisões individuais em deter 
moeda envolvem riscos de ganhos e perdas.

Keynes (1964) ressalta que, em troca da elevada e pronta liquidez, a 
moeda deve proporcionar um baixo custo de carregamento6 e probabilidade 
nula ou desprezível de retornos7. Novamente, não há por que se falar em 

6  Custo incorrido pela maioria dos ativos econômicos, exceto a moeda, proveniente do 
gasto ou depreciação pelo seu uso ou mesmo resultante de sua exposição ao longo do 
tempo. Denominado pelo autor carrying cost (KEYNES, 1964, p. 225).

7  Se as probabilidades de retornos positivos ou negativos são nulas ou desprezíveis, o 
risco em deter moeda é muito pequeno ou próximo de valores também desprezíveis. 
Por certo, a elevada liquidez compensa os dois fatores outros que determinam a taxa de 
retorno esperada de um ativo na visão keynesiana.
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bitcoin como moeda. Se variações frequentes e elevadas nos respectivos 
preços ocorrem, há sujeição desse ativo a riscos elevados de seus retornos, 
uma descaracterização do papel econômico de um ativo enquanto moeda.

Embora não cumpra duas das funções clássicas da moeda, a bitcoin 
pode ser vista como um meio de troca que facilita operações. Na verdade, 
pode-se afirmar que é uma criação própria da engenhosidade dos agentes 
econômicos para se desviarem dos custos incorridos em transações interme-
diadas pelo sistema financeiro. Nesse sentido, a bitcoin é meio de troca, cuja 
função primordial é evitar custos que os agentes privados incorreriam se 
utilizassem bancos e/ou instituições financeiras outras como intermediários.

Por fim, cabe observar que, por ser um arranjo em que a circulação 
da bitcoin não passa por supervisão e nem pelo crivo de uma instituição 
reguladora a garantir limites à sua criação, as chances de desastres finan-
ceiros são reais. Existe, porém, nesse mercado virtual, um elemento a 
diferenciar esse bem intermediário de troca em relação ao que se verifica ao 
longo da história da moeda. Trata-se da velocidade e da maneira pela qual a 
informação acerca da emissão e circulação da bitcoin se dá.

Sem dúvida, em sendo um mercado virtual suportado por códigos 
em open sources, a produção e velocidade de circulação da informação são 
diferenciadas. A probabilidade de desastres financeiros existe, mas podem-se 
perceber reduções de assimetrias que diferenciam o comportamento nesse 
mercado. Abre-se, assim, uma porta para mais pesquisas na área e compre-
ensão do por que talvez esse tipo de moeda virtual possa ter vindo para ficar.

Conclusão
Parte-se de modelo econômico em que a moeda assume as funções 

clássicas de reserva de valor, unidade de conta e bem intermediário de troca, 
para chegar ao conceito de moeda fiduciária com poder liberatório, isto é, 
um ativo de natureza jurídica bem definida, ao qual o Estado atribui curso 
forçado: não se pode recusá-la como meio de pagamento, como meio para 
solução de obrigações.

Do ponto de vista econômico, para a qualidade da moeda, enquanto 
bem que desempenha papel de equivalente geral na economia, a confiança 
ao longo do tempo foi essencial, estabelecendo a extensão da aceitação da 
moeda para suas funções. A estabilidade de preços foi, indiretamente, 
outro aspecto relevante, pois determinante da qualidade do papel moeda, 
a moeda fiduciária identificada com a experiência norte-americana. Por 
fim, em tendo poder liberatório por força de norma jurídica cogente, adquire 
a moeda papel funções indissociáveis no mundo contemporâneo.
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Persistem, no entanto, problemas de natureza econômica no modelo 
monetário da moeda fiduciária com poder liberatório. O curso forçado e 
os arranjos sobre os quais o modelo monetário se assentou no tempo para 
garantir sua credibilidade não foram suficientes para eliminar dois problemas 
inerentes a mercados: assimetria de informação e custo de agência.

A qualidade da moeda, medida pela força com que cumpre suas 
funções clássicas, produz uma assimetria de informação no que refere à 
capacidade da moeda em ser confiável e estabilizar o sistema de preços. 
O custo de agência decorre do curso forçado que possibilita às autoridades 
monetárias, no interesse do tesouro público, não administrar a oferta de 
moeda no melhor interesse dos agentes econômicos. Mesmo que se justi-
fique o resultado pela supremacia do interesse público, a existência desse 
tipo de distorção garantida pelo curso forçado da moeda fiduciária é fato.

Insere-se a discussão acerca da natureza jurídica da moeda no contexto 
da crescente emergência das moedas virtuais com poder liberatório, 
consensual entre as partes, embora sem curso forçado e de pouca liquidez, a 
bitcoin, ou moeda virtual não lastreada em outras moedas de curso forçado, 
assemelha-se, para fins de classificação, à moeda estrangeira, mercadoria 
incorpórea, imaterial.

Se a bitcoin é expressão da autonomia privada e não viola norma 
jurídica, o mesmo não pode ser pacificamente afirmado do ponto de 
vista econômico. Embora sejam avaliadas pelas quantidades e qualidades 
ofertadas no mercado virtual, as bitcoins são precificadas em alguma moeda 
corrente, em regra dólares norte-americanos, logo, expressas por preços 
cuja unidade de conta reporta-se a uma moeda corrente conhecida. Sujeitas 
a elevadas volatilidades, as operações que usam bitcoins envolvem ganhos e 
perdas, portanto facilitam a especulação ou arbitragem.

A bitcoin não é dotada de uma das funções usuais de qualquer moeda 
fiduciária, a aptidão para ser unidade de conta. Embora não cumpra duas 
das funções clássicas da moeda, a bitcoin pode ser vista como meio de troca 
que facilita “permutas”. Bitcoin não é moeda, mas meio de troca, cuja função 
primordial é evitar custos.

Moeda meio de troca que visa reduzir custos de intermediação, estaria 
a bitcoin nos remetendo a uma nova era de escambos?

BAROSSI-FILHO, M.; SZTAJN, R. Legal nature of currency and challenges of 
virtual currency. Justitia, São Paulo, v. 204/205/206, p. 251-268, Jan./Dec. 
2013-2014-2015.
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• ABSTRACT: This paper aims to analyze virtual currencies as a means to 
reduce transaction costs. Economic functions of currency, making easier 
to transfer wealth explain practices adopted by governments in creating 
money without rare metal support, until we reached the fiduciary 
currency. Based on Milton Friedman’s discussions, it is easy to understand 
how human creativity achieves goals by modeling financial instruments as 
well as increase risks.

• KEY WORDS: Currency, legal nature. Risks associated to virtual currency.

Referências
AKERLOF, George A. The market for “lemons”: quality, uncertainty and 
the market mechanism. The Quarterly Journal of Economics, v. 84, n. 3, p. 
488-500, 1970. 
ASCARELLI, Tulio. Teoria della concorrenza e dei beni immatreriali. Milano: A. 
Giuffrè, 1957.
FRIEDMAN, Milton. Studies in the Quantity Theory of Money. Chicago: The 
University of Chicago Press, 1973. 
GALBRAITH, John Kenneth. Moeda: de onde veio, para onde foi. 2. ed. São 
Paulo: Pioneira, 1997.
HAMILTON, Earl. American treasure and the rise of capitalism (1500-1700). 
Economica, n. 27, p. 338-357, 1929.
KEYNES, John Maynard. The general theory of employment, interest, and 
money. New York: HBJ Book, 1964.
MARX, Karl. O capital: livro I. São Paulo: Boitempo, 2013.
MISES, Ludwig Von. Ação humana: um tratado de economia. Rio de Janeiro: 
Instituto Liberal, 1990.
PONSFORD, Matthew. A comparative analysis of bitcoin and other decen-
tralized virtual currencies: legal regulation in the People’s Republic of China, 
Canada and the United States, 2105. Disponível em: <http://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2554186>. Acesso em: 10 jan. 2015.
RICARDO, David. Princípios de economia política e tributação. São Paulo: 
Nova Cultural, 1996.
SMITH, Adam. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. 
Indianapolis: Liberty Classics, 1981.
VINCENT, James. What is bitcoin?: a quick guide to the virtual currency, 
how it works, and the possible future, 2014. Disponível em: <http://



268 Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-2014-2015

www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/what-is-bitcoin-
a-quick-guide-to-the-virtual-currency-how-it-works-and-its-possible-
future-9274495.html>. Acesso em: 30 jan. 2015.
WILKINS, Carolyn. Money in a digital world. Disponível em: <http://news.
gc.ca/web/article-en.do?nid=904419>. Acesso em: 30 jan. 2015.







271Interesses Difusos e Coletivos / Difuse and Collective Interests

A Nova Responsabilidade das Empresas 
perante a Administração Pública – Inovações e 

Considerações sobre a Lei “Anticorrupção”

Karen Louise Jeanette KAHN*

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Alguns fatores que motivaram a edição da Lei 
Federal nº 12.846/2013 (Lei “Anticorrupção”). 2 O Brasil e os compromissos 
internacionais de combate à corrupção. 3 Principais alterações trazidas pela 
Lei “Anticorrupção”. 4 Formas de responsabilização das pessoas jurídicas. 
5 A responsabilidade dos administradores das pessoas jurídicas autoras 
dos ilícitos definidos pela Lei “Anticorrupção”. 6 Responsabilização das 
empresas anteriormente à edição da Lei “Anticorrupção”. 7 Penalidades 
aplicáveis às pessoas jurídicas. 8 As empresas estrangeiras também foram 
contempladas pela Lei “Anticorrupção”. 9 A natureza jurídica das sanções 
aplicáveis às pessoas jurídicas autoras de ilícitos contra a Administração 
Pública. 10 A reparação de danos pelas pessoas jurídicas condenadas pelos 
ilícitos definidos na Lei “Anticorrupção”. 11 A desconsideração da persona-
lidade jurídica. 12 O compliance como controle preventivo das infrações 
contra a Administração Pública. 13 O acordo de leniência e a colaboração 
das empresas envolvidas nos ilícitos contra a Administração Pública. 14 O 
acordo de leniência no âmbito das licitações públicas. 15 A necessidade da 
participação do Ministério Público na celebração e acompanhamento dos 
acordos de leniência. 16 A importância da célere regulamentação da Lei 
“Anticorrupção”. Conclusão. Referências.

• RESUMO: O presente artigo traz a lume os principais aspectos sobre a 
responsabilidade civil e administrativa das pessoas jurídicas nacionais ou 
estrangeiras que praticarem atos ilícitos contra a Administração Pública, 
por intermédio de seus representantes legais ou dirigentes. Reflete sobre 
os avanços e perspectivas para a completa integração e eficácia da Lei 
Federal nº 12.846/2013, conhecida como Lei “Anticorrupção” ou Lei da 
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“Empresa Limpa”, e, ainda, aponta as medidas concretas e sanções que 
podem ser aplicadas às pessoas jurídicas, com o propósito não apenas 
de se diminuírem práticas de corrupção como também ilícito interli-
gados, frequentemente perpetrados em nome de pessoas jurídicas. Por 
fim, chama atenção para a coparticipação das pessoas jurídicas, como 
potenciais autoras de ilícitos, na adoção de medidas preventivas em 
seu ambiente empresarial, para o fim de auxiliar nos mecanismos de 
detecção e prevenção geral daqueles crimes, bem como relevando-se 
o papel judicial do Ministério Público e sua participação em acordos de 
leniência no âmbito da Administração Pública.

• PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade empresarial. Administração 
Pública. Compliance. 

Introdução
A edição da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, a chamada 

Lei “Anticorrupção” ou Lei da “Empresa Limpa”, dentre outros aspectos 
positivos, trouxe à luz o reconhecimento, pelo Estado brasileiro, da neces-
sidade de enfrentamento compartilhado da luta contra a corrupção, como 
um mal transnacional endêmico, que, há séculos, subverte os valores da 
ética social, empresarial e da moralidade pública, inclusive em nível inter-
nacional, contaminando a cultura e os hábitos da sociedade brasileira, 
permeando seus diversos segmentos, além de sua estreita vinculação 
com outras formas de delinquência, em especial, o crime organizado, a 
corrupção e a lavagem de dinheiro.

1 Alguns fatores que motivaram a edição da Lei Federal nº 12.846/2013 
(Lei “Anticorrupção”)

Fomentaram essa iniciativa as crescentes manifestações e demandas 
populares, ao lado da forte cobrança de organismos internacionais, em 
prol da adoção de medidas mais rigorosas, pelo legislador brasileiro, para 
coibir práticas que lesionam e oneram a Administração Pública. 

A corrupção, em especial, segundo dados da Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo (Fiesp), tem por consequência a redução 
da eficiência do gasto público e o desestímulo ao investimento privado, 
impactando no nível do Produto Interno Bruto (PIB) per capita. Com efeito, 
os dados do Relatório de 2010 (Corrupção: custos econômicos e propostas 
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de combate)1 revelam que os prejuízos econômicos e sociais gerados pela 
corrupção, no Brasil, já naquela época, apresentavam um custo de 1,38% a 
2,3% do PIB. Dentre estes, apontam-se os que afetam a competitividade das 
empresas, o potencial de crescimento da economia e os índices de desen-
volvimento humano, resultando em um estado de decadência econômica, 
social e moral da sociedade brasileira. 

2 O Brasil e os compromissos internacionais de combate à corrupção 
Em dezembro de 2013, a ONG Transparência Internacional, por meio 

do chamado Índice de Percepção da Corrupção (CPI), produziu relatório, 
segundo o qual o Brasil, ocupava a 72a posição no ranking mundial, em meio 
a 177 países analisados, em um movimento decrescente em relação a 2010 
(69a posição), marcando um score de 42 pontos. Tal classificação manteve o 
Brasil, ainda, atrás de diversos países das Américas, não obstante signatário 
de importantes Convenções Internacionais, em vigor, como a Convenção da 
OEA de 1996 (Convenção Interamericana contra a Corrupção), da OCDE de 
1997 (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que 
trata do combate ao suborno de oficiais públicos estrangeiros em transações 
comerciais internacionais) e da Organização das Nações Unidas (ONU) de 
2003 (Convenção de Mérida – que proíbe práticas de suborno envolvendo 
funcionários públicos estrangeiros e nacionais). 

No início de 2016, a Transparência Brasil já dava conta que o país 
avançara novamente nos índices de corrupção, tendo alcançado a 76a posição 
no ranking sobre a percepção de corrupção no mundo, segundo divulgado pela 
Transparência Internacional, em janeiro de 2016. O índice brasileiro foi de 38 – 
cinco pontos a menos que em 2014, quando o país ficou em 69o lugar. Naquele 
ano, em meio aos 175 países analisados, o Brasil recebeu o pior resultado, 
como nação, no relatório de 2015 da Transparência Internacional, em compa-
ração com o ano anterior. Dentre alguns dos motivos que teriam resultado na 
deterioração do Brasil no mencionado ranking, segundo declaração da ONU, 
podem ser destacados: o escândalo da Petrobras, os problemas na economia 
e o crescimento do desemprego. Para honrar compromisso assumido inter-
nacionalmente, no que toca à edição de legislação que penalizasse, inclusive, 
as empresas por crimes de corrupção internacional, o Brasil empenhou-se 

1 Disponível em: <www.fiesp.com.br/arquivo-download/?id=2017>. Acesso em: 20 
jun. 2016.
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na edição da Lei nº 12.846/2013. O referido diploma legal trouxe, para o 
ordenamento jurídico pátrio, instrumentos normativos importantes para 
auxiliar no combate preventivo e repressivo daqueles ilícitos, desta feita, 
alargando, de fato, o universo de sujeitos legais potencialmente ativos e 
passíveis de punição civil e administrativa.

Essa iniciativa já fora precedida por diversas legislações estrangeiras 
que punem as práticas de corrupção, como as da Alemanha (de 1998 e 
a adoção do programa de whistleblowers ou “denunciantes dentro da 
empresa”), França (2007), Itália (2012), Estados Unidos da América (1997, 
com o chamado Foreign Corruption Practices Act (FCPA) – que reprime 
as práticas de corrupção, quando, também, perpetradas no exterior, 
envolvendo empresas americanas, seus cidadãos e residentes naquele 
país) e Inglaterra (Bribery Act, de 2010, ainda mais severa, ao crimina-
lizar a ausência na adoção de medidas preventivas anticorruptivas pelas 
empresas). No cenário internacional, inclusive, há exemplos recentes de 
condenações de empresas multinacionais que infringiram as legislações 
apontadas, e mesmo de empresas nacionais, que, atualmente, respondem 
por tais práticas, como por exemplo, suborno internacional, perante a 
Justiça norte-americana.

3 Principais alterações trazidas pela Lei “Anticorrupção”
A chamada Lei “Anticorrupção”, muito embora padeça de algumas 

lacunas no que toca a importantes aspectos ainda por regulamentar, 
adotou disciplina mais rigorosa quanto à prática de atos que atentam 
contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra os princípios 
da Administração Pública e compromissos internacionais assumidos pelo 
Brasil, determinando a responsabilização de pessoas jurídicas – sociedades 
empresariais, simples, personificadas ou não, fundações, associações, 
nacionais ou estrangeiras, com sede, filial ou representação no território 
brasileiro, constituídas de direito ou de fato –, como autoras ou partícipes 
de referidas infrações. Para tanto, veicula instrumentos de reconhecida 
valia para o seu melhor e mais frontal enfrentamento, ao mesmo tempo, 
apontando para a insuficiência dos mecanismos legislativos já existentes 
no ordenamento pátrio. 

Trata-se de diploma legal pioneiro, no sentido de impor sanções 
pecuniárias e outras de cunho administrativo e civil, por meio de processo 
administrativo e/ou judicial, a empresas condenadas no âmbito das práticas 
contra a Administração Pública. Seu alcance, ademais, visa arrefecer, 
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além da própria corrupção, práticas infracionais interligadas ou reflexas 
– a exemplo dos atos de improbidade administrativa, fraudes à licitação, 
formação de cartel, evasão de divisas e lavagem de dinheiro – os quais, 
no âmbito das infrações contra a Administração Pública, são frequen-
temente perpetrados em nome de pessoas jurídicas, muitas delas, 
concebidas como entes de complexa composição societária, justamente 
para diluir responsabilidades e dissimular ilícitos de seus titulares. 

4 Formas de responsabilização das pessoas jurídicas
As pessoas jurídicas responderão, objetivamente, como autoras ou 

partícipes, por lesões à Administração Pública que malferirem seus bens, 
direitos e interesses, quer na órbita civil ou administrativa, e mesmo 
quando derivadas de infrações penais de seus dirigentes, prepostos e 
empregados, praticados em seu nome – como atos de corrupção e de 
fraudes à licitação –, devendo ser civilmente responsáveis por estes, pelo 
financiamento de atos ilícitos definidos na Lei, utilização de interposta 
pessoa para essas práticas ou ocultação de seus beneficiários.

Instituiu, assim, o legislador, novos meios para debelar condutas de 
empresas que se mostram arraigadas à prática inescrupulosa do “molhar 
as mãos” de agentes públicos, obtendo, em contrapartida concomitante 
ou futura, vantagens ilícitas nos atos negociais e contratos com a Adminis-
tração Pública. Nesse sentido, buscou a Lei nº 12.846/2013, desta feita, 
parceria com esses agentes econômicos, como protagonistas, benefici-
ários diretos ou indiretos dessas práticas, à frente de quem as controla.

5 A responsabilidade dos administradores das pessoas jurídicas autoras 
dos ilícitos definidos pela Lei “Anticorrupção”

A responsabilização civil das pessoas jurídicas de direito privado, 
por sua vez, não exclui a possibilidade de responsabilização pessoal, 
inclusive criminal, de seus dirigentes ou administradores, na medida 
de sua culpabilidade, ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora 
ou partícipe do ato ilícito, a exemplo do que já preconiza o art. 43 do 
Código Civil com relação às pessoas jurídicas de direito público interno. 
Da mesma forma, eventual e anterior apuração da responsabilidade 
individual dos dirigentes ou prepostos da pessoa jurídica não impede 
seja esta acionada, para os fins da Lei nº 12.846/2013.
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6 Responsabilização das empresas anteriormente à edição da Lei 
“Anticorrupção”

Até a edição da Lei nº 12.846/2013, permitia-se, apenas, a punição 
pessoal do agente público flagrado, por conta da prática de atos de impro-
bidade ou por delitos contra a Administração Pública, como a corrupção, 
peculato e concussão. A empresa eximia-se de qualquer responsabilidade, 
que acabava por ser transferida à pessoa física que o praticou, em regra, 
ao seu empregado, ante a dificuldade de se provar que atuava seguindo 
ordens, ou, quando muito, ao seu administrador ou sócio-gerente, sendo sua 
demissão a medida mais profilática anunciada pela empresa para “minimizar 
o dano”, mas sem que isso, em verdade, alterasse o perfil antiético e ilegal de 
sua atuação empresarial. Em casos outros, pessoas jurídicas vinham sendo 
utilizadas como um anteparo jurídico para encobrir condutas pessoais de 
seus dirigentes, blindando-os de ações fiscalizatórias e persecutórias, em 
especial, por meio de estratégias e artifícios societários, que dificultavam a 
sua identificação e responsabilização individual.

Por isso é que, atualmente, as empresas não mais poderão alegar o 
desconhecimento dos atos de seus prepostos, em ações envolvendo órgãos 
estatais, e terão que responder, objetivamente, pelo acobertamento dessas 
práticas ilícitas, inclusive por não terem evitado o pagamento da propina ou 
suborno a um dado agente público, eventualmente constatado. E é por essa 
razão, também, que a responsabilização prevista para as pessoas jurídicas 
– e que inclui as empresas coligadas, controladas e consorciadas no âmbito 
da Lei “Anticorrupção” – independe de alterações contratuais ou societárias 
de qualquer espécie que lhe sobrevenham, evitando que esses expedientes 
venham confundir ou tangenciar as autoridades públicas encarregadas da 
investigação, para diluir ou desviar a sua condição de agente primeiro na 
prática do ato ilícito.

7 Penalidades aplicáveis às pessoas jurídicas
Atualmente, a pessoa jurídica que ilegalmente transacione com 

agentes do Poder Público passa a ser alvo de processo administrativo e 
judicial, que abrange, dentre as sanções possíveis: o pagamento de multa (até 
20% do faturamento anual bruto, ou de até 60 milhões de reais), proibição 
de receber incentivos, empréstimos ou financiamentos do Poder Público, 
suspensão ou interdição parcial de suas atividades ou mesmo sua dissolução, 
além da proibição de participar em licitação e de com ela contratar, esta 
última, também já cominada pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. As 
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referidas penalidades são fixadas sem prejuízo da obrigação de reparação 
total do dano causado ao erário público, esta igualmente já prevista na Lei de 
Licitações, como condição para a reabilitação da empresa, visando a novas 
contratações com o Poder Público.

8 As empresas estrangeiras também foram contempladas pela Lei 
“Anticorrupção”

O Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, que regulamenta a 
Lei nº 12.846/2013, deixou clara a preocupação do legislador em estender 
a eficácia de seus comandos às empresas estrangeiras, suas filiais, e com 
representação ou sede no território brasileiro, as quais, com alguma frequ-
ência, invocavam normas internacionais não aplicáveis no Brasil, logrando 
desvencilhar-se da responsabilidade por seus atos ilícitos aqui praticados.

A praxe revela, ainda, que algumas delas, sem grande comprometi-
mento com as regras que regem as relações econômicas com a Administração 
Pública brasileira, encontram, em especial, no âmbito das contratações 
públicas – e ao lado de outras empresas nacionais – um ambiente propício 
para a formação de cartéis, de fraudes à licitação, de ações de corrupção e 
lavagem de dinheiro, devendo ora responder, ao lado dos agentes públicos 
eventualmente envolvidos, pelos atos ilícitos em que incorrerem, nos termos 
definidos pela Lei “Anticorrupção”.

Por fim, a importância da nova disciplina trazida pela lei em comento, 
particularmente, no tocante ao seu propósito de instituir um controle 
preventivo de ilícitos praticados por pessoas jurídicas contra a Administração 
Pública, ganha especial relevo com relação às empresas multinacionais 
sediadas no país ou por meio de suas filiais. Essas empresas possuem um 
importante papel, como agentes de integração econômica e social, geradoras 
de empregos e empreendedoras de condutas, cujos valores tendem a se 
irradiar no meio empresarial e social – inclusive em nível transnacional –, 
criando padrões de comportamento e de cultura empresariais, e podendo 
afetar, direta ou indiretamente, importantes segmentos da economia 
nacional. Assim sendo, eventual atuação que não esteja pautada pela 
devida lisura, pelo exercício de suas atividades, interfere, sensivelmente, na 
construção e no exercício da ética empresarial, bem assim na responsabi-
lidade social das empresas, de forma geral, razão pela qual a presente Lei 
tem o condão, também, de incentivar suas boas práticas, monitorando os 
seus procedimentos de prevenção de ilícitos cíveis e criminais, no âmbito da 
corrupção nacional e internacional.
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9 A natureza jurídica das sanções aplicáveis às pessoas jurídicas autoras de 
ilícitos contra a Administração Pública 

A previsão de severas sanções, inclusive pecuniárias, perdimento de 
bens e outras que poderão afetar diretamente o próprio funcionamento da 
empresa, gera a ideia de uma lei com perfil de responsabilização penal, mas 
sob o fundamento de simples responsabilidade objetiva, por meio da qual, 
para fins de eventual condenação, dispensa-se a comprovação da culpa do 
agente, no caso, da pessoa jurídica.

Porém, a sistematização de suas regras indica que o legislador cuidou 
de compartimentar as diversas formas de responsabilização, justamente 
atentando para a essência e natureza dos ilícitos possíveis de serem prati-
cados por pessoas jurídicas, não obstante o rigor empregado, buscando um 
enfoque amplo e multidisciplinar para prevenir e combater, eficazmente, as 
aludidas infrações, em particular, de acordo com o formato recomendado 
pela própria Convenção de Mérida.

Primeiro, é a própria lei civil que dá sustentação às sanções previstas na 
Lei nº 12.846/2013, na medida em que conferiu ao legislador a possibilidade 
de penalizar a pessoa jurídica que empreender atos ilícitos de natureza civil e 
administrativa contra o patrimônio ou quaisquer interesses da Administração 
Pública, ainda que praticados por comando de seus administradores. É, na 
prática, a tradução do disposto no art. 47 do Código Civil, segundo o qual 
“obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites 
de seus poderes definidos no ato constitutivo”. Dessa maneira, as empresas 
que incorrerem nas infrações abarcadas pela Lei nº 12.846/2013 respon-
derão objetivamente, a despeito e independentemente da culpa individual 
de seus dirigentes, a ser apurada em procedimento ou ação diversa. 

Trouxe, ainda, o legislador, para o bojo do referido diploma legal, a 
regra civil preconizada para as pessoas jurídicas de Direito Público interno, 
estendendo-as, igualmente, às sociedades privadas, segundo a qual, a teor 
do art. 43 do Código Civil, “as pessoas jurídicas de direito público são civil-
mente responsáveis por atos de seus agentes, que, nessa qualidade, causem 
danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do 
dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.

Nesse caso, e nessa fase primeira de detecção de ilícitos contra a 
Administração Pública, e desde que se estabeleça o nexo de causalidade entre 
a conduta e o resultado danoso à Administração Pública, inviável se revela 
qualquer discussão envolvendo eventual culpa da empresa, justamente 
pelo fato de que o conceito de culpabilidade – a englobar a noção de culpa 
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stricto sensu e dolo – pressupõe ação ou omissão humana, inadequados à 
natureza da pessoa jurídica, como ser abstrato que é, muito embora sujeito 
legalmente apto a praticar atos jurídicos, incorrendo em ações e infrações.

Segundo, e acentuando-se o caráter civil e administrativo do referido 
diploma legal, o legislador previu o dever de a empresa publicar, em meios 
de comunicação de ampla circulação, decisão de sua condenação, que 
também deve ser inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) como forma de 
acautelar e alertar os consumidores, além da própria Administração Pública, 
na aquisição de seus produtos e serviços.

Às penalidades administrativas mencionadas, somam-se ainda as 
previstas no art. 6º da Lei nº 12.846/2013 – multa de 1% a 20% e publicação 
extraordinária da decisão condenatória –, para serem aplicadas autonoma-
mente, ou em caso de não ter sido adotada medida de caráter investigativo 
pela autoridade pública administrativa competente.

Sanções judiciais, como perda de bens, direitos e valores que sejam 
produtos do ilícito praticado pela empresa, suspensão ou interdição parcial 
de suas atividades, sua dissolução e/ou vedação de receber recursos 
púbicos, aplicáveis judicialmente à pessoa jurídica, após ajuizamento de 
ação pelo Ministério Público ou Advocacia Pública competente, por si só não 
as autodefine como sendo de cunho penal, a demandar a comprovação de 
culpa da pessoa jurídica ou de seus dirigentes, sendo algumas delas também 
previstas na Lei de Improbidade (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992) e na 
legislação que rege o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 4.595, de 31 de 
dezembro de 1964), no âmbito administrativo-financeiro. 

Daí por que de formatação adequada o modelo de responsabilidade 
objetiva empregado na lei, e que visa atender, com maior celeridade, à 
necessidade da constatação primeira do ato e do resultado ilícito com 
responsabilização do agente econômico, ligado, primeira, direta ou indireta-
mente à sua prática.

10 A reparação de danos pelas pessoas jurídicas condenadas pelos ilícitos 
definidos na Lei “Anticorrupção”

Com base nas premissas apontadas, a Lei nº 12.846/2013 cuidou, 
justamente, de delimitar “territorialmente” o âmbito da responsabilização 
civil e administrativa desses agentes. Dessa maneira, prevê, em caso de 
condenação administrativa ou judicial, o dever de a empresa promover a 
reparação integral do dano causado – anteriormente apenas afeta à pessoa 
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física e agente público. Observa-se que, inobstante haja processo adminis-
trativo concluído em seu desfavor – e que já autoriza, desde logo, a aplicação 
das sanções prescritas –, a reparação do dano demanda a necessidade do 
ajuizamento de outro processo administrativo pelo Poder Público.

Já no caso de ajuizamento de ação judicial pelo Ministério Público ou 
Advocacia Pública competente, para a responsabilização da empresa que 
tiver sido autora de condutas tipificadas pelo artigo da Lei nº 12.846/2013, a 
obrigação de reparar o dano decorre diretamente da sentença condenatória 
ou de procedimento de liquidação que lhe sobrevenha.

11 A desconsideração da personalidade jurídica
Em contraponto à adoção da regra da responsabilidade objetiva, 

consignou o legislador a possibilidade da desconsideração da personalidade 
jurídica da empresa envolvida, com a extensão de sua eventual responsabi-
lidade pelos atos ilícitos aos seus prepostos ou dirigentes com poderes de 
administração. Quanto a esse tópico, reproduziu, também, regra do Direito 
Privado (art. 50 do CC), autorizando tal medida, se comprovado restar, durante 
o processo administrativo, que a utilização da pessoa jurídica se deu com 
abuso da personalidade jurídica (utilização da empresa como fachada), para 
o encobrimento de prática das infrações previstas na lei (desvio de finalidade) 
ou para provocar confusão patrimonial. Neste caso, tais circunstâncias 
demandam, extensivamente, a comprovação da conduta intencional por parte 
de seus administradores e sócios com poderes de direção quanto a tais propó-
sitos, a ser apurada, com as garantias da ampla defesa e do contraditório.

12 O compliance como controle preventivo das infrações contra a Adminis-
tração Pública

A Lei nº 12.846/2013 instituiu o chamado compliance (programa de 
integridade), a ser adotado pelas pessoas jurídicas em suas relações negociais 
com o Poder Público, já utilizado por muitas empresas privadas e, de regra, 
pelas instituições financeiras. 

Trata-se de importante ferramenta, que vem ao encontro de uma 
forte demanda social e de órgãos internacionais, para que o Brasil desen-
volvesse mecanismos de ordem preventiva contra a corrupção e delitos que 
lesem a Administração e o patrimônio públicos. O objetivo é buscar que as 
empresas criem, em seu âmbito, formas de controle interno, de segurança e 
auditoria, com uma disciplina contábil mais rigorosa, tudo consubstanciado 
em normas, regulamentos, padrões, políticas de ética empresarial e de lisura 
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nas relações jurídicas, inclusive contratuais, com o Poder Público, capazes 
de levar, em tempo, à detecção e à repressão de aludidas práticas. Esse tipo 
de regramento interno – e que demanda uma ação mais transparente pelas 
empresas que se relacionam com a Administração Pública, a exemplo da 
transparência legalmente exigida e regulamentada para suas próprias ações 
(Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, e Decreto nº 7.185, de 27 
de maio de 2010) – deve abranger, em tese, desde a verificação da integridade 
na atuação da própria empresa, confiabilidade de seus negócios, regras de 
visitação, pelos agentes públicos, e os relacionamentos e comunicações com 
estes travados pela empresa, pagamentos sem causa, até a realização de 
atos negociais e procedimentos de contratação com o Poder Público, por 
meio de seus servidores ou entes que o representam.

A referida previsão, além de imprimir um conceito muito mais abran-
gente do combate convencional à corrupção e demais infrações que afetam 
os valores, bens e interesses da Administração Pública, traz, como pedra de 
toque, a necessidade de um controle social, por meio dos agentes econô-
micos envolvidos nessas ações, devendo estimular, inclusive, a participação 
de funcionários da própria empresa, auxiliando-os, tecnicamente, e em sua 
rotina de trabalho, na identificação e denúncia de atos suspeitos, desvios ou 
atos que indiquem supostas irregularidades nas relações da companhia com 
o Poder Público.

Ademais, a comprovação, pela empresa investigada, da existência 
ou aprimoramento desse tipo de controle interno e de procedimentos que 
foquem em uma política e em uma prática de ética e integridade nesse campo, 
é fundamental e deve ser considerada pela autoridade pública na aplicação 
de sanções administrativas e judiciais, nos termos da Lei nº 12.846/2013.

13 O acordo de leniência e a colaboração das empresas envolvidas nos 
ilícitos contra a Administração Pública

Como forma de contrabalançar o considerável rigor da Lei nº 12.846/2013, 
foram previstos benefícios às empresas que, muito embora envolvidas em 
infrações dessa ordem, também cooperem com as investigações. 

Assim, passa a ser autorizado o chamado Acordo de Leniência, já 
anteriormente desenhado pela Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, 
cuja aplicação vem alcançando significativos resultados, de ordem adminis-
trativa e penal, inclusive em nível internacional, na obtenção de provas 
para a comprovação de ilícitos no âmbito das infrações anticoncorrenciais, 
como os cartéis.
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No caso da Lei nº 12.846/2013, desde que a pessoa jurídica, de 
forma inédita – e antes de qualquer outra – reporte, à autoridade pública 
competente, os fatos infracionais de que teve conhecimento, confesse 
e cesse com a prática ou envolvimento na infração, identifique as demais 
empresas eventualmente participantes e coadjuvantes no(s) ato(s) ilícito(s) 
praticado(s) contra a Administração Pública, procedendo à entrega, à mesma 
autoridade, de informações e documentação suficiente para comprovar a sua 
prática e autoria, poderá ser beneficiada com a redução da pena de multa 
em até dois terços ou com a isenção da aplicação de determinadas sanções, 
como a proibição à pessoa jurídica de receber recursos do Poder Público ou 
entidades que o representem, no período de um a cinco anos.

A isenção em referência, porém, é parcial, na medida em que a lei 
enumera os benefícios com os quais a empresa pode ser contemplada, 
não a isentando de responder ao processo administrativo ou judicial, 
nem das demais sanções daí decorrentes, se condenatórias as respec-
tivas decisões, a despeito do cumprimento do próprio acordo, inclusive, 
remanescendo a responsabilidade da empresa leniente pela reparação 
integral do dano causado.

Esse modelo de leniência exprime parâmetros mais severos, diferen-
ciando-se, de certa maneira, do alcance da Lei nº 12.529/2011, que estabelece 
a possibilidade da extinção da punibilidade administrativa e mesmo penal 
processual de forma integral, a depender da extensão da colaboração da 
empresa na apuração das práticas em que se confessou envolvida, incluindo 
seus dirigentes.

De toda sorte, para a obtenção dos benefícios oriundos do acordo 
de leniência, indispensável se faz o cumprimento de suas condições, e será 
avaliada segundo o grau de eficácia e extensão da colaboração da empresa 
leniente, junto às autoridades investigadoras.

14 O acordo de leniência no âmbito das licitações públicas
Destaca-se a previsão acerca da possibilidade de a própria Adminis-

tração Pública celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica responsável 
pela prática de ilícitos no âmbito das licitações públicas, para fins de isenção 
ou atenuação das sanções administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 
no 8.666/1993, dentre as quais: multas, pelo atraso injustificado, inexecução 
total ou parcial do cumprimento dos contratos, penas de advertência, 
suspensão temporária, impedimento de contratar com a Administração 
Pública e até declaração de sua inidoneidade para com ela licitar. 
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Eventual descumprimento do acordo de leniência pela empresa, 
inclusive, gera, por lei, o impedimento de esta celebrar um novo, no prazo de 
três anos, a partir do conhecimento pela Administração Pública proponente. 
Nesse caso, ou em sendo rejeitada a proposta de acordo, a empresa ficará 
sujeita às mesmas sanções previstas anteriormente à sua celebração, não 
valendo, porém, como meio de prova, o reconhecimento de seu ato ilícito, 
caso o acordo venha a ser rejeitado.

Trata-se, em verdade, de um passo à frente nos métodos investigativos, 
para facilitar a identificação das fraudes praticadas no âmbito das licitações e 
de seus envolvidos, de apuração alongada e de prazos prescritivos reduzidos.

Depreende-se, portanto, que a instituição, pela Lei nº 12.846/2013, 
do acordo de leniência, no âmbito da apuração das infrações por pessoas 
jurídicas contra a Administração Pública, veio fortalecer e contribuir para a 
instrução dos procedimentos administrativos e judiciais instaurados a partir 
de seu cometimento, estimulando, de um lado, a maior cooperação de 
empresas envolvidas nessas práticas e, de outro, auxiliando as autoridades 
públicas na obtenção mais célere de provas e na identificação de outros 
eventuais coparticipantes dos ilícitos.

15 A necessidade da participação do Ministério Público na celebração e 
acompanhamento dos acordos de leniência

Neste passo, é indispensável ressaltar a alteração na Lei nº 12.846/2013, 
pela Medida Provisória nº 703, de 18 de dezembro de 2015, a fim de consignar 
a participação do Ministério Público, da esfera civil e criminal, estadual e/ou 
federal, e da Advocacia Pública competente, na celebração do acordo, ao 
lado da Controladoria Geral da União (órgão competente para celebrar os 
acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo e de atos lesivos contra a 
Administração Pública estrangeira), ou mesmo junto aos representantes do 
Poder Legislativo ou Judiciário – em cuja esfera o ilícito decorrente da Lei nº 
12.846/2013 tiver sido praticado – como forma de dar ao Ministério Público 
Federal ou Estadual conhecimento dos atos infracionais praticados sob sua 
esfera e de compatibilizá-los com futuros ajuizamentos de ações de impro-
bidade administrativa, de reparação de danos ou de ações penais atreladas 
ao mesmo fato.

Ocorre que, com base na legitimidade conferida pela Lei “Anticor-
rupção” ao Ministério Público e à Advocacia Pública, podem ambos ajuizar 
ação civil contra a pessoa física infratora, bem assim requerer a aplicação 
de sanções – como a da proibição temporária de obter recursos do Poder 
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Público ou de suas entidades –, objeto de possível isenção no acordo de 
leniência. Assim sendo, emana como conclusão lógica a imprescindibilidade 
da participação de ambos os órgãos na sua celebração, pelo seu patente 
interesse jurídico, inclusive para o próprio acompanhamento de seu cumpri-
mento pela empresa leniente.

Do contrário, são grandes os riscos de decisões e postulações contra-
ditórias: na esfera administrativa, de um lado, com a eventual propositura 
do acordo de leniência por representante do Poder Público e proposta de 
isenção de penas; de outro, e na esfera judicial, quando, por desconhecer a 
leniência proposta, ajuíza o Ministério Público pleito judicial com pedido de 
condenação para os mesmos fatos e ilícitos nela tratados. 

A própria Lei nº 12.846/2013, inclusive, declara que a responsabi-
lidade da pessoa jurídica reconhecida em âmbito administrativo não afasta 
a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial, a não ser que, 
conjuntamente com as demais autoridades, o Ministério Público fosse, 
igualmente, signatário do referido acordo de leniência, caso em que deve 
ou não acordar acerca da isenção ou atenuação de penalidades. Ademais, 
não seria vinculativo o referido acordo, sem a participação desses órgãos, 
sob pena de se promover o engessamento de suas ações e prerrogativas, 
na defesa judicial de bens, direitos e interesses, protegidos tanto pela Lei de 
Improbidade quanto pela Lei Penal.

A participação do Ministério Público na celebração dos acordos de 
leniência pode, ademais, resultar na otimização e concentração na coleta 
de provas, com o seu possível compartilhamento, dentro do universo de 
apuração das responsabilidades administrativa, civil e criminal, atendendo 
ao princípio da economia processual e impedindo que avancem, a passos 
largos, os prazos prescritivos.

16 A importância da célere regulamentação da Lei “Anticorrupção”
É de suma importância o Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015,  

regulamentando, além do próprio instituto do compliance e seus parâmetros 
de avaliação, a identificação e formas de responsabilização civil, adminis-
trativa e penal das autoridades públicas que tenham deixado de adotar, de 
forma culposa ou dolosa, as providências necessárias à apuração dos fatos 
tratados pela Lei nº 12.846/2013. 

Ocorre que, não sendo instaurados processos administrativos de 
responsabilização de pessoas jurídicas, nos casos legais – e em desconhe-
cendo o Ministério Público essas circunstâncias – aumenta-se o risco concreto 
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da prescrição das infrações cometidas, inclusive com relação a outros delitos 
possivelmente correlatos, de persecução devida pelo Ministério Público, o 
que resultará em impunidade da pessoa jurídica envolvida. 

Da mesma forma, disposição normativa complementar deve vir 
regulamentar eventual omissão (culposa ou dolosa), da autoridade pública 
competente, para deflagrar os referidos processos, assim impedindo que o 
esforço da lei no seu propósito de coibir as práticas ilícitas reste inócuo ou 
arrefecido.

Observa-se, ainda, que eventual sanção imposta à pessoa jurídica 
judicialmente condenada em âmbito estadual, federal ou municipal, 
referente à proibição temporária de receber incentivos, subvenções, 
doações de órgãos públicos ou instituições financeiras públicas, deve surtir 
efeitos em todas e quaisquer outras esferas de Poder, no âmbito da Adminis-
tração Pública. A intenção do legislador, neste caso, é visivelmente voltada a 
prestigiar valores como a ética e integridade empresariais e a moralidade no 
trato da coisa pública, em todos os níveis, não cabendo, nesse caso, fazer-se 
distinção não prevista na lei.

Conclusão
É certo que o combate a crimes contra a Administração Pública e a 

corrupção, em particular, demanda, invariavelmente, a conjugação de 
esforços dos diversos segmentos da sociedade (no setor privado e público), 
baseado na criação e fortalecimento dos métodos e práticas de prevenção e 
repressão a esses delitos, monitoramento e controle das ações e gastos do 
Poder Público, regulamentação do financiamento das campanhas eleitorais, 
bem assim na atuação e reestruturação de uma justiça mais célere e eficaz, 
de modo a impedir que suas deficiências se traduzam, ao final dos processos 
judiciais (civis e penais), em estímulo a novas práticas nessa órbita de ilícitos.

Até aqui, porém, e cumprindo o Estado brasileiro com mais um dos 
importantes compromissos internacionais assumidos, no âmbito da coope-
ração transnacional, no que tange ao combate à corrupção, e, sobretudo, no 
campo da prevenção das infrações contra a Administração Pública, tem-se 
a Lei nº 12.846/2013 e seu novo arcabouço legal – ao lado de importantes 
diplomas legais, como o de acesso à informação pública, da transparência da 
gestão fiscal, do crime organizado e da lavagem de dinheiro – como um avanço 
significativo, em face de outras legislações estrangeiras de reconhecido rigor 
nesse aspecto, estabelecendo vetores importantes para propiciar à sociedade 
brasileira e, especialmente, ao segmento empresarial que interage com o 
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Poder Público, uma mudança cultural e de condutas, quiçá eficaz na redução 
da larga impunidade no âmbito desse tipo de infrações.

KAHN, K. L. J.  The new corporate accountability in view of the Public Admin-
istration – innovation and considerations about the “Anti-Corruption” Law. 
Justitia, São Paulo, v. 204/205/206, p. 271-287, Jan./Dec. 2013-2014-2015.

• ABSTRACT: This article brings to light the main aspects about the civil 
and administrative responsability of the legal entities, which commit 
unlawful acts against the Public Administration through their legal repre-
sentatives or controllers, bringing to reflection the improvements and 
perspectives for the whole integration and efficacy of the Federal Law 
No. 12,846/2013, known as the “Anti-Corruption” Law or Law of “Clean 
Company”. Furthermore, the text points out the concrete measures and 
sanctions, which may be taken against the companies, intending, not only 
to diminish the acts of corruption, as well as of the correlative infractions 
often perpetrated in their names. At last, we highlight the participation 
of the legal entities, as potencial perpetrators of infractions, in adopting 
preventive measures within the enterpreneurial environment, as a way of 
providing mecanisms for detection and general prevention of those crimes, 
besides the judicial hole of the Prosecution Office and its participation in 
the Leniency Agreements within the Public Administration. 

• KEY WORDS: Companies responsability. Public Administration. 
Compliance.
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Defesa de Grupos Raciais, Étnicos e Religiosos

Hugo Nigro MAZZILLI*

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Questões conceituais. 2 A proteção das minorias. 
3 A discriminação positiva. Conclusão. Referência.

• RESUMO: A Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) passou por 
recente modificação (com a Lei nº 12.966/2014), permitindo a defesa 
da honra e da dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos. O artigo 
faz a análise conceitual desses termos, analisa a chamada discriminação 
positiva e conclui pela necessidade de busca de um equilíbrio adequado 
na proteção dos valores democráticos.

• PALAVRAS-CHAVE: Ação civil pública. Defesa de grupos raciais. Defesa de 
grupos étnicos. Defesa de grupos religiosos. Democracia. Proteção das 
minorias. Discriminação positiva.

Introdução
A Lei nº 12.966, de 24 de abril de 2014, modificou a Lei da Ação Civil 

Pública (LACP) – Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 –, para acrescentar, 
entre os objetos da tutela coletiva, a defesa da honra e da dignidade de 
grupos raciais, étnicos ou religiosos (arts. 1º, VII, e 4º); estendeu, ainda, a 
possibilidade de agir às associações que incluam, entre as finalidades institu-
cionais, a proteção aos direitos de referidos grupos (art. 5º, V, b).

Em razão disso, a LACP, que já permitia a defesa do meio ambiente, 
do consumidor, do patrimônio cultural (bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico), da ordem econômica, da ordem 
urbanística e de outros interesses difusos e coletivos, passou também 
a permitir, agora de modo expresso, a defesa da honra e da dignidade de 
grupos raciais, étnicos ou religiosos.

*  Professor Emérito da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Procurador de 
Justiça aposentado. Ex-membro do Conselho Superior do Ministério Público do Estado 
de São Paulo. Ex-Presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Bacharel em 
Direito pela Universidade de São Paulo (USP).
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Sob o aspecto técnico, a alteração nem era necessária, porque a LACP 
não se limitava a proteger os interesses transindividuais nela expressamente 
mencionados (como o meio ambiente, o consumidor etc.), mas sim já 
consagrava a previsão de uma norma residual ou de extensão, segundo a 
qual o uso da ação civil pública se prestava à defesa de quaisquer outros 
interesses difusos ou coletivos (art. 1º, IV). Assim, embora o acréscimo não 
fosse necessário, sob o aspecto prático foi inovação proveitosa, porque tem 
caráter didático, ao permitir que o aplicador da lei (advogados, membros do 
Ministério Público, juízes, tribunais) tenha compreensão mais clara e exata 
de que a proteção até mesmo de grupos minoritários também está contida 
na lei. Evitam-se ou, ao menos, minimizam-se as oscilações da doutrina e da 
jurisprudência a respeito da questão. 

1 Questões conceituais
E o que vem a ser a proteção à honra e à dignidade dos grupos raciais, 

étnicos ou religiosos?
Nos últimos tempos, a ciência já demonstrou que as diferenças bioló-

gicas entre as pessoas (cor da pele, tipo de cabelo, características de olhos, 
estatura etc.) não são suficientes para admitir a existência de raças humanas. 
A raça humana é uma só, pois essas variações são ínfimas e inexpressivas em 
termos de patrimônio hereditário comum de todos os povos. Entretanto as 
pessoas, mais por razões político-sociais ou culturais, discriminam-se assim 
mesmo – por causa disso é que existem os preconceitos a pretexto da raça, 
que a lei procura coibir.

Por sua vez, etnia significa a comunhão de um agrupamento social, 
quando seus indivíduos estejam unidos por origem e história comuns, e, 
assim, compartilhem características e peculiaridades culturais, de religião, 
de língua, de usos e costumes.

Por fim, religião é a crença e a fé em uma ordem divina, com um 
sistema de dogmas e práticas correspondentes. 

Pois bem, a Lei nº 12.966/2014 expressa que os grupos ditos raciais, 
os grupos étnicos e os grupos religiosos tenham sua honra e sua dignidade 
respeitadas. 

Sob o aspecto jurídico, honra é um conceito que deve ser considerado 
de dois ângulos: o da honra subjetiva e o da honra objetiva. A honra subjetiva 
é a autoestima, é o sentimento que cada um tem de si mesmo, de seu 
próprio valor moral ou social. A honra objetiva é o conceito que recebemos 
socialmente, ou seja, a consideração que nos é, ou nos deve ser devida no 
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meio em que vivemos – trata-se da estima social. Ora, tanto uma como outra 
das manifestações da honra são protegidas pela lei. 

Dignidade, por sua vez, não é senão um aspecto da honra subjetiva, ou 
seja, é o sentimento do nosso próprio valor moral ou social.

Assim, quando uma pessoa, por meio de um escrito, uma manifestação 
ou ação qualquer, ofende indivíduos, ou todo um grupo social, discriminando-
-os em razão de suposta raça, ou por motivos étnicos ou religiosos, estará aí 
presente uma violação à honra ou à dignidade do grupo.

2 A proteção das minorias
A tutela jurídica coletiva assume maior importância, porque não raro 

estamos diante de grupos que, no fundo, são discriminados exatamente 
pela sua própria condição minoritária. A grande conquista da civilização é o 
respeito às minorias. Foi por isso que ficou totalmente superado o conceito 
de democracia simplesmente como o governo da maioria do povo. Ora, a 
verdadeira democracia é mais do que isso, pois significa também o respeito 
aos diferentes. Ela é, sim, o governo da maioria do povo, mas respeitados 
os direitos das minorias. As minorias têm o direito de existir, de conviver, de 
se manifestar, de fiscalizar a maioria, e até mesmo de um dia se tornarem 
maioria. Se a maioria não aceitar esses direitos da minoria, não teremos 
democracia, e sim um despotismo da maioria contra a minoria. Ou, como 
disse Bovard (1994), “democracy must be something more than two wolves 
and a sheep voting on what to have for dinner”1.

Para propor a ação civil pública, seja de responsabilidade por danos 
já causados, seja para evitar danos futuros, têm legitimidade os órgãos 
tradicionais, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os 
Estados-membros, os Municípios, o Distrito Federal, as autarquias, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista, as fundações, e até 
mesmo os órgãos públicos sem personalidade jurídica, desde que destinados 
à defesa de interesses transindividuais. Mas, a par deles, ainda as associações 
estão em pé de igualdade com os já mencionados colegitimados ativos, desde 
que elas incluam entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio 
ambiente, ao consumidor, ao patrimônio cultural, à ordem econômica, à 
livre concorrência, ou aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos.

 

1 Tradução livre: “Democracia deve ser algo mais que dois lobos e uma ovelha votando no 
que terão para o jantar”.
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Leis já existiam proibindo as discriminações sob pretexto racial, tanto 
na área da tutela coletiva (art. 55 da Lei nº 12.288/2010) como na área 
criminal (v.g., Leis nos 10.741, de 1º de outubro de 2003, e 10.803, de 11 de 
dezembro de 2003). Mas é preciso mais do que isso: é preciso haver ainda 
uma mudança cultural.

A propósito, cabe lembrar o acórdão do Supremo Tribunal Federal, 
proferido em julgamento de 2003, no habeas corpus 82.429-RS, caso de 
grande repercussão à época, no qual se discutiu se existiria ou não discri-
minação racial. Um dos ministros daquela Corte, hoje já aposentado, 
chegou a sustentar que não existiria discriminação racial, já que não há 
senão uma única raça humana. A maioria dos ministros, porém, com toda a 
razão, entendeu existir, sim, discriminação racial, pois, embora não existam 
raças humanas, a discriminação dita racial é mais política e social do que 
científica. É por isso que a lei procura coibir esses comportamentos de 
pessoas que usam o pretexto de raça para se discriminarem.

3 A discriminação positiva
Devemos, pois, ter bastante cuidado com a chamada discriminação 

positiva, pois toda discriminação, ainda que sob o bonito rótulo de positiva, 
acaba tratando pessoas de maneira desigual. Tratar pessoas de maneira 
desigual às vezes é justo e necessário: eu não posso tratar, por exemplo, 
o homem e a mulher da mesma maneira no tocante à política pré-natal, 
porque, sob o aspecto fisiológico, eles são diferentes. Entretanto, não 
posso usar a cor da pele de uma pessoa para assegurar-lhe direitos em 
detrimento de direitos de outra pessoa com outra cor de pele, invocando 
a discriminação positiva, porque isso também é discriminação racial. A 
verdadeira justiça consiste em vedar discriminações, a não ser quando 
estas sejam fundadas em critérios racionais. Assim, se nos dias de hoje 
vedarmos a um candidato cego o acesso a um cargo de motorista de 
ambulância da prefeitura, estaremos discriminando, sim, mas fundados em 
fato razoável, pois, com os recursos tecnológicos atuais, não podemos dar 
a direção de uma ambulância às mãos de quem não pode ver o trânsito. 
Se, nessas condições, o cego for reprovado no exame físico do concurso, 
a reprovação será justa. Amanhã, porém, se a ciência lhe permitir que, 
mesmo cego, possa ter condições de guiar o veículo em segurança para si 
e para terceiros, o motivo da discriminação deixará de existir. Assim, discri-
minações há que são devidas, como no caso da anteriormente lembrada 
política pré-natal da mulher. 



293Interesses Difusos e Coletivos / Difuse and Collective Interests

Já no tocante, por exemplo, às cotas ditas raciais para ingresso em 
faculdades ou no serviço público, ainda que bem-intencionadas, elas acabam 
criando um discrímen em favor de umas pessoas de uma cor de pele, em 
detrimento de outras pessoas com outra cor de pele, quando, na verdade, o 
que geralmente mais distingue as pessoas não é a cor da pele, e sim estarem 
abaixo da linha de pobreza ou até na miséria absoluta. Como vamos explicar 
a um vizinho pobre, de pele branca, que ele tem menos direito a entrar na 
faculdade, ou no serviço público, que seu amigo que mora na casa ao lado, 
mas tem pele negra? 

O que a lei deve fazer é dar compensações racionais para as pessoas 
que tenham um discrímen natural, ou seja, deve tratar desigualmente os 
desiguais – apenas os que são efetivamente desiguais. Assim, devemos dar 
mais tempo a uma pessoa que tem deficiência motora, em uma prova que 
não dependa da velocidade da execução material da prova, mas sim objetive 
comprovar os conhecimentos exigidos. Ou então, devemos proteger mais 
intensamente os incapazes, porque ainda não têm capacidade de exercício, 
até que possam pessoalmente exercer os atos da vida civil. Entretanto, 
discriminar pela cor amarela, branca, negra ou vermelha da pele, para fins 
de dar vaga a alguns de seus portadores em faculdades ou trabalhos, isso 
é discriminação racial. Essas pessoas não são diferentes dos demais candi-
datos: são iguais, e, portanto, precisam ser tratadas de forma igual, não só 
pelas outras pessoas, como também pela própria lei.

Desaponta-nos ver nosso legislador tomar atitudes muitas vezes 
bem-intencionadas, mas profundamente divorciadas da realidade. Tomemos 
outro exemplo. Nossas leis asseguram passagens de graça para idosos. Ora, 
o idoso pode ser rico, que não precise de passagem de graça, nem por ser 
idoso. Quem precisa de passagem de graça é o pobre, não necessariamente 
o idoso. Existem idosos que têm capacidade econômica para comprar a 
própria empresa de transportes, enquanto o pobre não tem capacidade 
econômica nem para comprar uma única passagem que o levaria ao hospital 
ou ao seu trabalho… 

Conclusão
A lei precisa criar discrímen onde este se justifique. A pessoa é pobre? 

Então deveria ter passagem de graça porque é pobre, e não porque seja 
idosa. Mas quando a lei cria discrímen arbitrário, o que ela consegue é tão 
somente aprofundar o sentimento de hostilidade entre os grupos sociais. 
Vejam quantas pessoas que não se enquadram na definição das cotas raciais, 
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e que perdem disputadas vagas em faculdades ou concursos, apenas porque 
não declararam a cor da pele mais favorecida por uma política de cotas… Uma 
pessoa pode perder a vaga para outra pessoa rigorosamente nas mesmas 
condições que ela… que mora na casa ao lado da sua, que vive a mesma 
realidade e as mesmas dificuldades. Uma tem um benefício legal, outra tem 
uma sanção, porque perderá a vaga, mesmo tendo ido melhor no concurso. 
E por que ela perderá a vaga? Por causa de erros de supostos antepassados? 
Mas que antepassados? Uma geração não pode ser culpada pelos erros de 
gerações anteriores. 

A Lei nº 12.966/2014 não dá os contornos exatos do que seja a proteção 
dos grupos raciais, étnicos ou religiosos. Caberá, pois, à doutrina e à jurispru-
dência um trabalho construtivo, até que nosso meio social encontre fórmulas 
para explicar e aplicar esses conceitos, em busca da solução mais justa.

MAZZILLI, H. N. Defending racial, ethnic and religious groups. Justitia, São 
Paulo, v. 204/205/206, p. 289-294, Jan./Dec. 2013-2014-2015.
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• RESUMO: Este artigo analisa a nova lei de acesso à informação, a 
publicidade administrativa como imperativo para a construção de 
uma sociedade aberta e participativa, a transparência administrativa 
e a intimidade, bem como os sistemas de responsabilidade pela gestão 
indevida de informações. 
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Introdução
Passados mais de 20 anos da promulgação da Constituição Federal, 

foi editada a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamentando o 
acesso à informação pública. A Lei, que ficou conhecida como Lei de Acesso à 
Informação (LAI), foi regulamentada pelo Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 
2012.

A despeito do considerável atraso, a Lei nº 12.527/2011 inaugurou uma 
nova era no que concerne à publicidade administrativa, estabelecendo, por 
conseguinte, regras claras e procedimentos direcionados à regulamentação 
do acesso à informação destinado ao controle social da Administração.

Com efeito, a Lei em comento, além de concretizar inúmeros princípios 
de índole constitucional, converge com as expectativas sociais por uma 
administração mais transparente, proba e republicana.

* Promotor de Justiça/SP. Especialista em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP). Bacharel em Direito pela Universidade Paulista (Unip).
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Nesse prisma, além de estabelecer a obrigação geral de transparência 
a todos os órgãos da Administração Pública em todas as esferas federa-
tivas, da administração direta e indireta, bem como a pessoas jurídicas de 
direito privado que percebam recursos públicos, a nova lei ainda estabelece 
inúmeras diretrizes.

Destarte, os objetivos ou diretrizes da lei de acesso à informação estão 
estampados no art. 3o nos seguintes termos: (a) a observância da publicidade 
como preceito geral e do sigilo como exceção; (b) a divulgação de informações 
de interesse público, independentemente de solicitações; (c) a utilização 
de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; (d) o 
fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração 
pública; e (e) o desenvolvimento do controle social da administração pública.

 Cumpre sublinhar que é comum, em países democráticos, a existência 
de leis que disciplinam o acesso à informação pública, sendo apontada como 
paradigma de diplomas dessa natureza a Lei de Liberdade da Informação dos 
Estados Unidos da América (Freedom of Information Act – FOIA), promulgada 
em 4 de julho de 1966, em comemoração à independência norte-americana 
(CONDEIXA, 2012).

Na mesma linha, recentemente, diversos países sul-americanos têm 
promulgado leis de acesso à informação, destacando-se o Peru, com a Lei nº 
27.806/2003 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública); Chile, 
com a Ley nº 20.285/2008 sobre Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; e Uruguai, que promulgou a Ley nº 18.381/2008, sobre Derecho de 
Acceso a la Información Pública (CONDEIXA, 2012). 

No mais, sem prejuízo das inúmeras minúcias consagradas na lei acerca 
da classificação das informações, deveres de agentes públicos no trato das 
informações, procedimentos para o acesso, bem como sobre quais informações 
devem ser objeto de disponibilização, é ainda possível se extrair do conjunto 
normativo diversos princípios que lhe orientam o espírito e teleologia.

1 Base principiológica da lei de acesso à informação
1.1 Princípio republicano

O princípio republicano ou a própria noção de República traduz 
exigências de controle popular sobre os atos administrativos e governa-
mentais como meio de se assegurar o direito fundamental a uma boa 
administração pública que concretize os objetivos de se assegurar a existência 
de uma sociedade, justa, fraterna, pluralista e que preste conta de seus atos. 
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Aludido princípio ou ideia-mestra também traz consigo a necessidade 
de divisão orgânica do Poder, bem como a obrigatoriedade de alternância no 
exercício desse Poder.

É importante registrar, ainda, que o princípio em epígrafe perpassa 
todo o ordenamento jurídico, constitucional e infraconstitucional, de modo 
a orientar a exegese dos demais princípios e regras jurídicas.

Nesse prisma, o imemorial Ataliba (2007, p. 32) deixou certa feita 
assinalado que: “a idéia de república domina não só a legislação, como o 
próprio Texto Magno, inteiramente, de modo inexorável, penetrando todos 
os seus institutos e esparramando seus efeitos sobre seus mais modestos 
escaninhos ou recônditos meandros”.

Assim, não há dúvidas de que República, como modo de ser e governar 
o Estado, perpassa todo o manancial normativo da lei brasileira de acesso à 
informação, constituindo, portanto, um dos pilares para sua interpretação e 
concretização.

1.2 Princípio da publicidade administrativa
Amalgamado de forma indissociável do princípio republicano, outro 

elementar princípio regente da lei de acesso à informação é o princípio da 
publicidade administrativa, o qual também possui estatura constitucional, 
consagrado que está no art. 37, caput, da Magna Carta, a qual dispõe que “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”.

O referido princípio impõe a necessidade de divulgação oficial de atos 
administrativos ou governamentais para conhecimento público ou a sua 
colocação à disposição do público.

É de bom alvitre registrar que o aludido princípio ainda veio concre-
tizado em inúmeros dispositivos constitucionais1 e legais2, imperativo que 
é da própria República, como dantes assinalado, na qual as informações 
concernentes ao Poder Público, em razão de sua natureza pública, devem 
estar sujeitas ao escrutínio social em geral.

1 A propósito, podemos compendiar o disposto nos art. 5º, incs. XXXIII, XXXIV e LXXIII; art. 
37, §§ 1º e 3º, inc. II, arts. 93, incs. IX e X; art. 216, § 2º, todos da Constituição Federal.

2 Nessa linha, podemos citar a Lei no 8.666/1993, a Lei no 8.429/1992, a própria Lei no 
12.527/2011, dentre muitos outros diplomas normativos.
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Aliás, nesse sentido, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, na proverbial pena 
do ilustre Ministro Carlos Ayres Britto, já teve oportunidade de registrar que

[...] A prevalência do princípio da publicidade administrativa 
outra coisa não é senão um dos mais altaneiros modos de con-
cretizar a República enquanto forma de governo. Se, por um 
lado, há um necessário modo republicano de administrar o Es-
tado brasileiro, de outra parte é a cidadania mesma que tem 
o direito de ver o seu Estado republicanamente administrado. 
O “como” se administra a coisa pública a preponderar sobre o 
“quem” administra – falaria Norberto Bobbio –, e o fato é que 
esse modo público de gerir a máquina estatal é elemento con-
ceitual da nossa República. O olho e a pálpebra da nossa fisio-
nomia constitucional republicana3.

  
No mais, estamos com Araújo (2010), quando pontua que a publicidade, 

como conhecimento dado à população, das leis, decretos, atos, decisões e 
contratos do Poder Público, é fator de eficácia e requisito de moralidade do 
próprio ato emanado.

Assim é que o princípio da publicidade estabelece deveres de 
 transparência aos agentes públicos, uma vez que, o poder, que reside no 
povo (art. 1o, parágrafo único da CF), não pode se ocultar de seus titulares, a 
não ser nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal, em 
especial no que tange à segurança da sociedade e do Estado (art. 5º, XXXIII, 
da CF) (cf. MELLO, 2005, p. 104/105).

  
1.3 Princípio da probidade administrativa

Decorrência lógica da probidade administrativa, ou seja, da hones-
tidade no trato com a coisa pública, é a disposição de dar transparência à 
maioria dos atos administrativos e de governo.

Isso porque, por uma banda, para aqueles que administram com lisura 
e com os olhos voltados para os destinatários dos serviços públicos, a trans-
parência se constitui na melhor forma de prestação de contas na condução 
das coisas públicas.

3 STF, SS 3.902-AgR-segundo, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 9-6-2011, Plenário, DJE 
de 3-10-2011.
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De outra banda, em sendo a luz do sol o melhor dos desinfetantes, 
como afirmou, quase um século atrás, o juiz americano Louis Brandeis 
(1856-1941), nada melhor que a transparência para se assegurar a boa 
gestão pública e o efetivo controle social acerca da prática de eventual 
improbidade ou corrupção administrativa.

Não há dúvidas, portanto, que a corrupção se contrapõe de 
maneira visceral à transparência, sendo certo que o grau de corrupção 
está diretamente ligado ao denominado “fator de opacidade” de uma 
dada Administração, como bem pontuaram alhures Garcia e Alves (2008, 
p. 16).

Daí por que, temos como inegável que o princípio da probidade 
administrativa também há de ser considerado como vetor exegético a 
orientar a interpretação e aplicação do diploma legal de 2011, de modo 
que eventual indevido acesso, nas hipóteses em que a divulgação é 
vedada, ou restrição de acesso a informações públicas, nas hipóteses 
em que a divulgação é imperativa, poderá configurar a prática de impro-
bidade administrativa4.

2 Acesso e restrição à informação pública – duas facetas de uma mesma 
moeda

O Capítulo II da Lei nº 12.527/2011 consagra inúmeros deveres 
administrativos relacionados à gestão documental de informações públicas, 
bem como quais são os direitos do administrado no que concerne à obtenção 
dessas informações.

Destarte, no art. 6o e seus incisos, dispõe a Lei nº 12.527/2011 caber 
aos órgãos do Poder Público, a gestão, divulgação e proteção da infor-
mação, assegurando, por conseguinte, sua integridade, autenticidade e 
amplo acesso.

Contempla-se, outrossim, deveres administrativos relacionados com a 
proteção de informações sigilosas e pessoais, cujo respectivo acesso deverá 
ser restringido nas situações ali previstas.

No mais, também está prevista na Lei em comento a necessidade de 
orientação do público em geral acerca dos procedimentos para a obtenção 
da informação, bem como acerca dos órgãos e locais onde poderá esta ser 

4 Aliás, como expressa e desnecessariamente previsto no art. 32, § 2o, da própria Lei no 
12.527/2011.
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conseguida, o que deverá ser feito com a criação de um serviço de infor-
mações ao cidadão com a incumbência de atender e orientar o público (art. 
7º e 9º) e também por intermédio da disponibilização dessas informações na 
rede mundial de computadores5 (art. 8º, § 2º).

Nesse prisma, a transparência pode ser dividida em ativa e passiva, 
consoante se depreende da classificação estabelecida no Decreto nº 
7.724/2012 que regulamentou a LAI. Na transparência ativa, a divulgação 
de informações se dá por iniciativa da própria Administração, em meios de 
fácil acesso ao cidadão; já na transparência passiva a divulgação se dá nos 
procedimentos para atender a demandas específicas dos cidadãos solici-
tando o acesso a essas informações6.

Os tipos de informação franqueados aos administrados compreendem 
(art. 7º da Lei nº 12.527/2011): (a) informações contidas em documentos, 
recolhidos ou não a arquivos públicos; (b) informações custodiadas por 
pessoas físicas ou entidades privadas que mantenham vínculos com Poderes 
Públicos e que obviamente tenham relação com tal vinculação; (c) infor-
mações relacionadas com atividades exercidas pelos órgãos e entidades; 
(d) informações relacionadas com a administração do patrimônio público, 
incluindo aí licitações e contratos administrativos; (e) informações relacio-
nadas com o resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de 
contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo.

Em outra vertente, dando concretude ao mandamento constitucional 
previsto no art. 5º, inc. XXXIII, a Lei estabeleceu restrições à divulgação de 
informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado.

Desse modo, o art. 23 da Lei nº 12.527/2011 dispõe que são impres-
cindíveis para a segurança da sociedade e do Estado as informações cuja 
divulgação ou acesso irrestrito possam: (a) pôr em risco a defesa e soberania 
nacional ou a integridade do território; (b) prejudicar negociações ou 
relações internacionais ou fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados 
ou organismos internacionais; (c) pôr em risco a vida, saúde ou segurança da 
população; (d) oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica 
ou monetária do País; (e) prejudicar ou causar risco a planos ou operações 

5 As informações estão disponíveis em: <http://www.acessoainformacao.gov.br/menu-de-
apoio/peca-uma-informacao>. Acesso em: 27 abr. 2016.

6 A propósito, é de se conferir o disposto nos Capítulos III e IV do Decreto nº 7.724, de 16 de 
maio de 2012, editado para regulamentar o tema no âmbito do Poder Executivo Federal.
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estratégicos das Forças Armadas; (f) prejudicar ou causar risco a projetos 
de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a 
sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional; (g) 
pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais 
ou estrangeiras ou seus familiares; e (h) comprometer atividades de 
inteligência, bem como de investigações ou fiscalização em andamento 
relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

Nessa perspectiva, as informações relacionadas com as matérias 
delineadas no parágrafo anterior podem ser classificadas como ultrasse-
cretas, secretas e reservadas, sendo certo que, para a determinação do 
grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público e a gravidade do 
risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado (art. 24, § 5º, da Lei nº 
12.527/2011).

De outra parte, as informações ultrassecretas, secretas ou reser-
vadas se diferenciam pelo prazo de restrição do acesso à informação, 
conforme disposto no art. 24, § 1º, incs. I, II e III, da Lei nº 12.527/2011, 
que estabelece os prazos de 25, 15 e 5 anos respectivamente, durante os 
quais as informações não poderão ser franqueadas ao público em geral.

Também são distintas as autoridades competentes para a classificação 
das informações e, por conseguinte, para a decretação da restrição do acesso 
a essa informação, sendo certo que as autoridades variam conforme o grau 
de sigilo conferido e o Poder da República no qual a informação é produzida, 
consoante se depreende do art. 27 da Lei nº 12.527/2011, que atribuiu 
competência para a aludida classificação no âmbito do Poder Executivo 
Federal ao Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministros 
de Estado e Autoridades com as mesmas prerrogativas, Comandantes da 
Marinha, Exército e Aeronáutica, Chefes de Missões Diplomáticas e Consu-
lares permanentes no exterior.

Nesse prisma, o Decreto nº 7.845/2012 regulamenta os procedi-
mentos para credenciamento de segurança e tratamento das informações 
classificadas em qualquer grau de sigilo, tudo conforme o disposto nos 
arts. 25, 27, 29, 35, § 5o, e 37 da Lei nº 12.527/2011.

 Sobreleva notar que não poderão ser objeto de classificação infor-
mações relacionadas com violação a direitos humanos praticada por 
agentes públicos ou a mando de autoridades públicas e, tampouco, poderá 
ser negado acesso às informações necessárias à tutela judicial ou adminis-
trativa de direitos fundamentais, conforme se depreende do disposto nos 
arts. 41 e 42 do Decreto nº 7.724/2012.
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No que toca aos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como ao Minis-
tério Público7, o art. 18 da Lei nº 12.527/2011 estabelece que a classificação 
das informações ali produzidas deverá ser objeto de regulamentação própria 
no âmbito de cada ente público. 

De outra banda, existem informações que são sigilosas de forma 
perene, ou seja, não se admite a sua publicidade e nem a sua classificação 
para fins de posterior publicidade após o decurso de prazos estabelecidos 
na lei.

Destarte, como bem pontuou Condeixa (2012), dessa natureza são as 
informações relacionadas com o desenvolvimento científico ou tecnológico 
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem 
como as votações cujo sigilo é assegurado no próprio texto constitucional 
sem limite temporal, como no caso do disposto pelos arts. 5º, inc. XXXVIII, 
alínea “b”8; 149; art. 52, incs. III, IV e XI10; art. 55, § 2º11; art. 66, § 4º12; art. 
119, inc. I13; art. 120, § 1º14; e art. 130-A, § 3º15, todos da Constituição Federal 
(CONDEIXA, 2012).

Aparenta-nos provável, outrossim, que a vagueza de algumas das 
hipóteses de classificação das informações previstas na LAI irão gerar 
controvérsias no âmbito dos Tribunais, as quais deverão, nada obstante, 
ser paulatinamente superadas pela jurisprudência conforme as hipóteses 
concretas se apresentem16.

7  Nesse diapasão, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) editou a resolução 
no 89/2012, a qual, no art. 17 dispõe que cabe Presidente do CNMP e o Procurador-
Geral de cada Ministério Público a regulamentação do procedimento de classificação de 
informações.

8  Sigilo das votações no Tribunal do Júri.
9  Sigilo no sufrágio universal nas eleições, referendos e plebiscitos.
10 Sigilo das votações no Senado Federal para a sabatina de autoridades, escolha de chefes de 

missões diplomáticas permanentes e exoneração do ofício do Procurador Geral da República.
11 Sigilo das votações na Câmara dos Deputados e Senado Federal para a cassação do 

mandato de seus membros.
12 Sigilo das votações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para a rejeição do veto 

presidencial.
13 Sigilo das votações para eleição de membros do Tribunal Superior Eleitoral.
14 Sigilo das votações para a eleição de membros dos tribunais regionais eleitorais.
15 Sigilo das votações para a eleição do corregedor nacional do Conselho Nacional do Minis-

tério Público (CNMP).
16 Para uma análise panorâmica da jurisprudência formada em torno do tema, ver http://

ferramentas.livreacesso.net/assets/archives/balanco_1_ano_lei_acesso.pdf.
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3 Tutela da intimidade versus transparência administrativa
A LAI dispõe, também, que as informações pessoais relativas a vida 

privada, honra e imagem das pessoas terão seu acesso restrito, pelo prazo 
de 100 anos, a contar da data de sua produção.

Sobreleva notar, assim, que as aludidas informações, por despidas de 
interesse público, são única e exclusivamente aquelas relativas à vida privada 
do indivíduo que, por algum motivo, encontram-se em poder do Estado.

Desse modo, seriam as informações relacionadas, por exemplo, a 
tratamentos médicos, conflitos familiares, relações afetivas, opções sexuais, 
e/ou quaisquer outras informações despidas de interesse público na sua 
divulgação.

Assim, inexistindo interesse público na divulgação da informação, nada 
mais natural que o Estado tutele a intimidade dos cidadãos, direito funda-
mental que encontra sede no art. 5º, inc. X, da Constituição Federal.

Nesse prisma, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em voto do ilustre 
Ministro Gilmar Mendes, já deixou assentado que: 

A despeito desse avanço positivo, não se olvida que o tratamen-
to dos dados e informações públicos e a sua divulgação devem 
ter como meta a transmissão de uma informação de interesse 
público ao cidadão (individual ou coletivamente), desde que 
inexista vedação constitucional ou legal. Assim, veda-se a divul-
gação de informação inútil e sem relevância, que deturpe infor-
mações e dados públicos em favor de uma devassa, de uma cu-
riosidade ou de uma exposição ilícitas de dados pessoais, para 
mero deleite de quem a acessa (STF – Suspensão de Segurança 
3.902 – SP).

A aludida temática também foi objeto de regulamentação no âmbito do 
Poder Executivo Federal, que estabeleceu no Decreto nº 7.724/2012, que as 
informações pessoais poderão ser divulgadas caso haja aquiescência da pessoa 
a que se refere ou a de seus familiares, se porventura morto ou ausente o titular 
das informações (art. 55 do Decreto nº 7.724/2012).

Consignou-se, outrossim, na regulamentação infralegal, que a aquies-
cência da pessoa a quem se refere a informação não será exigida quando o 
acesso for necessário à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa 
estiver física e legalmente incapaz, para a realização de estatísticas e pesquisas 
científicas de interesse público ou geral, desde que não identificada a pessoa a 
quem se refere, nos casos de cumprimento de decisão judicial, bem como para 
a proteção dos direitos humanos ou do interesse público geral e preponderante. 



304 Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-2014-2015

Também se estabeleceu que não haverá restrição do acesso à informação 
quando necessário para a apuração de eventuais irregularidades e quando 
necessário para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.

Em outra perspectiva, mesmo antes da edição da LAI, intensa contro-
vérsia se firmou acerca da publicidade da remuneração de servidores 
públicos, sendo certo que alguns sustentavam que a divulgação dessas infor-
mações violaria a intimidade de servidores públicos.

A controvérsia acabou por desaguar do Supremo Tribunal Federal que 
firmou inúmeros precedentes acerca da legalidade na divulgação de infor-
mações acerca dos rendimentos percebidos pelos funcionários públicos em 
geral.

Em um desses precedentes, na suspensão de segurança no 3.902/SP já 
referida, no voto do eminente Ministro Carlos Ayres Britto, ficou assentado 
que: 

[…] No caso, entendo que, quanto às decisões liminares que de-
terminaram a suspensão da divulgação da remuneração bruta 
mensal vinculada ao nome de cada servidor municipal, em sítio 
eletrônico na Internet denominado “De Olho nas Contas”, de 
domínio da municipalidade, está devidamente demonstrada a 
ocorrência de grave lesão à ordem pública. À semelhança da 
legislação federal existente sobre o tema, a legislação municipal 
(fls. 122-126), em princípio, abriu margem para a concretização 
da política de gestão transparente da Administração Pública, 
possibilitando maior eficiência e ampliação do controle social 
e oficial dos gastos municipais. Nesse sentido, as ações judi-
ciais que suspendem a divulgação de parte das informações 
disponíveis no sítio eletrônico da municipalidade, com a ma-
nutenção de dados de apenas alguns servidores em detrimento 
de outros, acabam por tornar inócua a finalidade, o controle 
e a exatidão das informações prestadas pela Administração ao 
cidadão em geral, com evidente prejuízo para a ordem pública.
Ao mesmo tempo, a remuneração bruta mensal dos servidores 
públicos em geral é vinculada ao princípio da legalidade estrita, 
ou seja, trata-se de gasto do Poder Público que deve guardar 
correspondência com a previsão legal, com o teto remuner-
atório do serviço público e, em termos globais, com as metas 
de responsabilidade fiscal. 
[…]
Entretanto, no presente momento, diante das considerações ac-
ima expostas, entendo que as decisões impugnadas geram grave 
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lesão à ordem pública, por impedir a publicidade dos gastos esta-
tais relacionados à remuneração mensal dos servidores públicos, 
com violação da regular ordem administrativa e com efeitos neg-
ativos para o exercício consistente do controle oficial e social de 
parte dos gastos públicos (SS 3.902-AgR-segundo, Rel. Min. Ayres 
Britto, julgamento em 9-6-2011, Plenário, DJE de 3-10-2011).

Como se vê, no aludido julgado também ficou esclarecido que é lícita 
a divulgação nominal da remuneração e demais benefícios percebidos pelo 
servidor público. 

Porém, ainda grassa certa controvérsia acerca do tema, uma vez que 
alguns sustentam que a divulgação de rendimentos vinculada a apenas a 
matrícula do servidor seria suficiente para fins de concretização do dever de 
transparência administrativa.

Para Tavares (2012), a publicidade nominal de rendimentos pode 
colocar em risco a integridade física de servidores públicos, que são conhe-
cidos por seus nomes, trabalho e locais de residência, de modo que seria 
inconstitucional a divulgação, na medida em que a publicização indevida da 
intimidade das pessoas estaria em rota de colisão com o princípio da máxima 
tutela dos direitos fundamentais.

Por seu turno, Chequer (2012) sustenta que o valor pago como salário 
ao servidor é de enorme interesse público, e a sociedade tem direito de saber 
quais são as vantagens pecuniárias extraordinárias e eventuais recebidas 
pelos servidores de forma genérica e específica, de modo que a publicação 
apenas da matrícula e respectivos vencimentos dos servidores não seria 
suficiente para atender aos escopos da lei.

Para o aludido autor, apenas estariam abrangidos pelo direito à priva-
cidade os descontos específicos – e não os genéricos – relacionados a temas 
particulares como pensões alimentícias, empréstimos consignados em folha 
e outros semelhantes, os quais não materializam o interesse público neces-
sário para que sejam divulgados (CHEQUER, 2012).

A controvérsia em tela se refletiu, inclusive, nos órgãos de controle 
externo da Magistratura e Ministério Público, os Conselhos Nacionais de 
Justiça e do Ministério Público. 

 Destarte, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi editada 
a Resolução nº 151/2012, que alterou a Resolução nº 102/2009, para, no art. 
3º, inc. VI, estabelecer que devem ser divulgadas as remunerações, diárias, 
indenizações e quaisquer outras verbas pagas aos membros da Magistratura 
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e aos servidores a qualquer título, com identificação nominal do beneficiário 
e da unidade na qual efetivamente presta serviços. 

Já no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) foi editada 
a Resolução nº 89/2012, por meio da qual se determinou a divulgação da 
remuneração e proventos percebidos por todos os membros e servidores 
ativos, inativos, pensionistas e colaboradores do órgão, incluindo-se 
as indenizações e outros valores pagos a qualquer título, bem como os 
descontos legais, com identificação individualizada do beneficiário e da 
unidade na qual efetivamente presta serviços, na forma do Anexo I, que 
estabelece que isso pode dar-se com a divulgação apenas da matrícula dos 
membros e servidores.

A despeito da controvérsia, como já se viu, o Egrégio Supremo Tribunal 
Federal já fixou o entendimento de que é constitucional a divulgação nominal 
dos rendimentos percebidos pelos servidores públicos.

Importa sublinhar, porém, que ainda não foi objeto de análise pela 
Suprema Corte a possibilidade de divulgação apenas individualizada dos 
rendimentos para fins de atendimento aos escopos da lei, de modo que resta 
aguardar uma posição final da jurisprudência acerca do tema.

4 Sistema de responsabilidade pelo trato indevido de informações
O Capítulo V da Lei nº 12.527/2011, nos arts. 32 e 33, dispõe sobre 

as condutas ilícitas relacionadas com o trato de informações públicas, bem 
como em relação às sanções administrativas a serem aplicadas aos agentes 
públicos e particulares detentores das aludidas informações.

É de se ver, no entanto, que as sanções administrativas ali previstas, 
por força do princípio federativo, têm aplicação restrita aos funcionários 
públicos federais, tanto que a própria lei faz remissão, no art. 32, § 2º, inc. 
II, ao disposto na Lei nº 8.112/1990, que trata do estatuto dos funcionários 
públicos da União.

Desse modo, as infrações e respectivas sanções administrativas deverão 
ser objetos de regulamentação própria no âmbito dos Estados, Municípios, 
Ministério Público e Poder Legislativo.

No que se refere às infrações administrativas praticadas no âmbito do 
Poder Executivo Federal, estão capituladas como ilícitas no art. 32 da referida 
Lei nº 12.527/2011 as seguintes condutas: (a) a recusa de fornecimento de 
informações, o seu retardamento, bem como seu fornecimento incorreto; 
(b) a supressão, ocultação ou utilização indevida das informações; (c) a divul-
gação ou permissão indevida de acesso a informação sigilosa ou pessoal; (d) 
a imposição de sigilo para a obtenção de vantagem ou para a ocultação de 
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ato ilegal; e (e) a ocultação da revisão da classificação de informação para 
benefício próprio ou com o escopo de causar prejuízo a terceiros.

Já a pessoa física ou entidade privada, que detiver informação 
pública em razão de vínculo de qualquer natureza com o Poder Público e 
der a ela destinação indevida, poderá também ser sancionada administra-
tivamente com as penas que variam entre advertência, multa, rescisão do 
vínculo com o Poder Público, suspensão temporária de participação em 
licitações ou impedimento da celebração de contratos administrativos, 
bem como a declaração de inidoneidade para participar de licitação ou 
contratar com a Administração Pública (art. 33 da Lei nº 12.527/2011). 

Cumpre registrar, em outra vertente, que as condutas ilícitas relacio-
nadas com o trato indevido de informações, a par de configurarem infrações 
administrativas previstas na lei, também poderão implicar a prática de atos 
de improbidade administrativa previstos na Lei nº 8.429/1990, em crimes 
de responsabilidade capitulados na Lei nº 1.079/1950, ou até mesmo em 
crimes comuns capitulados no Código Penal.

Com efeito, no que toca à prática de improbidade administrativa, a 
conduta do agente público que age indevidamente no trato de informações 
públicas pode ser capitulada no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992, em 
face da infringência pura e simples aos princípios da administração pública, 
notadamente aos princípios da legalidade e lealdade às instituições.

De outra perspectiva, a conduta do agente público também poderia 
subsumir-se ao disposto no art. 11, incs. II e III, que tratam da revelação 
de fato ou circunstâncias sabidos pelo agente em razão de suas atribuições 
e que devem permanecer em segredo e, bem assim, da negativa de publi-
cidade a atos oficiais.

Nessa mesma linha, a conduta ainda pode ser enquadrada no disposto 
no art. 11, inc. VII, que trata da revelação ou permissão de divulgação do teor 
de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, 
bem ou serviço, antes da respectiva divulgação oficial.

No que toca aos crimes de responsabilidade, a conduta do agente 
poderá subsumir-se no disposto no art. 5º, item 4, da Lei nº 1.079/1950, que 
dispõe ser crime de responsabilidade contra a existência política da União 
a revelação de negócios políticos ou militares, que devam ser mantidos 
secretos a bem da segurança externa ou dos interesses da Nação.

Pode-se cogitar, outrossim, da configuração eventual do crime 
capitulado no art. 7º, item 3, do mesmo diploma legislativo, que dispõe 
ser crime de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, 
individuais e sociais a violação do escrutínio de seção eleitoral.
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No mais, é possível ainda a configuração dos crimes de responsabi-
lidade previstos no art. 9º, itens I e 217, bem como no art. 13, item 418, todos 
da Lei nº 1.079/1950.

De outra parte, no âmbito da legislação penal codificada também são 
tipificadas como crime inúmeras condutas relacionadas com o trato indevido 
de informações, como se vê do disposto nos arts. 15319, 15420, 31921 e 32522. 

17 Veja-se: “Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração: 
1 – omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis e resoluções do Poder Legislativo 
ou dos atos do Poder Executivo; 
2 – não prestar ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão 
legislativa, as contas relativas ao exercício anterior”.

18 Veja-se: “Art. 13. São crimes de responsabilidade dos Ministros de Estado:
[...]
4 – Não prestarem dentro em trinta dias e sem motivo justo, a qualquer das Câmaras do 
Congresso Nacional, as informações que ela lhes solicitar por escrito, ou prestarem-nas com 
falsidade.”.

19 Código Penal (Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940):
“Divulgação de segredo
Art. 153 – Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de 
correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa 
produzir dano a outrem:
Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.
§ 1º Somente se procede mediante representação (Parágrafo único renumerado pela Lei 
no 9.983, de 2000).
§ 1º-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em 
lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da Administração 
Pública: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 
2000)”.

20 Veja-se: “Violação do segredo profissional
Art. 154 – Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de 
função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.”.

21 Veja-se:
“Prevaricação 
Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

22 Veja-se:
“Violação de sigilo funcional
Art. 325 – Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em 
segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.
§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
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Depreende-se, portanto, dada a independência entre as esferas de respon-
sabilização, que a mesma conduta pode implicar punições no âmbito 
administrativo, cível e criminal.

Conclusão
A Lei de Acesso à Informação (LAI), como se viu, veio a lume para a 

concretização da pauta social de uma sociedade aberta e em constante trans-
formação, a qual está cada vez mais conectada e interligada em virtude dos 
notáveis avanços tecnológicos que se verificaram nos últimos anos.

É certo, assim, que a mutação que se tem verificado na configuração 
social brasileira e mundial implica a necessidade de se conferir mais transpa-
rência aos atos do Poder Público, além de propiciar maior participação social 
nos negócios afetos ao Estado.

Nesse prisma, são sempre oportunas as imemoriais lições de Madison 
(apud DOTY,  2000, p. 2), um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América, 
que certa feita deixou consignado em famosa carta para W. T. Barry a seguinte 
frase: “Um governo popular sem informação pública ou os meios de adquiri-la é 
apenas um prólogo para uma farsa ou uma tragédia, ou talvez ambos. Conhe-
cimento governará para sempre a ignorância, e um povo que pretenda ser seu 
próprio governante deve armar-se com o poder que o conhecimento dá”.

Aguardamos, desse modo, a sedimentação de uma nova cultura no 
Brasil, com a efetiva participação e vigilância dos cidadãos para a construção 
de um País efetivamente mais desenvolvido, justo e fraterno.

CASTRO, L. B. de. Republican innovations of the information access law. 
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• ABSTRACT: This article analyses the information access law, the adminis-
trative publicity as a way of construction of an open and participative 
society, the administrative transparency and intimacy as well as the 
responsibility system for the irregular management of information. 

I - permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou 
qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou 
banco de dados da Administração Pública; (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem: (Incluído 
pela Lei nº 9.983, de 2000)
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000).
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O Mito da Eleição Direta para 
Presidente dos Tribunais

Reis FRIEDE*

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Uma breve análise da PEC 187/2012. 2 Critérios 
para o acesso e exercício da presidência de tribunais em outros países. 3 
A situação atual das eleições para a presidência dos tribunais brasileiros. 4 
A esfera do Poder Legislativo: as eleições para a presidência das Casas do 
Congresso Nacional. 5 O clamor pela democratização do Poder Judiciário. 
Conclusão. Referências.

• RESUMO: O presente artigo analisa, precipuamente, a viabilidade de se 
mudar o critério para a escolha da presidência de Tribunais no Brasil, tendo 
em vista a tramitação na Câmara dos Deputados da Proposta de Emenda 
Constitucional – PEC 187/2012 –, destinada a alterar a Constituição Federal 
de 1988 para permitir, de forma muito mais elástica, a eleição livre para os 
órgãos diretores de todos os Tribunais de segundo grau.

• PALAVRAS-CHAVE: Tribunais. Presidência. Eleição. Politização.

Introdução
É da tradição dos Tribunais brasileiros – tradição essa muito anterior 

ao advento do Regime Militar (1964-1985) – o critério da antiguidade para 
o acesso e exercício de sua presidência, mediante referendo ratificador por 

* Desembargador Federal e ex-membro do Ministério Público. Professor Titular e Pesqui-
sador do Programa de Mestrado (MDL) da UNISUAM e da UVA. Ex-Professor-Adjunto da 
Faculdade Nacional de Direito (UFRJ). Mestre e Doutor em Direito e autor de mais de 15 
obras na área de Ciência Jurídica Processual, destacando-se Aspectos Fundamentais das 
Medidas Liminares em Mandado de Segurança, Ação Cautelar, Tutela Antecipada e Tutela 
Específica (2002); Medidas Liminares em Matéria Tributária (1996); Medidas Liminares 
na Doutrina e na Jurisprudência (1998); Limites Objetivos para a Concessão de Medidas 
Liminares em Tutela Cautelar e em Tutela Antecipatória (2000); Tutela Antecipada, Tutela 
Específica e Tutela Cautelar (2012); Medidas Liminares e Providências Cautelares Ínsitas 
(2012).
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parte de seus membros. Embora seja cediço que essa tradição já vem sendo, 
de certo modo, rompida, haja vista o que tem ocorrido em alguns Tribunais 
Estaduais – nos quais a escolha para a presidência acontece por intermédio 
da eleição de uma chapa composta por parte de seus membros, não neces-
sariamente os mais antigos, mas com um colégio eleitoral composto apenas 
pelos desembargadores que compõem a Corte –, é lícito concluir, todavia, 
que os resultados colhidos até este momento, indubitavelmente, dão-nos 
conta, em maior ou menor medida, de um elevado grau de criticável politi-
zação do Poder Judiciário local, além de um relativo comprometimento da 
recomendável isenção – corolário do princípio basilar da eficiência – na 
administração desses Tribunais.

Ainda assim, salta aos olhos a tramitação no Congresso Nacional da 
Proposta de Emenda Constitucional – PEC 187/2012 –, que propõe, simples-
mente, alterar a Constituição para permitir, de forma muito mais elástica, a 
eleição livre para os órgãos diretores de todos os Tribunais de segundo grau. 

Em linhas gerais, a chamada PEC de Democratização do Judiciário 
estabelece que os Tribunais Intermediários deverão passar a eleger os 
integrantes dos seus cargos de direção – à exceção do cargo de Corregedor 
– por maioria absoluta de todos os Magistrados vitalícios, e não apenas de 
seus membros.

O argumento central repousa no frágil entendimento de que a Adminis-
tração dos Tribunais “mantém suas decisões concentradas nas mãos de 
poucos, sem a devida justiça, e que sua concepção é baseada na hierarquia 
militar, reflexo dos tempos de regime militar, e que, por esta razão, sua 
escolha não deveria pertencer à Corte” (BOLLMANN, 2013, não paginado).

1 Uma breve análise da PEC 187/2012
As mudanças propostas pela PEC1 em análise resumem-se em prover uma 

nova redação às alíneas “a” e “b” do inc. I do art. 96 da Constituição Federal, 
renominar as alíneas subsequentes e acrescentar ao artigo um parágrafo único, 
dispondo sobre a eleição dos órgãos diretivos dos Tribunais de segundo grau. 
Destarte, o texto do art. 96 passaria a ostentar a seguinte redação, verbis:

1 A PEC 187/2012 teve sua origem encabeçada pelo Deputado Wellington Fagundes, 
congressista filiado ao Partido da República (PR) e eleito pelo Estado do Mato Grosso. Foi 
apresentada em 5 de junho de 2012, tramitando sob o regime especial, sendo a última 
ação legislativa referente a ela a aprovação de parecer pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC) em 15 de outubro de 2013.



313Interesses Difusos e Coletivos / Difuse and Collective Interests

Art. 96. Compete privativamente: 
I – aos Tribunais: 
a) eleger seus órgãos diretivos, por maioria absoluta e voto 
direto e secreto, dentre os membros do tribunal pleno, exceto 
os cargos de corregedoria, por todos os magistrados vitalícios em 
atividade, de primeiro e segundo graus, da respectiva jurisdição, 
para um mandato de dois anos, permitida uma recondução.
b) Elaborar seus regimentos internos, com observância das 
normas de processo e das garantias processuais das partes, 
dispondo sobre a criação, a competência, a composição e 
o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e 
administrativos;
c) [...] (redação da atual alínea “b”);
d) [...] (redação da atual alínea “c”);
e) [...] (redação da atual alínea “d”)
f) [...] (redação da atual alínea “e”);
g) [...] (redação da atual alínea “f”);
Parágrafo único: Não se aplica ao Supremo Tribunal Federal, 
aos Tribunais Superiores e aos Tribunais Regionais Eleitorais o 
disposto no inciso I, “a”, competindo-lhes eleger os seus órgãos 
diretivos na forma dos seus regimentos interno, observado o 
previsto no § 2º do artigo 120. (grifou-se)

A par de toda a respeitável linha argumentativa, delineada pelos mais 
ardorosos defensores da presente tese, o mais interessante é que a referida 
PEC não se apresenta com o necessário dever de coerência argumentativa 
quando exclui, expressamente, os órgãos de cúpula do Poder Judiciário – 
ou seja, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), bem como o próprio tribunal da cidadania, o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) –, onde provavelmente o argumento pelo clamor democrático 
seria muito mais perceptível, apreciável e adequado.

Também, vale ressaltar que a enfática defesa de que o atual Colégio 
Eleitoral para eleições nos órgãos diretivos dos Tribunais deveria ser ampliado 
para igualmente incluir juízes de primeiro grau – “justamente os que têm no 
dia-a-dia contato direto com o cidadão que demanda justiça” (BOLLMANN, 2013, 
não paginado) –, resta, no mínimo, contraditória, já que, por essa mesma linha 
de raciocínio, seria necessário incluir os demais operadores do Direito (membros 
do Ministério Público e Advogados) pelas mesmas razões apontadas.

É curioso observar que ninguém se preocupou em estudar com mais 
profundidade e, sobretudo, entender, com maior atenção, as razões histó-
ricas de o consagrado critério de antiguidade ter se fixado no Poder Judiciário 
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como uma salutar tradição que se iniciou após o fim do Estado Novo (1937 
a 1945)2, exatamente como uma importante e necessária resposta ao 
clamor democrático que repudiou, de forma veemente, o anterior critério 
eletivo amplo que somente serviu aos interesses populistas daquele odioso 
e repulsivo momento histórico, que se caracterizou pela centralização de 
poder, fortemente travestida de nacionalismo e exacerbado autoritarismo. 

É importante registrar que todas as Constituições posteriores a esse 
momento ditatorial3 outorgaram plena autonomia aos Tribunais para 
elegerem seus cargos de direção – exclusivamente por voto de seus membros 
e observado o critério de antiguidade –, o que acabou por consagrar o impor-
tantíssimo princípio do autogoverno da magistratura no Brasil. 

Ademais, a razão de ter sido historicamente privilegiado o critério de 
antiguidade nos referidos processos de escolha dos órgãos diretivos dos 
Tribunais brasileiros se deve ao fato de que, não obstante o Poder Judiciário 
ser um reconhecido poder político, inerente ao Estado Democrático, sua 
função precípua (jurisdicional) é exercitada de forma predominantemente 
técnica, por meio de uma tríade indissociável a incluir a imparcialidade, a 
impessoalidade e a independência, paradigmas que revelam um imperativo 
de necessário e saudável distanciamento político e de ações políticas por 
parte de seus membros.

A prevalecer, data maxima venia, essa irrefletida, descabida (e pouco 
debatida) proposta de emenda à Constituição, passar-se-ia a ter (de forma 
impositiva e desafiadora da própria autonomia judiciária), nos Tribunais 

2 A Constituição de 1937, outorgada por Getúlio Vargas logo após o início do período 
ditatorial do Estado Novo e que ficou conhecida vulgarmente como a “Polaca”, em razão 
de sua grande semelhança com a contemporânea Constituição autoritária da Polônia, 
simplesmente extinguiu a Justiça Federal, bem como retirou poderes dos Tribunais 
pátrios, dentre eles o de elegerem seus próprios dirigentes, restando apenas o disposto 
no art. 93, verbis: 
“Art. 93 – Compete aos Tribunais:
a) elaborar os Regimentos Internos, organizar as Secretarias, os Cartórios e mais serviços 

auxiliares, e propor ao Poder Legislativo a criação ou supressão de empregos e a 
fixação dos vencimentos respectivos;

b) conceder licença, nos termos da lei, aos seus membros, aos Juízes e serventuários, 
que lhes são imediatamente subordinados.”

3 Constituição de 1946: art. 97, inc. I; Constituição de 1967: art. 110, inc. I; Constituição de 
1988: art. 96, inc. I, alínea “a”’.
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Estaduais e, em particular, nos Tribunais Regionais Federais (caracterizados 
pelo número restrito de desembargadores) inéditas disputas político-
-eleitorais que não somente poderiam vir a paralisar o bom andamento de 
seus trabalhos, a envolver seus membros em intensas campanhas eleitorais 
por vários meses anteriores ao pleito (assemelhando-se, em muito, ao que 
ocorre nas Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), mas também 
abrir um verdadeiro leque de possibilidades inimagináveis, como a de que 
desembargadores advindos do quinto constitucional e recém-empossados, 
sem conhecimento algum sobre o funcionamento administrativo de um 
tribunal (mas com excelente trânsito político) possam ser eleitos para a alta 
administração do Tribunal e, inclusive, para a sua presidência, pondo muitas 
vezes a perder, por seu conhecimento incipiente da função, uma organização 
eficiente, construída ao longo de décadas e forjada em vigorosa experiência 
e maturidade que somente o tempo efetivamente propicia.

Igualmente, ao excluir, dos novos critérios propostos, o cargo de Corre-
gedor, poderia vir a ocorrer a esdrúxula situação factual em que esse cargo, 
eventualmente ocupado por desembargador mais antigo, teria certa ascen-
dência sobre o Presidente, em sinérgica subversão hierárquica não somente 
da estrutura do próprio Tribunal, mas também em relação à organização 
vertical do Poder Judiciário4. 

Temerariamente, aparenta-nos que essas situações pontuais se 
encontram, ainda que de maneira implícita, na justificação para a propo-
situra da PEC em comento, haja vista a atual realidade pátria, em que muito 
se tem conseguido, lamentavelmente, por intermédio do “compadrio”. 

Em necessária adição argumentativa, deve ser consignado, em tom de 
sublime advertência, que a alteração pleiteada, uma vez conduzida a efeito, seria 
de monta suficiente para causar graves danos à imagem de imparcialidade do 
Poder Judiciário, com o consequente e eventual surgimento de possíveis lobbies 

4 É conveniente lembrar que toda a estrutura corporativa – seja no contexto interno dos 
Tribunais, ou mesmo de todo o Poder Judiciário –, encontra-se indubitavelmente construída 
sobre os pilares do critério da antiguidade na carreira. Assim, a própria organização da 
disposição física (assentos) no Plenário é por ordem de antiguidade, bem como, nos juízos 
monocráticos, o acesso à titularidade das Varas Judiciárias é realizado por antiguidade, 
sendo certo que quando providas (quer a titularidade dos juízos, quer a promoção ao 
Tribunal) pelo critério alternativo de merecimento, os Juízes precisam figurar, necessaria-
mente, na quinta parte da lista de antiguidade.
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de empresários e políticos por trás das chapas concorrentes aos cargos diretivos 
dos Tribunais, tudo com vistas a verem seus interesses privilegiados.

Dessa feita, verifica-se, a toda evidência – especialmente pelas várias 
possíveis consequências derivadas –, que a proposta sub examen é por 
demais complexa para ser reduzida a uma simples identidade democrática; 
afinal, dentre os vários poderes de um presidente de Tribunal, encontra-se 
não somente a prerrogativa de estabelecer a pauta de julgamento5, como 
ainda a própria ordem dos trabalhos, influenciando, sobremaneira, o destino 
temporal dos julgamentos.

2 Critérios para o acesso e exercício da presidência de tribunais em outros 
países

A título comparativo, vale, neste momento, trazer à baila como 
funcionam o acesso e exercício da presidência nos Tribunais em alguns 
países com governo reconhecidamente democrático.

Na Índia, a maior democracia do mundo, o presidente da Suprema Corte 
é nomeado pelo Presidente do país, recaindo essa designação, geralmente, 
sobre o Juiz mais antigo da Corte naquele momento, ou seja, é seguido o 
critério de antiguidade, assim como ocorre no Brasil6.

No Chile, país de raízes culturais também ibéricas, com sistema legal 
próximo ao brasileiro e reconhecida recuperação democrática após os duros 
anos da Ditadura Pinochet, a eleição para a presidência de sua Corte Suprema 
segue a tradição de os Magistrados elegerem o Ministro mais antigo7, assim 

5 É de se pensar refletidamente que a aprovação da PEC 187/2012 abriria um impor-
tante precedente para se promover, em uma segunda etapa, a ampliação da medida 
supostamente democratizante para os Tribunais superiores – e mesmo para o STF –, 
permitindo-nos questionar, neste momento, que, caso tal hipótese já se constituísse em 
uma realidade e, consequentemente, se houvesse eleições para a presidência do STF, a 
Ação Penal no 470 (“mensalão”) já teria sido julgada com os excepcionais (e inéditos) 
resultados alcançados?

6 Insta salientar que a referida tradição convencionada só foi posta de lado durante o 
governo de Indira Gandhi, no qual foi nomeado presidente da Suprema Corte A. N. Ray, 
apesar de haver três Juízes mais antigos do que ele naquele momento. Pressupõe-se que 
a nomeação de A. N. Ray deu-se por ser um grande defensor do governo de Gandhi, algo 
muito importante em um período em que esse governo estava visivelmente se atolando 
em uma crise política e constitucional.

7  É importante esclarecer, por dever de lealdade acadêmica, que a tradição em referência 
somente foi afastada por uma única vez, quando da eleição para substituir o presidente 
Milton Juica. Os ministros Adalis Oyarzún e Jaime Rodríguez Espoz eram os subsequentes 
na ordem de antiguidade, mas, por lhes faltar pouco tempo para atingir 75 anos de idade 
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como ocorre com os demais Tribunais inferiores, como nas chamadas Cortes 
de Apelação.

Na Espanha, por sua vez, país no qual a Constituição, promulgada em 
1978, é contemporânea à nossa e que também foi redigida após vários anos 
de regime ditatorial, a designação para a presidência dos Tribunais superiores 
de Justiça das comunidades autônomas se dá, em efetiva contraposição, por 
meio da realização de criticáveis acordos políticos, o que tem gerado grandes 
problemas, em especial nas regiões tradicionalmente avessas ao poder 
central emanado de Madri, como a Catalunha e o País Basco, apenas para 
citar algumas. Ademais, a própria categoria dos Magistrados daquela nação 
tem visto com grande apreensão essa politização da Justiça, que não seria de 
modo algum reflexo de uma maior democracia, mas apenas a certeza de que 
verdadeiros conchavos políticos conseguem melhores resultados na hora de 
se buscar a posição de presidente, o que, de forma alguma, é o que se espera 
que ocorra em uma instituição que pugna pela necessária imparcialidade.

3 A situação atual das eleições para a presidência dos tribunais brasileiros
Com o olhar direcionado à nossa própria situação fática, insta salientar 

que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) em vigor expressa-
mente prevê, no art. 102, que “Os Tribunais, pela maioria dos seus membros 
efetivos, por votação secreta, elegerão dentre seus juízes mais antigos, em 
número correspondente ao dos cargos de direção, os titulares destes, com 
mandato por dois anos, proibida a reeleição”.

O fato em comento nunca preocupou os Tribunais com poucos desem-
bargadores. Salvo raras exceções, neles vem sendo seguida a antiguidade 
nos cargos de direção, e todos, ou quase todos, chegam à presidência, vice-
-presidência ou corregedoria.

A situação, contudo, apresenta-se diferente nos Tribunais maiores, e por 
um motivo muito simples: quem entra em um Tribunal com 30 Juízes ou mais 

e se aposentar compulsoriamente, os outros ministros calcularam que, se ocorresse a 
eleição de um dos dois, muitos dos que os seguiam na linha de antiguidade atingiriam 
a idade expulsória antes de poderem ter acesso à presidência. Nessa ocasião, optou-se 
então por uma votação fechada, na qual cada Juiz escreveu em um papel o nome de seu 
candidato, sendo vencedor Rubén Ballesteros Cárcamo, o quarto Ministro na ordem de 
antiguidade daquela Corte Suprema.
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provavelmente nunca chegará aos cargos de direção. Ainda que quinze de seus 
colegas já tenham presidido a Corte, morram ou se aposentem, os 15 restantes 
significarão 30 anos de espera, o que obviamente desagrada aos mais novos, 
alguns com uma enorme vontade (e mesmo vocação) de atuar como presidentes.

Assim, são os Tribunais de porte médio (20 a 49 desembargadores) e os 
de grande porte (50 ou mais desembargadores, caso dos Tribunais de Justiça 
de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e 
São Paulo) que não têm aceitado a antiguidade como critério único de escolha8, 
ainda que não a tenham renegado por completo.

De Freitas (2011), desembargador federal aposentado do TRF 4a Região, 
onde foi presidente, e consagrado professor universitário, esclarece que “o 
anseio de presidir um tribunal é uma aspiração legítima e nada tem de errado. 
Pelo contrário, é ótimo que quem assuma tão difícil posição esteja preparado e 
disposto, física e psicologicamente, a dedicar dois anos de sua existência à causa 
pública”.

Aduz o douto colega, ademais, que a presidência de um Tribunal Inter-
mediário (Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Regional 
do Trabalho) é onde se pode fazer mais pela efetividade da Justiça, já que o 
presidente desses Tribunais é quem dá a política da gestão judiciária no Estado 
ou na Região, que pode incentivar os juízes e servidores, instalar Varas, realizar 
concursos, conduzir a construção de Fóruns, implementar o processo eletrônico, 
estimular a conciliação e pôr em prática tantas outras importantíssimas medidas.

De Freitas menciona também, contrariamente ao pensamento dos defen-
sores da PEC 187/2012, que não tem qualquer cabimento a pretensão de que 
todos os Juízes votem para presidente, pois isso culminaria em campanhas pelo 

8  Recentemente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi palco de movimentação 
em favor da adoção de eleições diretas. De acordo com o desembargador Nelson 
Missias de Morais, as eleições democráticas, nas quais todos possam participar, 
são um forte instrumento de aperfeiçoamento do Poder Judiciário, em razão dos 
debates acerca das questões institucionais e compromissos de cada candidato. 
Ainda segundo ele, “dessa forma, com vontade política e atitude, Minas se 
antecipará ao legislador e, de maneira pioneira, reconhecerá o juiz de 1ª instância 
como membro de Poder, e o é, tal qual os desembargadores”. Por sua vez, em São 
Paulo, onde o Tribunal de Justiça é composto de 350 desembargadores, a eleição 
para a presidência do órgão já ocorre sem se atentar especificamente para o 
critério da antiguidade, havendo atualmente uma forte movimentação política 
para que não apenas os desembargadores, mas todos os Magistrados possam 
participar da escolha.
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interior, promessas de favores, animosidade entre facções em disputa e outros 
tantos problemas.

Nessa linha, no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, cujo Tribunal de 
Justiça possui 180 desembargadores, com 25 fazendo parte do Órgão Especial, 
a escolha da presidência se dá por votação secreta pela maioria dos membros 
do Tribunal, podendo concorrer apenas os membros efetivos do Órgão Especial, 
cuja metade é provida pelo critério de antiguidade. Assim, constata-se, nesse 
ente federativo, a adoção de um critério de eleição que poderia ser considerado 
misto, haja vista o fato de, dentre os desembargadores elegíveis, metade ser 
composta dos membros mais antigos do Tribunal, mas, ainda assim, excluídos, 
em qualquer hipótese, os Juízes de primeiro grau como sujeitos eleitorais ativos.

Da análise da questão no âmbito da Justiça Federal, cabe salientar que o 
Tribunal Regional Federal da 2a Região, em seu Regimento Interno, explicita que a 
eleição para sua presidência dar-se-á por votação de seus 27 desembargadores, 
recaindo a escolha, preferencialmente, sobre os desembargadores federais mais 
antigos, ou seja, utiliza-se do critério de antiguidade.

Esse critério é o mesmo utilizado, tradicionalmente, por nossa Corte 
máxima, o Supremo Tribunal Federal (STF). Assim, nem todos os ministros 
chegam à Presidência do Supremo. Nas eleições, atualmente feitas a cada dois 
anos, é respeitada a antiguidade, tendo prioridade o Ministro que entrou há 
mais tempo na Corte, com o presidente sendo eleito por seus pares em Plenário, 
por voto secreto9.

Igualmente, é o critério adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
desde a sua criação e instalação em 1989, em repetição ao idêntico critério 
aplicado historicamente, desde sempre10, ao Tribunal Federal de Recursos 
(TFR), quando de sua criação, em 1946, durante o importantíssimo processo de 
redemocratização do Brasil.

Uma das anunciadas temeridades no caso de uma eventual aprovação 
da PEC 187/2012 recai exatamente no fato de que, como a base da pirâmide 
hierárquica do Judiciário é muito maior do que a sua Cúpula, na prática, 
seriam os Juízes vitalícios com menos de cinco anos na carreira, muitos com 
menos de 30 anos de idade e pouquíssima experiência judicante, quem, de 

9  Vale salientar que muitos ministros do STF se aposentam antes de chegarem ao topo da 
lista de mais antigos, como foi o caso recente do ministro Eros Grau, que completou 70 
anos e foi aposentado compulsoriamente, sendo à época o quarto mais moderno do STF.

10 Deve-se consignar que o texto do art. 8o da Lei no 33/1947, que dispõe sobre a criação do 
Tribunal Federal de Recursos (TFR), expressamente previu que o referido Tribunal seria 
instalado sob a presidência do mais velho de seus titulares.
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fato, decidiriam as eleições. E, ainda – o que é mais grave –, para que estes, 
em um segundo momento democratizante, passem de simples eleitores 
(sujeitos eleitorais ativos) a membros elegíveis (sujeitos eleitorais passivos)11, 
seria relativamente simples, do ponto de vista político. Com isso, haveria o 
risco de começarmos a ver Tribunais espalhados pelo País inteiro, presididos 
por Juízes de primeiro grau com menos de cinco anos de carreira, ou seja, 
com pouquíssima experiência no que tange à administração complexa que 
envolve a estrutura de um Tribunal, além de uma idade cronológica em que a 
própria maturidade humana – essencial à função judicante e administrativa 
–, ainda não se encontra plenamente assentada.

4 A esfera do Poder Legislativo: as eleições para a presidência das Casas do 
Congresso Nacional

É interessante destacar que no âmbito do Poder Legislativo – no que 
diz respeito ao fato de não recair na massa da população com capacidade 
eleitoral ativa a escolha de seus cargos diretivos –, a eleição para a presidência 
da Câmara dos Deputados igualmente não inclui os senadores, que também 
são congressistas, sendo certo que, inclusive, para eleição da Mesa Diretora 
do Senado Federal – incluindo o cargo de Presidente do Senado e de todo 
o Congresso Nacional –, não votam os Deputados Federais12, mesmo sendo 
fato que, nos trabalhos conjuntos englobando ambas as Casas Legislativas, a 
presidência recai sobre um Senador, escolhido exclusivamente por seus pares.

11 É importante ressaltar que essa previsão normativa não se encontra consignada no texto 
da PEC 187/2012. Todavia, após sua aprovação, seria um natural desdobramento de sua 
aplicação prática, já que em qualquer sistema eleitoral, o direito de eleger se encontra 
irremediavelmente adstrito à potencialidade eleitoral de também poder ser eleito. 

12 Na Câmara dos Deputados, seu Regimento Interno dispõe, no art. 7o, que a eleição dos 
membros de sua Mesa Diretora far-se-á em votação por escrutínio secreto e pelo sistema 
eletrônico, exigida maioria absoluta de votos, em primeiro escrutínio, e maioria simples, em 
segundo escrutínio, presente a maioria absoluta dos Deputados. O Senado Federal é igual-
mente dirigido pela Mesa, composta pelo Presidente, Primeiro e Segundo Vice-Presidentes 
e quatro Secretários. São indicados também, quatro suplentes de Secretários para substituir 
os titulares em caso de impedimento. Os senadores se reúnem, em sessão preparatória, para 
eleger os componentes da Mesa, sendo a votação realizada de maneira secreta, por maioria 
de votos, presente a maioria dos senadores e assegurada, tanto quanto possível, a partici-
pação proporcional das representações partidárias ou dos blocos parlamentares com atuação 
na Casa (Regimento Interno, arts. 3o e 46). Vale lembrar que o Presidente do Senado Federal 
acumula a função de Presidente do Congresso Nacional.
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5 O clamor pela democratização do Poder Judiciário
Resta incontestável que uma das naturais aspirações de um Juiz de 

carreira – que por seus reconhecidos méritos logrou aprovação em dificílimo 
concurso público de acesso – é não somente ser promovido ao Tribunal a que 
se encontra adstrito, na medida em que avança temporalmente na carreira, 
como também participar de modo mais ativo das decisões que, em grande 
medida, alteram os rumos do Poder Judiciário.

É exatamente nesse contexto que não somente se faz imperativa 
como, igualmente, se almeja – como um autêntico clamor de seus membros 
– uma verdadeira democratização do Poder Judiciário. A referida pretensão, 
legítima em sua origem e em sua intenção – resta lícito concluir –, passa, 
necessariamente, por amplas e profundas mudanças estruturais que afastem 
definitivamente o conservadorismo predominante, sobretudo aquele ditado 
pelo poder político a que, reconhecidamente, o Judiciário se encontra criti-
cavelmente subordinado.

Assim, é de se registrar que, essencialmente, as legítimas aspirações 
dos Magistrados de primeiro grau, em última análise, não são satisfeitas pelo 
simples fato de que eles não possuem o direito de eleger – ou serem eleitos 
para – os cargos de direção dos Tribunais, mas, de forma muito mais acertada, 
porque dificilmente chegarão a esses importantes cargos pelo isento critério 
de antiguidade. Esse impedimento decorre do fato de a própria carreira não 
permitir essa natural evolução gradualística, em razão, sobretudo, de antide-
mocráticas intervenções políticas externas que permitem admitir, de modo 
amplo e gradual, nas instâncias superiores, o ingresso de Juízes oriundos 
de outras carreiras ou funções, como a Advocacia ou o Ministério Público, 
e que – além de simplesmente não se submeterem ao concurso público de 
acesso à magistratura nacional –, subvertem a natural ordem hierárquica 
implícita em todas as carreiras do serviço público (situação em que a carreira 
da magistratura não pode ser apontada como exceção), em efetivo prejuízo 
das mais corriqueiras aspirações daqueles que continuam a aguardar, ano 
após ano, por uma ansiada promoção aos Tribunais dos mais variados graus 
e, por que não, à última instância, ou seja, ao Supremo Tribunal Federal.

Esse é exatamente o cerne da questão democrática que precisa ser, 
de fato, enfrentado, sem os desvios de atenção que se pretende, ainda que 
de modo inconsciente, impor, camuflando os verdadeiros caminhos a serem 
trilhados para efetivamente se avançar no processo democrático para, então, 
romper com as últimas amarras da herança autoritária do período getulista.
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Senão, veja-se: 100% das vagas de Juízes de primeiro grau são, hoje, 
providas exclusivamente por candidatos que, unicamente pelo critério 
meritório do concurso público de provas e títulos, lograram aprovação no 
mesmo, revelando um grande avanço democrático, na exata medida em 
que, no período compreendido entre 1966 e 1973, os cargos de Juízes 
federais de primeiro grau eram providos por simples indicação política do 
Poder Executivo13. 

Todavia, nos Tribunais Intermediários, por uma herança da Era Vargas14 
(até hoje não objeto de necessária correção democratizante), apenas 80% 
das vagas de desembargadores (Juízes de segundo grau) são destinadas 
aos Magistrados de carreira e, ainda assim, apenas metade destas, ou seja, 
40% do total são reservadas aos Juízes de primeiro grau pelo critério de 
antiguidade, sem nenhuma ingerência política15.

Nos Tribunais Superiores a situação é ainda mais desafiadora, já que 
no Tribunal da Cidadania, o STJ, órgão de cúpula das justiças comum local 
(estadual e distrital) e federal, o quinto constitucional é transformado em 
terço constitucional, ou seja, o índice de 80% de acesso de Juízes de carreira é 
reduzido para 67%, sendo certo que todas as vagas são providas por critérios 
políticos de formação da lista tríplice com posterior escolha discricionária e 
soberana pelo Chefe do Poder Executivo16.

13 Esta, sim, revelou-se uma grande conquista democrática, na exata medida em que não 
somente restringiu, pelo menos na primeira instância da Justiça Federal, as interferências 
políticas no Judiciário que tanto comprometiam sua necessária isenção, independência e 
imparcialidade.

14 A implementação nos Tribunais pátrios do chamado quinto constitucional, ideia corpo-
rativista do governo Getúlio Vargas, ocorreu com a inserção desta no art. 104, § 6o, da 
Constituição Federal de 1934.

15 As demais vagas (40% do total) são providas pelos Magistrados de carreira, porém 
pelo critério político do “merecimento” em que a escolha final, dentre uma lista tríplice 
constituída pelos integrantes do Tribunal, é submetida ao Chefe do Executivo (estadual – 
Governador; ou federal – Presidente da República, conforme o caso) para sua livre escolha. 
Vale registrar que o próprio Presidente do STF já se manifestou contrariamente a esse 
critério (SOUZA; BRÍGIDO, 2012), defendendo a exclusividade do critério de antiguidade 
para a promoção de Juízes aos Tribunais, que é objetivo.

16 Deve ser registrado, por oportuno, que as 22 vagas (de um total de 33) destinadas 
a Desembargadores estaduais ou distritais (11 vagas) e federais (11 vagas) incluem os 
Desembargadores oriundos do quinto constitucional, o que, na verdade, reduz, por vias 
transversas, o percentual real de Magistrados de carreira a menos de 50% do total. Apenas 
no Tribunal Superior do Trabalho essa anomalia foi corrigida pelo disposto no art. 111-A 
da Constituição Federal, que não somente manteve o critério do quinto constitucional, 
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Insta salientar que, no Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula 
de todo o Poder Judiciário, todas as vagas (11 no total) são exclusivamente 
providas por livre escolha do Chefe do Executivo, excluída qualquer vincu-
lação à necessária nomeação de Juízes de carreira17.

O clamor por mais democracia no Poder Judiciário, portanto, 
preconiza, em tom sublime, maior defesa do fortalecimento da carreira, o 
que se traduz pelo reforço dos critérios meritórios e, por consequência, por 
menos ingerências políticas de outros Poderes e, sobretudo, menor politi-
zação interna corporis, reafirmando o preceito democrático de amplo acesso 
de seus membros exclusivamente por critérios de antiguidade que melhor 
traduzem os esforços naturais de desempenho na carreira judicante.

Conclusão
É importante salientar que, nos últimos tempos, o verbo democratizar 

ganhou notável importância que, entretanto, não tem sido acompanhada de 
sua correspondente e correta interpretação.

Democratizar não significa, necessariamente, tornar todas as funções 
do Estado elegíveis e, de igual forma, ampliar de maneira irrestrita o Colégio 
Eleitoral daquelas em que se faz pertinente o critério de escolha.

Em verdade, é muito mais o princípio do amplo acesso – ainda que 
por critérios distintos da eleição, como por exemplo, o concurso público –, o 
caminho que se revela mais democrático para o preenchimento dos cargos 
e funções do Estado, em quase todos os seus níveis, notadamente naqueles 
que se exercem à margem da política e que se afirmam por desempenho 
técnico.

No caso específico da função judicante, não é possível deixar de 
reconhecer que, hodiernamente, esta se perfaz por um viés no qual a experi-
ência de vida permite uma interpretação crescentemente mais justa das 
leis, tornando-se cada vez melhor quanto maior for o tempo em atividade. 
Relembre-se a propósito que, na Antiguidade, os julgamentos eram efetuados 
por conselhos de anciãos, ou seja, a justiça era proporcionada pelos 
indivíduos mais experientes no seio social, reconhecendo-se a maturidade, 

mas tornou exclusivo o acesso de 80% das vagas aos Desembargadores do Trabalho de 
carreira.

17 O critério de acesso ao STF, previsto no art. 101 da Constituição Federal, preconiza exclu-
sivamente o “notável saber jurídico”, o que implica dizer que não somente é possível não 
nomear nenhum Juiz de carreira como ainda nomear um Juiz de primeiro grau, em virtual 
subversão da própria carreira da magistratura nacional.
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a experiência de vida e o conhecimento prático e teórico acumulado ao longo 
do tempo como essenciais ao mister da função jurisdicional e administrativa 
correlata. 

É exatamente por essa razão que não é possível que se cogite faltar 
democracia no fato de continuarmos a seguir o consagrado critério de 
antiguidade na eleição de presidentes dos Tribunais pátrios, como medida 
de salutar equilíbrio e não politização do Poder Judiciário nacional. Nessa 
esteira, estar-se-ia seguindo os melhores e mais diversos exemplos presentes 
nos países mais democráticos da atualidade, bem como o próprio processo 
de democratização do Judiciário, inaugurado a partir de 1946, que buscou 
sepultar, em definitivo, o populismo da Ditadura Vargas, a qual permitiu 
curvar todos os Tribunais sobreviventes (é importante lembrarmos que 
a Constituição Federal de 1937 simplesmente extinguiu a Justiça Federal) 
às suas ordens e interesses, por meio, e sobretudo, da aplicação do amplo 
critério eletivo (e eleitoreiro) de seus Presidentes.

Não é por outra sorte de considerações, portanto, que se deve 
sempre ter em mente que o verdadeiro caminho para a democratização 
do Judiciário passa, não pela politização tanto de sua estrutura como de 
seus membros, mas sim (e principalmente) pelo fortalecimento da própria 
carreira (exclusivamente composta de Magistrados concursados), como 
ainda e fundamentalmente, pela sinérgica efetividade do poder jurisdicional 
inerente aos Magistrados de primeiro grau, o que importa dizer em restringir 
os inúmeros recursos e a ampla gama de nefastos efeitos suspensivos que 
vêm transformando, na prática, os juízos monocráticos em simples juízos de 
instrução, como bem assim seus respectivos julgadores em meros Magis-
trados de iniciação processual18.

Por efeito conclusivo, é essa despolitização e o afastamento do caráter 
populista e eleitoreiro nos Tribunais que, historicamente – ao reverso do 
que preconizam os mais desavisados –, constituem a grande e verdadeira 
conquista democrática pós-ditadura Vargas, sendo certo que ainda resta o 
desafio de ver sepultada a última herança daquele sombrio regime, ou seja, 
a extinção da figura política do quinto constitucional, a permitir, por derra-
deiro, a prevalência do critério meritocrático de acesso a todos os Tribunais, 
com a consequente promoção de seus membros circundada exclusivamente 
aos Juízes de carreira, afastando-se, desta feita, qualquer ingerência política 

18 É exatamente essa esdrúxula e condenável situação que clama pelo urgente resgate da 
própria dignidade da magistratura e do necessário orgulho de se ostentar a condição de 
Magistrado.
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de outros poderes ou mesmo de politizações indesejadas, em efetiva 
consagração da democracia (e dos valores democráticos) que preconiza a 
existência de um Poder Judiciário realmente independente. Afinal, não é do 
interesse do povo brasileiro que o Poder Judiciário venha a transformar-se 
em simples Serviço Judiciário.

FRIEDE, R. The myth of the direct presidential of the courts election. Justitia, 
São Paulo, v. 204/205/206, p. 311-326, Jan./Dec. 2013-2014-2015. 

• ABSTRACT: This article examines, especially, the viability of changing the 
selection criteria for the Presidency of the Courts of Law in Brazil, having 
in mind the processing on the Chamber of Deputies of the Constitutional 
Amendment Proposal 187/2012, which proposes to alter the Federal 
Constitution in order to allow, in a more flexible way, the free election for 
the head bodies of all the Courts of Appeal.
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As Organizações Sociais e o Processo Seletivo 
para sua Escolha: o Panorama Atual, Depois da 

Adin 1923 e da Lei no 13.019/2014
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• SUMÁRIO: 1 A matriz constitucional do dever de licitar. 2 Organizações 
sociais. 3 Supremacia do interesse público e princípios constitucionais 
da Administração Pública. 4 A solução da Adin nº 1923/DF. 5 A Lei das 
Parcerias (Lei nº 13.019/2014). Conclusão. Referências.

• RESUMO: Este artigo analisa a nova modelagem de parceria estabelecida 
mediante contrato de gestão entre as organizações sociais (OS) e o 
Estado para fomento de atividades caracterizadas como serviços sociais 
não exclusivos, bem como o dever de licitar para escolha dessas organi-
zações, consoante imposição dos princípios constitucionais reitores da 
Administração Pública, especialmente os da legalidade, impessoalidade e 
moralidade, em cotejo com a aplicação parcial da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, de abrangência nacional, no que couber. 

• PALAVRAS-CHAVE: Organizações sociais. Contrato de gestão. Licitação.

1 A matriz constitucional do dever de licitar
A licitação é procedimento formal de seleção de pessoa para contratar 

com o Poder Público. Tem previsão constitucional no art. 37, inc. XXI. Sua obriga-
toriedade decorre do princípio da impessoalidade, cuja raiz está no princípio da 
isonomia: impõe-se ampla concorrência em igualdade de condições, sem privi-
légios de qualquer ordem. Escolhe-se a pessoa mediante análise das propostas 
apresentadas, pinçando-se a mais vantajosa de todas, assim considerada por 
meio de critérios objetivos previamente estipulados em edital.

O campo subjetivo de incidência da obrigatoriedade constitucional de licitar 
é desenhado pelo caput do art. 37: Administração Pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

* Promotor de Justiça em Santa Bárbara D’Oeste, no Estado de São Paulo. Mestrando em 
Direito do Estado pela Universidade de São Paulo (USP). Bacharel em Direito pela mesma 
Instituição.
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A Lei nº 8.666/1993, de abrangência nacional, ao regulamentar o disposto 
no art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, detalha mais esse campo subjetivo 
– sem, obviamente, alterá-lo –, impondo prévia licitação às contratações feitas 
pelos órgãos da Administração Direta, fundos especiais, autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993).

2 Organizações sociais
A Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, introduziu novidade no 

ordenamento jurídico federal1 ao qualificar pessoas jurídicas privadas sem 
fins lucrativos, com objetivos sociais específicos, como organizações sociais. 
A essas organizações foi atribuída competência para firmarem contrato de 
gestão com as pessoas públicas.

No âmbito dessa parceria exógena (Poder Público–particular)2, o 
contrato de gestão persegue um mesmo fim: fomentar certa atividade de 
interesse coletivo. Pode alcançá-lo por caminhos diferentes: (a) fomentar, 
com recursos públicos, atividade já desenvolvida pelo ente particular; (b) 
transferir ao particular serviço até então desenvolvido pelo Poder Público, 
incentivando a atividade.

No primeiro caso, o ente público identifica uma atividade exercida pelo 
particular como de interesse público. Qualificada como organização social, 
essa associação/fundação firma contrato de gestão por meio do qual passa 
a receber recursos para intensificar, ampliar e levar avante sua missão. No 
segundo caso, uma associação/fundação encampa serviço antes prestado 
pelo Estado.

Instrumento de colaboração entre o ente público e o particular para 
o fomento de certas atividades, o contrato de gestão disciplina obrigações 
recíprocas. O Poder Público transfere dinheiro, bens e até servidores públicos, 
impondo metas de ação e fiscalizando periodicamente seu cumprimento. O 

1 Outros entes federativos podem dispor, por lei própria, sobre as organizações sociais 
atuantes no seu âmbito.

2 Em contraposição à parceria endógena, firmada entre órgãos da própria Administração, 
também por contrato de gestão, na forma do art. 37, § 8o, da Constituição da República, 
visando à ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira de órgãos da 
Administração direita e indireta.
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ente privado fica responsável por gerir os recursos recebidos, empregando-
-os da melhor forma na satisfação do serviço não exclusivo3 que caracteriza 
seu objeto social.

Diante da natureza aparentemente contratual do contrato de gestão, 
é legítimo perguntar se essa contratação deve ser precedida de licitação. É o 
que se investiga no presente trabalho.

3 Supremacia do interesse público e princípios constitucionais da Adminis-
tração Pública

Os princípios da supremacia do interesse público e da impessoalidade 
iluminam o caminho rumo às respostas.

Ao Estado incumbe ofertar serviços que possam ser fruídos pela 
coletividade, ainda que não os preste por meio de recursos exclusivamente 
próprios.

Toda atividade que exerça diretamente em prol da coletividade – seja 
serviço público, seja atividade econômica, monopolizada ou não – revestir-
-se-á de interesse público primário, entendido como a dimensão coletiva 
dos direitos individuais das pessoas, relativamente estável em determinado 
tempo e em certo território4.

A supremacia do interesse público justifica e demanda a existência do 
regime jurídico de Direito Público – este, caracterizado pelo binômio prerro-
gativas/sujeições. O Poder Público, na tarefa de zelar pelo interesse geral, 
goza de instrumentos especiais para veicular e impor a vontade estatal. 
São prerrogativas não encontradas na esfera privada e que se justificam na 
finalidade de alcançar o bem comum. Por sua vez, a esfera de liberdade dos 
indivíduos, desenhada pelo plexo de direitos constitucionais fundamentais, 
é garantida pelas sujeições impostas à Administração, capitaneadas pela 

3 Rocha (2006, p. 99) afirma que “os serviços não-exclusivos correspondem ao grupo de 
atividades que o Estado exerce simultaneamente com outras organizações públicas 
não-estatais e privadas, dada a relevância dessas atividades, via de regra relacionadas a 
direitos humanos fundamentais, como os de educação e saúde. São exemplos deste setor 
as universidades, os hospitais, os centros de pesquisa e os museus”.

4 Para Bandeira de Mello (2009, p. 187), “os interesses públicos correspondem à dimensão 
pública dos interesses individuais – ou seja, que consistem no plexo dos interesses dos 
indivíduos enquanto partícipes da sociedade (entificada juridicamente no Estado), nisto 
incluído o depósito intertemporal destes mesmos interesses.” (grifo no original).
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legalidade estrita (só fazer o que a lei material expressamente manda). O 
maior ou menor peso que se atribua aos elementos do binômio define a 
relação do Estado com a sociedade civil: mais ou menos interventor, policia-
lesco, garantidor, liberal.

Tanto as prerrogativas quanto as sujeições são indeclináveis em sua 
titularidade. Isso se dá porque o interesse público não o é, e aquelas estão a 
serviço deste; caso contrário, o Estado poderia facilmente demitir-se da sua 
finalidade institucional, equiparando-se ao particular e, consequentemente, 
pondo em risco a própria coesão social subjacente a qualquer grupamento 
humano estável direcionado a certos fins.

É equivocado enxergar a superioridade do interesse público como 
primazia absoluta do Estado em suas posições, em choque ou dissonância 
permanente com o interesse particular; ao contrário, a atividade estatal 
tem como fim último a garantia e a satisfação dos interesses individuais. A 
autoridade estatal só se justifica se e quando imprescindível para tutelar a 
liberdade individual.

Por esse motivo, Di Pietro (apud DI PIETRO; RIBEIRO, 2008, p. 102) afirma: 

[...] o princípio da supremacia do interesse público convive com 
os direitos fundamentais do homem e não os coloca em risco. 
Ele encontra fundamento em inúmeros dispositivos da Consti-
tuição e tem que ser aplicado em consonância com outros 
princípios consagrados no ordenamento jurídico brasileiro, em 
especial com observância do princípio da legalidade.

A convergência para a consecução dos interesses sociais primários não 
poderia contrapor Estado e indivíduo. Aquele existe para servir aos interesses 
constitucionais legítimos deste. Evidentemente, o Poder Público não deve 
dar guarida a todo e qualquer interesse particular imediato. A coexistência 
dos direitos depende da limitação do seu gozo. O poder de polícia conferido 
à Administração Pública como prerrogativa realiza essa tarefa.

Os princípios constitucionais expressos que regem a Adminis-
tração Pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e  eficiência5 – não são afastados ou mitigados quando o Poder Público 

5 Esses são os explícitos. Há muitos outros, contidos implicitamente na Constituição 
Federal, como, por exemplo, o da proporcionalidade, finalidade, supremacia do 
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age por meios próprios ou por delegação. Eventuais exceções constam 
do próprio texto constitucional ou das leis de âmbito nacional que dão 
densidade normativa aos preceitos que dependam desse complemento 
legal.

Há disciplina constitucional clara quanto a bens, serviços e servidores 
públicos. Todas as normas infraconstitucionais que conferem tratamento 
mais específico à matéria haurem sentido e alcance nos referidos princípios. 
Pelo princípio da hierarquia normativa, não podem ser interpretadas ou 
aplicadas em dissonância com esses núcleos mandamentais superiores.

Logo, em uma primeira abordagem, assumindo que seja contratual a 
natureza do contrato de gestão, se a licitação é pressuposto constitucional 
inarredável da contratação pelo ente público, por força, principalmente, 
dos princípios da legalidade e impessoalidade, ela não pode ser afastada 
quando houver sua celebração com a organização social.

Qualquer pessoa jurídica qualificada como organização social poderá 
participar do certame, se cumprir as exigências legais e editalícias (princípio 
da legalidade).

A impessoalidade, consequência da isonomia, repudia preferências 
pautadas por subjetivismos, privilégios, pessoalidades no trato da Adminis-
tração Pública com os indivíduos. Há, sim, escolhas, preferências; todavia, 
os critérios regentes são preestabelecidos, públicos e aptos a serem satis-
feitos por uma pluralidade de indivíduos (princípio da impessoalidade).

Toma-se como exemplo a Lei Federal nº 9.637/1998 (aplicável no 
âmbito da União Federal); nesse caso, toda e qualquer organização social 
dedicada a uma das atividades mencionadas no art. 1º – ensino, pesquisa 
científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio 
ambiente, cultura e saúde – estará potencialmente apta a concorrer com 
outras visando firmar contrato de gestão com o Poder Público.

interesse público, autotutela, hierarquia, motivação. A Lei Federal no 9.784/1999 (Lei 
Geral do Processo Administrativo), por exemplo, diz no art. 2o que a Administração 
Pública obedecerá aos princípios da “legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 
interesse público e eficiência”.
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O Poder Público não pode escolher uma organização social tão somente 
porque ela exerce uma das atividades previstas na lei como escopo social 
seu, segundo o ato constitutivo. Certamente há uma profusão de associações 
e fundações, qualificadas ou qualificáveis como OS, dedicadas ao ensino, à 
pesquisa, à cultura e à saúde, por exemplo.

Ao pinçar uma dentre várias, sem critério algum – só pela qualificação 
em si –, o Poder Público agiria com reprovável ofensa à impessoalidade. 

A sutil diferença entre o agir legítimo e o ilegítimo está na perspectiva 
que deve adotar o gestor com vistas à contratação. A perspectiva legítima é 
aquela que enfoca a necessidade pública como ponto inicial e final da contra-
tação.

A Administração Pública, tendo por norte a satisfação de necessidades 
públicas concretamente aferíveis (objetivo impessoal) e escolhendo atendê-
-las mediante parceria com organização social (opção discricionária válida), 
vai ter que dirigir a escolha do parceiro por meios objetivos (instrumentos 
seletivos impessoais): aquele que se mostrar mais apto à consecução daquela 
necessidade está legitimado a firmar o contrato de gestão. 

A diferença de perspectiva põe o foco no interesse público para ver, 
a partir dele, quem está mais qualificado para contratar com o Estado, não 
o contrário (escolher e qualificar uma organização social e, por causa da 
escolha, firmar contrato de gestão com ela).

No plano infraconstitucional, em uma primeira abordagem, nenhuma 
das peculiaridades do contrato de gestão autoriza subtraí-lo da sistemática 
legal da licitação. Aliás, a Lei nº 8.666/1993, no art. 2º, parágrafo único, impõe 
sua incidência sobre “todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontade 
para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja 
qual for a denominação utilizada”.

Pouco importa, portanto, enxergar a finalidade última do contrato de 
gestão como relação de parceria, fomento, colaboração, sugerindo certa 
horizontalidade e convergência de interesses entre a parte pública e a 
privada. A Lei de Licitações e Contratos Administrativos preocupa-se com a 
estrutura jurídica da avença, colocando sob seu âmbito de incidência “todo e 
qualquer ajuste [...] em que haja um acordo de vontade para a formação de 
vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas”. As finalidades últimas do 
ajuste não são relevantes, em um primeiro plano, para caracterizá-lo como 
contrato administrativo.
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A conclusão a que se chega aparenta ser natural, mas há vozes abali-
zadas recusando natureza de contrato administrativo ao contrato de gestão 
e reclamando-lhe tratamento diferenciado.

O raciocínio que aparenta estribar esse argumento é o de que os 
contratos de gestão, tanto entre Administração–Administração (endógenos) 
quanto entre Administração–particular (exógenos), são acordos adminis-
trativos organizatórios ou colaborativos, abrangidos sob o novo gênero 
módulo consensual da Administração Pública, no qual também estão 
albergados os contratos administrativos (OLIVEIRA, 2005).

Como se verá adiante, neste ensaio, o próprio Supremo Tribunal 
Federal manifestou entendimento de que o contrato de gestão não tem 
natureza contratual, mas de convênio, afastando o dever de licitar para 
escolha da OS, mas exigindo a realização de um processo seletivo.

No plano da discricionariedade, se o gestor público decide concre-
tizar certa política pública6 adotando determinado conjunto de ações, terá 
à sua disposição meios diretos ou indiretos de fazê-lo. Poderá realizar o 
objetivo colimado utilizando os recursos materiais e humanos da entidade 
pública; também poderá contratar terceiro para fazê-lo inteiramente por 
si; e, por fim, poderá estabelecer parceria com pessoa jurídica qualificada 
como organização social para concretizar o intento. Todavia, em qualquer 
uma dessas hipóteses, o interesse tutelado não perde a qualidade de 
interesse público, atraindo, desde a origem, a incidência do regime jurídico 
que lhe é peculiar, o qual está assentado no postulado da indisponibilidade 
do interesse público.

E a licitação é justa e clara decorrência desse postulado, porque o 
procedimento licitatório dá concretude ao princípio da isonomia, raiz 
do princípio da impessoalidade, que é, por seu turno, um dos pilares do 
regime jurídico da Administração Pública. Todos têm direito de concorrer 
em igualdade de condições a fim de a contratar com o Poder Público. A 
licitação satisfaz, portanto, exigência ética inafastável no plano da contra-
tação pública.

6 Recentemente, a doutrina tem tentado construir um conceito de política pública “servível” 
ao Direito. Definição bastante apurada foi feita por Bucci (2006a, p. 38), para quem 
“políticas públicas são programas de ação governamental visando coordenar os meios à 
disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente 
relevantes e politicamente determinados”.
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O gestor escolherá a melhor forma de satisfazer o interesse público 
(decisão mais ou menos livre, conforme a situação concreta). No entanto, 
escolhendo transferir os encargos da tarefa ao particular (ainda que o 
faça em regime de parceria), deverá submeter a relação jurídica que 
nascerá ao processo seletivo prévio.

A identificação, pelo gestor público, de uma necessidade coletiva 
a ser satisfeita qualifica-a como de interesse público e, com isso, atrai 
imediatamente a plêiade normativa do regime público. Daí por diante, 
qualquer um dos meios válidos à disposição da autoridade administrativa 
para satisfazer o referido interesse é disciplinado pelo regime jurídico de 
Direito Público.

Isso é fundamental para que se compreenda a impossibilidade de 
mutação desse regime jurídico em função da simples escolha de um dos 
meios postos à disposição do administrador para consecução da atividade 
pública. A gênese da política pública já atrai a incidência daquele plexo 
especial de normas. Toda atividade administrativa posterior de concreti-
zação dessa política pública, por encadeamento lógico, estará subordinada 
ao regime original. Assumir o contrário seria inverter a ordem das coisas, 
subordinando e coordenando toda atividade administrativa à satisfação 
de um interesse pessoal qualquer, escolhido arbitrariamente – situação 
evidentemente escusa e ímproba.

Portanto, a licitação é pressuposto inderrogável da relação jurídica 
com o particular porque, antes de tudo, a atividade identificada como a 
melhor forma de satisfazer certa política pública está sujeita ao regime 
jurídico de Direito Público desde o seu nascedouro. A opção pela sua 
execução por intermédio de terceiro – mediante delegação ou em parceria 
com a Administração, tanto faz – é mera decorrência, não afastando 
aquele regime, que impõe a seleção pública.

A Lei de Licitações tem aplicação nacional por dar concretude ao 
preceito contido no art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal:

Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.
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Não há como negar que o Estado, por meio da OS, presta serviço 
à população – um daqueles enumerados pela lei. O contrato de gestão 
contém obrigações a serem cumpridas pela entidade parceira para viabi-
lizar a atividade. O instrumento prevê as condições dos pagamentos a serem 
feitos pelo Poder Público. Além disso, é imprescindível apurar a qualificação 
técnica e econômica do ente para garantir o fiel cumprimento do ajuste. 
Assim, os elementos constitucionais e legais essenciais que justificam a 
licitação estão presentes também no novo modelo de parceria viabilizado 
pelas OS.

4 A solução da ADIn nº 1923/DF
Em reação à disciplina trazida pelas Leis Federais nos 9.637/1998 

e 9.648/1998, em 1º de dezembro de 1998, o Partido dos Trabalha-
dores (PT) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT) propuseram Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADIn nº 1923/DF) para questionar 
amplamente o modelo das OS e a celebração do contrato de gestão com 
dispensa de licitação (Lei nº 8.666/1993, art. 24, XXIV), aí abrangidos 
outros aspectos como transferência de servidores (regime remunera-
tório), contratação de pessoal pela OS (sem concurso público), contratos 
que a OS firma com terceiros (sem licitação), controle das contas (sem 
expressa submissão aos controles formais pelas Cortes de Contas e 
Ministério Público).

A Lei nº 9.648/1998 alterou a redação do art. 24, inc. XXIV, da Lei 
nº 8.666/1993, tornando dispensável a licitação para contratação da OS 
para prestação dos serviços contemplados no contrato de gestão.

Diz o dispositivo em questão:

[...] É dispensável a licitação:
[...]
XXIV – para a celebração de contratos de prestação de serviços 
com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das 
respectivas esferas de governo, para atividades contempladas 
no contrato de gestão.

Justen Filho (2008) explica que essa espécie de dispensa se justifica 
pelo fato de a contratação feita pelo Estado não se nortear pelo critério da 
vantagem econômica, mas visar a outros fins.
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Tem-se norma que garante a possibilidade de a OS já contratada ser 
dispensada de licitação para novos contratos com o mesmo ente público7.

Para o que interessa ao presente trabalho, em primeiro lugar, vê-se que 
o legislador compreendeu que a figura do contrato de gestão não pode fugir 
ao regime geral da Lei de Licitações. Caso se tratasse de ajuste totalmente 
estranho à disciplina geral dos contratos administrativos e ajustes similares, 
não haveria razão para colocação da norma nesse texto normativo.

Em segundo lugar, por se tratar de dispensa, tem caráter excepcional, 
interpretando-se sempre restritivamente, como ensina tradicional regra 
hermenêutica. Assim, novos contratos com a mesma OS estariam isentos 
da licitação. Basta que: (a) os novos compromissos tenham pertinência com 
as atividades previstas no contrato de gestão; e (b) seja a mesma entidade 
pública a contratar a OS. A contrario sensu, a contratação inicial, aquela que 
dá origem ao primeiro contrato de gestão, deve ser antecedida de licitação.

Em resumo, a interpretação legal mais consentânea com o espírito 
da lei conclui que, para o “contrato-matriz”, original, inicial, demanda-se 
licitação; para as contratações derivadas e subsequentes, não.

Na ação, prevaleceu o voto do Ministro Luiz Fux, relator para o acórdão, 
julgando parcialmente procedente o pedido.

Em um voto elegante, claro, técnico em muito sensato, o Ministro Luiz 
Fux assentou as seguintes premissas:

1 A Constituição não fixou modelos rígidos de atuação para o Estado;
2 Serviços públicos não privativos (serviços sociais), desenvolvidos em áreas 

como saúde, educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, envolvem 
atuação conjunta do Poder Público e do particular; este não atua por 
delegação do Estado, mas por direito próprio;

3 Nesses domínios, o Estado pode optar pela atuação direta (serviço público) 
ou indireta (regulação e fomento);

4 O terceiro setor envolve entidades que exercem atividades de relevância 
pública, justificando a incidência de um regime jurídico mais intenso que 
o privado, com observância, em certos casos, do núcleo essencial dos 
princípios da Administração Pública;

5 O contrato de gestão não é contrato administrativo, mas convênio; por isso, 
fica afastada a licitação, mas não algum processo seletivo público e impessoal.

7 É o caso das “contratações derivadas do contrato de gestão, em que a organização social 
que previamente celebrou um contrato de gestão com o Poder Público poderia ser direta-
mente contratada por outros órgãos ou entidades dessa mesma esfera federativa, para a 
prestação de serviços” (OLIVEIRA, 2005, p. 159).
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Com base nessas premissas, o Supremo Tribunal Federal exigiu que 
o regime legal das OS deve pautar-se pelos princípios do caput do art. 37 
da Constituição, especialmente quanto a cinco pontos fundamentais: proce-
dimento de qualificação, celebração do contrato de gestão, dispensa de 
licitação para contratar pessoa já qualificada como OS, outorga de permissão 
de uso de bem público à OS, contratos celebrados entre a OS e terceiros, 
seleção de pessoal da OS. Em todos esses casos, o relacionamento público-
-privado deve conduzir-se “de forma pública, objetiva e impessoal”, conforme 
se colhe textualmente do voto condutor.

Oliveira (2009, p. 159), ao comentar o julgamento da medida cautelar 
que antecedeu a propositura da ADIn, já havia preconizado a necessidade 
dessa seleção para escolha da OS, esclarecendo que “a Lei Federal nº 
9.637/1998 não submeteu essa escolha a um processo de licitação formal 
(arts. 5º a 7º), embora fosse indicada a exigência de um processo de seleção 
pública para a escolha da melhor organização social”.

O procedimento público de escolha de que se fala nos votos é o da 
licitação enquanto gênero, ou seja, o procedimento formal tendente à 
escolha da proposta mais vantajosa. Na prática, isso significa adotar um 
processo seletivo prévio, pautado pela publicidade e por critérios objetivos 
de escolha, assim considerados aqueles que têm a aptidão de aferir qual 
organização social está mais qualificada para receber e dar cabo do serviço 
até então prestado pelo ente público.

A escolha, então, terá de se subordinar a crivo público e impessoal, 
segundo critérios objetivos, claros, técnicos e pertinentes com as necessi-
dades públicas.

O STF também concluiu que o contrato de gestão não é contrato 
administrativo, mas convênio, em que não há interesses contrapostos, com 
feição comutativa e intuito lucrativo, mas interesses comuns. Isso afastaria o 
acordo do âmbito de incidência do art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, 
porque contrato não é. A Corte ressalva, no entanto, que a escolha da OS 
há de respeitar os princípios fundamentais previstos no caput do art. 37 da 
Constituição Federal, com destaque para os da impessoalidade (corolário da 
isonomia) e publicidade (corolário da transparência).

Ainda que de convênio se trate, isso não significaria, desde logo, 
exclusão da incidência da Lei Federal nº 8.666/1993, que se aplica expressa-
mente a esse tipo de negócio jurídico, “no que couber” (art. 116).

Di Pietro (2008, p. 232) adverte enfaticamente: 

[...] quanto ao convênio entre entidades públicas e entidades 
particulares, ele não é possível como forma de delegação 
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de serviços públicos, mas como modalidade de fomento. 
Caracteriza-se este por ser uma forma de incentivar a iniciativa 
privada de interesse público. Difere do serviço público, 
porque, neste, o Estado assume como sua uma atividade de 
atendimento a necessidades coletivas, para exercê-la sob regras 
total ou parcialmente públicas; no fomento, o Estado deixa a 
atividade na iniciativa privada e apenas incentiva o particular 
que queira desempenhá-la, por se tratar de atividade que traz 
algum benefício para a coletividade.

Outro aspecto clássico do convênio, apontado pela doutrina, é a 
ausência de vinculação contratual, de modo que os convenentes podem 
denunciá-lo a qualquer tempo8. Essa característica sua é flagrantemente 
incompatível com o trespasse de serviço, a demandar amplo e detalhado 
feixe de obrigações, principalmente da OS, dado o longo tempo de duração 
do contrato de gestão nesses casos. É aceitável enxergar esse poder de 
“resilição” quando há puro fomento; não o é diante da transferência de 
serviço. Como visto, não convence o argumento puro e simples do objetivo 
comum perseguido, estando ausente a contraposição de interesses, a funda-
mentar o fomento, para justificar o afastamento da licitação para escolha 
original da OS9.

Di Pietro (2008, p. 233) deixa claro que o convênio não é meio idôneo, 
por sua própria natureza, para que haja transferência de serviço público:

8 Por todos, ver Gasparini (2007, p. 755). Oliveira (2007, p. 31) repudia essa característica do 
convênio, alegando que o fato dele não ser contrato não impede que contemple obrigações 
recíprocas, não unicamente obrigações unilaterais para convenente e conveniado.

9 Oliveira (2005, p. 1022) sustenta, ao contrário, que radica exatamente nisso a justificativa 
para afastar a licitação para que o Estado possa firmar termo de parceria com as Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). Segundo o louvado mestre, “não se trata 
de contratação administrativa, mas de uma nova modalidade de acordo administrativo, 
cujo objetivo consiste em fomentar a prestação de serviços públicos sociais e a promoção 
de direitos fundamentais por entidades privadas não lucrativas qualificadas como OSCIP” 
(OLIVEIRA, 2005, p. 1022). Abstraídas as diferenças de regime jurídico que há entre OS 
e OSCIP, a raiz do raciocínio é aplicável aos contratos de gestão. Todavia, anos depois, 
enfocando a prestação de serviços na área de saúde por OSCIPs, o mesmo autor afirmou 
que o termo de parceria não é meio idôneo para transferência desse tipo de serviço. 
Ressaltou que a parceria só autoriza atuação complementar pela OSCIP. Acrescenta que 
mesmo diante da prestação de serviços de maneira colaborativa deve haver um processo 
seletivo, já que existe possibilidade de concorrência. Seria decorrência do princípio da 
impessoalidade (OLIVEIRA, 2009, p. 7).
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O convênio não se presta à delegação de serviço público ao 
particular, porque essa delegação é incompatível com a própria 
natureza do convênio; na delegação ocorre a transferência 
de atividade de uma pessoa para outra que não a possui; no 
convênio, pressupõe-se que as duas pessoas têm competências 
institucionais comuns e vão prestar mútua colaboração para 
atingir seus objetivos.

Pela conclusão do Supremo Tribunal Federal, confere-se discriciona-
riedade à autoridade para dispensar a licitação, desde que escolha a OS com 
imparcialidade e dê ampla publicidade ao processo seletivo.

Não se mostra muito simples encontrar justificativa concretamente 
objetiva, impessoal, para a escolha. É grande o risco de se enveredar pelo 
subjetivismo, ainda que com verniz de impessoalidade. Diante de uma plura-
lidade de entidades capacitadas para encampar o serviço, quais critérios 
conduzem à escolha de uma em detrimento das demais?

São bastante sérias as implicações práticas do entendimento até agora 
esposado pela Corte Suprema. Veja-se, por exemplo, que nada impede que 
a gestão de uma universidade pública federal possa ser transferida a uma 
OS, já que são centros de ensino e pesquisa em nível superior, atividades 
abrangidas pelo art. 1º da Lei nº 9.637/1998. Criada a OS, transferem-se os 
campi com todas as instalações (bens), os docentes (servidores públicos) 
e trespassam-se recursos financeiros para a manutenção da atividade, 
estatuindo-se metas de desempenho no contrato de gestão. Aparentemente, 
algo do gênero ainda não foi cogitado apenas por pudor diante da sanha 
privatista dos governos.

Nesse caso, seria justificável a simples dispensa de licitação para trans-
ferir a atividade docente e de pesquisa a uma OS recém-criada da “costela” de 
uma grande corporação de ensino privada?

O exemplo não está tão distante da realidade quando se coteja com 
a Lei Complementar Paulista nº 846/1998, que copiou em nível estadual, 
com algumas modificações, a Lei Federal nº 9.637/1998, inclusive prevendo 
dispensa de licitação para assinatura do contrato de gestão original com a 
OS estadual, ao contrário do que dispõe o art. 24, inc. XXIV, da Lei Federal nº 
8.666/1993, que trata das contratações ulteriores (ver o art. 6º, § 1º).

Eis um exemplo: com amparo no referido diploma, em janeiro de 2012, 
o Estado de São Paulo transferiu (sem licitação) a gestão do Hospital Geral 
do Grajaú e do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Interlagos 
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ao Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, Organização Social de 
Saúde (OSS). A operação prevê a transferência, em cinco anos, de mais de R$ 
600 milhões à entidade, que é ligada a um dos maiores hospitais privados da 
América Latina, o Sírio-Libanês10.

A dispensa de licitação que embasou essa contratação certamente levou 
em conta a elevada competência técnica e administrativa do Hospital Sírio-
-Libanês, cuja expertise está, obviamente, incorporada à OSS a ele vinculada.

Entretanto, é indiscutível que em São Paulo há inúmeros hospitais 
com entidades assistenciais a eles vinculados que possuem iguais condições 
de encampar a gestão daquele hospital público e daquele AME. O que 
fazer, então? Como justificar que aquela escolha teve caráter efetivamente 
impessoal, destituído de subjetivismo?

Não é por outra razão que Justen Filho (2005, p. 662) afirma ser 

[...] perfeitamente possível que o aperfeiçoamento do convênio 
importe situação de excludência, em que existam instituições 
privadas em situação equivalente, todas pretendendo a 
associação com o Estado. Em tais hipóteses, poderá tornar-se 
obrigatória a realização de um convênio. Esse é o fundamento 
pelo qual se defendeu o entendimento de que os contratos de 
gestão com organizações sociais e os termos de parceria com 
as OSCIPs poderá exigir a realização de licitação.

A solução já sistematizada pelo ordenamento jurídico para a seleção da 
proposta mais vantajosa é a licitação, dada a potencialidade de concorrência.

As peculiaridades desse convênio – veste jurídica do contrato de gestão, 
segundo a orientação do Supremo – não permitem veicular a pretensão 
de transferência do serviço por intermédio das modalidades de licitação 
previstas no art. 22 da Lei nº 8.666/1993.

A Lei de Licitações foi talhada para contratar serviços e adquirir bens 
no mercado propiciando ao Poder Público a satisfação do seu interesse 
econômico imediato. Seus dispositivos estão imbuídos dessa lógica capitalista 
e, por causa disso, convergem para a investigação da capacidade econômico-
-financeira da sociedade e da adequação do preço às práticas de mercado.

10 A íntegra do contrato e seus aditivos está disponível em: <http://transparencia.sp.gov.br/
organizacoes.html>. Acesso em: 19 ago. 2012.
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Esse espírito “econômico” da lei, preocupada com as necessidades de 
consumo do ente público, a serem satisfeitas no âmbito do mercado, não 
se compatibiliza com a missão das associações e fundações, pois elas não 
atuam sob a exclusiva lógica de mercado, visando apenas ao lucro.

Justen Filho (2005, p. 268), por sua vez, entende ser aplicável a Lei 
Federal nº 8.987/1995 (Lei das Concessões de Serviços Públicos) para a 
celebração dos contratos de gestão, dada a similitude entre a concessão de 
serviço público e a outorga de serviço à OS, pois em ambas “o particular 
se obriga a desenvolver certos esforços em relação a terceiros”. Todavia, o 
próprio autor deixa margem para dúvida quanto à aplicação dessa lei:

Ainda quando se supusesse inaplicável a licitação prevista na Lei 
n. 8.987/95, a contratação direta do contrato de gestão teria de 
ser antecedida de procedimento específico. Teria de promover-
se oportunidade de disputa, ainda que não subordinada às 
modalidades específicas de algum dos diplomas pertinentes 
ao tema. Essa disputa seria norteada por ato convocatório 
simplificado, no qual estariam contidas as vantagens que 
o Estado dispõe-se a conceder. Os particulares teriam de 
apresentar projetos de atuação, com previsão minuciosa de 
seus deveres e responsabilidades. O critério de seleção terá 
de ser objetivo, tendo em vista as propostas apresentadas. 
(JUSTEN FILHO, 2005, p. 268)

A Lei nº 8.987/1995 autoriza a transferência à iniciativa privada de 
serviços públicos remunerados pelo próprio cidadão, ou seja, prestados 
em regime de economia de mercado (tanto que a matriz constitucional 
do dispositivo – o art. 175 – insere-se no capítulo que trata dos princípios 
gerais da atividade econômica, do título concernente à ordem econômica 
e financeira).

As atividades estatais transferíveis às OS pelo Poder Público, das áreas 
arroladas no art. 1º da Lei nº 9.637/1998 – ensino, pesquisa científica, desen-
volvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura 
e saúde – não são, ordinariamente, desenvolvidas no âmbito da economia 
de mercado, mas prestadas e fruídas gratuitamente11.

11 Basta pensar nas universidades públicas, nos organismos de fomento à pesquisa científica, 
nos hospitais públicos, nos museus.
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Tem-se nisso um primeiro entrave à completa aplicação da referida lei, 
já que a maioria dos serviços não exclusivos fornecidos pelo Estado não é 
remunerada.

Embora não seja inviável a cobrança pelo serviço – em alguns casos 
exigindo profunda mudança de mentalidade, como, por exemplo, no 
ensino superior, hoje amplamente gratuito –, a fixação da tarifa e de outras 
modalidades remuneratórias deverá levar em conta o fato de as OS serem 
associações ou fundações que, por natureza, não possuem finalidade 
lucrativa. Seus ganhos excedentes deverão ser aplicados no próprio desen-
volvimento da atividade-fim.

Não havendo contraprestação em dinheiro pelo usuário final, exclui-se 
a aplicação integral, pura e simples, da Lei nº 8.987/1995 como texto legal 
fundamental a reger a licitação, sem embargo de servir como fonte normativa 
analógica.

A insuficiência manifesta da Lei de Licitações e da Lei de Concessões para 
regrar a escolha das OS pode até ser considerada uma lacuna, mas isso não 
autoriza o agir administrativo desapegado da legalidade, aqui considerada 
de modo amplo. Os princípios da Administração Pública é que vão informar 
e nortear o processo de escolha (art. 4o do Decreto-lei nº 4.657/1942 – Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antiga Lei de Introdução ao 
Código Civil).

Cabe, então, a cada ente federativo disciplinar, por lei, o processo formal 
de escolha (licitação lato sensu) da OS, observando os princípios gerais da 
Administração Pública. Trata-se de dever jurídico imposto ao administrador, 
sendo inviável a dispensa dessa “licitação” pelo simples fato de a entidade 
já ter sido qualificada como OS. O contrato de gestão, ainda que se entenda 
possuir natureza de convênio, terá de ser formalizado com observância da Lei 
de Licitações (art. 116), prevendo todas as cláusulas obrigatórias, além daquelas 
peculiares a esse negócio.

O ponto central é que o simples credenciamento de uma associação/
fundação como organização social não lhe torna formal ou substancialmente 
distinta das demais pessoas. Continua tendo a mesma natureza jurídica (de 
associação ou fundação); suas finalidades estatutárias tampouco se trans-
mudam. Não é, portanto, a qualificação outorgada pelo ente público que lhe 
traz distinção a ponto de permitir sua escolha livre; é alguma nota distintiva de 
si mesma que – tal como referido no primeiro caso – autoriza a dispensa do 
processo de seleção.
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Processo de dispensa motivado tão só pelo fato do ser o ente qualificado 
como OS é nulo (contaminando o contrato de gestão) por ofensa ao princípio 
da impessoalidade, já que a escolha nesses moldes é arbitrária (entender de 
modo diverso significaria assumir como legítimo o seguinte expediente: o Poder 
Público qualifica a entidade que quiser com o título de OS para, logo em seguida, 
dispensar a licitação e escolhê-la diretamente porque já qualificada como OS12).

É interessante notar que a doutrina justifica a dispensa prevista no art. 
24, inc. XXIV, da Lei de Licitações pelo fato de a vantagem econômica não ser 
o fim colimado. Vale dizer, há outros interesses tão ou mais valiosos que justi-
fique a contratação direta. Contudo, a ponderação de valores deve concluir 
pela inaplicabilidade da licitação apenas quando houver nítida preponde-
rância social do escopo não econômico, o que se avalia pela adequação do 
fim buscado, com a contratação direta, a objetivos e valores constitucional-
mente albergados pela República Federativa do Brasil. Como exemplo, cite-se 
o fato de ser legítima a dispensa para contratação de associação dedicada ao 
amparo de portadores de necessidades especiais (Lei nº 8.666/1993, art. 24, 
XX) porque a mitigação das desigualdades mediante a inserção do deficiente 
no mercado de trabalho é objetivo fundamental dessa República (arts. 1º, III; 
4º, IV; 7º, XXXI; 23, II; 24, XIV, e 227, § 1º, II, da CF). Há relação de adequação 
entre o interesse tutelado e o afastamento do certame.

Todavia, a contratação direta da OS não demonstra acomodar-se em 
qualquer caso ao argumento da existência de legítimos valores supraeconô-
micos a serem satisfeitos. Como ressaltado, essa possibilidade pode estar 
nítida na parceria com entidade já tradicional, reconhecidamente séria e que 
se sobressaia por suas atividades na área ambiental, científica, educacional, 
cultural ou de saúde. O mesmo não se pode dizer de uma associação recém-
-criada, com estatuto amplo e vago, de atividades desconhecidas ou de pouco 
relevo social. Não se pode pôr uma em pé de igualdade com a outra. Por causa 
disso, não se justifica escolher esta última – em detrimento da primeira – tão só 
pelo fato de ser qualificada como OS. Mesmo sob essa perspectiva pragmática, 
é inquestionável a necessidade de um processo de escolha.

12 Por mais que isso aparente ser simples e claro, ainda é possível extrair essa interpretação 
– evidentemente inconstitucional – do texto da Lei no 8.666/1993, art. 24, inc. XXIV, e da 
Lei Complementar Estadual no 846/1998, art. 12, § 3o, ambos dispensando licitação para 
contratação da OS.
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Com isso, é possível concluir pela insuficiência, na maior parte dos 
casos, do procedimento administrativo de dispensa para justificar a escolha 
da OS, nas situações em que há concreta possibilidade de disputa entre 
várias entidades.

Ao reverso, nas diversas situações em que não haja campo para disputa 
(pela ausência de entidades qualificadas, por exemplo) a licitação (rectius, 
procedimento público e impessoal de seleção) pode ser legitimamente 
dispensada.

Cabe licitação toda vez que houver transferência de serviço público. 
Descabe licitação toda vez que a atividade já for desempenhada pela OS, 
vindo, então, a receber incentivo oficial do Estado, por meio de contrato de 
gestão, desde que inviável a competição, em razão das singularidades que 
cercam o caso concreto.

No primeiro caso, é inegável a substituição do Estado pelo particular, 
embora a atividade não deixe de ser pública, principalmente na área da 
saúde, em que a inserção do ente no Sistema Único de Saúde (SUS) garante 
isso com mais vigor. No segundo caso, a atividade é – e não deixou de 
ser – particular; por isso, passa a ser fomentada pelo ente público, porque 
reconhecida a sua relevância pública.

Nesta segunda hipótese, há o fomento puro e simples, sem trans-
ferência de serviço público. O contrato de gestão terá natureza única de 
convênio. Ainda aqui, entretanto, haverá incidência expressa da Lei de 
Licitações, que atrai para si a disciplina geral dos convênios (art. 116). E 
sempre é preciso lembrar que a Lei de Licitações é de abrangência nacional, 
de aplicação a todas as esferas políticas. Logo, a lei de cada pessoa política 
que estabelecer o regime jurídico de qualificação e contratação com as OS 
não poderá estabelecer tratamento divergente da disciplina nacional.

Em qualquer uma das hipóteses de fomento estatal mediante contrato 
de gestão, o Estado nunca vai demitir-se dos controles formais na execução 
deles, podendo responsabilizar a entidade por danos causados ao erário ou 
aos usuários do serviço13.

13 Questão candente é a da responsabilidade civil das OS na prestação de serviço público. 
O tema refoge aos limites deste estudo. Entretanto, como baliza para a reflexão, traz-se 
a opinião de Rocha (2006, p. 187), para quem “o Estado responderia objetivamente por 
prejuízos causados a terceiros pelas Organizações Sociais, quando os prejuízos decor-
ressem de atos ou omissões praticados por agentes do Estado que a elas foram cedidos. O 
Estado responderia subjetivamente por prejuízos causados a terceiros por maus serviços 
prestados pelas Organizações Sociais, quando demonstrado que a omissão em fiscalizá-
-las contribuiu para a ocorrência dos danos”.
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5 A Lei das Parcerias (Lei nº 13.019/2014)
A Lei nº 9.637/1998 surgiu por iniciativa do Governo Federal. Foi 

concebida no seio do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 
gestado e posto em prática pelo extinto Ministério da Administração e 
Reforma do Estado. Seria o veículo da denominada “publicização”, onde o 
Estado e o terceiro setor atuariam juntos. Por não ter sido um diploma legal 
discutido com a sociedade civil, o modelo federal de OS fracassou como 
marco de colaboração público-privada não lucrativa. À vista disso, a Lei das 
Organizações da Sociedade Civil de interesse público (Lei nº 9.790/1999) 
seguiu o caminho contrário, sendo resultado de discussões intensas entre o 
Poder Público e a sociedade – tanto que acabou sendo denominada marco 
legal do terceiro setor, introduzindo um instrumento de colaboração novo: 
o termo de parceria. Com isso, passaram a conviver o contrato de gestão, 
o termo de parceria e o convênio, todos aptos a viabilizar relações com a 
iniciativa privada não lucrativa. A par disso, o modelo federal da lei das OS foi 
replicado por estados e municípios, sendo utilizados, de modo desvirtuado, 
como instrumento de pura e simples transferência de serviços públicos a 
entes privados, e não como instrumentos de verdadeiro fomento.

À vista desse panorama complexo, foi editada a Lei nº 13.019/2014, 
apelidada de marco regulatório das organizações da sociedade civil (OSC), 
cujo objetivo fundamental é atribuir um regime jurídico de disciplina para 
a escolha, contratação e fiscalização das parcerias entre o terceiro setor e o 
Estado.

Essa lei veio suprir a lacuna existente na regência legal dos convênios. Para 
tanto, estabeleceu a necessidade de processo seletivo muito similar à licitação, 
denominado “chamamento público” (Lei nº 13.019/2014, art. 2º, XII14). Esse 
processo seletivo foi a solução encontrada para observar a impessoalidade e o 
princípio da concorrência e já vinha sendo testado em nível infralegal no âmbito 
da União15. Paralelamente, o Decreto nº 3.100/1999 estabeleceu o concurso de 

14 O dispositivo está assim redigido: “XII – chamamento público: procedimento destinado 
a selecionar organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de 
colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos.”. 

15 Nesse sentido, a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU no 127/08 já previa chamamento 
público por meio da utilização do Sistema de Convênios (Sincov), conforme art. 5o. Antes 
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projetos para escolha da organização da sociedade civil de interesse público que 
vai celebrar termo de parceria com o Estado (art. 23).

O problema é que a nova lei das parcerias com as OSC afastou da sua 
incidência tanto o contrato de gestão com organizações sociais federais de sua 
incidência (art. 4º, III) quanto os termos de parceria com as OSCIP (art. 4º, VI). 
Além de criar uma diferença de tratamento não justificável pela realidade das 
coisas – pois OS e OSCIP também pertencem ao terceiro setor, e os ajustes 
com elas firmados também são, na essência, convênios –, a nova lei só fez 
menção aos diplomas federais que tratam das OS e OSCIP, o que dá margem à 
compreensão de que as leis estaduais e municipais criadas à imagem da legis-
lação federal não foram poupadas. Dito de outro modo, a lei das parcerias não 
se aplica aos contratos de gestão e termos de parceria com OS e OSCIP quali-
ficadas em nível federal, mas se aplicam a esses mesmos ajustes, se firmados 
com observância da legislação de outro ente federativo qualquer.

Conclusão
Do exposto, ficam mais claros alguns pontos alusivos à nova modelagem 

de parceria feita mediante contrato de gestão com as organizações sociais 
(OS), especialmente no que toca ao dever de licitar para sua escolha: 

1 a Constituição Federal não repudia, ao contrário, predispõe-se a acolher 
as novas manifestações do consensualismo na Administração Pública, 
tendentes a estabelecer parcerias entre o Poder Público e o terceiro 
setor – representado pelas organizações sociais – no campo dos serviços 
públicos não exclusivos; 

2 a relação de colaboração caracterizada pelo fomento público à atividade 
particular, por meio da transferência de recursos materiais e humanos, é 
uma das opções discricionárias postas à disposição do agente público para 
satisfação das necessidades públicas; 

3 como toda ação administrativa, essa só estará legitimada se respeitar 
os princípios constitucionais reitores da Administração Pública, seja na 
seleção da entidade que irá firmar o contrato de gestão, seja na dispensa 
de licitação para novas contratações cujo objeto esteja contido no 

dela, o Decreto no 6.170/2007 havia estabelecido o chamamento público como forma de 
seleção da entidade (art. 4o). Posteriormente, a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 
no 507/2011 voltou a exigir chamamento público para escolha da entidade conveniada 
(art. 8o). Relembre-se que essas normas se aplicavam à União, apenas.
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contrato de gestão, seja na disciplina dos direitos e vantagens dos servi-
dores públicos, seja na regência dos bens públicos transferidos; 

4 no que tange especialmente à celebração do contrato de gestão, esta 
deve ser precedida de processo seletivo impessoal, público, tendente à 
escolha que gere mais eficiência na satisfação dos interesses públicos, 
perante um quadro de competitividade e da natural escassez de recursos 
públicos. Essa foi a conclusão do STF na Adin 1923/DF. O ideal é que 
a União e os demais entes federativos estabeleçam, por lei, o formato 
deste processo seletivo; 

5 toda dispensa de processo seletivo para celebração inicial do contrato de 
gestão que esteja motivada tão somente pelo simples fato de a entidade 
ter sido previamente qualificada como organização social afronta a Consti-
tuição Federal; 

6 a opção pela transferência do serviço à organização social não retira o 
caráter público do serviço por decorrência da supremacia do interesse 
público sobre o privado, incidindo, com temperamentos, o regime jurídico 
de Direito Público quanto à atividade-fim;

7 sem motivo idôneo para isso, o chamamento público criado pela Lei nº 
13.019/2014 (Lei das Parcerias) restou inaplicável ao contrato de gestão 
e ao termo de parceria firmados, respectivamente, com organizações 
sociais e organizações da sociedade civil de interesse público, pela União; 
contudo, quando esses ajustes tiverem por fonte legislação de outro ente 
federativo, não há fundamento para exclusão da incidência da lei das 
parcerias.

SOARES, L. R. Social organizations and the bidding process. Justitia, São 
Paulo, v. 204/205/206, p. 327-348, Jan./Dec. 2013-2014-2015.

• ABSTRACT: This article analyzes the new model of partnership established 
by management contract between the social organizations and the state 
to promote activities characterized as non-exclusive social services, 
as well as the obligation to bid for selection of these organizations, as 
enforcement of constitutional guiding principles of Public Administration, 
especially those of legality, impersonality and morality, in comparison with 
the partial implementation of the Federal Law No. 8,666 of June 21, 1993, 
nationwide as applicable.
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Princípios Jurídicos de Direito Administrativo, 
Ambiental e Urbanístico e o Princípio 

de Precaução
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• SUMÁRIO: Introdução. 1 Princípios jurídicos. 2 Princípios jurídico-adminis-
trativos. 3 Princípios jurídico-ambientais. 4 Princípios jurídico-urbanísticos. 
5 O princípio da precaução. 6 Precaução, discricionariedade e eficiência. 
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• RESUMO: O princípio da precaução não é exclusividade do Direito 
Ambiental; precede-o o Direito Administrativo acolhendo a precaução 
para além da prevenção como um de seus princípios envolvendo a polícia 
administrativa, a responsabilidade civil do Estado, a regulação de ativi-
dades econômicas, o controle administrativo, o serviço público etc. ligado 
que é à discricionariedade e à eficiência. Permeando também o Direito 
Urbanístico, o princípio da precaução consiste no dever de adoção de 
medidas antecipatórias e proporcionais em face de estado de incerteza 
relativo à produção de danos, descredenciando a inércia ou a omissão, 
em razão da obrigação de diligência que compete à Administração na 
cura dos interesses gerais. Dada a sua relevância no ambiente jurídico 
ele também se habilita a servir como parâmetro no controle judiciário da 
Administração Pública possibilitando prestação de atividades devidas e a 
cessação de condutas nocivas. O Estado deve se orientar pela precaução, 
condicionando qualquer atividade diante de potenciais riscos ou agravos 
não mensuráveis em sua natureza ou em seus efeitos com a imposição 
de medidas mais severas ou a proibição da atividade até a obtenção 
da certeza necessária – e não pela procrastinação de providências que 
previnam a lesão ao bem jurídico tutelado – para efetivação de direitos 
como vida, indenidade, sossego etc.

• PALAVRAS-CHAVE: Direito Administrativo. Princípio da precaução.

* Promotor de Justiça (Ministério Público de São Paulo). Professor de Direito Administrativo 
(UNISANTOS). Doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo (USP). 
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Introdução
Vladimir Passos de Freitas (2001) gizando a característica multidisci-

plinar do Direito Ambiental devota relevância a sua sinergia com o Direito 
Administrativo manifestando que, para o cumprimento do art. 225 da Consti-
tuição de 1988, “ao Poder Público é que cabe o papel principal na tutela 
do ambiente sadio. De sua ação adequada e responsável deverá resultar, 
inclusive, efeito pedagógico ao atuar no sentido do fortalecimento da 
consciência ecológica do povo”. Explica que para o alcance desse desiderato 
o Estado se vale de normas constitucionais e infraconstitucionais, e nestas 
últimas 

[...] estabelece, através da lei e de regras que a complementam, 
a conduta dos que se relacionam com o meio ambiente. Aos 
infratores, independentemente das sanções civis e penais, 
impõe punições administrativas. Esta relação jurídica que se 
estabelece entre o Estado e o cidadão é regrada pelo Direito 
Administrativo. (FREITAS, V. P., 2001, p. 20)

Assim se manifesta José Afonso da Silva (2012, p. 48) abordando a 
relação entre Direito Administrativo e Direito Urbanístico frisando que este 
busca naquele “os instrumentos fundamentais de sua atuação”, constituindo 
a polícia administrativa “meio fundamental para a atuação urbanística” 
(SILVA, J. A., 2012, p. 48). E José Carlos de Freitas anota que a discussão 
da autonomia científica apresenta impressões que além de situar o Direito 
Urbanístico no âmbito do Direito Administrativo também o apresentam 
“como espécie do gênero Direito Ambiental” (FREITAS, J. C., 2009, p. 393), já 
que este tutela o meio ambiental artificial.

O estudo dos Direitos Ambiental e Urbanístico não pode ser dissociado 
de sua relação com o Direito Administrativo. Não é heresia afirmar que eles 
se originaram como frações deste, que ganharam autonomia científica. 
Normas ambientais e urbanísticas e relações e situações jurídicas decor-
rentes são manifestações da atividade administrativa mais vetusta: a polícia, 
incidente sobre valores fundamentais como liberdade e propriedade. A 
diferença, é certo, corre por conta da delimitação objetiva dessas duas 
disciplinas jurídicas, voltada para a consagração de específicos bens jurídicos 
(o meio ambiente, a habitação, o desenvolvimento urbano, a função social 
da propriedade), cuja importância no sistema jurídico e a construção de 
princípios próprios contribuíram para a mencionada autonomia. Além disso, 
deve-se obtemperar que o Direito Ambiental tem intensa comunicação com 
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o Direito Internacional, já que as soluções e os problemas ambientais não 
são isolados. 

As noções conceituais de Direito Ambiental e Direito Urbanístico justi-
ficam sua autonomia. Leme Machado (1995, p. 70) invoca conceito que o 
substancia como o conjunto de normas e princípios editados objetivando 
a manutenção de um perfeito equilíbrio nas relações do homem com o 
meio ambiente. Milaré (2004, p. 134) define-o como complexo de princípios 
e normas coercitivas reguladoras das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão 
global, visando à sua sustentabilidade para as presentes e futuras gerações. 
Granziera (2014) anota que ele constitui o conjunto de regras jurídicas de 
Direito Público que norteiam as atividades humana, ora impondo limites, ora 
induzindo comportamentos por meio de instrumentos econômicos, com o 
objetivo de garantir que essas atividades não causem dano ao meio ambiente, 
impondo-se a responsabilização e as consequentes sanções aos transgres-
sores (GRANZIERA, 2014, p. 06). Afonso da Silva (2012, p. 49) conceitua o 
Direito Urbanístico de maneira objetiva como conjunto de normas que têm 
por objeto organizar os espaços habitáveis, de modo a propiciar melhores 
condições de vida ao homem na comunidade, e como ciência que é o ramo 
do Direito Público cujo objeto é expor, interpretar e sistematizar as normas 
e princípios disciplinadores dos espaços habitáveis. Meirelles (2014, p. 536) 
define o Direito Urbanístico como ramo do Direito Público destinado ao 
estudo e formulação dos princípios e normas que devem reger os espaços 
habitáveis.

E não raro os diplomas normativos promovem linhas de comunicação 
entre essas disciplinas jurídicas como se percebe, por amostragem, do direito 
a cidades sustentáveis, constante da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), 
assim entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 
ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações (art. 2º, I).

O propósito deste ensaio é dimensionar as conexões entre as três 
disciplinas sob o pálio de seus princípios e traçar reflexões sobre a função 
desempenhada pelo princípio da precaução, cujo âmbito de incidência não é 
particular desta ou daquela.

É certo, ainda, que os princípios gerais do Direito Administrativo – 
concebida como disciplina que estuda as relações entre Estado e indivíduos 
no exercício da atividade administrativa para consecução do interesse público 
de maneira concreta, direta e imediata – regem o Direito Ambiental e o Direito 
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Urbanístico. Realmente, não é possível supor em disciplinas do ramo do Direito 
Público – que se notabiliza pela tensão entre a liberdade individual e a autoridade 
estatal – o domínio em linhas apriorísticas e genéricas por outros cânones senão 
os de legalidade, impessoalidade, razoabilidade, moralidade, transparência etc. 
Em outras palavras, atuando a Administração Pública no âmbito dos Direitos 
Ambiental e Urbanístico está subordinada não só aos princípios singulares dessas 
disciplinas, mas, também, aos princípios que regem o Direito Administrativo. Afinal, 
é comum dizer que de acordo com a maior ou menor abrangência nas ciências há 
princípios onivalentes, plurivalentes e monovalentes. O Direito como ciência tem 
princípios próprios, isto é, princípios monovalentes. E cada uma de suas disciplinas 
têm princípios especiais ou setoriais (CRETELLA JÚNIOR, 2000, p. 04).

1 Princípios jurídicos
A restauração (ou reconstrução) democrática de muitas nações 

ocidentais que experimentaram regimes autoritários no século XX absorveu 
da experiência de outros países e da influência do neoconstitucionalismo e 
do pós-positivismo a tônica da sublimação aos princípios jurídicos que, entre 
seus propósitos, tendem a aproximar Direito e Justiça. Por isso, a compre-
ensão dos princípios como normas autônomas, impositivas de ponderação, 
caracteriza o neoconstitucionalismo (MARTINS, 2010, p. 29). 

Os princípios jurídicos passaram de mecanismos de solução de lacuna 
ou de aplicação subsidiária para o status de norma jurídica de valor superior, 
dotadas de forte carga axiológica. Não se ousa duvidar, no atual estágio do 
direito ocidental, como assinala Bobbio (1989, p. 158-159), de sua natureza 
jurídica normativa, ultrapassando antigas concepções de sua serventia 
como fonte subsidiária mediata no processo de analogi ajuris. Hodierna-
mente, eles ostentam hegemonia axiológica como pedestal normativo no 
qual se assenta o edifício jurídico dos novos sistemas constitucionais, tendo 
capacidade para imposição de uma obrigação legal (BONAVIDES, 2010, p. 
259-266). Embora princípios não se reduzam a valores1, eles os incorporam e 

1  Para Eros Roberto Grau, o sistema jurídico é a ordem teleológica de princípios gerais de 
direito, mas não uma ordem de normas, conceitos, institutos ou axiomas, e enfatizando 
que princípios não são valores (estes são dotados de significado teleológico, aqueles de 
sentido deontológico), observa que “os princípios obrigam seus destinatários igualmente, 
sem exceção, a cumprir as expectativas generalizadas de comportamento. Os valores, 
por outro lado, devem ser entendidos como preferências intersubjetivamente compar-
tilhadas; expressam a ‘preferenciabilidade’ (Vorzugswürdigkeit) – o caráter preferencial 
– de bens pelos quais se considera, em coletividades específicas, que vale a pena lutar e 
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os transmitem. Bandeira de Mello (1995, p. 476-477) define princípio como 
mandamento nuclear de um sistema, disposição fundamental que se irradia 
sobre diferentes normas, definindo a lógica e a racionalidade do sistema 
normativo que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. 

Alude-se também que “o estabelecimento de fins por meio de 
prescrições normativas constitui um princípio” (ÁVILA, 1999, p. 163, 
165/167), mas obtempera-se que princípios expressam valores dominantes 
no ordenamento jurídico, diferentemente de diretrizes, que são constitutivas 
do estabelecimento de fins a serem alcançados, dotadas de carga progra-
mática, como objetivos (políticos, econômicos, sociais) a serem alcançados, 
enquanto os princípios correspondem a um imperativo de justiça, de hones-
tidade ou de outra dimensão da moral (GRAU, 2010, p. 156).

Por essas razões, norma jurídica é gênero abrangente de diretrizes, 
princípios e regras. Enquanto os princípios jurídicos são normas jurídicas 
impositivas de uma otimização (ESPÍNDOLA, 1999, p. 65-66), as regras 
jurídicas contêm um mandado de realização, embora ambos contenham uma 
proposição normativa de caráter imperativo e coercitivo. A distinção corre 
por conta da estrutura do princípio: é um standard, uma pauta, uma propo-
sição basilar e fundamental, com cunho amplo e denso, marcado por graus 
mais elevados de abstração, generalidade e indeterminação, e consistindo 
num mandado de otimização. Além disso, as regras são aplicadas mediante 
subsunção (BARROSO, 2009, p. 329-331) enquanto o princípio resulta da 
ponderação (a avaliação de seu peso à vista do caso concreto). 

Outro enfoque aponta o principal traço distintivo entre princípios e 
regras na estrutura dos direitos que essas normas garantem, sendo aqueles 
prima facie e estes definitivos. O direito é assegurado ou imposto o dever de 
modo total nas regras e parcial nos princípios. Por isso, princípios são manda-
mentos de otimização, pois, exigem que algo seja realizado na maior medida 
possível diante das possibilidades fáticas e jurídicas existentes, admitindo 
diversidade de graus. Dessa diferença decorre a distinção na aplicação: a 
subsunção nas regras e o sopesamento nos princípios (SILVA, V. A., 2014, 
p. 43-46). 

Os princípios jurídicos têm posição proeminente sobre as regras 
(BONAVIDES, 2010, p. 228; SUNDFELD, 2011, p. 146), uma vez que eles além 

que são adquiridos ou realizados mediante ações dirigidas a objetivos ou finalidades. Daí 
dizermos que valores são bens atrativos – não são normas” (GRAU, 2008, p. 22, 112-113).
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de construir o sistema e orientar sua aplicação, são determinantes para criação 
e interpretação das regras jurídicas, ao estarem imbuídos da prévia definição 
dos valores que serão por elas protegidos. Com efeito, os princípios jurídicos 
descrevem valores, ao passo que as regras prescrevem situações ou fatos 
(GUERRA FILHO, 1999, p. 44-45, 52-55), e, ademais, aqueles portam carac-
terísticas multifuncionais (BERTONCINI, 2002, p. 57-59) (fundamentalidade; 
ascendência axiológica; natureza normogenética). Enfim, regras prescrevem 
condutas, com círculo restrito de incidência; princípios reverberam valores, 
com aplicabilidade ampla desvinculada de condutas ou situações específicas. 

Essas diferenças se espargem ao campo das antinomias. A colisão entre 
regras é resolvida por cláusula de exceção ou dimensão de validade a partir de 
critérios como cronologia, hierarquia, especialidade. Conflito entre princípios 
baliza-se por um juízo de ponderação em cada situação, pela atribuição de 
peso mais elevado a um, se não houver proeminência constitucionalmente 
proclamada. Eventual antinomia entre princípios é solucionada pela relação 
de precedência condicionada, que se estabelece, quando diante das peculia-
ridades do caso, se afirma em que condições um princípio prevalece sobre o 
outro, sendo certo que, em outras circunstâncias, a questão da precedência 
poderá ser resolvida de maneira inversa2. Por sua vez, se a regra jurídica é 
incompatível com o princípio jurídico, este prevalece: reputa-se revogada, 
se anterior a regra, e inconstitucional, se posterior. O conflito entre regra e 
princípio retrata, em essência, a colisão entre um princípio e outro no qual a 
regra se baseia. Alude-se que a solução consiste na relação de restrição que a 
regra promove ao princípio colidente (SILVA, V. A., 2014, p. 51-52). Mas, o que 
se afigura indispensável nesse ponto é, além de aquilatar a argumentação em 
torno da posição jurídica (constitucional ou infraconstitucional) do princípio, 
aferir a influência direta dele em relação à regra e o grau que ocupa entre 
os princípios jurídicos, harmonizando com a premissa geral da própria função 
que ele, por sua natureza, desempenha condicionadamente às regras. 

Princípios podem ser classificados, como o fazem Guerra Filho (1999, 
p. 44-55) e Espíndola (1999, p. 228-231), segundo a ordem crescente de 
abstratividade, em regras, princípios constitucionais especiais, princípios 
constitucionais gerais e princípios estruturantes, que não diferencia muito 
da taxonomia de Barroso (2009, p. 158-160, 376-378) que identifica nos 

2  STF, IF 1.262-7-SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, 26-02-2003, m.v., DJ 06-02-
2004. 
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princípios constitucionais materiais a posição de destaque no sistema e a sua 
abrangência, dividindo-os em fundamentais (principais decisões políticas 
do Estado, determinantes de sua estrutura essencial), gerais (importantes 
especificações dos princípios fundamentais, irradiando-se por toda a ordem 
jurídica) e setoriais ou especiais (presidentes de um específico conjunto de 
normas afetas a determinado tema, autônomos ou detalhando os gerais). 
Moreira Neto (2006, p. 76) distingue princípios substantivos ou primários 
(opção finalística em termos de valor) e instrumentais ou secundários (opção 
formal destinada à aplicabilidade e à garantia dos primeiros) (MOREIRA 
NETO, 2006, p. 76). Outros apontam princípios explícitos (ou expressos) e 
implícitos (PAZZAGLINI FILHO, 2000, p. 18-19).

Os princípios jurídicos são normas obrigatórias e vinculantes. Causam 
a inaplicabilidade atos e regras contrários. São passíveis de arguição para 
pretensões jurídicas em juízo (ESPÍNDOLA, 1999, p. 67-68, 116; CASSAGNE, 
1992, p. 45-46). Eles têm eficácia mediata (indicativa de conduta) ou imediata 
(impeditiva de conduta) (MOREIRA NETO, 2006, p. 74-75), ou, se assim se 
preferir, positiva e negativa e, para além, interpretativa e vedativa do retro-
cesso (BARROSO, 2009, p. 378-381).

Advertia Rivero (1995, p. 71) que a enunciação de um princípio na 
Constituição apenas facilita seu conhecimento e concorre com sua captação 
pelo legislador ou pelo Judiciário. Os princípios jurídicos se encontram no 
ordenamento jurídico, explicitados ou não em direito escrito, de tal sorte que 
a aquisição de sua eficácia prescinde de consagração legislativa (ROJO, 1994, 
p. 75-89). Por fim, como os princípios jurídicos têm característica aberta e 
maiores graus de abstração, indeterminação e generalidade, eles dilatam o 
controle judiciário (FERREIRA FILHO, 2009, p. 238).

2 Princípios jurídico-administrativos
Costuma-se falar em princípios da Administração Pública. O art. 37, 

caput, da Constituição de 1988, assim se refere. Em verdade, cuida-se de 
princípios do Direito Administrativo, disciplina jurídica cujo objeto é seu 
sujeito peculiar – a Administração Pública. De qualquer sorte, os princípios 
jurídico-administrativos têm sua importância no Direito Público em geral. 
Afinal, eles parametrizam a atividade administrativa do Estado. Decerto 
o constituinte não desprezou o vetusto hábito de descumprimento da lei 
pelo poder público (ROCHA, 1994, p. 65). E, ademais, Tácito (1997, p. 343) 
sumulou, com propriedade, que “diante da expectativa de conflitos poten-
ciais entre os deveres do Estado e os direitos e liberdades, a Constituição de 
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1988 se esmera em explicitar os princípios fundamentais que condicionam a 
atuação administrativa”.

Na Constituição do Brasil promulgada em 1988 a incorporação 
explícita desses princípios perfilhou exemplos do direito constitucional 
alemão, italiano, espanhol e português. Tais princípios, todavia, não se 
exaurem naqueles arrolados no art. 37 da Constituição brasileira. A doutrina 
timbra que os “princípios enumerados no art. 37 não esgotam os postulados 
condicionantes da atividade da Administração Pública” (TÁCITO, 1997, p. 
344). Com efeito, há outros mencionados explicitamente em preceitos 
constitucionais especiais ou no direito infraconstitucional. Eles e outros são 
resultado da formação e evolução do Direito Administrativo na doutrina e na 
jurisprudência, notadamente porque, desde sua origem no direito francês, 
a disciplina foi edificada através de princípios em razão da inexistência 
de regras peculiares ou codificadas e da tendência de distanciamento do 
Direito Privado, de tal sorte a permitir, ressalta Di Pietro (2013, p. 64), “à 
Administração e ao Judiciário estabelecer o necessário equilíbrio entre os 
direitos do administrado e as prerrogativas da Administração”. Convergentes 
são as opiniões de impressão de sistematização ao Direito Administrativo 
(pautado pela multiplicidade normativa) e de atendimento à segurança 
jurídica (MEDAUAR, 2007, p. 120), de orientação da atuação administrativa 
e garantia da boa administração (SILVA, J. A., 2006, p. 335), de expansão do 
controle judiciário sobre a atuação administrativa (FERREIRA FILHO, 2001, p. 
235) e, para além, constituem ponto de equilíbrio que deve prevalecer na 
tensão entre a autoridade do Estado e a liberdade do indivíduo. 

Destarte, eles foram guindados à posição normativa de princípios 
jurídico-constitucionais, até porque a própria Administração Pública passou 
a ter status constitucional. Esse predicamento não é meramente formal: 
sua potência se firma no processo legislativo, no controle da Administração 
Pública, e na reivindicação da tutela de direitos ou interesses legítimos 
consubstanciados em prestações negativas ou positivas.

Os princípios de Direito Administrativo são “os preceitos gerais que 
informam amplos campos de atuação” (MEDAUAR, 2007, p. 119) do poder 
público e de suas relações com os indivíduos e a comunidade como peças 
integrantes do regime jurídico administrativo, e além de outras funções, 
ampliaram o conteúdo do princípio basilar de legalidade – que ilumina todo 
o ramo do Direito Público – na medida em que, como observa, García de 
Enterría (1983, p. 43), a Administração está submetida não somente à Lei, 
senão também aos princípios gerais de direito.
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A identificação e a classificação dos princípios do Direito Administrativo 
não são uniformes (CRETELLA JÚNIOR, 2003, p. 03-06); MEIRELLES, 2009, p. 
88; MELLO, 2009, p. 95-126; GASPARINI, 2011, p. 60-79; DI PIETRO, 2013, 
p. 63-90), mercê de algumas leis administrativas como a Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/1993) e a Lei do Processo Adminis-
trativo Federal (Lei nº 9.784/1999), Constituições Estaduais e Leis Orgânicas 
do Distrito Federal e de Municípios se esforçarem em apresentar róis mais 
extensos que a Constituição Federal. A doutrina cataloga vários princípios. 
E as relações de administração, por sua vez, também se desenvolvem sob a 
direção de princípios aplicáveis a todo o Direito brasileiro, como a dignidade 
da pessoa humana, a igualdade. 

Há, sob o impacto do neoliberalismo e da globalização, novos 
princípios jurídico-administrativos. Moreira Neto (2000, p. 17-28) vislumbra 
na transição ao modelo gerencial de Administração princípios fundam o 
conceito de administração pública a partir dos megaprincípios de eficiência 
e legitimidade nas ordens política (subsidiariedade e participação política), 
técnica (autonomia e profissionalização) e jurídica (transparência e consen-
sualidade).

Outros distinguem princípios gerais de Direito, de Direito Público e de 
Direito Administrativo e especiais do Direito Administrativo relacionados 
a certos institutos (BERTONCINI, 2002, p. 261-269), ou somente entre 
gerais e especiais de Direito Administrativo (ARAÚJO, p. 69-96), ou, ainda, 
entre princípios constitucionais (expressos ou não) e infraconstitucionais 
(PESTANA, 2010, p. 185-247), ou explícitos e implícitos (ARAÚJO; NUNES 
JÚNIOR, 1999, p. 254-255).

É possível categorizar os princípios jurídico-administrativos em razão da 
maior ou menor dimensão de eficácia científica no Direito Administrativo em 
princípios gerais (genéricos) ou especiais (específicos ou setoriais). Os primeiros 
presidem integralmente todas as relações de administração (legalidade, 
impessoalidade, moralidade, transparência, publicidade, eficiência, razoabi-
lidade, proporcionalidade, controlabilidade, especialidade, responsabilidade, 
segurança jurídica, dignidade da pessoa humana, motivação, participação, 
hierarquia, continuidade, processualidade, autotutela, e interesse público). 
Os últimos têm incidência particularizada a determinados institutos como a 
licitação (julgamento objetivo, competitividade, vinculação ao instrumento 
convocatório), o processo administrativo (oficialidade, formalismo moderado, 
gratuidade), a exploração direta de atividade econômica (subsidiariedade), o 
serviço público (modicidade tarifária, continuidade, regularidade) etc. Além 
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disso, os princípios podem se bipartir em obséquio à sua natureza material 
ou formal à vista de sua função no quadro de formação dos atos jurídicos da 
Administração Pública em materiais (legalidade, moralidade, razoabilidade, 
proporcionalidade, eficiência) ou formais (processualidade, motivação, 
publicidade).

3 Princípios jurídico-ambientais
A dispersão das normas jurídicas também é fenômeno no Direito 

Ambiental. Mas, o perfil dedicado ao meio ambiente na Constituição de 1988, 
incorporando e expressando princípios jurídico-ambientais, teve singular 
relevância por sua estreita ligação com os direitos à vida e à dignidade da 
pessoa humana, traço que insere as normas constitucionais ambientais no 
raio de incidência das cláusulas pétreas (AKAOUI, 2009, p. 22-29). Outra 
ponderação se capta anotando o direito ao meio ambiente como direito 
fundamental, encartado nos direitos de terceira geração (BUCCI, 2001, p. 
50-63; ALONSO JR., 2006, p. 26-36). E no aspecto formal não se pode perder 
de vista que a Carta Magna de 1988 dignificou o meio ambiente em “texto 
constitucional avançado” (FREITAS, V. P., 2001, p. 32).

A doutrina especializada apresenta variedade de princípios jurídico-
-ambientais, extraídos da Constituição e da legislação infraconstitucional no 
Brasil. Além disso, o Direito Ambiental nacional experimentou o influxo dos 
tratados e convenções internacionais.

O Direito Ambiental brasileiro registra princípios no art. 225 da 
Constituição de 1988 além de regras sobre os mais variados temas como a 
titularidade de bens públicos ambientais, as competências administrativa e 
normativa, a função socioambiental da propriedade etc. (arts. 20, II e IV, 23, 
VI e VII, 24, VI a VIII, 170, VI, 174, § 3º, 177, § 4º, II, b, 186, II, 200, VIII, 222, 
§ 3º, II, 231, § 1º). A jurisprudência reconhece que 

[...] os instrumentos de tutela ambiental – extrajudicial e judicial 
– são orientados por seus princípios basilares, quais sejam, 
Princípio da Solidariedade Intergeracional, da Prevenção, da 
Precaução, do Poluidor-Pagador, da Informação, da Participação 
Comunitária, dentre outros, tendo aplicação em todas as ordens 
de trabalho (prevenção, reparação e ressarcimento)3.

3 STJ, REsp 1.115.555-MG, 1a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, 15-02-2011, v.u., 
DJe 23-02-2011. 
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Milaré (2004, p. 136-158) identifica os princípios do ambiente ecolo-
gicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, 
da natureza pública da proteção ambiental, do controle do poluidor 
pelo poder público, da consideração da variável ambiental no processo 
decisório de políticas de desenvolvimento, da participação comunitária, do 
poluidor-pagador, da função socioambiental da propriedade, do direito ao 
desenvolvimento sustentável e da cooperação entre os povos.

Granziera (2014, p. 55-74) arrola os princípios de meio ambiente como 
direito humano, desenvolvimento sustentável, prevenção, precaução, coope-
ração, reparação integral, informação, participação social, poluidor-pagador, 
usuário-pagador, acesso equitativo aos recursos naturais e proibição do 
retrocesso. 

Akaoui (2009, p. 22-29) aponta os princípios de precaução, prevenção, 
desenvolvimento sustentável, poluidor-pagador, participação (abrangendo 
informação e educação) e ubiquidade. Fiorillo e Ferreira (2009, p. 11-23) 
arrolam os princípios de desenvolvimento sustentável, poluidor-pagador, 
usuário-pagador, participação, prevenção e precaução. Alves (2003, p. 21-66) 
menciona os princípios de prevenção, precaução, participação, desenvolvi-
mento sustentável, educação ambiental, informação, poluidor-pagador4.

Não é heresia se afirmar que entre os princípios jurídicos do Direito 
Ambiental se alinham os de sustentabilidade, transnacionalidade e atempora-

4 “4. Princípios constitucionais (art. 225) a) do desenvolvimento sustentável e b) da equidade 
e responsabilidade intergeracional. Meio ambiente ecologicamente equilibrado: preser-
vação para a geração atual e para as gerações futuras. Desenvolvimento sustentável: 
crescimento econômico com garantia paralela e superiormente respeitada da saúde 
da população, cujos direitos devem ser observados em face das necessidades atuais e 
daquelas previsíveis e a serem prevenidas para garantia e respeito às gerações futuras. 
Atendimento ao princípio da precaução, acolhido constitucionalmente, harmonizado com 
os demais princípios da ordem social e econômica. 5. Direito à saúde: o depósito de pneus 
ao ar livre, inexorável com a falta de utilização dos pneus inservíveis, fomentado pela 
importação é fator de disseminação de doenças tropicais. Legitimidade e razoabilidade 
da atuação estatal preventiva, prudente e precavida, na adoção de políticas públicas que 
evitem causas do aumento de doenças graves ou contagiosas. Direito à saúde: bem não 
patrimonial, cuja tutela se impõe de forma inibitória, preventiva, impedindo-se atos de 
importação de pneus usados, idêntico procedimento adotado pelos Estados desenvolvidos, 
que deles se livram. [...] Ponderação dos princípios constitucionais: demonstração de que a 
importação de pneus usados ou remoldados afronta os preceitos constitucionais de saúde 
e do meio ambiente ecologicamente equilibrado (arts. 170, inc. I e VI e seu parágrafo único, 
196 e 225 da Constituição do Brasil) (RTJ 224/11).



360 Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-2014-2015

lidade (ou transtemporalidade). O primeiro, que se esparge ao Direito Urbanístico 
com a locução “funções sociais da cidade” e “bem-estar de seus habitantes” 
constante do art. 182 da Constituição de 1988, emerge dos arts. 170, VI e 225 
da Carta Magna. Dele se ocupou também o art. 2º, I, do Estatuto da Cidade 
(Lei nº 10.257/2001), ao se referir a cidades sustentáveis e definir seu núcleo de 
direitos (terra urbana, moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, 
transporte e serviços públicos, trabalho, lazer). O segundo consiste na coope-
ração internacional e na consensualidade multinacional em matéria ambiental, 
pois, as soluções devem arrostar problemas que não conhecem limites resul-
tantes de fronteiras geográfico-políticas. Não por acaso um dos princípios que 
informam as relações internacionais do Brasil é a cooperação entre os povos 
para o progresso da humanidade (art. 4º, IX, Constituição Federal). O terceiro 
se manifesta pela tutela ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em prol 
das “presentes e futuras gerações”, como inscrito no art. 225 da Constituição 
Federal. E todos têm íntima conexão com princípios estruturantes como o de 
dignidade da pessoa humana.

Curial obtemperar que o princípio do poluidor-pagador não significa pagar 
para poluir nem se esvai no princípio da responsabilidade civil, mas, isto sim, que 
o poluidor deve arcar com os custos relativos às medidas de prevenção, e não 
transferi-los ao poder público, embora sejam aproveitados no custo final de sua 
atividade e repercutam no preço de bens e serviços. Também não se confunde 
com o princípio de usuário-pagador, que consiste no pagamento pelo aprovei-
tamento de recursos ambientais públicos e não concretiza sanção por ato ilícito.

4 Princípios jurídico-urbanísticos
Após gizar a ausência de unidade substancial e da dispersão normativa 

no Direito Urbanístico, resume Afonso da Silva (2012, p. 44-45) que ele 
é guiado pelos princípios enunciados no Direito Comparado que foram 
acolhidos no Estatuto da Cidade e que consistem na natureza de função 
pública do urbanismo, na conformação da propriedade urbana, na coesão 
dinâmica das normas urbanísticas, na afetação das mais-valias ao custo da 
urbanificação e na justa distribuição dos benefícios e ônus derivados da 
atuação urbanística.

Também a Constituição Federal contém série de normas urbanísticas 
(arts. 21, XX, 24, I, VII e VIII, 29, XII, 30, VIII) para além do art. 182, e no 
patamar normativo infraconstitucional destacam-se as Leis nos 6.766/1979 
e 10.257/2001. Esta última – o Estatuto da Cidade – contém diretrizes que 
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verbalizam autênticos princípios como a sustentabilidade das cidades, a 
participação popular através da gestão democrática, o planejamento do 
desenvolvimento urbano, a ordenação e o controle do uso do solo, a justa 
distribuição de ônus e bônus decorrentes do processo de urbanização etc.

A análise da Constituição de 1988 revela no Direito Urbanístico os 
princípios da participação popular e do planejamento urbano. O primeiro 
é vivificado nos incisos XII e XIII do art. 29 através da cooperação das 
associações representativas no planejamento municipal (e que se liga, 
portanto, ao processo de elaboração e controle do plano diretor previsto 
no § 1º do art. 182) e da iniciativa popular de projetos de lei de interesse 
específico do Município, da cidade ou de bairros, em dimensão abrangente 
das normas urbanísticas, como concretizado no direito infraconstitucional. O 
segundo ao conferir ao plano diretor a qualidade de instrumento básico da 
política de desenvolvimento e expansão urbana expressa o caráter técnico 
da ordenação do desenvolvimento pleno das funções sociais da cidade e de 
garantia de bem-estar de seus habitantes. E desse mesmo art. 182 decorrem 
outros dois princípios: o da sustentabilidade das cidades no caput e da 
função social da propriedade urbana no § 2º.

5 O princípio da precaução
Aninham-se precaução e prevenção no domínio das medidas de 

cautela, diligência, prudência e segurança, e que reconduzem à ideia da efici-
ência, princípio regente da administração pública expressamente catalogado 
no art. 37 da Constituição de 1988. Atuar com precaução é agir de maneira 
eficiente. Mas, ambos os princípios revelam conteúdos diferentes que são 
explorados pela doutrina. 

No direito estrangeiro, propaga-se que “ainda que este princípio tenha 
alguma ligação, óbvia aliás, com o princípio da prevenção, não há dúvida 
que o seu conteúdo jurídico é distinto, sem que tal signifique, como iremos 
ver, que os seus contornos conceptuais se apresentem decantados e firmes. 
Se o conceito de prevenção é a matriz do instituto de avaliação do impacto 
ambiental e se materializa sobretudo em medidas procedimentais destinadas 
a prevenir eventos supervenientes mas prováveis, já o conceito de precaução 
implica ir um pouco mais longe, uma vez que medidas de protecção se 
defrontam com o risco ou mesmo o perigo e a incerteza”, como sintetiza no 
direito lusitano Luís Felipe Colaço Antunes asseverando que essa incerteza 
científica sobre os efeitos nocivos ao meio ambiente implica a “afirmação da 
primariedade do ambiente sobre outros bens jurídicos” (2000, p. 103-105).
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Essa distinção é reverberada pela literatura brasileira – que coloca 
ambos princípios no âmbito do Direito Administrativo. Segundo Juarez Freitas 
(2014, p. 119), o princípio da prevenção “estatui que a Administração Pública, 
ou quem faça as suas vezes, na certeza de evento danoso, tem a obrigação 
de evitá-lo, desde que no rol de suas atribuições competenciais e possibili-
dades orçamentárias”, vedando “invocar meros juízos de conveniência ou 
oportunidade em sentido contrário”. Sua base é um estado de certeza sobre o 
resultado gravoso. Diferentemente, o princípio da precaução impõe

[...] a obrigação de adotar medidas antecipatórias e proporcionais, 
mesmo nos casos de incerteza quanto à produção de danos 
fundadamente temidos (juízo de forte verossimilhança). A 
inobservância do dever configura omissão antijurídica, que, à 
semelhança do que sucede com a ausência de prevenção cabível, 
tem o condão de gerar dano (material e/ou moral) injusto 
e, portanto, indenizável, dispendiosamente absorvido pela 
castigada massa dos contribuintes”. (FREITAS, J., 2014, p. 122)

Ou seja, nesta hipótese prevalece um estado de incerteza. Enfim, “a 
diferença sutil reside no grau estimado de probabilidade da ocorrência de 
dano (certeza versus verossimilhança)” (FREITAS, J., 2014, p. 122), de tal sorte 
que se articula providências tendentes à antecipação de futuros danos pelos 
princípios de prevenção (riscos concretos) e precaução (riscos abstratos).

A temática da precaução envolveu julgamento na Suprema Corte, 
relativo à discussão da constitucionalidade da proibição de importação de 
pneus usados5. E a jurisprudência registra sua serventia para: (a) justificativa 

5    “4. Princípios constitucionais (art. 225) a) do desenvolvimento sustentável e b) da equidade 
e responsabilidade intergeracional. Meio ambiente ecologicamente equilibrado: preser-
vação para a geração atual e para as gerações futuras. Desenvolvimento sustentável: 
crescimento econômico com garantia paralela e superiormente respeitada da saúde 
da população, cujos direitos devem ser observados em face das necessidades atuais e 
daquelas previsíveis e a serem prevenidas para garantia e respeito às gerações futuras. 
Atendimento ao princípio da precaução, acolhido constitucionalmente, harmonizado com 
os demais princípios da ordem social e econômica. 5. Direito à saúde: o depósito de pneus 
ao ar livre, inexorável com a falta de utilização dos pneus inservíveis, fomentado pela 
importação é fator de disseminação de doenças tropicais. Legitimidade e razoabilidade 
da atuação estatal preventiva, prudente e precavida, na adoção de políticas públicas que 
evitem causas do aumento de doenças graves ou contagiosas. Direito à saúde: bem não 
patrimonial, cuja tutela se impõe de forma inibitória, preventiva, impedindo-se atos de 
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da participação popular no licenciamento ambiental6; (b) inversão do ônus da 
prova7; (c) suspensão de obra viária até avaliação do impacto8; (d) “ampliação 
da rede de esgotos antes que se iniciem novos empreendimentos imobiliários”9. 

Como expressa aresto que balizou a sensível questão da queima da 
palha da cana de açúcar em atividades agroindustriais ou agrícolas organi-
zadas, “a ausência de certezas científicas não pode ser argumento utilizado 
para postergar a adoção de medidas eficazes para a proteção ambiental”10.

Assim sendo, a omissão de órgão público não se caracteriza abusiva “até 
que haja o deslinde da questão técnico-científica” porque deve prevalecer 
“a precaução da administração pública em liberar o plantio e comerciali-
zação de qualquer produto que não seja comprovadamente nocivo ao meio 
ambiente”11.

Não é possível afirmar que precaução é princípio exclusivo do Direito 
Ambiental12, como admoesta a doutrina (FREITAS, J., 2014, p. 122). Ela 
permeia o Direito Urbanístico (como indicam os institutos do estudo prévio 

importação de pneus usados, idêntico procedimento adotado pelos Estados desenvol-
vidos, que deles se livram. [...] Ponderação dos princípios constitucionais: demonstração 
de que a importação de pneus usados ou remoldados afronta os preceitos constitucionais 
de saúde e do meio ambiente ecologicamente equilibrado (arts. 170, inc. I e VI e seu 
parágrafo único, 196 e 225 da Constituição do Brasil) (RTJ 224/11). 

6  “Em matéria de meio ambiente vigora o princípio da precaução que, em situação como 
a dos autos, recomenda a realização de audiências públicas com a participação da 
população local” (STJ, AgRg-SLS 1.552-BA, Corte Especial, Rel. Min. Ari Pargendler, 16-05-
2012, v.u., DJe 06-06-2012).

7  STJ, REsp 1.237.893-SP, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, 24-09-2013, v.u., DJe 01-10-
2013; STJ, REsp 1.330.027-SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, 06-11-2012, 
v.u., DJe 09-11-2012.

8  “Em matéria de meio ambiente, vigora o princípio da precaução. A ampliação de uma 
avenida litorânea pode causar grave lesão ao meio ambiente, sendo recomendável 
a suspensão do procedimento de licenciamento ambiental até que sejam dirimidas as 
dúvidas acerca do possível impacto da obra” (STJ, AgRg-SLS 1.524-MA, Corte Especial, Rel. 
Min. Ari Pargendler, 02-05-2012, v.u., DJe 18-05-2012).

9  STJ, AgRG-SLS 1.429-GO, Corte Especial, Rel. Min. Ari Pargendler, 05-12-2011, v.u., DJe 
29-02-2012.

10 RT 920/755.
11 STJ, MS 16.074-DF, 1a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, 09-11-2011, v.u., DJe 

21-06-2012.
12 A Conferência da Terra (ECO 92) adotou o princípio da precaução (Princípio 15), assim 

como a Conferência sobre Mudanças do Clima, ratificada no Direito interno pelo Decreto 
Legislativo no 1, de 3 de fevereiro de 1994.
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de impacto ambiental e de vizinhança) e encontra raiz no Direito Adminis-
trativo com maior incidência na polícia administrativa, pois, visa ao benefício 
de interesses públicos que a literatura cita exemplificativamente, dentre eles 
o meio ambiente (DI PIETRO, 2013, p. 123), embora outros se possam arrolar 
(consumo, saúde, assistência social etc.). 

Moreira Neto (2006) recolhe do conceito de Marcello Caetano 
indicações seguras para esta assertiva, pois, define a polícia administrativa 
como intervenção estatal no exercício de atividades suscetíveis “de fazer 
perigar interesses gerais, tendo por objeto evitar que se produzam, ampliem 
ou generalizem os danos sociais que as leis procuram prevenir” (MOREIRA 
NETO, 2006, p. 395), cujo fundamento último é mesmo o princípio do 
interesse público e sua supremacia.

Não é raro compreender na atuação antecipada do poder de polícia 
também a inspiração pela precaução por meio de vistorias, licenças, autori-
zações, interdições, limitações administrativas etc. e, como se diz, em ordem 
de “impedir um dano social” (CARVALHO FILHO, 2012, p. 85).

A ideia predominante que norteia o police power é que por ele 
“pretende-se, em geral, evitar um dano” (MELLO, 2009, p. 822). Ora, para 
essa empreitada tanto faz o dano ser certo ou incerto, bastando a verossímil 
potencialidade gerada pelo estado de dúvida real e concreta. A incerteza 
sobre danos decorrentes de atividade privada (ou mesmo pública) que 
possam afetar, direta ou indiretamente, o meio ambiente e as funções 
sociais da cidade (ambas sob o pálio da sustentabilidade) e outros interesses 
coletivos (tranquilidade, comodidade, decoro, segurança, paz, salubridade, 
saúde, consumo, abastecimento etc.) alvitra a cautela que o princípio da 
precaução inspira, a fim de não haver sacrifício irreparável ou de difícil 
reparação. Portanto, no domínio da polícia administrativa, o estado de 
incerteza de agravo não significa impedimento à atuação estatal, senão o 
dever de ação tal e qual em face de situação de certeza que obriga à adoção 
de medidas antecipatórias. 

Segundo a jurisprudência, “os princípios basilares da Administração 
Pública são o da prevenção e da precaução”13, e “o poder de polícia deve ser 
garantido por meio de medidas eficazes, não por meio de mero apostilamento 
do produto – que inviabiliza a prévia avaliação pelos setores competentes do 

13 STJ, REsp 1.116.964-PI, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 15-03-2011, v.u., 
DJe 02-05-2011.
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lançamento no mercado de quantidade considerável de agrotóxicos – até 
para melhor atender o sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, o 
qual se guia pelos princípios da prevenção e da precaução”14. 

Destarte, tutelando as relações de consumo, a segurança e a habita-
bilidade de edificações, a comodidade e o conforto em atividades abertas 
ao público, o desenvolvimento urbano através dos institutos urbanísticos (o 
planejamento urbano é concretização da precaução) etc. a Administração 
Pública deve se orientar pela precaução, condicionando a empresa particular 
diante de potenciais riscos ou agravos não mensuráveis em sua natureza ou 
em seus efeitos com a imposição de medidas mais severas ou a proibição da 
atividade até a obtenção da certeza necessária – e não pela procrastinação 
de providências que previnam a lesão ao bem jurídico tutelado.

Para efetivação de direitos como vida, indenidade, sossego etc. não custa 
obviar que reparar prejuízos advindos de atividade perigosa – recuperação essa 
que pode ser irreparável ou difícil – é afinada ao ordenamento jurídico a atuação 
antecipatória a riscos de danos. Como estampa acórdão da Suprema Corte, 

[...] o princípio da precaução vincula-se, diretamente, aos 
conceitos de necessidade de afastamento de perigo e 
necessidade de dotar-se de segurança os procedimentos 
adotados para garantia das gerações futuras, tornando-se 
efetiva a sustentabilidade ambiental das ações humanas. 
Esse princípio torna efetiva a busca constante de proteção da 
existência humana, seja tanto pela proteção do meio ambiente 
como pela garantia das condições de respeito à sua saúde e 
integridade física, considerando-se o indivíduo e a sociedade 
em sua inteireza. Daí porque não se faz necessário comprovar 
risco atual, iminente e comprovado de danos que podem 
sobrevir pelo desempenho de uma atividade para que se 
imponha a adoção de medidas de precaução ambiental. Há de 
se considerar e precaver contra riscos futuros, possíveis, que 
podem decorrer de desempenhos humanos. Pelo princípio 
da prevenção, previnem-se contra danos possíveis de serem 
previstos. Pelo princípio da precaução, previnem-se contra 
riscos de danos que não se tem certeza que não vão ocorrer15.

14 STJ, REsp 1.153.500-DF, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 07-12-2010, v.u., 
DJe 03-02-2011.

15 RTJ 224/11.
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Se na polícia administrativa a influência da precaução é mais contun-
dente, em verdade, ela se identifica a qualquer atividade administrativa, 
como o controle de execução de contrato administrativo16 ou a regulação de 
atividades privadas ou econômicas, por entender com a gestão dos negócios 
públicos pautada pela diligência. Não se deve olvidar que, por exemplo, a 
segurança é um dos princípios (setoriais ou especiais) inerentes ao serviço 
público, como posto no Código de Defesa do Consumidor (art. 22)17 ou na Lei 
nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º)18, cunhada no conceito de serviço adequado, 
e que é informada pela precaução (assim como pela prevenção) ao obrigar 
a execução do serviço público alforriada da perspectiva de lesão aos 
usuários e terceiros. Ela tem a ver com a eficiência na Administração 
Pública e, ainda, com sua responsabilidade civil, pois, o Estado se encontra 
numa situação subjetiva de agir para evitar riscos aos indivíduos.

6 Precaução, discricionariedade e eficiência
Prevenção e precaução se ligam à eficiência e discricionariedade. 

Esta é um dos meios para alcance daquela. Eficiência está compreendida 
na noção maior do dever de boa administração, augurando-se que sua 
incorporação no direito administrativo modifique a tradicional cultura da 
ineficiência, como conclamado pela jurisprudência19.

16 STJ, AgRg-SS 1.352-RS, Corte Especial, Rel. Min. Edson Vidigal, 17-11-2004, v.u., DJ 02-02-
2005, p. 65.

17 “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias 
ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos 
casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão 
as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 
prevista neste código”.

18 “Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 
atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no 
respectivo contrato. 
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, efici-
ência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das 
tarifas”.

19 “É dever da Administração Pública primar pelo atendimento ágil e eficiente de modo a 
não deixar prejudicados os interesses da sociedade. Deve ser banida da cultura nacional 
a ideia de que ser mal atendido faz parte dos aborrecimentos triviais do cidadão comum, 
principalmente quando tal comportamento provém das entidades administrativas. O 
cidadão não pode ser compelido a suportar as consequências da má organização, abuso 
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A concessão de espaço de liberdade ao administrador público 
assegura-lhe a opção pela alternativa que, segundo seu juízo de conveni-
ência e oportunidade, melhor atenda ao interesse público na situação 
concreta. Discricionariedade é tributária de eficiência, de tal sorte que se 
a escolha não alcançar o interesse público de modo eficiente, ela padecerá 
de ilegitimidade. Agentes, entidades e órgãos administrativos não têm o 
dever de simplesmente administrar, senão o de bem e melhor administrar; 
suas condutas devem empregar os meios mais adequados e coerentes para 
satisfação da finalidade cuja competência é conferida. O interesse público, 
que constitui o fim da atividade administrativa, deve ser sempre perseguido 
e no melhor modo, como aludia Falzone (1953, p. 67-72)20.

Daí a válida ponderação de Freitas (2014, p. 27), assinalando que a compe-
tência discricionária pode ser molestada pelos vícios de discricionariedade 
excessiva ou abusiva (arbitrariedade por ação) e insuficiente (arbitrariedade 
por omissão), sendo esta última a “hipótese em que o agente deixa de exercer 
a escolha administrativa ou a exerce com inoperância, inclusive ao faltar com 
os deveres de prevenção e de precaução” porque a omissão “traduz-se como 
o descumprimento das diligências impositivas”. Deste modo, a incorporação 
da eficiência como princípio jurídico-administrativo tem íntima conexão com a 
precaução, pois, esta a antecede para cunhar o dever de ação.  

Essas premissas imbricam com uma das vertentes do princípio da 
proporcionalidade: o alcance da justa medida transita pela proibição da 
falta ou de proteção deficiente (Untermassverbot). Também conhecida 
como proibição por defeito, que ocorre quando as entidades sobre quem 
recai um dever de proteção “adoptam medidas insuficientes para garantir 
uma protecção constitucionalmente adequada dos direitos fundamentais” 
(CANOTILHO, 1998, p. 259-265).

Realmente, a proporcionalidade balizará a observância de prevenção e 
precaução. De um lado, ela inspira a tomada de providências adequadas, presti-
giando a proibição da falta, e, de outro, serve como parâmetro para impedir 
medidas resultantes de receios desarrazoados ou demasiados, sublimando a 

e falta de eficiência daqueles que devem, com toda boa vontade, solicitude e cortesia, 
atender ao público” (STJ, REsp 608.918-RS, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, 20-05-2004, 
v.u., DJ 21-06-2004, p. 176).

20 “L’esigenza di buona amministrazione per gli enti pubblici infatti, si sostanzia nella 
necessità che l’interesse pubblico, che costitui ce il fine dell’attività amministrativa, sia 
sempre perseguito e nel modo migliore” (FALZONE, 1953).



368 Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-2014-2015

proibição do excesso. Também se projeta para a mensuração da idoneidade 
dos meios adotados. Se existe perspectiva fundada de incerteza, há, em contra-
partida, situações que se localizam em zonas de certeza positiva e negativa 
de uma lesão. Naquela milita a precaução, enquanto nestas a prevenção se 
articula somente em face de hipóteses afirmativas. A sindicância de sua correta 
incidência transita pela motivação suficiente do ato da Administração.

Dessa exposição decorre uma última e importante consideração. 
Os princípios de prevenção e precaução se ligam à responsabilidade civil 
extracontratual do Estado. A inobservância desses postulados obriga o 
poder público a indenizar danos decorrentes de sua omissão, sem embargo 
de idêntica consequência em face de sua imperfeita aplicação. Alguns 
dos fatores que causam maior incômodo nas relações de administração 
são exatamente a omissão lesiva ou o retardamento e a inadequação da 
atuação administrativa, expedientes característicos “da negligência crônica 
e da inércia patológica” da Administração Pública, como diz Freitas (2014, 
p. 130), que constituem, para além da ofensa à juridicidade, o agravo à 
eficiência. É notadamente no âmbito das políticas públicas (cuja definição 
foi dada pela literatura jurídica21) referentes aos direitos fundamentais 
– como saúde, educação, assistência social, moradia etc. – que mais se 
tonifica a vetusta prática da ineficiência (danosa) na ação estatal, sem 
contar a inércia muitas vezes dolosa nas mais simples atuações ordinárias 
projetadas à Administração. 

Lembra Cretella Júnior (1970, p. 210) que “a omissão é muitas 
vezes causa de danos para o particular, arrastando a responsabilidade da 
administração pública”. Para tanto, complementa Seabra Fagundes (2010, p. 

21 O conceito de políticas públicas não é uniforme e pacífico, mas, se apropria daquele 
que o define como “programas de ação governamental visando a coordenar os meios à 
disposição do Estado e às atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente 
relevantes e politicamente determinados” (BUCCI, 2002, p. 241), posteriormente aditado 
para explicitar que esse programa “resulta de um processo ou um conjunto de processos 
juridicamente regulados” e que ela “deve visar a realização de objetivos definidos, expres-
sando a seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à sua consecução e o 
intervalo de tempo em que se espera o atingimento dos resultados” (BUCCI, 2006, p. 39). 
Sob outro enfoque, política pública é “o instrumento de ação do Estado e de seus poderes 
constituídos, em especial o Executivo e o Legislativo, de caráter vinculativo e obrigatório, 
que deve permitir divisar as etapas de concreção dos programas políticos constitucionais 
voltados à realização dos fins da República e do Estado Democrático de Direito, passíveis 
de exame de mérito pelo Poder Judiciário” (SILVA, G. A. C., 2004, p. 104).



369Interesses Difusos e Coletivos / Difuse and Collective Interests

217-218), “se o direito depende para a sua efetividade, de procedimento ativo 
da Administração, isto é, de ato administrativo, e ela se recusa a praticá-lo, 
ou o pratica com alcance insuficiente, ofende o direito do administrado por 
omissão total ou parcial”. De qualquer modo, sua caracterização depende da 
abstenção indevida (e, portanto, ilícita) do cumprimento de obrigação legal, 
como assevera Marienhoff (S.d., p. 64-65).

É na responsabilidade civil extracontratual que se radica uma das 
reações jurídico-normativas à violação do princípio de precaução – assim 
como da prevenção. Se da violação a direito ocasionada por omissão estatal 
nasce o dever de reparação do dano é porque o Estado não agiu, inclusive no 
tempo e modo escorreitos (ou agiu defeituosamente), quando era sua obrigação 
jurídica atuar em sentido oposto. Em outras palavras, e passando ao largo sobre de 
sua natureza objetiva ou subjetiva22, deflui-se do § 6o do art. 37 da Constituição de 
1988 a precaução como valor jurídico dominante para reger a atividade adminis-
trativa, pois, sua inobservância conduz à responsabilização civil do Estado.

A responsabilidade civil por omissão se sedimenta pela inércia (ou 
ineficiência) desde que o Estado viole o seu dever jurídico de diligência (ou 
seja, a obrigação de agir juridicamente exigível), de tal sorte que adotando 
providências ineficientes, ou eficientes, porém, em atraso, ou não adotando 
qualquer medida, haja um nexo etiológico entre o não fazer e o resultado 
lesivo em face da cura dos interesses que lhe competem.

Exemplos sobejam. O Superior Tribunal de Justiça estimou que danos 
oriundos da construção de usina hidrelétrica consistentes na redução 
do potencial pesqueiro empenham a responsabilidade civil (objetiva) da 
concessionária, invertendo o ônus da prova23. O Supremo Tribunal Federal 
pronunciou que a inexistência de precauções necessárias a evitar-se risco à 
incolumidade pública em tiroteio entre policiais e bandidos, que importou a 
morte de transeunte, gera a obrigação de indenizar pelo Estado24. Para além da 

22 “Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade por tal ato é subjetiva, 
pelo que exige ou culpa, numa de suas três vertentes, negligência, imperícia ou impru-
dência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao 
serviço público, de forma genérica, a faute de service dos franceses” (STF, RE 179.147-SP, 
2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, 12-12-1997, DJ 27-02-1998).

23 STJ, REsp 1.330.027-SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, 06-11-2012, v.u., 
DJe 09-11-2012.

24 STF, AgR-RE 257.090-RJ, 2a Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, 18-04-2000, v.u., DJ 26-05-
2000, p. 30.
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reparação de ato ilícito, a jurisprudência vem consentindo o controle judiciário 
da omissão relativamente à implantação e execução de políticas públicas, 
assegurando a prestação de atividade devida e a cessação de atividade nociva25.

MARTINS JUNIOR, W. P. Legal Principles of Administrative Law, Environmental 
and Urban Planning and the Precautionary Principle. Justitia, São Paulo, v. 
204/205/206, p. 349-373, Jan./Dec. 2013-2014-2015.

• ABSTRACT: The Precautionary Principle is not exclusive of Environmental 
Law; it precedes the Administrative Law, which hosts the precaution beyond 
prevention as one of its principles involving the administrative police, 
the civil responsibility of the state, the regulation of economic activities, 
administrative control, public service, among others that are connected 
to the discretion and efficiency. The Precautionary Principle – which also 
permeates the urban law – is the duty of adopting proactive and propor-
tionate measures against the state of uncertainty on the  damage outputs 
inaction or omission, given the duty of care  to the administration in the 
healing of general interest. Given its relevance in the legal environment, 
this principle also enables to serve as a parameter in the judicial control 
of public administration enabling the provision of appropriate activities 
and cessation of harmful conduct. The State should be guided by caution, 
conditioning any activity on potential risks or immeasurable damages in its 
nature or its effects by imposing stricter measures or prohibition of activity 
until you obtain the necessary certainty – instead of procrastination arran-
gements to prevent injury to the protected legal right – to effect rights as 
life, indemnity and peace, among others. 

• KEY WORDS:  Public Administration. Legal Principles of Administrative 
Law, Environmental and Urban. Precautionary Principle.
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• RESUMO: Este artigo expõe as raízes do Ministério Público, ao mostrar sua 
evolução no Brasil até chegar a figurar como órgão estatal, considerado 
essencial à função jurisdicional do Estado. Observa-se a persistência dessa 
Instituição que deixou de ser um mero órgão Procurador do Estado para 
se tornar um autêntico defensor da sociedade e do regime democrático. 
Transformou-se em uma instituição que, conquanto nunca antes tenha sido 
realizada, embora sempre idealizada, e hoje se mostra cláusula pétrea da 
Constituição Federal de 1988, com as características que ostenta, alcançou 
a posição de instituição pública, autônoma e permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbida da defesa da ordem jurídica, 
da democracia e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, papéis 
fundamentais e necessários para a manutenção do Estado Democrático 
de Direito.
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• PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público. Origem. Evolução. Previsão consti-
tucional. Estado Democrático de Direito.

Introdução
A origem do Ministério Público (MP) está associada à evolução dos 

Procuradores do Rei; e foi no Brasil, com o Direito Lusitano vigente no 
período Colonial, Imperial e na República, que o Ministério Público brasileiro 
se desenvolveu.

As diversas formas de governo causaram mudanças na organização 
e funcionalidade do MP brasileiro até adquirir, na República, autonomia e 
independência em relação aos demais poderes do Estado, a obrigatoriedade 
do concurso público e a possibilidade de intervir na proteção de valores 
sociais considerados indisponíveis ou de maior relevância.

Mesmo com o avanço, o MP brasileiro ainda não era instituição solidi-
ficada, então, a Lei Complementar Federal no 40, de 14 de dezembro de 1981, 
criou a Lei Orgânica do Ministério Público (LOMP) definindo-o como “insti-
tuição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, e responsável, 
perante o Judiciário, pela defesa da ordem jurídica e dos interesses indispo-
níveis da sociedade, pela fiel observância da Constituição e das Leis”. Ainda, 
com o mesmo fim de institucionalizar o MP, a Constituição Federal de 1988 
praticamente repetiu o texto no art. 127.

Após a regulamentação e a incumbência de defender o regime 
democrático, o MP ampliou sua atuação em importantes leis como o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990), o Código 
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), a Lei 
de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992), dentre 
outras, e hoje detém papel fundamental na defesa da ordem jurídica e dos 
interesses sociais.

1 Origem do Ministério Público
Divergentes são as opiniões a respeito das origens do Ministério 

Público. Para alguns, a origem estaria na civilização egípcia, há quatro mil 
anos, representada pelos magiaí (Procurador do Rei), uma classe de agentes 
públicos com função de recriminar penalmente os ofensores da paz social 
de acordo com os ditames do rei e atuavam, também, na defesa de algumas 
classes de pessoas mais frágeis, como órfãos e viúvas. Na condição de 
funcionários reais, os magiaí eram tratados como verdadeiros olhos e língua 
do rei, o Faraó; para outros, a origem do MP vem da Grécia antiga, nos éforos 
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de Esparta, ou thesmothetis gregos (espécie de servidor judicial, religioso 
e militar, cuja atribuição principal era vigiar, pela aplicação correta das leis, 
um Magistrado encarregado de administrar a Justiça); há entendimento, 
ainda, de figuras precursoras do MP na Roma clássica, precisamente nas 
figuras romanas dos advocatus fisci, defensor civitatis, stationarri, procura-
toris caesaris. Entretanto, a maioria destes, como os procuratores caesaris, 
atuava somente na área fiscal, defendendo o erário imperial, função que 
hoje não mais se destina ao MP, enquanto outros reprimiam os delinquentes, 
conquanto fosse de uma forma muito incipiente, uma vez que geralmente 
cabia ao povo romano a iniciativa do processo penal, em face de sua aguçada 
noção de cidadania. Portanto, em Roma, foram atribuídas funções adminis-
trativas ou jurisdicionais às figuras indicadas como precursoras do MP; 
nunca, porém, o MP exerceu acusação em nome do Estado Romano, pois a 
delegava aos familiares da vítima.

Apesar da dificuldade em se estabelecer, com precisão, a época do 
aparecimento da Instituição, muitos autores se inclinam a admitir sua proce-
dência francesa, ou mais especificamente, nos Procuradores do Rei da França 
instituído na Ordenança de 1302, de Felipe IV.

No final da Idade Média a separação dos poderes do Estado, que 
anteriormente estavam todos concentrados nas mãos do monarca, os 
soberanos criaram tribunais para distribuir a Justiça em seu próprio nome. 
Com a progressiva autonomia desses tribunais – que às vezes contrariavam 
os interesses da Coroa –, os Reis instituíram Procuradores para promover a 
defesa de seus interesses. Nesse contexto criou-se a Ordenança da França1; 
não muito distante, na Itália e em Portugal (Ordenações do Reino), existiram 
Procuradores do Rei, com atribuições semelhantes.

A respeito desse período, Mazzilli (2002, p. 34) diz que “inegável é a 
influência da doutrina francesa na história do Ministério Público, tanto que, 
mesmo entre nós, ainda se usa freqüentemente a expressão parquet, para 
referir-se à instituição”2, assim como magistrature débout (magistratura de 

1  A Ordenança de 25 de março de 1302 foi o primeiro texto legislativo a tratar objetivamente 
dos Procuradores do Rei e a regulamentar o juramento e as obrigações destes, o que faz 
crer a sua existência com a finalidade tão somente de atender à necessidade de disciplinar 
seu compromisso.

2 De acordo com Tourinho Filho (2002, p. 293), “na França antiga os Procuradores e 
advogados do rei não se sentavam sobre o mesmo estrado onde ficavam os Juízes, mas 
sobre o assoalho (parquet) da sala de audiência, como as partes e seus representantes”. 
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pé) e les gens du roi (as pessoas do rei), também provenientes da tradição 
francesa.

Posteriormente à criação do Procurador do Rei na defesa dos interesses 
do soberano – representante dos interesses do próprio Estado –, a instituição 
do MP veio a ser definida de maneira mais clara na Revolução Francesa, 
conferindo garantias a seus integrantes com os Códigos Napoleônicos, em 
especial o Código de Instrução Criminal de 1808 e a Lei de 20 de abril de 
1810, e à Instituição o importante papel de promotor da ação penal.

Assim, a origem do MP está ligada à defesa do Rei e à acusação penal e, 
embora busquem suas raízes históricas em alguns funcionários e magistrados 
antigos, muitos acreditam que o MP moderno teve origem na evolução dos 
Procuradores do Rei.

2 Surgimento e evolução histórico-institucional do Ministério Público 
 brasileiro

2.1 Raízes no Direito Lusitano
O Ministério Público moderno originou-se dos Procuradores do Rei, e o 

MP brasileiro, por sua vez, desenvolveu-se efetivamente no Direito Lusitano 
vigente no período Colonial, Imperial e início da República.

Em Portugal, a figura do Procurador da Coroa existiu sob o reinado de 
Afonso III, em 1289. Em 1387, o Rei Dom Juan I criou “El Ministerio Fiscal”, 
que guardava certa semelhança com o MP atual. 

Mas, foi com o desaparecimento do feudalismo e com a centralização 
do poder que a administração da Justiça veio a ser identicamente centra-
lizada, tornando-se necessária a criação de uma instituição pública que 
defendesse os interesses da sociedade. Nesse contexto as Ordenações reais 
– as Ordenações Afonsinas, de 1446-1447; as Ordenações Manoelinas, de 
1521; e as Ordenações Filipinas, de 1603 –, concretizando o monopólio total 
da função jurisdicional pela Coroa, desempenharam um importante marco 
na evolução do MP português.

A primeira referência à figura do Promotor de Justiça em Portugal 
aparece nas Ordenações Manoelinas, incumbindo a esse órgão o papel 
de fiscalizar o cumprimento da lei e de sua execução. Todavia, é com as 
Ordenações Filipinas que são acrescidas aos órgãos do MP português, para 
funcionar junto à Casa de Suplicação, o Promotor de Justiça e o Solicitador 
de Justiça, com funções que, posteriormente, seriam exercidas pelo MP.

Dessa forma, o desenvolvimento do MP português deu-se juntamente 
com a dos órgãos judiciais perante os quais tinha atuação, acompanhados 
pela evolução da organização do poder político em Portugal.
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Na época colonial, até 1609, apenas funcionava no Brasil a Justiça 
de primeira instância, e nesta ainda não existia órgão do MP. Os processos 
criminais eram iniciados pela parte ofendida ou pelo próprio Juiz ex officio, 
como no processo inquisitório, e o recurso cabível era interposto para a 
Relação de Lisboa.

Em 1609 criou-se o Tribunal da Relação da Bahia definindo-se pela 
primeira vez a figura do Promotor de Justiça, cujo exercício era atribuído ao 
Procurador dos Feitos da Coroa e da Fazenda.

Até o período Imperial, o MP não era considerado instituição, não se 
falava de sua independência nem das garantias de seus integrantes. O Procu-
rador-geral era subordinado ao governante, atuando como mero agente do 
Poder Executivo. Todavia, não deixou de ocupar novas atribuições, pois em 
1824 o Procurador da Coroa foi incumbido da acusação dos crimes e, com 
o advento do Código de Processo Criminal do Império de 1832, conquistou 
uma seção com os primeiros requisitos de nomeação e principais atribuições 
(arts. 36 a 38)3. O referido Código colocava o Promotor de Justiça como órgão 
defensor da sociedade, titular da ação penal.

A partir da reforma de 1841, que alterou o Código de Processo 
Criminal, a qualidade de “bacharel idôneo” passou a ser requisito para a 
nomeação dos Promotores Públicos, meros substitutos do Procurador-geral. 
Essa reforma, nos arts. 22 e 234, concedeu inteiramente aos Juízes de Direito 

3 O art. 37, do estatuto criminal de 1832, afirmava pertencerem ao Promotor as seguintes 
atribuições: “denunciar os crimes públicos, e policiais, o crime de redução à escravidão 
de pessoas livres, cárcere privado, homicídio ou tentativa, ferimentos com qualificações, 
roubos, calúnias, injúrias contra pessoas várias, bem como acusar os delinqüentes 
perante os jurados; solicitar a prisão e punição dos criminosos e promover a execução das 
sentenças e mandados judiciais (§ 2º); dar parte às autoridades competentes das negli-
gências e prevaricações dos empregados na administração da Justiça (§ 3º).”.

4  Veja-se: 
“Art. 22 – Os Promotores Públicos serão nomeados e demitidos pelo Imperador, ou 
pelos Presidentes das províncias, preferindo sempre os Bacharéis formados, que forem 
idôneos, e servirão pelo tempo que convier. Na falta ou impedimento serão nomeados 
interinamente pelos Juízes de Direito.
Art. 23 – Haverá, pelo menos em cada Comarca um Promotor, que acompanhará o Juiz de 
Direito; quando, porém, as circunstâncias exigirem, poderão ser nomeados mais de um. 
[...]”.
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a nomeação dos Promotores Públicos na falta ou impedimento dos existentes, 
criando-se a figura do Promotor ad hoc e mantendo-se o Promotor Público 
como um mero funcionário de ordem administrativa, a serviço dos interesses 
do Império e não da Justiça. Assim, o MP não era uma instituição solidificada 
como hoje o é.

Nessa mesma linha de pensamento, expõe Kac (2004, p. 96):
      

Em verdade, nesta época tínhamos um Ministério Público 
fraco, funcionando de forma precária e subordinado que era ao 
poder Judiciário, de quem fazia as vezes de órgão coadjuvante, 
sendo seus membros nomeados e demitidos ad nutum, pelo 
Imperador, pelos Presidentes das Províncias e, excepcional-
mente, pelos Juízes de Direito.

2.2 Brasil: República
A primeira Constituição da República (1891) só fez referência à escolha 

do Procurador-Geral da República e à sua única atribuição de impetrar a 
revisão criminal pro reo.

Foi com o advento da Constituição de 1934 que se confirmou o Decreto 
de Campos Salles, institucionalizando-se efetivamente o MP brasileiro, que 
recebeu capítulo à parte, regras sobre nomeação do Procurador-Geral, 
principais garantias e equiparação remuneratória com os Juízes, separando-
-o do Poder Judiciário.

Kac (2004, p. 98) menciona a conquista pela estabilidade funcional e a 
obrigatoriedade do concurso público na seguinte exposição:

      
Na referida carta, foi alocada a estabilidade funcional de 
seus membros, que passaram a integrar a carreira mediante 
prévia aprovação em concurso público e, uma vez nomeados, 
só poderiam perder o cargo nos termos da lei e por sentença 
judicial ou decisão proferida em procedimento administrativo, 
no qual lhe fosse assegurada ampla defesa, com recursos e 
meios a elas inerentes. 

Mesmo diante de seu importante reconhecimento como instituição e 
aquisição de novas funções, a dependência da Instituição ao Poder Executivo 
continuava muito acentuada, sendo ainda tratada pelos governantes como 
instrumento de suas políticas.
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Cumpre ressaltar que a Carta de 1934 mencionava que lei federal 
organizaria o MP na União, no Distrito Federal e nos Territórios, e que 
leis estaduais organizariam o MP nos Estados. Essas garantias, destinadas 
aos membros do MP Federal, seriam, paulatinamente, consagradas aos 
membros dos MPs Estaduais.

Ademais, a referida Constituição atribuiu ao Procurador-Geral da 
República a função de acompanhar a declaração de inconstitucionalidade de 
lei ou ato normativo.

Ressalvado o retrocesso operado na Carta de 1937, durante a ditadura 
Vargas, o MP desenvolveu-se no período republicano. Desse modo, somente 
com a Constituição de 1946, seguinte à “ditadura getulista”, iniciou-se o 
processo de democratização, restaurando-se o antigo sistema da Constituição 
de 1934. A Carta de 1946 consolidou a autonomia e a independência do MP 
em relação aos demais Poderes do Estado, atribuindo-lhe título próprio e 
atuação junto aos órgãos do Judiciário (art. 125 da CF/1946), além de prever 
a organização do MP Federal e Estadual.

Foi com o advento da República que surgiu um gradativo caminhar 
rumo à codificação do Direito Brasileiro, que culminou com a promulgação 
do Código Civil em 1916, do Código de Processo Civil em 1939, do Código 
Penal em 1940 e do Código de Processo Penal em 1941, estabelecendo 
novos papeis à Instituição.

O Código Civil de 1916 daria ao MP atribuições como a curadoria de 
fundações (art. 26), legitimidade para propor ação de nulidade de casamento 
(art. 208, parágrafo único, II), defesa dos interesses de menores (art. 394, 
caput), legitimidade para propor ação de interdição (art. 447, III) e legiti-
midade para promover a nomeação de curador de ausente (art. 463), dentre 
outras.

No Código de Processo Penal de 1941 (ainda em vigor), a Instituição 
conquistou o poder de requisição de inquérito policial, de diligências, 
documentos e informações, como também a regra de sua titularidade 
na promoção da Ação Penal Pública, embora não ainda privativamente, 
admitindo-se o procedimento penal ex officio.

Nos Códigos de Processo Civil (1939 e 1973), a Instituição conquistou 
crescente papel, como órgão agente e interveniente em diversas situações, 
especialmente na condição de custos legis (fiscal da lei). Nessa fase, o 
Promotor de Justiça atua apresentando seu parecer após a manifestação das 
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partes. Sua intervenção visava proteger basicamente os valores e interesses 
sociais então considerados indisponíveis ou de maior relevância5. 

Sob o golpe militar de 1964, foi promulgada a Constituição de 1967 
recolocando o MP no capítulo do Poder Judiciário.

Ainda no golpe militar decretou-se a Emenda Constitucional nº 01, de 
17 de outubro de 19696, posicionando o MP não mais no Poder Judiciário, 
mas no Poder Executivo e sujeito à livre nomeação e demissão pelo Presi-
dente da República.

Entretanto, a Emenda de 1969 não alterou a forma de ingresso na 
carreira do MP, mantendo o concurso público de provas e títulos e a garantia 
de estabilidade funcional aos seus integrantes após o interregno de dois 
anos do empossamento.

Graças ao avanço da Instituição, extinguiu-se a figura do Promotor de 
Justiça ad hoc.

2.3 Antecedentes da Constituinte de 1988
Nas décadas de 1970 e 1980, principiou-se o crescimento institucional. 

A Emenda Constitucional nº 7, de 13 de abril de 1977 passou a exigir que 
uma lei complementar estabelecesse normas gerais de organização do MP 
Estadual. 

A Lei Complementar Federal nº 40/1981, foi a primeira Lei Orgânica do 
Ministério Público e determinou o conceito da Instituição, seus princípios, 
suas principais garantias, vedações e atribuições, bem como sua organi-
zação básica. Acresce que essa Lei traçou um novo perfil do MP, definindo-o 
como uma “instituição permanente e essencial à função jurisdicional do 

5   Código de Processo Civil de 1973, art. 82: “Compete ao Ministério Público intervir: I – Nas 
causas em que há interesses de incapazes; II – Nas causas concernentes ao estado da 
pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e 
disposições de última vontade”; III – em todas as demais causas em que há interesse 
público, evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte.”.

6   É interessante refutar que, de um lado, alguns doutrinadores consideram a Emenda Consti-
tucional nº 01/1969, como sendo a Carta Magna de 1969, alvitre do golpe militar da 
mesma época; e, por outro, seria inconstitucional chamar uma emenda constitucional 
de Constituição na acepção jurídica do termo, já que esta última só pode ser criada pelo 
Poder Constituinte Originário, ao contrário daquela, que é fruto de Poder Reformador.
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Estado, e responsável, perante o Judiciário, pela defesa da ordem jurídica e 
dos interesses indisponíveis da sociedade, pela fiel observância da Consti-
tuição e das Leis”. Observa-se que essa definição foi praticamente repetida 
no art. 127 da Constituição Federal de 1988.

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, no art. 14, § 1º, legitimou o 
MP a ação reparatória de danos ao meio ambiente e a terceiros. 

A Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil Pública), 
atribuiu-lhe a presidência do inquérito civil e a promoção da ação civil para a 
defesa de interesses difusos e coletivos.

Em 1986, as diversas associações estaduais e nacional do MP (Confe-
deração Nacional do Ministério Público – Conamp, hoje Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público, mantida, porém, a mesma sigla) elabo-
raram, por meio de pesquisa aos Promotores de Justiça do País, propostas 
constituindo a “Carta de Curitiba”, que indicava as principais reivindicações da 
Instituição. Esse documento trazia o delineamento básico de um novo perfil 
institucional do MP, definindo seu papel envolto dos princípios da unidade, 
da indivisibilidade e da independência funcional. A “Carta de Curitiba” serviu 
de alicerce para a construção de nova estrutura constitucional do MP, consa-
grada pela Constituição Federal de 1988. Assim, a Constituição de 1988 deu 
ao MP brasileiro seu desenvolvimento maior.

Mesmo com o avanço da Constituição de 1988, o MP não parou de 
desenvolver-se, ampliando sua atuação em importantes leis como o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), o Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 
nº 8.429/1992).

3 Análise constitucional do Ministério Público
3.1 Posicionamento constitucional

O Ministério Público, como Instituição, teve, na verdade, uma formação 
lenta e progressiva, e em resposta às exigências históricas, ora integrando o 
Poder Judiciário, ora o Poder Executivo nas Constituições Federais brasileiras. 
A propósito, Mazzilli (2003, p. 27) expõe o seguinte:

      
Muito se tem discutido em doutrina sobre qual o posiciona-
mento ideal para o Ministério público na Constituição federal: 
a) se dentro do Poder Legislativo (já que fiscaliza a aplicação 
da lei); b) se dentro do Poder judiciário já que preponderante-
mente atua perante este quando da aplicação contenciosa da 
lei); c) se dentro do poder Executivo (pelo critério residual, já 



386 Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-2014-2015

que o ministério público não faz a lei nem presta jurisdição); 
d) se como um quarto Poder de Estado7; [...] e) se em título ou 
capítulo à parte, com garantias de efetiva autonomia funcional.

A resposta do Constituinte de 1988 foi conferir elevado status consti-
tucional ao MP, inserindo-o em capítulo à parte: “Das Funções Essenciais à 
Justiça”, no Título IV – “Da Organização do Poderes”.

Pela natureza de suas funções, o MP exerce atividade administrativa, 
pois não legisla e nem presta jurisdição, embora a Constituição Federal lhe 
tenha concedido garantias efetivas de Poder.

Entretanto, mais importante do que a mera posição neste ou naquele 
capítulo constitucional ou que denominá-lo Poder de Estado, são os instru-
mentos, garantias e impedimentos efetivamente conferidos à Instituição e 
a seus membros que garantem o bom desempenho de suas funções, com 
liberdade e independência.

3.2 Conceito constitucional
O Constituinte necessitava encontrar uma instituição que pudesse fazer 

valer a Constituição por inteiro. Uma instituição que tivesse um quadro de 
profissionais com bom preparo, que tivesse a missão central de “guardião da 
lei” e, embora dentro do aparelho do Estado, fosse um braço da sociedade.

Para alcançar essas pretensões, o Constituinte declarou o MP como 
“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” (art. 127, caput, da CF/1988), 
concedendo-lhe tratamento valorativo nunca obtido em nenhuma outra 
Constituição Federal.

3.3 Princípios institucionais
Segundo o art. 127, § 1º, da Constituição de 1988, são princípios 

institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a indepen-
dência funcional.

3.3.1 Unidade e indivisibilidade
Pelo princípio da unidade o membro do Ministério Público é parte de 

um todo. Assim sendo, a Instituição constitui um só organismo e está sob um 
só chefe. 

7 Desvinculado dos capítulos do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário.
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A indivisibilidade decorre do princípio da unidade e proíbe a divisão 
da Instituição. Destarte, a manifestação do membro do MP funciona em 
nome da Instituição e não em nome próprio, o que permite aos Promotores 
e Procuradores se fazerem substituir por outro do mesmo ramo de atuação 
ministerial.

Nas palavras de Kac (2004, p. 124):
      

[...] unidade é o não fracionamento da Instituição, constituindo-
-se a mesma em um só todo e, independentemente do órgão 
ou membro que está se manifestando judicial ou extraju-
dicialmente, será sempre o Ministério Público a emitir seu 
posicionamento.

Mazzilli (2003, p. 30) lembra que o exercício de uma só função está 
sujeito a certos limites; portanto, os membros do MP podem ser “substituídos 
uns pelos outros, mas não arbitrariamente, senão na forma estabelecida em 
lei”.

3.3.2 Princípio da Independência Funcional
O órgão do Ministério Público é independente no exercício de suas 

funções, seus agentes devem ater-se apenas aos ditames da lei e à sua 
consciência jurídica, garantindo a liberdade de manifestação de seus órgãos 
fracionários, sem nenhuma influência de quem quer que seja.

Destarte, com a expressão independência não se quer dizer que os 
membros do MP não estejam sujeitos a poderes de disciplina, direção e fisca-
lização. A independência existe no aspecto funcional e não na hierarquia, 
que é administrativa. A limitação é imposta da mesma forma como nos 
outros princípios institucionais.

Mazzilli (2003, p. 32) ensina que a independência funcional é a “liberdade 
de um membro ou de um órgão do MP em face de outro membro ou outro 
órgão da mesma instituição” – quando o Promotor de Justiça suceder outro 
estará livre para manter sua opinião –; enquanto autonomia funcional é a 
“liberdade que tem o Ministério Público para tomar suas decisões funcionais 
sem ater-se a determinações de outros órgãos do Estado” – não estará 
subordinado ao Poder Judiciário nem ao Poder Executivo.

3.3.3 Princípio do Promotor Natural
O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, por maioria 

de votos, a existência do Princípio do Promotor Natural. Esse princípio é 
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decorrência do Princípio da Independência Funcional e proíbe a figura do 
promotor de exceção ou de encomenda que seria instituído por arbítrio do 
chefe da Instituição.

O Princípio do Promotor Natural determina que somente o Promotor 
Natural é que deve atuar no processo, operando de acordo com o seu enten-
dimento pelo zelo do interesse público. 

Pode haver o poder de designar para a prática de ato específico somente 
nos casos previstos em lei. Cite-se o art. 28 do Código de Processo Penal (CPP), 
quando o Juiz discorda do pedido de arquivamento do inquérito policial 
e remete os autos ao Procurador-Geral, este – que passa a ser o Promotor 
Natural do caso – delega a outro Promotor a denúncia – observa-se que 
o Promotor designado não pode recusar-se a dar denúncia invocando sua 
independência funcional, pois não é o Promotor Natural, e a lei não pôs em 
suas mãos a decisão sobre a matéria.

3.4 Garantias e vedações
O legislador constituinte conferiu ao Ministério Público garantias 

constitucionais com objetivo de assegurar à Instituição o pleno e indepen-
dente exercício de suas funções. Essas garantias podem ser divididas em 
garantias institucionais e garantias aos membros visando, principalmente, 
à imparcialidade destes, à defesa do Estado Democrático de Direito e dos 
direitos fundamentais.

São garantias ao MP como um todo: (a) estruturação em carreira; (b) 
relativa autonomia administrativa e orçamentária (art. 127, §§ 2º e 3º, da 
CF); (c) limitações à liberdade do chefe do Executivo para nomeação e desti-
tuição do Procurador-Geral (art. 128, § 1º ao 4º, da CF).

Aos membros em particular, são conferidas as seguintes garantias: 
(a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo 
senão por sentença judicial transitada em julgado (art. 128, § 5º, I, “a”, da 
CF); (b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante 
decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da 
maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa (art. 128, § 5º, 
I, “b”, da CF); e (c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 
4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I 
(art. 128, § 5º, I, “c”, da CF).

São, também, garantias dos membros do MP o Princípio da Indepen-
dência Funcional e o Princípio do Promotor Natural, vistos linhas atrás.
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Ainda com o mesmo fim, a Constituição Federal veda ao membro 
do MP: (a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, 
percentagens ou custas processuais; (b) exercer a advocacia (veda-se 
também a consultoria jurídica, inclusive de entidades públicas); (c) participar 
de sociedade comercial, na forma da lei; (d) exercer, ainda que em dispo-
nibilidade, qualquer outra função pública, salvo de magistério; (e) exercer 
atividade político-partidária; e (f) receber, a qualquer título ou pretexto, 
auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, 
ressalvadas as exceções previstas em lei (art. 128, § 5º, II, “a-f”, da CF).

Aplica-se, igualmente, aos membros do MP a vedação imposta à 
magistratura de exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, 
antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria 
ou exoneração, conforme disposição do art. 95, parágrafo único, inc. V, da CF.

Atenta-se para o fato que essas garantias e vedações são atribuídas 
a agentes políticos para a correta execução de suas atribuições, sendo 
inerentes ao cargo ou à função que desempenham na estrutura do Governo.

3.5 Funções institucionais
Antes de abordar o papel constitucional do Ministério Público, 

Guimarães Júnior (1999, p. 90) lembra o seguinte:
      

O Ministério Público brasileiro passou por um processo recente 
de notável evolução institucional, quando novas e relevantes 
funções foram-lhe conferidas pelo ordenamento jurídico e 
aos seus membros foram outorgadas garantias constitucionais 
inéditas. Não seria exagera afirmar que temos hoje, no Brasil, 
um perfil de Ministério Público inteiramente novo, engran-
decido em suas responsabilidades e no compromisso direto 
com a defesa do Estado de Direito.

Dessa forma, a Constituição Federal enumera, no art. 129, as seguintes 
funções institucionais do MP: 

      
• “I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da 

lei”. Depreende-se do § 2º que, além de privativa, a função é indele-
gável (exclusiva), podendo ser exercida somente por integrantes da 
carreira, salvo autorização do chefe da Instituição, extinguindo-se 
a figura do Promotor ad hoc; 
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• “II – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 
promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; – segundo 
Mazzilli (2003, p. 65), “essa função é conhecida como a de defensor 
do povo (Promotorias ou Procuradorias da Cidadania), tendo-se 
inspirado na figura do ombudsman dos países escandinavos 
(etimologicamente a palavra provém do sueco, com o sentido de 
representante)”;

• “III – 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”; 

• “IV – promover a ação de inconstitucionalidade ou representação 
para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos 
nesta Constituição”; 

• “V – defender judicialmente os direitos e interesses das populações 
indígenas”; 

• “VI – expedir notificações nos procedimentos administrativos de 
sua competência, requisitando informações e documentos para 
instruí-los, na forma da lei complementar respectiva”; 

• “VII – exercer o controle externo da atividade policial, na forma 
da lei complementar mencionada no artigo anterior” – esse 
controle tem grande importância prática, principalmente na área 
conexa com a atividade ministerial, para que o MP possa zelar pela 
legalidade da investigação criminal, pelo Princípio da Indisponibi-
lidade e Obrigatoriedade, pelos direitos humanos, pela eficiência, 
probidade e impessoalidade dos trabalhos policiais;

• “VIII – requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais”;

• “IX – exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que 
compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação 
judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas”. 

Desse modo, o dispositivo demonstra que o rol constitucional é 
exemplificativo e, ainda, a pretensão de o MP exercer em função do povo 
todas as medidas de segurança admissíveis para a concessão da paz social e 
manutenção do Estado Democrático de Direito.
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Nessa linha, Guimarães Júnior (1999, p. 97) destaca o seguinte:
      

Como defensor da sociedade, cabe ao Ministério Público 
jogar papel decisivo na tarefa de promover a aplicação da 
lei. Os graves prejuízos sociais decorrentes da infringência da 
legislação civil e criminal devem ser reparados, reprimidos e 
evitados através de ações promovidas pelo parquet.

O § 3º do referido art. 129 acrescenta o ingresso na carreira mediante 
concurso público de provas e títulos, observando-se a ordem de classificação 
nas nomeações e o período de no mínimo três anos de atividade jurídica aos 
bacharéis em Direito.

      
4 Divisão

O Ministério Público está presente em todo o território nacional. Para 
que sua atuação seja melhor exercida, o Constituinte optou por dividi-lo em 
âmbito federal e estadual (art. 128 da CF).

Assim, o Ministério Público do Brasil se divide em dois:

1 Ministério Público da União, que, por sua vez, está dividido em:
a) Ministério Público Federal: atua nos assuntos de âmbito federal;
b) Ministério Público do Trabalho: atua nos assuntos trabalhistas;
c) Ministério Público Militar: atua junto à Justiça Militar Federal; 
d) Ministério Público do Distrito Federal e Territórios: atua no Distrito 

Federal e nos Territórios; e
2 Ministérios Públicos dos Estados da Federação: atuam nos assuntos 

de âmbito estadual.

Procuradores da República atuam junto à Justiça Federal e pertencem 
ao Ministério Público da União, enquanto Promotores e Procuradores de 
Justiça trabalham junto à Justiça Estadual e são funcionários do Ministério 
Público Estadual.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) não tem estrutura própria. É 
composto por membros do Ministério Público Federal e do Ministério Público 
Estadual. Os Promotores Eleitorais são Promotores de Justiça (membros 
do Ministério Público Estadual) que exercem as funções por delegação do 
Ministério Público Federal.



392 Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-2014-2015

5 Iniciativa de lei do Ministério Público
A Constituição Federal permite que leis infraconstitucionais disponham 

sobre o Ministério Público, como por exemplo: (a) uma lei federal que 
estabeleça a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da 
União e de cada um de seus ramos (art. 128, § 5º, da CF); (b) uma lei federal 
que fixe normas gerais de organização do Ministério Público do Estados e do 
Distrito Federal e territórios (art. 61, § 1º, II, “d”, da CF); (c) uma lei estadual 
que determine a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério 
Público local (art. 128, § 5º, da CF); e (e) outras leis conferindo-lhe atribuições 
funcionais, desde que compatíveis com sua finalidade institucional (art. 129, 
IX, da CF).

Depois da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LOMNP) – Lei 
Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 –, foi sancionada em São Paulo 
a Lei Complementar no 734, de 26 de novembro de 1993, atual Lei Orgânica 
Estadual do Ministério Público.

 Conclusão
Embora já tenha integrado o Poder Judiciário e o Poder Executivo, 

atualmente o Ministério Público é um órgão autônomo e não pertence a 
nenhum dos três Poderes. A atribuição de órgão autônomo está relacionada 
à garantia de independência, unidade e indivisibilidade, chamados de 
Princípios Institucionais (art. 127, § 1º, da CF), não podendo o Ministério 
Público ser extinto ou ter suas atribuições repassadas a outra instituição.

Outros mecanismos previstos na Constituição Federal e que asseguram 
a autonomia do MP são as garantias institucionais – autonomia administrativa 
e orçamentária, por exemplo – e as garantias e vedações aos membros, 
visando, principalmente, à imparcialidade destes.

Ainda com o mesmo fim de assegurar a liberdade e o bom desempenho 
do papel ministerial, o art. 129 da Constituição Federal de 1988, ao elencar as 
funções institucionais do MP, autoriza o exercício de outras funções que lhe 
forem conferidas – desde que compatíveis com sua finalidade –, sendo-lhe 
vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. 

O tratamento valorativo dado pela Constituição de 1988, e nunca antes 
obtido em outra Constituição Federal, admite ao Ministério Público que, 
como custos legis ou parte no instrumento processual, faça uso de todas 
as medidas admissíveis em defesa dos interesses da sociedade brasileira, 
da ordem jurídica e do regime democrático e, portanto, cumpra importante 
papel na manutenção do Estado Democrático de Direito.
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Brazil in order to rank as government agency, considered essential to State 
jurisdictional function, the persistence of this institution can be observed 
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• RESUMO: Este ensaio aborda a dinâmica resolutiva do Ministério Público 
brasileiro, mediante o estabelecimento de um paralelo entre os dois perfis 
institucionais preponderantes: o demandista e o resolutivo. Coloca em 
destaque também a inserção do Ministério Público como uma instituição 
moldada para defender os interesses, não mais do Estado ou de uma 
sociedade simplesmente, mas de uma complexa sociedade democrática. 
Nessa nova conjuntura, são analisados desafios e exigências, com o fim de 
realçar os novos rumos traçados pela Instituição em face da expansão e do 
aprofundamento do princípio democrático. 

• PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público. Demandista. Resolutivo. Nova 
dinâmica. Expansão do princípio democrático. Desafios. Exigências. 

Introdução
Toda Instituição precisa, de tempos em tempos, como uma espécie 

de regulamentação orgânica de seu próprio crescimento, de um trabalho de 
reconstituição e de reengenharia de sua estrutura e finalidades funcionais. 
Isso porque, como diz MacIver (1965, p. 123), uma estrutura política ou 
administrativa não é mais imutável do que uma estrutura orgânica; é 
um arcabouço sujeito a todas as forças que atuam na sociedade por ela 
abrangida. E o Ministério Público (MP) não se furta a essa contingência de 
repensar sua estrutura e sua trajetória na sociedade brasileira1.

O passado de lutas institucionais do MP para se firmar, constitucional-
mente, como uma instituição indispensável para a sociedade brasileira não 
pode, no momento de revisar sua estrutura e seus fins, ser esquecido. O seu 
passado, justamente porque pretérito, porque se passou com a Instituição, 
continua existindo (integrado ao presente). E também, como observam 
Veblen (1934, p. 9) e Friedrich (1972, p. 17), a mudança de padrões e pontos 
de vista é gradual; ela raramente resulta na subversão ou total supressão de 
um ponto de vista aceito no passado. 

1  Uma instituição como o Ministério Público não deve recear ser reformada, aperfeiçoada 
em sua atuação funcional ou ter alguns conceitos submetidos a uma permanente revisão 
crítica, pois isso sugere que ela é imprescindível e capaz de ter uma estrutura mais 
eficiente. No dizer de Ortega y Gasset (1957, p. 148), “the best that humanly speaking 
can be said of anything is that it requires to be reformed, for that fact implies that it is 
indispensable, and that it is capable of new life”. 
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O Ministério Resolutivo implica não um combate irracional e icono-
clasta ao perfil demandista da instituição – e nem poderia em face da 
Constituição –, mas sim um fortalecimento do perfil proativo, uma mudança 
necessária para preservar e não para destruir a própria natureza da Insti-
tuição. É a junção do passado com o futuro, construindo o presente2. É 
vinho novo despejado em barril velho. Não se luta diretamente contra o 
passado, pois, esquecido ou jogado fora, ele voltará, irremediavelmente. O 
futuro o domina quando é nutrido por ele, por suas lições. 

O presente é o resultado do entrelaçamento da tradição com o 
progresso, com a mudança necessária. Até mesmo na ciência, adverte 
Friedrich (1972, p. 40), o progresso é condicionado pela tradição, não sendo 
possível fazer contribuição importante alguma sem conhecer as realizações 
passadas. 

O passado tem uma razão, a sua. Se não lhe damos essa que possui, ele 
voltará para reclamá-la, e mais, para impor a que não tem (ORTEGA Y GASSET, 
1957, p. 95) com todos os seus sintomas mórbidos. O perfil puramente 
demandista da Instituição tinha uma razão (e ainda tem)3, e essa razão deve 
ser dada per saecula saeculorum. Mas não tinha toda a razão, e a que não 
tinha é preciso que lhe seja tirada. É por essa brecha que se insinua o atual 
elemento resolutivo: trata-se do novo surgindo sobre os traços do antigo.

Não se busca construir uma instituição do MP como se fosse algo 
absolutamente novo, sem passado, sem história, sem tradição. Como dizem 
MacIver (1965, p. 269) e Magee (1974, p. 74), nenhum admirável mundo 
novo pode ser construído de novo: a organização mais nova que possamos 
realizar, não importa quão audaciosos sejam seus experimentos, tem de ser 
uma continuação do passado e do presente, tal e qual a nova geração de 
homens é uma continuação dos que se foram antes. A ideia, portanto, 
de que é viável começar qualquer coisa do nada, sem dívidas para com o 
passado ou para com os semelhantes, é completamente errônea.

2 Para Ortega y Gasset (1987, p. 30), o presente é apenas a presença do passado e do 
futuro, o lugar onde efetivamente existe passado e futuro.

3 Ao enfatizar a relatividade entre tradição e modernidade ou o entrelaçamento de tradicio-
nalismo e progressismo, Friedrich (1972, p. 20) afirma que nada é bom só porque existiu 
por um longo tempo, assim como nada é ruim apenas porque deixou de existir (ou de ser 
aceito em determinado momento). 
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De qualquer modo, uma instituição flexível e dinâmica sempre está 
disposta a superar a si mesma, a transcender do que já é para o que se propõe 
a ser como dever e exigência social. Como garantir o progresso democrático 
do país? O simples processo de manter esse ambiente democrático já é, por si, 
extremamente complexo e recheado de sutilezas incalculáveis. Imaginemos, 
então, o que é necessário para alavancar o progresso, a evolução constante 
desse élan democrático. Daí por que qualquer instituição, a exemplo do 
MP, que tenha por imperativo constitucional uma responsabilidade direta, 
deve estar permanentemente preparada para as boas práticas exigidas pelo 
processo e progresso democráticos. 

Esse perfil resolutivo não se desliga do passado, não o nega, mas tende 
a ir adiante, atento às novas necessidades sociais e às circunstâncias histó-
ricas que apontam para um futuro certo. E se fortalece com a perspectiva 
sombria de que o MP precisa assumir uma identidade própria sob pena de 
ficar, eternamente, orbitando o Judiciário – condicionando a eficiência de 
suas funções ao maquinário roto ou emperrado da Justiça –, ou, pior ainda, 
à deriva no mare magnum das instituições públicas sem rumo definido, sem 
um programa de ação, sem um projeto identitário4.

Para sabermos aonde vamos é imprescindível termos um caminho 
prefixado, uma trajetória predeterminada. E essa trajetória e esse planeja-
mento devem ser traçados pelas gerações presentes que vivem o dia a dia 
do MP, não pelo passado ou por quem fez o roteiro do passado. Em uma 
paráfrase de Paine (2007, p. 15), dizemos que, como o MP e toda sua organi-
zação foram moldados para os vivos e não para os mortos, são somente os 
vivos que têm qualquer direito de nele interferir. Aquilo que pode ser consi-
derado correto e conveniente em uma época pode ser considerado errado 
e inconveniente em outra. Nesses casos, a quem cabe decidir, aos vivos ou 
aos mortos?

A reengenharia do MP foi resultado de uma vontade institucional, um 
movimento de dentro para fora, pelo empenho de gerações de Promotores 
que, em geral, mais acertaram que erraram. Como afirma Arantes (2002, 
p. 15), foi um movimento endógeno aquele responsável por transformar 
a Instituição em um agente político independente dos outros Poderes do 

4   Sem um plano ou uma estratégia identitária, o MP corre o risco de ficar à deriva, entregue 
à cega mecânica do demandismo. 
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Estado, além de se tornar um instrumento de luta em defesa da sociedade 
democrática e não simplesmente do Estado. 

A capacidade de inserção e de articulação social do MP5 cresceu de tal 
maneira, que tropeça em uma organização montada para demandar, exclu-
sivamente, perante o Judiciário, dentro da qual já não cabe. É importante 
realçar, entretanto, que o passado puramente demandista do MP conduziu 
a essa nova etapa de sua vida institucional; mas, ao mesmo tempo, as estru-
turas sobreviventes desse passado são insuficientes, por si sós, para a atual 
expansão resolutiva. E a Instituição agora se vê obrigada não a abandonar 
esse velho perfil, mas a fortalecer um novo estilo de atuação, superando a si 
própria. E essa intuição, mais uma vez, nasce no seio da própria Instituição. 

1 Ministério Público Resolutivo: conceito
O Ministério Público Resolutivo é um conceito comparativo e obtido 

por contraste, pois pressupõe uma relação com a outra face da moeda: o 
Ministério Público Demandista. São dois perfis de necessária convivência, 
um sendo o complemento do outro. Não obtida a solução para um fato 
concreto pela atuação resolutiva ou extrajudicial, entra em cena o perfil 
demandista. E vislumbrada, previamente, a ineficiência de uma abordagem 
judicial, a atuação resolutiva assume importância decisiva e prioritária.

Essa forma binária de atuação do MP – demandista e resolutiva6 – exige 
dupla interpretação. E não podemos aceitar que uma dessas formas nos 
possa parecer, de um lado, boa; e, de outro, má. As circunstâncias de cada 
caso ou fato e as escolhas feitas para o devido enfrentamento responderão 
pelo triunfo ou fracasso do exercício funcional. 

O Judiciário, para esse perfil resolutivo ministerial, assume o que 
sempre deveria ter representado: a ultima ratio, a última trincheira. A 

5 Essas características credenciam os membros do MP como excelentes “interlocutores 
institucionais”, com ampla legitimidade deliberativa. 

6  Na verdade, o perfil do MP pode ser, mais precisamente, dividido em três: demandista 
(propositor ou promotor de medidas judiciais), parecerista (atuação como custos legis 
em ações não promovidas pela instituição) e resolutivo (atuação extrajudicial). O perfil 
parecerista, focado na intervenção opinativa em alguns feitos cíveis, sofreu duro golpe 
com a Recomendação nº 16, de 28 de abril de 2010, do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP). 
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composição prévia e extrajudicial dos conflitos ou de eventuais violações à 
lei pelo MP insere-se no plano de ação resolutiva como a prima ratio.

A concepção estruturante desse novo perfil institucional, como diz 
Ortega y Gasset (1987, p. 49) em feliz imagem, não nasceu do ar, como 
as orquídeas, que se diz serem criadas no ar, sem raízes. A ideia de uma 
instituição resolutiva surge como um desdobramento natural do amadureci-
mento democrático da sociedade brasileira, que torna o povo mais exigente 
de resultados e eficiência em relação às suas instituições e serviços públicos, 
bem como pela natural crise do Poder Judiciário em dar respostas à complexa 
litigiosidade atual.

Dadas as mudanças aceleradas e a sutileza dos problemas decorrentes, 
os conceitos herdados de algumas décadas revelam-se hoje inoperantes. 
Foram úteis para encontrar soluções de fato cem vezes menos sutis que 
as exigidas na atual conjuntura histórica. Maturescência democrática 
imersa em um mundo globalizado e problemas complexos compõem uma 
cultura que não se satisfaz com as fórmulas antigas. As condições atuais 
são cada vez mais difíceis e complexas, exigindo que os meios para enfrentá-
-las – e resolvê-las – sejam também perpassados por uma onda contínua de 
aperfeiçoamento e renovação.

O Ministério Público Resolutivo não se presta a uma definição rígida; 
trata-se de uma tendência e não de algo já concretizado. A definição perfeita 
só se aplica a uma realidade completa (BERGSON, 1994, p. 13); a um estado, 
não a uma tendência. 

Temperados por essas considerações, podemos, então, definir o Minis-
tério Público Resolutivo como uma instituição que assume uma identidade 
proativa específica; que atua antes que os fatos se tornem irremediavel-
mente patológicos e conflituosos, utilizando seu poder de articulação e 
mecanismos extrajudiciais para equacioná-los sem a necessidade de acionar 
ou demandar, como prima ratio, a Justiça. 

2 Características da dinâmica institucional resolutiva
2.1 Proatividade

A postura proativa pode ser definida como a busca espontânea por 
novos paradigmas e boas práticas no ambiente de trabalho, equacionando 
e antecipando-se aos problemas, de acordo come uma projeção de resul-
tados que agregue valor aos fins institucionais. Seus principais atributos são: 
iniciativa, contínuo aperfeiçoamento, planejamento e superação de dificul-
dades.
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O MP de perfil antigo – ou clássico, como queiram – caracteriza-se por 
simplesmente reagir aos fatos sociais, aguardando que os fatos se tornem 
patológicos, conflituosos, para serem submetidos ao crivo judicial. É uma 
postura institucional reativa – inercial, fragmentária – a negar parcela valiosa 
de atribuições extrajudiciais do MP e que, claramente, inspira-se no antigo 
art. 1o da Lei Complementar no 40/81: 

“O Ministério Público, instituição permanente e essencial à função 
jurisdicional do Estado, é responsável perante o Judiciário, pela defesa da 
ordem jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade, pela fiel obser-
vância da Constituição e das leis” (grifamos). 

Esse entendimento responde por uma das patologias crônicas da 
hermenêutica constitucional no Brasil: a interpretação retrospectiva, 
pela qual se procura interpretar o texto novo de maneira a que ele não 
inove nada, mas, ao revés, fique tão parecido quanto possível com o antigo 
(BARROSO, 1996, p. 396). 

Essa mentalidade reativa conta com defensores (COSTA MACHADO, 
1998, p. 74) e ainda prevalece, embora não mais atenda às exigências da 
cidadania inclusiva no mundo globalizado. Além disso, o MP preponderan-
temente demandista, dependente do Judiciário, é um desastre, pois o Poder 
Judiciário continua a responder mal às demandas que envolvem os direitos 
massificados e os pleitos da cidadania (GOULART, 1998, p. 120; ALMEIDA; 
PARISE, 2005, p. 612; SADEK; LIMA; ARAÚJO, 2001, p. 41).

O caráter reativo e a instrumentalização do MP na tarefa de apazigua-
mento social são teses insustentáveis na atual quadra histórica e atreladas 
ainda a uma interpretação nostálgica da ordem jurídica destronada com a 
Constituição Federal de 1988. Não há a menor dúvida que o MP é indispen-
sável ao Judiciário, na realização do mister institucional deste – prestação da 
tutela jurisdicional (RODRIGUES, 1999, p. 128; PORTO, 1998, p. 17). Todavia, 
outras funções, tão ou mais importantes, são desenvolvidas extrajudicial-
mente, tanto que o próprio art. 127 da Constituição Federal, ao dizer que 
o MP é essencial à função jurisdicional do Estado, acrescenta-lhe a incum-
bência da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, aspectos mais abrangentes e igualmente 
relevantes da vida de um Estado, não necessariamente desenvolvidos 
perante o Judiciário.

Quando instaura inquérito civil, fiscaliza fundações, prisões e 
delegacias de polícia, promove audiências públicas para discutir problemas 
comunitários ou ainda quando estabelece compromissos de ajustamento, 
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nota-se que o MP alarga e extrapola a órbita judicial, daí ter dito o legislador 
constituinte menos do que devia, na medida em que a Instituição também se 
revela essencial em tarefas não jurisdicionais a si incumbidas (PORTO, 1998, 
p. 17). 

A fatia de atribuições extrajudiciais – um rol sempre crescente – tem 
obrigado a Instituição a adotar uma postura assumidamente proativa e 
resolutiva, em que passa a concentrar seus recursos e esforços na busca de 
respostas preventivas para os problemas comunitários. Ao invés de reagir 
contra incidentes ou fatos consumados – que em boa parte das vezes não 
encontram uma solução adequada com a submissão judicial –, o MP passa 
a trabalhar para a solução dos próprios problemas em conjunto com a 
comunidade7. Neste novo perfil institucional, o Promotor de Justiça, como 
dizia Nietzsche (2004, p. 255), deve ser um homem antecipador, ou seja, 
deve antecipar-se aos fatos, o que pressupõe uma nova atitude mental e 
uma renovada disposição para a ação.

2.2 Dinamismo 
Em uma sociedade estática, conservadora ou fixa, uma instituição 

burocrática e pesada pode sobreviver e até se revelar indispensável, pois 
não existem alternativas, e, se existem, o caminho que conduz até elas é 
inexiste. Em uma sociedade sem mudanças, o presente escraviza-se à 
reprodução do passado, os problemas são sempre os mesmos e as soluções 
passam de geração para geração, sem modificações apreciáveis. O espaço 
para a especulação e a crítica é limitado: a função do pensamento não é 
questionar, mas aceitar uma dada situação. 

Em um meio social dinâmico, entretanto, onde são criadas sem cessar 
novas tendências ou alternativas e em que as mudanças se processam em 
um ritmo alucinante, as instituições precisam ser flexíveis, dinâmicas e 
eficientes, pois se permanecerem imobilizadas na tradição estarão fadadas ao 
colapso. Como dizia Bacon (URIS, 1967, p. 218), aquele que não aplica novos 
remédios, deve esperar novos males. As soluções de hoje podem tornar-se 
os problemas de amanhã, demandando das instituições públicas agilidade, 

7  Os mecanismos para isso existem às mancheias, e sempre surgem novos, engendrados 
por uma saudável cultura de inovação que se dissemina entre os membros do Ministério 
Público. 
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flexibilidade e uma capacidade de adaptação às exigências modernas. E, 
acima de tudo, espera-se que o foco institucional esteja voltado para efici-
ência e resultados. 

Como diz Julien (1975, p. 117), 
      

[...] toda instituição que se torna puramente defensiva num 
mundo em que as condições de existência, as técnicas de 
produção, as ideias recebidas e as inspirações dos povos se 
transformam rapidamente e são alteradas pelo próprio ritmo 
de uma vida diária que se recusa a ser reduzida a um simples 
ritual, acaba morrendo.

Esse ambiente social cambiante requer um perfil diferenciado de MP, 
não mais meramente demandista ou parecerista, e sim dotado da capacidade 
de buscar resultados – estando aberto a inovações e aperfeiçoamentos – e 
de enfrentar, se necessário, o caudal dos interesses econômicos e políticos. 
E para nadar contra a corrente, como aparenta ser da natureza histórica da 
Instituição, ela deve contar com nadadores ágeis, dinâmicos e resolutivos.

2.3 Intersetorialidade
A intersetorialidade ou transetorialidade consiste na articulação 

entre órgãos públicos, instituições e diversos outros setores da sociedade 
civil, integrando interesses, necessidades, conhecimentos (experiências) 
e poderes, com o fim de enfrentar os problemas sociais cada vez mais 
complexos. Implica uma forma nova de administrar, de governar e de moldar 
políticas públicas capazes de agregar todo o potencial cooperativo das estru-
turas sociais em prol dos objetivos definidos institucionalmente. Antes de 
ser um conceito teórico, a intersetorialidade é uma prática social voltada ao 
enfrentamento de problemas reais.

A necessidade de coordenação do MP com outros órgãos e entidades 
funda-se na perspectiva moderna do relativo descrédito do conhecimento 
cartesiano e setorial que já não consegue trabalhar com a multiplicidade 
de variáveis que tornam os problemas sociais impossíveis de uma leitura 
pela visão unilateral ou escoteira de uma instituição especializada. Cada 
instituição detém uma parte da verdade, das explicações, dos saberes, mas 
não da totalidade. Em relação a todas as técnicas que não pertencem à sua 
estrita área de atuação, o técnico é tão ignorante quanto o cidadão comum. 
A tecnificação do mundo tem como inevitável contrapartida certa extensão 
da ignorância humana. E quanto mais o saber-fazer se diferencia e aumenta 
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em eficácia, menos é possível o controle intelectual do homem sobre o 
conjunto das operações que efetua ou das quais participa (FOUGEYROLLAS, 
1960, p. 11/12).

O atual estágio da ciência exige uma nova visão de mundo, diferente e 
não fragmentada. A abordagem que analisa e tenta compreender o mundo 
em partes independentes já não funciona. Já não se pode prescindir de uma 
visão mais ampla, integradora, global, para que a mente humana funcione 
de modo mais harmonioso no que diz respeito a colaborar para a construção 
de uma sociedade mais ordenada, justa, humana, fraterna, estável e segura 
(MORAES, 1997, p. 20; BEHRENS, 1999, p. 383-403).

Há na sociedade, paralelamente, órgãos públicos e entidades da 
sociedade civil atuando isolados, em setores, sobre necessidades e expec-
tativas sociais. Na segurança pública, por exemplo, temos, de um lado, a 
polícia, o Ministério Público, o Judiciário, o sistema prisional, cada um com 
seus princípios, suas metas, suas estratégias, trabalhando sobre o mesmo 
fundo; e, de outro, trabalhando sobre o mesmo tema, mas com princípios, 
estratégias e metas próprias, outros atores como associações diversas, 
entidades não governamentais de defesa dos direitos humanos etc. As 
forças, as experiências, os interesses, embora ligados pela identidade do 
problema social, acabam dispersando-se e pulverizando-se em atuações 
isoladas, setoriais, em prejuízo de resultados produtivos, concretos e duráveis 
sob o pálio da cooperação, coordenação e intersetorialidade.

2.4 Intercambialidade
Todas as características da dinâmica institucional resolutiva se implicam 

e se interpõem. Para termos agentes ministeriais proativos, por exemplo, 
fazem-se necessárias três coisas: conhecimento sobre sua área de atuação, 
saber como os colegas trabalham e adquirir (ou trocar) experiências com 
eles. Os dois últimos pontos são impossíveis, quando não se estabelece um 
diálogo institucional interno ou uma intercambialidade. 

A Constituição Federal, ao dotar o MP de unidade e indivisibilidade (art. 
127, § 1º)8, possibilitou a qualquer agente ministerial que, ao atuar, impute 
sua vontade funcional à Instituição (CARNEIRO, 1995, p. 43-44). Qualquer 

8  Sobre os aludidos princípios e o alcance conceitual vejamos Nogueira (1992, p. 81); 
Sauwen Filho (1999, p. 209-210); Donizetti (2009, p. 152).
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ato praticado por um Promotor ou Procurador de Justiça, no exercício de 
suas funções, automaticamente é atribuído ao MP. Não há dualidade de 
pessoas – ente curador dos direitos ou interesses (MP) e a pessoa que os 
exerce (membro), como na representação, legal ou voluntária. Há unidade: é 
uma só pessoa (a pessoa coletiva, a Instituição) que persegue o seu interesse, 
mas mediante pessoas físicas (as que formam a vontade, as que são suportes 
ou titulares dos órgãos)9. 

Diante disso, seria extremamente traumática para a Instituição a 
existência de tantos interesses ou vontades quantos fossem o número de 
membros a compô-la. Ou, ainda, a justaposição de Promotorias mais ou 
menos especializadas, sem diálogo e sem cooperação entre si. Não haveria 
convergência de energias, mas o caos anárquico e improdutivo conducente 
a uma espécie de anomia institucional. Os múltiplos agentes independentes 
devem repousar suas individualidades e idiossincrasias sobre um núcleo 
irredutível que confira uma base segura para o desempenho linear das 
funções da Instituição10 e não sobre fatores irracionais que interferem no 
curso da ação individual. Esse núcleo não é outro senão a ordem jurídica e o 
diálogo institucional. 

O diálogo institucional ou a solidariedade interna entre os agentes do 
MP, com delimitação precisa de atribuições, disposição de atuar em conjunto 
e uma interação funcional sujeita a princípios, normas e regras, em que cada 
órgão pode complementar a atividade do outro, é o passo decisivo para uma 
gestão fundada no resultado. Isso porque a reunião de uma série de energias 
– os diversos membros em uma instituição – gera um somatório razoável, 
mas a multiplicação dessas energias reunidas só é possível se entre elas se 
estabelece um diálogo ou uma forma de comunicação produtiva. 

As múltiplas Promotorias especializadas, com suas respectivas 
atribuições especializadas, de uma grande comarca representam a 

9     Diante desses princípios, talvez não seja correto dizer que entre a instituição do MP e seus 
membros estabeleça-se uma relação metassociológica de todo e parte. Essas equações 
tendem a se confundirem.

10 Agindo conjuntamente sobre o mesmo objeto (defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis), os membros do MP 
coordenam as suas condutas e a conduta total passa a possuir uma unidade análoga à de 
um grupo de músculos num movimento coordenado (SICHES, 1968, p. 427).
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expansão, por imperativo das dimensões demográficas, da Promotoria 
solitária e conglobante de uma comarca pequena. A Promotoria única com 
seu Promotor titular engloba em si todas as especialidades de um grande 
centro: proteção ao idoso e às pessoas com deficiência, infância e juventude, 
criminal (acidentes de trânsito, drogas, Júri, violência doméstica, execução 
penal etc.), família, meio ambiente e urbanismo, Fazenda Pública, proteção 
ao consumidor, patrimônio público, cidadania, registro público, acidente de 
trabalho, dentre outras. 

Em uma Promotoria única, todas essas atribuições são exercidas por 
um único agente. O diálogo e a intercomunicação entre elas – atribuições 
– são fundamentais para aferir os resultados alcançados pelo Promotor 
de Justiça. E seria impensável, para o êxito funcional, que o Promotor não 
vislumbrasse uma continuidade e uma interlocução entre suas diversas 
atribuições11. Nos grandes centros e comarcas, a mesma questão é posta: 
necessidade de diálogo e intercomunicação entre as diversas atribuições. 
Mas nesse contexto especializado estabelecem-se espaços isolados infensos 
ao diálogo e ao cooperativismo – em uma espécie de integração horizontal. A 
multiplicidade de agentes, de ideias e de percepções aliada a uma deficiente 
estruturação normativa, resulta em um caos funcional e em tremendo 
desperdício de energia e dinheiro público. 

Esse caos ou anarquia funcional reduz a eficiência, a eficácia e a efeti-
vidade das funções ministeriais. As diversas forças e energias da Instituição, 
que em uma Promotoria genérica são convergentes, nas diversas Promo-
torias especializadas são divergentes e dissipadas em atuações estanques 
e descontínuas. As informações de uma Promotoria não são acessíveis, 
em tempo real, por outra Promotoria. E, com isso, muitas vezes, ocorrem 
conflitos positivos ou negativos de atribuições, cujo deslinde tardio repre-
senta pesado golpe no perfil resolutivo da Instituição. 

O MP se debate, na prática, de um lado, entre a independência funcional 
de seus agentes moldando um corpo heterogêneo, desunido, flutuante e de 
curso instável, ao sabor das idiossincrasias de cada um e, de outro, com a 
necessidade do diálogo institucional interno plasmador de um corpo uno e 
homogêneo, atuando sob o signo de uma energia convergente. Na disputa 

11 Um único agente é capaz de ser mais unificado em seus atos do que um grupo, e muito 
mais unificado do que vários grupos cooperando uns com os outros (KELLER, 1967, p. 
110).
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entre esses dois polos, temos o desperdício de recursos públicos e muita 
energia coletiva – cujo símbolo, por exemplo, são os eternos conflitos 
de atribuições, em regra, negativos –, resultados que não atendem ao 
interesse público em tempos de orçamentos curtos e busca ansiosa por 
eficiência e resultados.

Para alcançar esse diálogo institucional, alguns desafios devem ser 
postos claramente: (1) criação de condições efetivas para os órgãos de 
execução e de administração atuarem como uma equipe (com unicidade de 
propósitos), estabelecendo uma rede estreita de vínculos e compromissos; 
(2) estabelecimento de condições para enfrentar diferenças internas, criando 
motivação para ações cooperadas; (3) extração, da interação entre os órgãos 
cooperantes, de soluções capazes de mudar a realidade (retroalimentando 
a aliança orgânica); (4) eliminação ou expurgo da cultura burocrática avessa 
ao diálogo e ao agir compartilhado (que pressupõe uma atitude mental 
absolutamente nova12); (5) aumento das redes de comunicações formais 
(relatórios, circulares, memorandos, reuniões etc.) e redução das informais 
(LAPASSADE; LOURAU, 1972, p. 103).

Debates, estudos, intercâmbio de informações, realização periódica de 
congressos – estaduais, regionais e nacionais – reunindo a categoria, assim 
como as campanhas internas para os cargos eletivos dos órgãos superiores e 
da associação de classe, criam espaços de formulação e discussão de temas 
jurídicos e problemas institucionais (SILVA, 2001, p. 130). Essas atividades 
geram um discurso próprio à categoria e, em consequência, um diálogo 
permanente.

2.5 Planejamento 
É certo que o Ministério Público ainda goza de amplo prestígio social, 

mesmo contando com um modelo de atuação antigo e claramente superado 
(demandista), e um novo que ainda luta para se impor na mentalidade dos 
membros (resolutivo). Esse prestígio social deve-se mais ao êxito de inicia-
tivas individuais de agentes ministeriais do que à decorrência natural de um 
modelo de gestão baseado em um planejamento estratégico. 

12 Thoreau, o curioso naturalista/filósofo americano, de modo perspicaz, achava que as 
reformas materiais de nossas instituições não se realizariam sem que houvesse, preli-
minarmente, uma reforma interior do indivíduo e que, se esta última se realizasse, a 
primeira passaria a ser supérflua (DREISER, [s.d.], p. 169).
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A Instituição não pode avançar rumo ao futuro sobre os velhos trilhos 
de tentativas e erros, típico modelo de um passado recente. Impõe-se 
um planejamento estratégico-institucional capaz de assegurar uma justa 
correspondência entre as demandas ou expectativas sociais e os resultados 
apresentados pela Instituição. 

2.6 Inovação
A inovação pode referir-se a uma ideia, a um método ou objeto 

concebido que refoge aos padrões anteriores, às fórmulas consagradas. No 
caso do Ministério Público, a postura inovadora pode ser definida como a 
capacidade de fazer mais e melhor – com ganho de eficiência – com menos 
recursos, na prestação de serviços afetos à Instituição.

No perfil demandista, o poder de inovar da Instituição sofre grande 
limitação, pois o membro fica confinado à função passiva de acompanhar 
fórmulas processuais e acaba desenvolvendo um trabalho rotineiro, 
mecânico e burocrático. Além disso, os problemas são submetidos a um 
estreito exercício intelectual – a clássica lógica legal-racional – e há uma 
solene indiferença por resultados extra-autos (ou extraprocessuais). 

O verdadeiro espaço que se abre ao inovadorismo institucional é o 
modelo resolutivo, em que o agente ministerial assume a responsabilidade 
pela condução de problemas complexos sem fórmulas predefinidas para a 
solução. Nesse roteiro, o agente ministerial desenvolve um trabalho criativo, 
pragmático, detendo o domínio de seu curso e buscando resultados social-
mente relevantes. 

2.7 Eficiência e gestão de resultados
Os membros do Ministério Público, até pela forma rigorosa de seleção 

a que se submetem para ingressar na Instituição, detêm um invejável 
cabedal jurídico e cultural. Na função também passam a deter prerrogativas 
e dispor de mecanismos jurídicos aptos a serem utilizados para tentar mudar 
a realidade de sua comarca, para tentar criar coisas que façam a diferença 
e não apenas para executar um trabalho burocrático – apresentando-se à 
sociedade como um ramo especializado da burocracia. Assumem o supremo 
desafio de aplicar a lei em uma sociedade submetida a rápidas e constantes 
transformações13. 

13 Sociedade a que Heller (1968, p. 235) apropriadamente designa de “sociedade de 
mutação”.
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As necessidades sociais, os modos de vida e a organização das relações 
entre os homens evoluem e evoluirão sem cessar segundo o progresso 
das ciências e das técnicas14. Como diz o sociólogo alemão Wiese (1932, p. 
41), a “eterna mudança das coisas só permite o surgimento de fenômenos 
circunstancialmente condicionados”, ou seja, que se submetem ao vaivém 
histórico. Nesse movimento dialético, tensões e conflitos são constantes. 
Iniciativas e ajustes, igualmente, surgem como necessários a cada estágio 
(MARCHAIS, 1974, p. 25). E é nessa etapa que a atuação do membro do MP 
pode ser muito útil à sociedade. 

Instituições como o MP tendem a enfraquecer-se e estiolar-se quando 
fracassam em satisfazer aos anseios de justiça e de liberdade dos homens. 
Assim, no dizer de Russell (1958, p. 15-16), se se quiser o desenvolvimento de 
uma sociedade orgânica, é necessário que as nossas instituições sejam funda-
mentalmente transformadas de modo a representarem esse novo respeito 
pelo indivíduo e pelos seus direitos, exigido pelo sentimento moderno. 

O Direito, instrumento que é dado ao MP manusear, nasce da vida e 
à vida serve15. E a vida é um complexo homogêneo de funções: fisiológicas, 
psíquicas, sociais, assim como físico-químicas, que se defronta constan-
temente com novos problemas a exigirem novas soluções. O Direito, e 
por consequência, o MP, não pode, diante dessa realidade cambiante, ser 
apenas um instrumento de estabilização e de ordem16. Ao contrário, assume, 
por imperiosa necessidade da vida, uma função revolucionária: mudar para 
preservar ou resgatar uma ordem justa. 

O Direito guarda uma inocultável vocação pragmática, estando 
predisposto, como instrumento da sã racionalidade humana, a resolver e 

14 Em razão do progresso do pensamento e do conhecimento e do aumento do domínio 
sobre as forças do mundo físico, passaram a existir novas possibilidades de crescimento, 
dando origem a novas exigências que devem ser satisfeitas, se não se quiser frustrar 
aqueles que as manifestam (RUSSELL, 1958, p. 13).

15  Não sem razão, Carlos Maximiliano ([s.d.], p. 69) recorre a Jean Cruet para afirmar que “A 
jurisprudência é um perpétuo comentário, que se afasta dos textos ainda mais porque é, 
malgrado seu, atraída pela vida”. 

16 O Direito, embora condicionado pelas realidades – cultural, econômica, social e política 
– do meio em que se manifesta, age também como elemento condicionante. Há uma 
ativa interação entre todos os componentes de um complexo cultural. Cada um desses 
componentes ou elementos que exercem influência na vida social é, ao mesmo tempo, 
condicionante e condicionado. Assim, por exemplo, o fenômeno jurídico é, por esse modo, 
reflexo da realidade social circundante, mas também fator condicionante dessa realidade.
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equacionar problemas. Não se fazem leis pelo prazer bizantino de fazê-las17, 
mas para montar esquemas práticos de proteção de interesses e anseios 
legítimos dos cidadãos. 

Um sistema jurídico não é montado com o fim de ser apreciado em seus 
detalhes teóricos ou sutilezas estéticas, mas para lidar com questões práticas 
e funcionais, criar normas de regulação do convívio humano, propiciar a 
resolução justa de conflitos, garantir a adoção de medidas ordenadoras, 
dentre outros. O ethos do Direito é profundamente pragmático e utilitário.

Para evitar a terrível acusação de um jurista americano de que o “direito 
é apenas um mecanismo vazio, desprovido de conteúdo específico próprio e 
recebendo seu conteúdo das várias instituições não-jurídicas” (HALL, [s.d.], 
p. 111), o MP, como um dos principais aplicadores e intérpretes do Direito, 
assume a responsabilidade de pensar a ciência jurídica e seus mecanismos 
como alavancas de progresso social dentro de uma cultura de inovação e 
de contínuo reajuste. E, para isso, é preciso sair dos gabinetes e encontrar 
com o Direito nas ruas, deixando de ser apenas um feixe de competências a 
serviço do Estado (FOUCAULT, 1979, p. 09).

Chegado a esse ponto, percebemos, claramente, que o MP se debate 
entre dois tipos ideais de Promotor: Promotor de gabinete e Promotor de 
fatos. O primeiro tipo pode ser definido como aquele que, embora utilize 
procedimentos extrajudiciais no exercício de suas funções, dá tanta ou 
mais relevância à proposição de medidas judiciais e ao exame e parecer 
dos processos judiciais dos quais está encarregado. Detalhe: o Promotor de 
gabinete não usa os procedimentos extrajudiciais como meios de negociação, 
articulação e mobilização de organismos governamentais e não governa-
mentais. O segundo tipo, o Promotor de fatos, conquanto proponha medidas 
judiciais e realize atividades burocráticas ligadas à sua área, dá tanta ou mais 
importância ao uso de procedimentos extrajudiciais, mobilizando recursos da 
comunidade, acionando organismos governamentais e não governamentais 
e agindo como articulador político (SILVA, 2001, p. 134-135). 

Por fim, pode-se dizer que uma gestão da atividade-fim do MP para 
alcançar resultados – um Ministério Público Resolutivo – deve apresentar 
algumas características ou adotar certas medidas: (1) uma nova cultura 

17 Diz textualmente Sieyès (1988, p. 04-05): “Não se fazem leis pelo prazer de fazê-las […] 
O legislador é estabelecido não para conceder senão para proteger nossos direitos”. O 
Direito deve ser entendido como uma regulação predominantemente útil (ZIPPELIUS, 
1997, p. 31; FERRARA, 1987, p. 130). 
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organizativa que realce a busca por resultados, pondo destaque na formação 
de agentes de iniciativa e de mente aberta que escutem com interesse ideias 
novas; (2) introdução de um parâmetro analítico apto a rever o desem-
penho dos objetivos estratégicos e a forma de sua execução; (3) inserção 
de uma nova mentalidade em que o Promotor possa perceber que entre as 
atribuições constitucionais e a lei tem um significativo espaço para definir 
suas prioridades e criar métodos de trabalho (SILVA, 2001, p. 127); (4) estabe-
lecimento de um diálogo institucional interno entre os diversos órgãos – de 
execução e de administração – com o fim de otimizar a cooperação e os 
círculos de inovação; (5) criação de um núcleo de estudos e pesquisas em 
eficiência funcional. 

3 Busca por uma identidade própria ao Ministério Público
A consolidação do perfil resolutivo do Ministério Público, além de 

conferir maior agilidade na resolução dos conflitos sociais, empresta uma 
identidade própria à Instituição. Doravante, o MP não se faz conhecido ao 
povo somente pelo atuar processual, alimentando na cabeça do vulgo a 
falsa crença de que não passa de um apêndice – passivo – do Judiciário. 
Esse conjunto de ideias e de práticas que acompanha a dinâmica resolutiva 
da Instituição tem a força de deslocar o centro de gravidade do MP para si 
mesmo, afastando-o da dependência ou submissão a elementos extrínsecos 
e colocando em suas mãos o curso de seu destino. 

Estimular e aperfeiçoar os mecanismos resolutivos conquistados 
pela Instituição pode propiciar que ela, por conduzir seus próprios proce-
dimentos e ter o domínio sobre o curso a ser atribuído a cada um, tenha 
maior conhecimento sobre suas estruturas e seus mecanismos de ação. Esse 
autoconhecimento institucional implica maior fortalecimento no desem-
penho das atribuições conferidas pela Constituição Federal, pois não pode 
ser senhor de si e de suas ações quem antes não se compreende. E aqui não 
podemos esquecer a clássica lição do maior dos estrategistas:

If you know the enemy and know yourself, you need not fear 
the result of a hundred battles. If you know yourself but not the 
enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If 
you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in 
every battle18. (TZU, 2003, p. 18)

18 Tradução livre: “Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer 
o resultado de cem batalhas. Se você se conhece, mas não o inimigo, para cada vitória 
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4 Diferenças entre o Ministério Público Demandista e o Ministério Público 
Resolutivo

As diferenças entre o Ministério Público Demandista e o Ministério 
Público Resolutivo podem ser sintetizadas conforme o quadro a seguir:

MP Resolutivo MP Demandista
Proativo Reativo
Assunção de responsabilidade Transferência de responsabilidade
Proximidade com o cidadão Distanciamento da comunidade
Problemas complexos e sem uma 
fórmula predefinida

Problemas submetidos a um 
exercício intelectual (lógica legal-
-racional)

Trabalho criativo e pragmático Trabalho rotineiro e formal
Unidade de ação e domínio de seu 
curso

Ação difusa, mecânica e burocra-
tizada

Busca por resultados (“fazer a 
diferença”)

Indiferença por resultados extra-
-autos (ou extraprocessuais)

Art. 127 da CF: Ao MP incumbe “a 
defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis”. 

Art. 1º da LC no 40/1981: 
“O MP, instituição permanente e 
essencial à função jurisdicional do 
Estado, é responsável perante o 
Judiciário, pela defesa da ordem 
jurídica e dos interesses indis-
poníveis da sociedade, pela fiel 
observância da Constituição e das 
leis [...]” (grifamos). 

Art. 127 da CF: “O Ministério Público 
é instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado [...]” 
(grifamos). 

ganha você sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si 
mesmo, você sucumbirá em cada batalha”.
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4.1 Proatividade e reatividade
O Ministério Público de perfil demandista se caracteriza por 

simplesmente reagir aos fatos sociais, aguardando que os fatos se tornem 
patológicos, conflituosos, para serem submetidos à apreciação judicial. É 
uma postura institucional reativa – inercial, fragmentária – a negar parcela 
valiosa de atribuições extrajudiciais do MP e que se inspira no antigo art. 1º 
da Lei Complementar no 40/81: 

“O Ministério Público, instituição permanente e essencial à função 
jurisdicional do Estado, é responsável perante o Judiciário, pela defesa 
da ordem jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade, pela fiel 
observância da Constituição e das leis” (grifamos). Nos últimos tempos, 
a Instituição tem sido obrigada a adotar uma postura assumidamente 
proativa e resolutiva, em que seus recursos e esforços são concentrados na 
busca por respostas preventivas para os problemas comunitários. Em vez 
de reagir contra incidentes ou fatos consumados – que em boa parte das 
vezes não encontram uma solução adequada com o crivo judicial –, o MP 
passa a trabalhar para a solução dos próprios problemas em conjunto com a 
comunidade. Neste novo perfil institucional, o Promotor de Justiça assume 
um caráter antecipador, ou seja, passa a se antecipar aos fatos, nutrindo 
uma nova atitude mental e uma renovada disposição para a ação.

      
4.2 Assunção e transferência de responsabilidade

O Ministério Público Demandista funciona como uma correia de trans-
missão: simplesmente transmite o conflito social às mãos do Judiciário. E 
ao transferir perde, sensivelmente, o controle do curso e do tempo da ação 
para solucionar o conflito, submetendo-se aos mecanismos emperrados da 
máquina judiciária. 

Além disso, assume uma postura burocrática de “evitar responsabili-
dades” – shuns responsibility (MacIver, 1965, p. 241) –, refugiando-se por 
trás da máquina do Judiciário. Duas situações podem ocorrer: a Justiça 
soluciona a contento o conflito ou não. Em ambas as situações, o Promotor 
demandista, de forma oportunista, obterá alguma vantagem. Se o resultado 
for ineficiente (sem relevância social), terá um bode expiatório ao alcance da 
mão (a ineficiência judicial); se obtiver êxito na demanda, colherá os frutos 
de uma demanda iniciada por ele. 

Já o Promotor com perfil resolutivo assume, primariamente, a respon-
sabilidade de conduzir um conflito com o objetivo de encontrar-lhe a solução 
mais adequada. 
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4.3 Proximidade e distanciamento da comunidade
O Promotor resolutivo, por lidar com problemas cuja abordagem 

não conta com uma fórmula predefinida, tende a dialogar mais, a buscar 
soluções que têm na persuasão um elemento importante, e, por isso, sua 
proximidade com o cidadão e com a comunidade é maior. 

O grande mérito de uma autoridade democrática é fazer com que 
o poder que lhe é atribuído tenha sua maior expressão na persuasão. As 
sociedades democráticas impõem um esforço justificativo especial daqueles 
que exercem o poder. O mero argumento de autoridade já não satisfaz no 
âmbito de uma cultura que desconfia do poder e que se nutre do plura-
lismo (VIGO, 2010, p. 56). E, no dizer de Russell (1949, p. 139), o derradeiro 
objetivo de qualquer reformador que tenha em vista a liberdade só poderá 
ser atingido mediante persuasão. A tentativa de impor-se a liberdade pela 
força – ou naked power, na definição do próprio Russell (1948, p. 39) – sobre 
aqueles que não desejam aquilo que consideramos liberdade, terá sempre 
de constituir um fracasso.

Em toda sociedade há um elemento de força e um elemento de 
persuasão, e onde seu progresso e desenvolvimento dependem mais da 
persuasão e menos da força, temos uma sociedade melhor (MURRAY, 1941, 
p. 50), dada a perspectiva factível de minimização dos conflitos. 

Não há espaço na arena jurídica, ensina Atienza (1991, p. 25), para o 
determinismo metodológico (em que as decisões jurídicas não precisam de 
uma justificação, porque procedem de uma autoridade legítima ou são o 
resultado de simples aplicações de normas gerais), nem para o decisionismo 
metodológico (em que as decisões jurídicas não podem ser justificadas, já 
que são puros atos de vontade). Exigem-se hoje, em tempos de expansão do 
princípio democrático, razões justificativas (e não meramente explicativas) 
onde sejam identificados os valores que tornam a decisão correta, boa e 
conveniente para uma dada situação. 

A aplicação pura e simples da lei sem uma justificação especial, por 
intermédio de mecanismos judiciais, conquista a submissão do cidadão pelo 
temor da pena, mas não conquista a cooperação ativa.

O agente demandista, por conta dos ritos e da linguagem que envolvem 
os processos judiciais, sem falar na ambiência solene e formal, cava um 
abismo entre si e a comunidade. Esse distanciamento e desconexão entre 
o agente ministerial e o sistema social resulta em uma deformada e insufi-
ciente resolução dos conflitos de uma sociedade democrática pós-moderna.
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4.4 A forma de solucionar os problemas
O Ministério Público Demandista encaminha os problemas como 

em um jogo de palavras cruzadas: junta os fatos na horizontal e aguarda 
as soluções na vertical, em um estreito exercício intelectual guiado por 
fórmulas processuais, mais ou menos mecânicas, em um trabalho rotineiro. A 
vertente resolutiva da Instituição lida com problemas complexos – pois ainda 
não reduzidos à procedimentalização oficial –, carentes de uma abordagem 
uniforme e ortodoxa e, por isso mesmo, a exigir um trabalho criativo de 
diálogo e de persuasão, uma nova forma de gestão e de resolução. 

4.5 Trabalho criativo versus labor rotineiro
Os conflitos conduzidos pelo Ministério Público Resolutivo são 

abordados de forma criativa na busca por uma solução substancialmente 
adequada – relevante socialmente. O perfil demandista contenta-se com 
respostas processuais, mediante análise rotineira e formal de questões 
procedimentais. Muitas ações submetidas à Justiça acabam extintas sem a 
resolução do mérito, ou seja, não solucionam, efetivamente, o conflito. Isso 
significa que o Judiciário, embora tenha como função “decidir” o conflito, na 
maioria das vezes não o elimina. 

4.6 Busca por resultados efetivos (ou socialmente relevantes) e a indife-
rença por resultados extraprocessuais
O Ministério Público puramente demandista nunca se preocupou em 

alcançar resultados socialmente relevantes, conformando-se com os prazos 
e os resultados processuais. O problema é que a estatística e os números 
processuais – tanto na área cível quanto na criminal – podem impressionar 
pela quantidade, mas não repercutem, na forma devida, nos complexos 
problemas sociais19. 

E por que nas duas décadas seguintes à Constituição Federal de 1988, 
a Instituição não despertou para o problema? Porque as gerações de agentes 
ministeriais nutridas por esse modelo não se imaginavam no contexto de uma 
estrutura política maior e cooperativa, com uma responsabilidade sociopo-

19 Nesse ponto, ainda assiste razão a Spencer (1908, p. 68) quando diz que o Estado, nos 
pleitos, preocupa-se mais em atender às regras do combate (normas processuais) do que 
fazer justiça à parte lesada (solucionar ou eliminar o conflito). 
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lítica bem definida. E com essa postura indiferente, burocrática e mecânica, 
o MP brasileiro, desde a Constituição de 1988 – que em suas disposições 
já houvera dotado a Instituição de uma nova roupagem –, contraiu uma 
séria dívida política com a sociedade brasileira: a de participar ativamente 
na solução dos problemas sociais que afligem essa sociedade, como insegu-
rança pública, degradação do meio ambiente, corrupção política, caos na 
saúde e na educação, ineficiência na prestação dos serviços públicos e, em 
tempos mais recentes, o desnudamento da corrupção nos altos escalões do 
Governo.

Essa dívida só começará a ser solvida quando o perfil resolutivo da 
Instituição – já indicado no art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988 
– for efetivamente consolidado na prática diária dos milhares de Promotores 
de Justiça espalhados pelo País. Dotada desse elan resolutivo, a Instituição 
terá condições de lutar por resultados substancialmente relevantes para a 
sociedade, mas para isso precisa colocar-se, efetivamente, no contexto da 
estrutura política do Estado. 

5 Estratégias de crescimento institucional que privilegiam o demandismo
5.1 A alegada hipossuficiência da sociedade

Durante os trabalhos constituintes, o Ministério Público trabalhou 
com a hipótese da hipossuficiência da sociedade brasileira para conquistar 
mecanismos importantes na sua tutela. Conseguiu, inclusive, impedir a 
criação do ombudsman, sob o argumento de que já existia uma instituição 
apta a desempenhar as mesmas funções, isto é, o próprio MP. 

O Estado democrático é extremamente expansivo e com pouco senso 
de responsabilidade histórica, pois tende a exercer uma tutela sobre a 
sociedade e o indivíduo só comparável ao Estado totalitário. Até mesmo o 
antigo Estado absoluto, como diz Ortega y Gasset (1987, p. 130), respeitava 
instintivamente a sociedade. Essa tendência tutelar busca fortalecer o Estado 
democrático à custa da sociedade e do indivíduo, e, para isso, a estratégia 
é interferir (e restringir) em suas esferas próprias e autônomas. É a criatura 
nutrindo-se dos criadores.

Quando o Estado – ou suas instituições – (ORTIGÃO, 1888, p. 136) se 
constitui em protetor ou tutor universal da sociedade, torna-se objeto de 
uma superstição grosseira e perigosa. A fé posta na proteção do Estado é uma 
derivação da fé no milagre. Essa fé dissolve todas as aptidões, todas as inicia-
tivas, todas as forças de uma sociedade.
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Há uma firme crença de que o Estado democrático, ao corresponder 
ao desejo da maioria, deve conceder remédio a todas as misérias humanas, 
de qualquer espécie que sejam. E nestas circunstâncias de aliviar todas as 
dores, não ocorre a ninguém em pensar se existem outros meios ou recursos 
para evitar algumas delas ou se aquelas tratadas em cada caso concreto, 
efetivamente, receberam o melhor tratamento – um tratamento compatível 
com a situação dada. E é claro que a intervenção do Estado a cada desvir-
tuamento ou miséria da sociedade ou do indivíduo gera uma espécie de 
círculo vicioso: à medida que aumenta a intervenção governamental, mais 
se fortalece o pensamento de sua necessidade e com mais insistência 
pede-se a sua extensão. Instala-se uma espécie de “estatolatria”. 

E essa “estatolatria”, vertida no vezo de acionar o Estado para solucionar 
todo e qualquer problema, acaba tornando a estrutura estatal pesada e 
ineficiente, pois, como diz Spencer (1977, p. 38), cada nova regulamentação 
– ou intervenção – implica a nomeação de novos servidores, aumento da 
burocracia e do poder dos órgãos administrativos. 

A doutrina do estatismo – no caso do MP, o demandismo – implica a 
estatização da vida, a absorção de toda espontaneidade social pelo Estado, 
ou seja, a anulação da espontaneidade histórica, que definitivamente 
sustenta, nutre e impulsiona os destinos humanos. Quando a massa se 
sente insatisfeita, ou simplesmente tem algum forte desejo, é para ela 
uma grande tentação essa possibilidade permanente e segura de conseguir 
tudo – sem esforço, luta, dúvida ou risco –, sem precisar fazer nada além de 
apertar a mola e ligar a portentosa máquina estatal.

A noção de que a sociedade precisa ser tutelada é uma dessas 
verdades parciais que levam a erros totais, como o de que o povo ainda não 
está maduro para viver a democracia plenamente. Daí se admitirem precon-
dições para o exercício da democracia é um desdobramento lógico fácil de 
alcançar e de aceitar. 

Viver em democracia é o melhor educandário para o povo, onde ele 
passará a aprender no próprio contexto do processo democrático, tornando-
-se responsável por seu destino; sem vivência democrática não se formará 
no povo a ideia do que seja democracia – os hábitos democráticos, só 
praticando-os para adquiri-los –, o que, similarmente, ocorre com o cego 
de nascença que não tem a noção de cor, nem o surdo a dos sons, e que 
experimentam um choque quando pela primeira vez são expostos a essas 
sensações. Bom ou ruim, o som e a cor devem ser experimentados pelo 
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indivíduo falto de sensibilidade apurada, assim como a democracia, pelo 
povo carecido de condições ideais de cultura ou de riqueza.

A prática democrática com seus desdobramentos procedimentais – 
igualdade política, sufrágio universal, participação efetiva, dentre outros – é 
tão importante que chega a neutralizar diferenças de capacitação intelectual. 
Para essa neutralização basta que seja conferido um considerável relevo à 
informação e à discussão dos negócios públicos, com exposição clara das 
questões para possibilitar um entendimento perfeito pelo cidadão partici-
pante.

Ao adotar a hipossuficiência da sociedade para se arvorar em seu 
defensor legítimo, o MP adotou uma política institucional de vistas curtas 
e fortaleceu o estatismo, implícito nessa doutrina – retardando o ímpeto 
emancipatório da sociedade brasileira –, e privilegiou o seu perfil demandista, 
pois era a vitrine que, à época, melhor o expunha aos olhos da sociedade. 

5.2 A política de “ocupar espaços”
Historicamente, o Ministério Público adotou a política de “ocupar 

espaços” a todo transe, em uma ampliação de suas atribuições como meio 
de firmar-se e fortalecer-se como Instituição (RODRIGUES, 1999, p. 133; 
SINHORETTO, 2006, p. 173)20. Além disso, o legislador infraconstitucional 
tem, a todo propósito, aberto novas formas de intervenção do MP, seja 
quando regula a proteção ao idoso, à criança e ao adolescente, à pessoa com 
deficiência etc., seja no que se refere a questões fundiárias, de parcelamento 
do solo urbano, usucapião, defesa de investidores no mercado financeiro, 
dentre outras. 

Há, sem dúvida, como decorrência dessas posturas uma sobrecarga 
funcional dos membros do MP na área civil nem sempre compatível com a 
letra e o espírito da Constituição Federal. Por essa perspectiva, não é difícil 
lobrigar a impossibilidade prática da Instituição de se desincumbir de todas 
essas atribuições de modo, substancial e formalmente, adequado. E essas 

20 O Ministério Público, por muitos anos, procurou atribuições, sendo generoso o legislador, 
sempre se lembrando da Instituição quando não tinha para quem destinar determinadas 
atribuições. Os tempos mudaram, e o Ministério Público precisa abdicar de atribuições 
que não digam respeito ao seu novo perfil constitucional. É preciso conscientização 
de novos tempos e coragem de deixar de lado atribuições dispensáveis, de interesse 
individual e de pouca ou nenhuma repercussão social (SANTIN, 1999, p. 141).
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dificuldades funcionais têm rendido algumas críticas nem sempre justas. 
No dizer de Marchais (1974, p. 44), “sobrecarregam o burro e gritam com 
indignação quando ele tropeça”.

Atualmente, a preocupação sobre as atribuições do MP gira em torno 
da eficiência e da efetividade da intervenção do MP, especificamente, 
no processo cível. E, para tanto, a solução que se apresenta, adequada 
tanto em termos jurídicos quanto técnicos, é uma categoria dialeticamente 
paradoxal: a restrição/ampliação de suas atribuições. A restrição diz respeito 
às atribuições compatíveis com sua finalidade constitucional – “defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis”. A ampliação liga-se à atuação, nos limites finalísticos e consti-
tucionais, de forma qualificada e com largos mecanismos disponíveis, em 
consonância com a máxima consagrada de que quem tem fins deve dispor 
de meios. Esse enxugamento de atribuições, sob o foco da Constituição 
Federal, ajuda a tornar a Instituição flexível e adaptada às potencialidades e 
exigências de uma nova época, em que a busca por resultados e eficiência é 
o núcleo vital.

5.3 Modelo de equiparação ao Judiciário – garantias, prerrogativas, 
vedações, estrutura e divisão funcional
 O Ministério Público adotou, durante anos, como fórmula de cresci-

mento e evolução institucional, a equiparação à Magistratura. Cresceu, 
permitam-nos o prosaísmo, como uma anêmona grudada em um tubarão! 

Graças a isso, e a toda uma doutrina construída em torno, a Insti-
tuição se firmou como essencial e fundamental ao regime democrático, 
sendo insculpida constitucionalmente em matizes bem fortes. 

Todavia, tudo tem seu preço: a assemelhação ao Poder Judiciário, que 
se refletiu em sua organização administrativa e de carreira, em sua postura 
funcional, na natureza de suas atribuições, provocou um fenômeno que se 
poderia chamar de “jurisdicionalização” do MP e perda de identidade. 

Há quase 20 anos, Freyesleben (1993, p. 162-163) escrevia que o 
Ministério Público 

[...] recebeu novas e importantes atribuições com a nova 
ordem constitucional sem a correspondente estrutura para 
exercê-las a contento. E que a estrutura foi criada e é mantida 
para ser composta de Promotores de Justiça pareceristas. O 
grande defeito do Ministério Público está em seguir vivendo à 
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semelhança da estrutura do Judiciário. Este sim, pode e deve ter 
estrutura de pareceristas! O Ministério Público é dividido em 
entrâncias e em instâncias, porque assim se divide o Judiciário. 
Na administração, possui os mesmos e correlatos órgãos, 
alterada a denominação, mas funcionando identicamente e 
para os mesmos propósitos. Não há uma única Promotoria de 
Justiça que não exista em razão de uma Vara. Esse é o problema 
estrutural do Ministério Público e que, se não resolvido, conti-
nuará lhe afetando e emperrando. [...] A maior dificuldade 
residirá na ruptura com uma mentalidade que não consegue 
ver um promotor sem juiz.

Toda essa doutrina de equiparação e de simetria colocou o MP na 
órbita do Judiciário como um satélite, uma peça acessória, sem identidade 
e sem um objetivo institucional que não seja o de, eternamente, despachar 
processos e cumprir prazos processuais, alheio aos reais problemas sociais 
que constituem o pano de fundo de todo litígio ou demanda judicial. 

      
6 Causas que conduzem ao Ministério Público Resolutivo

6.1 Amadurecimento democrático da sociedade – expansão do princípio 
democrático
Vivemos um novo movimento, uma nova onda, que poderíamos 

denominar segunda onda da era contemporânea do Ministério Público. É o 
movimento da eficiência, da busca por resultados e legitimidade social, de 
um novo perfil institucional mais adequado à quadra histórica de aprofunda-
mento e amadurecimento democrático.

Esse movimento é simbolizado pela Emenda Constitucional no 19, 
de 4 de junho de 1998 que, dentre outras medidas, guindou a eficiência a 
princípio constitucional da Administração Pública, ao lado da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade. 

Se uma lição segura pode ser extraída da história política é a seguinte: 
o povo é impelido por vários sentimentos e impulsos conflitivos, tendo 
necessidades e exigências que variam de tempos em tempos (MACIVER, 
1965, p. 08). Por isso, o ambiente democrático gera demandas com muita 
rapidez, mas se revela lento em atendê-las. Ou, como diz Bobbio (1986, p. 
36), a democracia tem a demanda fácil e a resposta difícil. E essa tendência 
reivindicativa da sociedade aprofunda-se com o processo de amadureci-
mento democrático, com a sociedade tornando-se cada vez mais cônscia de 
seus direitos, exigente e participativa. 
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O ímpeto ascensional da massa democrática sempre foi um fator 
atuante nas incessantes transformações do Estado. Toda a estrutura de 
poder, em consequência, sofre um processo contínuo de mudança. Todo 
avanço ou conquista social aumenta o ímpeto por novas conquistas. 

Forças novas penetram em nossa sociedade como o largo desen-
volvimento tecnológico com suas repercussões sociais e econômicas, o 
incremento da industrialização, especialização e urbanização, a organização 
de poderosos grupos industriais e financeiros, de organismos internos 
e externos, a facilidade das comunicações e um ritmo avassalador de 
mudanças. Tudo isso revoluciona os encargos e as responsabilidades do 
Estado e de suas instituições. 

À medida que a sociedade democrática evolui, bem como se intensi-
ficam o sentimento democrático e os instrumentos postos à sua disposição, 
cresce também seu nível de exigência em relação ao MP. Se a Instituição 
deixa de responder eficazmente às contínuas e cada vez mais complexas 
demandas sociais (DIAS JÚNIOR, 2005, p. 714), corre o risco de, cedo ou 
tarde, ter sua legitimidade de defensora da sociedade questionada.

6.2 Crise do Poder Judiciário
O Judiciário sempre se notabilizou por ser uma instituição extre-

mamente conservadora. De acordo com Wolkmer (2000, p. 186), os 
Magistrados são homens de mentalidade conservadora em relação a todos 
os grandes problemas econômicos, sociais e políticos de sua sociedade. As 
autoridades governamentais, responsáveis pela nomeação e promoção dos 
Juízes, buscam, quase sempre, favorecer aqueles que justamente possuam 
as referidas concepções reacionárias. 

No cenário pré-1988 (e até nos poucos anos seguintes à promulgação 
da Constituição Federal), bem ou mal, o Judiciário respondia às demandas 
da sociedade e do Ministério Público (ainda não tornadas complexas pela 
expansão do princípio democrático). E como o MP (demandista) retirava 
seus dividendos de reconhecimento da atuação perante o Judiciário, esse 
modelo atendia plenamente às expectativas institucionais. 

No momento em que o Judiciário se mostrou ineficiente em atender às 
novas demandas dos novos tempos (interesses coletivos, difusos e metain-
dividuais), e sendo o MP o agente mais importante na defesa de direitos 
coletivos pela via judicial, a Instituição se ressentiu; afinal, sua sorte estava 
atrelada à do Judiciário e não gozava do status de “Poder”. E essa inoperância 
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coincidiu com uma maior exigência da sociedade por eficiência de suas insti-
tuições. A partir daí o MP se viu obrigado a buscar novas alternativas de 
fortalecimento institucional, uma vez que o puro demandismo era modelo 
esgotado ou, no mínimo, em profunda crise. 

7 Exigências e desafios trazidos pelo novo modelo resolutivo
7.1 Nova leitura do postulado da independência funcional

Como já dissemos no item 2.4, a Constituição Federal, ao dotar o 
Ministério Público de unidade e indivisibilidade (art. 127, § 1o), possibilitou 
a qualquer agente ministerial que, ao atuar, impute sua vontade funcional 
à Instituição (CARNEIRO, 1995, p. 43-44). Qualquer ato praticado por um 
Promotor ou Procurador de Justiça, no exercício de suas funções, automa-
ticamente é atribuído ao MP. Não há dualidade de pessoas – ente curador 
dos direitos ou interesses (MP) e a pessoa que os exerce (membro) como na 
representação, legal ou voluntária. Há unidade: é uma só pessoa (a pessoa 
coletiva, a Instituição) que persegue o seu interesse, mas mediante pessoas 
físicas (as que formam a vontade, as que são suportes ou titulares dos 
órgãos). 

Reiteramos que, diante disso, seria extremamente traumática para a 
Instituição a existência de tantos interesses ou vontades quantos fossem o 
número de membros a compô-la. Ou, ainda, a justaposição de Promotorias 
mais ou menos especializadas, sem diálogo e sem cooperação entre si. Não 
haveria convergência de energias, mas o caos anárquico e improdutivo 
conducente a uma espécie de anomia institucional. Os múltiplos agentes 
independentes devem repousar suas individualidades e idiossincrasias sobre 
um núcleo irredutível que confira uma base segura para o desempenho linear 
das funções da Instituição e não sobre fatores irracionais que interferem no 
curso da ação individual.

Fortemente influenciada por antigos princípios doutrinários hauridos 
da tradição francesa, diz Mazzilli (2002), a Constituição Federal brasileira 
de 1988 consagrou como princípios institucionais do MP a unidade e a 
indivisibilidade, mas, em vez de a eles acrescentar o princípio hierárquico do 
Parquet francês, ao lado dos primeiros somou o princípio da independência 
funcional. 

Carvalho e Leitão (2010, p. 403), em estudo sobre o novo desenho 
institucional do MP e o processo de judicialização da política, concluem que 
a independência funcional dos Promotores e a consequente falta de uma 
estrutura hierárquica criam uma barreira à formação de políticas institu-
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cionais uniformes. Por um lado, existe alguma vantagem, já que Promotores 
e Procuradores têm mais liberdade para se adaptar às realidades específicas, 
“podendo tomar medidas inovadoras que seriam dificultadas se fosse neces-
sário esperar uma ordem da cúpula do Ministério Público” (KERCHE, 2003, 
p. 119)21; por outro lado, esse desenho diminui a garantia de que todos os 
cidadãos devem ter seus direitos defendidos de forma isônoma. 

É por isso que o princípio da independência funcional deve ser pensado 
e operacionalizado sobre novas bases, de modo a impedir que a atuação 
da Instituição se disperse em múltiplas atuações individualistas e fragmen-
tadas, sem obedecer a um somatório organizado de esforços tendente ao 
cumprimento das metas e atingimento dos objetivos estratégicos traçados 
institucionalmente. 

7.2 Insuficiência de recursos materiais e humanos
A assunção e a implantação consciente desse novo modelo resolutivo 

não podem ficar limitadas às iniciativas individuais de membros à frente de 
seu tempo, mas sim resultado de um planejamento estratégico da própria 
Instituição. Como objeto de uma ação coletiva e institucional, o novo método 
de atuação vai exigir maior aporte de recursos materiais e humanos. 

O atual modelo demandista requer da Instituição para funcionar um 
espaço físico mínimo – que, muitas vezes, nem pertence à Instituição, mas 
é cedido nas dependências dos fóruns e tribunais –, infraestrutura, como 
material de escritório, e tempo. Já o perfil resolutivo, por implicar um projeto 
identitário, exigirá, além de uma profunda (e permanente) capacitação dos 
membros, novos serviços auxiliares (como equipe técnica pericial e multidis-
ciplinar – contadores, técnicos ambientais, especialistas em saúde, educação 
etc.), programas de aperfeiçoamento contínuo dos servidores, dentre outros.

7.3 Novo regime de capacitação e mobilização dos agentes ministeriais
Com a ineficiência do modelo puramente demandista em responder 

às demandas ou aos conflitos sociais, surge no horizonte institucional meios 
alternativos de resolução de conflitos. Esses meios, entretanto, pressupõem 

21 É inegável que a independência funcional gera novos pensamentos, ideias e ações 
inovadoras, impensáveis em uma estrutura hierarquizada. A inovação, o passo à frente, 
decorre mais de uma insatisfação individual do que propriamente de um desejo do grupo 
homogêneo. 
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que a Instituição esteja devidamente aparelhada, em estrutura tanto física 
quanto humana, para fazer frente aos novos desafios. 

Como esse novo momento institucional implica uma quebra de 
paradigma, é necessário que os agentes ministeriais estejam devidamente 
capacitados para exercer as novas funções que se espera deles. Mediação, 
negociação, transação e conciliação são alguns mecanismos que, doravante, 
farão parte do manual de atuação do MP. Portanto, técnicas de persuasão, 
de diálogo e de articulação deverão, necessariamente, integrar seu aperfei-
çoamento funcional. 

8 Ética dos resultados
A busca por resultados não pode romper com as amarras éticas pelas 

quais a Instituição deve pautar-se. Entre a ética dos princípios (amparada 
na moral deontológica como a kantiana) e a ética dos resultados ou das 
consequências (alavancada em uma moral teleológica como a utilitarista), o 
pêndulo deve sempre acertar o compasso pela primeira. E nem poderia ser 
diferente, pois o Ministério Público é uma instituição jurídica que se desen-
volve em um Estado Democrático de Direito – entenda-se governo das leis e 
moderno constitucionalismo – e, embora seja “presentada” por chamados 
agentes políticos, não desempenha uma atividade designadamente política.

Por um lado, como diz Bobbio (2011, p. 74), quem age segundo princípios 
não se preocupa com o resultado das próprias ações: faz aquilo que deve, e 
que aconteça o que for possível – ética da convicção ou dos princípios. Por 
outro lado, quem se preocupa exclusivamente com o resultado não procede 
com muita sutileza no que diz respeito à conformidade com os princípios: 
faz aquilo que é necessário para que aconteça aquilo que deseja – ética da 
responsabilidade ou dos resultados. 

O juízo positivo ou negativo da ação desenvolvida pelo MP não será 
aferido, tão somente, pelo sucesso ou insucesso de suas iniciativas. É possível 
uma coincidência entre os dois juízos – ética dos princípios e dos resultados 
–, mas a verdade é que, na maioria das vezes, não. A observância de um 
princípio dá bons resultados ou os bons resultados só podem ser alcançados 
observando-se os princípios, mas, por vezes, principalmente no âmbito 
político, os efeitos bons dependem de certo afastamento ou completa 
inobservância dos princípios.

Diante da ética dos princípios estaria o MP impedido de buscar resul-
tados? Não. O MP não pretende exclusivamente o resultado, mas o procura 
no interior da moldura das normas e dos princípios característicos do Estado 
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Democrático de Direito. Até porque os meios devem ser apropriados ao fim, 
vistos como caminhos para o fim, constituindo, por assim dizer, o próprio fim 
em processo de elaboração (MARITAIN, 1966, p. 60). O fim corresponde à 
hierarquia dos meios em que a ordem dos meios corresponde à ordem dos 
fins. Um fim digno – justiça, liberdade, segurança, dentre outros – deve ser 
buscado por meios dignos. 

Além de tudo isso, como a resolutividade se dá, principalmente, no 
campo extraprocessual, o espaço para manobras (articulação, diálogo e 
estratégias de atuação) é bem maior e, portanto, é possível fazer uso de 
uma moral teleológica sem romper os limites éticos (derivados da ética dos 
princípios) autoimpostos à Instituição.

Conclusão
Frequentemente, o prestígio ou a autoridade gozada por algumas insti-

tuições durante um tempo considerável parece evaporar-se subitamente. 
Evapora-se pelo fato de fracassar em compartilhar novos valores e novos 
anseios sociais. Isso as priva da capacidade de reelaboração racional de um 
novo curso às suas práticas funcionais. Se o Ministério Público não acordar 
para a nova realidade social e não buscar um reajustamento adequado 
poderá, com facilidade, inserir-se no rol dessas instituições que perderam o 
ritmo da história. 

Uma sociedade em constante mudança requer um contínuo reajuste 
de suas instituições para atender eficientemente às novas demandas. O MP, 
nesse contexto, apresenta-se como uma instituição moldada para defender 
os interesses, não mais do Estado ou de uma sociedade simplesmente, mas 
de uma complexa sociedade democrática. Considerados esses objetivos, 
alguns desafios são postos e sintetizados nas ponderações a seguir:

1 O Ministério Público Resolutivo define-se como uma instituição que 
assume uma identidade proativa específica, atuando antes que os 
fatos se tornem irremediavelmente patológicos e conflituosos e 
utilizando seu poder de articulação e mecanismos extrajudiciais para 
equacioná-los sem a necessidade de demandar, como prima ratio, a 
Justiça. 

2 O caráter resolutivo não implica o combate irracional e iconoclasta 
ao perfil demandista da Instituição – e nem poderia em face da 
Constituição Federal – e sim o fortalecimento do perfil proativo. 
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Esse perfil resolutivo não se desliga do passado, não o nega, mas 
tende a ir adiante, atento às novas necessidades sociais e às circuns-
tâncias históricas que apontam para um futuro certo. O Ministério 
Público exclusivamente demandista cumpriu sua história; agora, 
para continuar sendo útil, deve ceder espaço e dividir a cena com o 
Ministério Público Resolutivo. 

3 A dinâmica institucional resolutiva apresenta alguns atributos indis-
pensáveis, como proatividade, dinamismo, intersetorialidade, 
relação interna dialogal, planejamento, inovação, eficiência e gestão 
de resultados.

4 São estratégias de crescimento institucional que privilegiam o perfil 
demandista da Instituição: a alegada hipossuficiência da sociedade, 
a doutrina de “ocupar espaços” e o modelo de equiparação ao 
Judiciário. 

5 São causas que conduzem ao perfil resolutivo do MP: expansão do 
princípio democrático (amadurecimento democrático da sociedade) 
e crise do Poder Judiciário (ineficiência em responder às novas 
demandas sociais). 

6 O modelo resolutivo traz algumas exigências e desafios ao MP como: 
nova leitura do postulado da independência funcional; novo regime 
de capacitação e mobilização dos agentes ministeriais; e insuficiência 
de recursos materiais e humanos disponíveis à Instituição.

7 O princípio da independência funcional deve ser pensado e opera-
cionalizado sobre novas bases, de modo a impedir que a atuação 
da Instituição se disperse em múltiplas atuações individualistas 
e fragmentadas, sem obedecer a um somatório organizado de 
esforços tendente ao cumprimento das metas e atingimento dos 
objetivos estratégicos traçados institucionalmente. A cooperação e o 
diálogo interno podem temperar, nos limites constitucionais, o novo 
desenho desse princípio, fazendo com que a Instituição ganhe vigor 
resolutivo.

8 O atual perfil binário do MP (demandista e resolutivo) engendra dois 
tipos bem definidos de agentes. De um lado, o Promotor demandista 
(ou de gabinete) – propositor de medidas judiciais e reativo, agente 
burocrático e processual, parecerista, preocupado com prazos e 
resultados processuais –; de outro, o Promotor resolutivo – agente 
antecipador e proativo (nova atitude mental e renovada disposição 
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para a ação), agente político articulador, agente preocupado com 
positivas transformações na realidade social.

9 O MP não é mais uma instituição que se ajusta mimeticamente à 
realidade, mas que aceita e acompanha as mudanças sociais e se 
revela capaz de resolver os novos problemas que o cenário comuni-
tário lhe apresenta. E, nesta perspectiva, o MP não se coloca apenas 
como mais um ator inserido nessa sociedade dinâmica, mas como 
um agente promotor dos reajustes sociais.

10 A consolidação do perfil resolutivo do MP, além de conferir maior 
agilidade na resolução dos conflitos sociais, confere uma identidade 
própria à Instituição, fugindo à cega mecânica do demandismo. 
Esse conjunto de ideias e de práticas que acompanham a dinâmica 
resolutiva tem a força de deslocar o centro de gravidade do MP para 
si mesmo, afastando-o da dependência ou submissão ao deman-
dismo judiciário e colocando em suas mãos o curso de seu destino. 

       
RODRIGUES, J. G. Decisive Ministério Público and a new profile in extraju-
dicial resolution of conflicts: outlining the new dynamics. Justitia, São Paulo, 
v. 204/205/206, p. 395-430, Jan./Dec. 2013-2014-2015.

• ABSTRACT: This essay focuses on solving the dynamics of the Brazilian 
Prosecutor, drawing a parallel between the two predominant institutional 
profiles: procedural and decisive. It also puts emphasis on the inclusion 
of the Ministério Público as an institution shaped to protect the interests, 
not more than one state or society simply, but in a complex democratic 
society. In this context, challenges and requirements are analyzed in 
order to highlight the new directions set by the institution in face of the 
expansion and deepening of the democratic principle.
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Buen Gobierno Corporativo y 
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Novedades Regulatorias y Autorregulatorias 
en el Derecho Español
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• SUMARIO: Introducción. 1 El buen gobierno corporativo como nuevo 
paradigma jurídico. 2 La responsabilidad social corporativa (RSC) como 
requisito cualitativo vinculado al buen gobierno. 2.1 Noción y principios 
de RSC. 2.2 Transparencia informativa: presupuesto para acreditar el 
buen gobierno. 2.3 Especial referencia al Reporting sobre información no 
financiera (La Directiva Europea sobre Información no Financiera). 3 La 
necesaria integración del valor de la RSC en los sistemas de gobernanza 
empresarial. 4 La reforma de la Ley Española de Sociedades de Capital 
(LSC): principales aspectos de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, para la 
mejora del gobierno corporativo. 5 El nuevo Código de Buen Gobierno 
(CNMV, España 2015). 6 Conclusión. Bibliografía.

• RESUMEN: En este artículo se exponen las principales novedades regula-
torias o normativas operadas en el actual Derecho español, en materia 
de buen gobierno corporativo y transparencia informativa, todo ello 
conforme a las últimas directrices europeas. En particular, se pretende 
significar el valor de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y su 
progresiva incorporación en la nueva generación de normas imperativas, 
a raíz de la reciente reforma de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), 
completada con la publicación del nuevo Código para el buen gobierno de 
las sociedades cotizadas (CNMV, España 2015). Todo ello, con el propósito 
de ilustrar sobre la positiva evolución de los nuevos modelos regulatorios 
y autorregulatorios que han de regir los nuevos sistemas de gobernanza. 

*  Profesora en programas de grado y postgrado nacionales e internacionales de la Univer-
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• PALABRAS CLAVE: Buen gobierno corporativo. Gobernanza. Transparencia 
informativa. Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Introducción
La noción de “gobierno corporativo” –o la más genérica de “gobierno 

de la empresa” –, hace referencia al modelo de gobernanza que ordena 
o rige una organización o entidad empresarial1; configurando, de este 
modo, el sistema de dirección y control de cada entidad o compañía (esto 
es, conforme a las características de cada tipo de organización corporativa 
o sociedad mercantil). Esta interpretación global del concepto de gobierno 
corporativo, adquiere hoy un especial significado e interés práctico en el 
ámbito del actual Derecho Empresarial / Derecho de Sociedades2. De igual 
modo, en el presente, esta temática es relevante en el marco de estudio y 
aplicación de otras disciplinas conexas, como la Gestión de riesgos corpo-
rativos (v.gr., implementación de sistemas de gestión integrada de riesgos 
corporativos y compliance)3. Con base a dicha motivación, este texto 
aporta una reflexión sobre la positiva evolución de los modelos de gober-
nanza corporativa operada en nuestro país, fundamentalmente, a través 
de la incorporación de nuevos presupuestos jurídicos y sociales, conformes 
a los principios internacionales y a las últimas directrices europeas sobre 
Responsabilidad Social Corporativa o empresarial (RSC o RSE). En particular, 
en este trabajo, se exponen las principales aportaciones normativas (legales/
regulatorias y, asimismo, autorregulatorias) que recientemente han tenido 
lugar en el Derecho español; destacando, en especial, la incorporación 
al Derecho positivo de nuevos aspectos concernientes a la RSC, con la 
pretensión de promover un emprendimiento más responsable, y, a su vez, la 
 regeneración “satisfactoria” de los modelos de gobernanza empresarial. De 
este modo, se trata de significar el valor que supone la integración progresiva 
de este preciado activo –la RSC– en la configuración de los actuales sistemas 

1 Sobre esta temática, vid. los estudios doctrinales de Fernández de la Gándara (1999, p. 
55-94) y de Alonso Ureba (apud ESTEBAN VELASCO, 1999, p. 95-136) y Esteban Velasco 
(apud ESTEBAN VELASCO, 1999, p. 25-54); Engrácia, Antunes (apud FUENTES NAHARRO 
ET AL., 2011, p. 379-411). 

2  En este sentido, Dopazo Fraguío y Candelario (2012, p. 45-92). 
3  Para mayor detalle al respecto de esta temática específica, véase Dopazo Fraguío (apud 

CARRETERO; DE MONTALVO JÄASKELÄINEN, 2012, p. 785-799). 
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(propios) de buen gobierno; reforzando así su propia funcionalidad, eficacia 
y eficiencia; y, además, facilitando los procesos de evaluación y control del 
cumplimiento jurídico (y social) de cada operador mercantil (compliance 
legal y social-medioambiental). 

Al respecto, cabe señalar que la relevancia de toda esta temática 
alcanza mayor relieve en el caso de determinados tipos de operadores o 
sociedades mercantiles, como son las sociedades cotizadas (sociedades 
anónimas cotizadas). Si bien, conviene precisar que el valor de la RSE –y, 
con ello, su interés jurídico–, también lo es para otros tipos de empresas, 
como son las pequeñas y medianas empresas (PYMES), ya que éstas –como 
se sabe– representan gran parte del tejido empresarial de la Unión Europea 
(UE). Además, hay que tener en cuenta que –en todo caso–, el tratamiento de 
los modelos de gobernanza (y la integración de la RSE en los mismos), deberá 
ser implementado no sólo conforme a cada tipología societaria o modalidad 
emprendedora, sino también en considerando las propias características de 
cada entidad y su entorno. 

1 El buen gobierno corporativo como nuevo paradigma jurídico
Conforme a la noción genérica de “gobierno corporativo” aportada 

en la precedente introducción, cabe precisar que cuando se habla de “buen 
gobierno” se refiere una cualidad, que, en su caso, ha de identificar o calificar 
a un determinado modelo de organización, dirección y gerencia empresarial, 
estimando tanto su dimensión interna como externa, sus externalidades 
y prácticas efectivas, entre otras cuestiones de interés dignas de examen. 
Y, por ende, en puridad, esta posible calificación deberá ser concretada en 
cada supuesto (esto es, previa evaluación y verificación de cada sistema de 
gobierno empresarial implementado). Así pues, en el presente, y a efectos 
prácticos, el hacer referencia al “buen gobierno” requiere poder acreditar 
el cumplimiento de determinados requisitos o presupuestos por parte de 
cada entidad interesada, de forma que pueda verificarse, de forma objetiva, 
si fuera –o no– procedente dicha calificación. Para lo cual, deberá demos-
trarse un óptimo grado de cumplimiento legal, y, además, asegurar el 
cumplimiento efectivo del sistema de autorregulación adoptado, de forma 
voluntaria, en cada caso (integrando aspectos relativos a RSC / RSE). Esto 
implica, por ende, seguir las recomendaciones de buen gobierno y, más allá, 
otros principios de RSC (conforme se expone en los epígrafes 3 y 4). Por ello, 
hoy el tratamiento cualitativo de gobierno de la empresa, supone considerar 
el concepto de buen gobierno desde una perspectiva amplia, extensiva y 
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global. Y, desde este enfoque, procede ir más allá; no sólo observar el 
cumplimiento de los presupuestos regulatorios exigidos (normativa vigente 
de obligado cumplimiento: Derecho imperativo), sino también, examinar el 
debido cumplimiento de otros aspectos ligados a los compromisos sociales 
o ambientales que cada entidad pudiera haber asumido y así comunicado de 
forma pública. Todo ello, ha de ser ponderado de forma adecuada para poder 
determinar si la gobernanza aplicada es adecuada o satisfactoria (en cada 
supuesto). En consecuencia, puede afirmarse que cada vez adquiere mayor 
interés la integración de la responsabilidad social corporativa o empresarial 
(RSC o RSE) en la configuración de los sistemas de gestión corporativa, con la 
finalidad de asegurar y demostrar un buen gobierno, y, por ende, en aras de 
alcanzar y preservar una buena reputación corporativa, entre otros efectos 
positivos. 

Al respecto, la OCDE en 2009, ya informó sobre la destacada función de 
los modelos de gobierno corporativo en aras de promover la credibilidad y la 
confianza en los mercados4. Conforme a este planteamiento, hay que señalar 
que la noción actual de buen gobierno corporativo hace referencia a diversos 
aspectos, tanto jurídicos como parajurídicos, v.gr., sociales y ambientales. 
Todo ellos son hoy aspectos significativos, relevantes para poder de identi-
ficar y calificar a una empresa (su diligencia y responsabilidad). Por cuanto, 
dichos aspectos, son de utilidad para evaluar modelos de gestión y prácticas 
empresariales, permitiendo así la posible diferenciación entre opera-
dores que actúa en el tráfico mercantil (v.gr., diferenciando a una entidad 
respecto a otras competidoras, por sus políticas, estrategias, conductas y 
acciones responsables efectivas) (GONDRA ROMERO, 2008, p. 841 y ss.). 
Y, precisamente, desde esta perspectiva, han de ser estimadas –en nuestra 
opinión– las últimas reformas regulatorias y autorregulatorias desarrolladas 
en el Ordenamiento jurídico español, en materia de Derecho Empresarial / 
Derecho de Sociedades. En concreto, con motivo de la reforma de la Ley de 
Sociedades de Capital (LSC) por Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corpo-
rativo5, y, a su vez –como necesario complemento a la misma–, la publicación 
del nuevo Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas, en febrero 

4  Kirkpatrick (2009, p. 25 y ss.) Texto del informe disponible en: <http://www.oecd.org/
finance/financial-markets/42229620.pdf>. Acceso en: 8 mayo 2015.

5  BOE núm. 293, de 4 de diciembre de 2014.
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de 2015, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)6. Dichas 
aportaciones representan un destacado avance jurídico, y, en este sentido, 
podrán servir de modelo de referencia (tal y como se expone infra, en los 
epígrafes 5 y 6 de este trabajo). 

2 La responsabilidad social corporativa (RSC) como requisito cualitativo 
vinculado al buen gobierno

En la actualidad, –conforme se ha expuesto– “Buen gobierno y RSE” 
suponen un binomio relevante a efectos prácticos, implicando un valor 
añadido que toda empresa y sus grupos de interés (stakeholders) han de saber 
apreciar. En este sentido, cabe afirmar que hoy no cabe entender que una 
entidad sigue un modelo de buena gobernanza sin la debida consideración e 
implementación efectiva de los principales aspectos de la RSC. Al respecto, 
se reconoce que en el actual contexto social y económico y financiero, la 
noción de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) recobra un especial 
interés y, con ello, su significado y triple dimensión adquieren su máximo 
valor funcional. De esta forma, el concepto de Responsabilidad Social (RS) 
es interpretado como el compromiso voluntario de contribución social, 
económica y ambiental7 que ofrece una organización o entidad (cualquiera 
que sea su tipología o naturaleza jurídica). Dicho compromiso asumido 
y declarado públicamente, deberá ser realizado de forma efectiva, lo que 
implica la previa configuración de un programa de acción propio y la reali-
zación de prácticas concretas, congruentes con los principios internacionales 
de RSC/RSE8. Si bien, conviene precisar que la RSE supone la asunción volun-
taria –por parte de una organización– de concretas “obligaciones jurídicas y 
sociales”, cuyo cumplimiento podrá ser objeto de autoevaluación y, asimismo 
de evaluación y auditoría de verificación por terceros independientes. De 

6 Texto publicado por la CNMV en febrero de 2015, disponible en: <https://www.cnmv.es/
DocPortal/Publicaciones/CodigoGov/Codigo_buen_gobierno.pdf>. Acceso en: 8 mayo 
2015.

7 La“Corporate Social Responsibility” (CSR) ha sido definida como “la asunción de la 
obligación de llevar el comportamiento corporativo a un nivel superior en el que sea 
congruente con las normas, valores y expectativas sociales existentes y no sólo con los 
criterios económicos y legales” (FERNÁNDEZ, 2005; MORENO, 2006, p. 187-223).

8  Cfr. ONU (1999).
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este modo, puede afirmarse que, en el presente –y a futuro–, la RSC/
RSE se configura como un auténtico objetivo estratégico, vinculado a los 
propios objetivos de sostenibilidad y competitividad; y, en consecuencia, 
los principales aspectos que contiene la misma deben ser adecuadamente 
gestionados, integrados en el propio sistema de gestión implementado por 
una organización. 

2.1 Noción y principios de RSC
La noción y principios internacionales9 de la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) quedan hoy necesariamente vinculados al buen gobierno10. 
Así, hay que reconocer la importancia nuclear de este concepto, que más 
allá de su mera aplicación como simple herramienta de marketing. La RS 
se erige como un poderoso factor del emprendimiento y para asegurar la 
sostenibilidad empresarial, y, a su vez, los positivos efectos reputacionales 
que conlleva demuestran su máximo interés práctico. La RS implementada 
de forma eficaz, permitirá calificar y distinguir –en el mercado– a aquellas 
entidades “responsables y sostenibles”11, frente a otras (posibles competi-
doras) que no hubieran adoptado este compromiso de forma adecuada, o no 
lo acreditaran, todo ello conforme a demostrar prácticas congruentes con lo 
previamente declarado en este sentido. De este modo, la información sobre 
todas estas cuestiones permitirá obtener una visión más global y completa 
de una entidad o negocio; y, con todo, facilitará una adecuada gestión y 
control (compliance). A dicho efecto, podrán ser objeto de análisis, –entre 
otros parámetros–, el grado de compromiso y de cumplimiento efectivo 
seguido por una entidad, tanto regulatorio (normativa imperativa), como, 
asimismo, autorregulatorio (normativa voluntaria, códigos éticos o códigos 
de conductas, entre otras posibles normas de disciplina y auto-gobierno, 
predispuestas por cada entidad). De este modo, la verificación de estos 
presupuestos cualitativos, funcionando como auténticos “indicadores”, 

9   La ONU, en 1999, impulsó la iniciativa Global Compact –Pacto Mundial– reconociendo los 
calificados como los “Diez Principios básicos de la RSC”, basados en derechos humanos, 
cuestiones sociales-laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción. (Dispo-
nible en: <http://www.pactomunidal.org/>. Acceso en: 9 mar. 2015).

10 Sobre el valor jurídico de la RSC, véase Esteban Velasco (2014, p. 271-312).
11 En este sentido, sobre los presupuestos necesarios para la calificación de “organización o 

empresa responsable”, véase Olcese, Rodríguez y Alfaro (2006, p. 106 y ss.).
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permitirá determinar si procede la calificación del buen gobierno empresarial 
en cada supuesto, y, con mayor precisión, el grado de calidad o excelencia 
del sistema de gobernanza de cada organización o empresa. 

2.2 Transparencia informativa: presupuesto para acreditar el buen 
gobierno

En virtud del contexto expuesto, es lógico pensar que el principio de 
transparencia informativa quede reforzado de forma necesaria, ya que la 
demanda sobre información societaria o corporativa se incrementa, y con ello 
el nivel de exigencia de todos los grupos de interés, tanto en lo cuantitativo 
como en lo cualitativo. Esto es, aumenta el interés por conocer los datos 
económicos y financieros de las empresas que operan en el mercado, sino 
también en lo referente a la información extrafinanciera. En congruencia, el 
Derecho comunitario europeo, y, conforme al mismo, nuestro Ordenamiento, 
ha procedido a ampliar y reforzar los deberes de información societaria. De 
modo que la información sobre el gobierno corporativo de las empresas se 
incorpora, de forma específica, al conjunto de obligaciones de transparencia 
informativa exigibles, a las que están sometidas las entidades emisoras de 
valores12. Asimismo, recientemente, a este marco de cumplimiento, se suma 
la información en materia de RSC (información no financiera)13. En este 
sentido, hay que destacar la evolución positiva de nuestro Ordenamiento 
jurídico, integrando de forma progresiva gran número de reglas de gobierno 
corporativo y, además, algunos contenidos de RSC, conforme muestra la 
nueva generación normativa (textos legales promulgados). Esto ha permitido 
que algunas reglas que, en principio, estaban ubicadas en el ámbito de la 
autorregulación, poco a poco hayan sido incorporadas por el legislador 
español al Derecho positivo como normas imperativas. Lo mencionado se 
observa con motivo de las últimas reformas legales practicadas14 en nuestro 
Ordenamiento; en particular, en el Derecho Societario (Derecho mercantil) 

12 Véase, especialidades en materia de información societaria, Alonso Ledesma (2014, p. 
391-393).

13 Cfr. Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 
2014 por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación 
de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas 
grandes empresas y determinados grupos (DOUE L 330/1, de 15 de nov. de 2014).

14 En este sentido, se ha pronunciado la doctrina, Alonso Ledesma, Alonso Ureba y Esteban 
Velasco (2011). 
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con motivo de la reciente promulgación de Ley 31/2014, de 3 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del 
gobierno corporativo (BOE núm. 293, de 4 de diciembre de 2014). Y, de igual 
modo, cabe citar –como un complemento necesario a la norma imperativa 
precitada–, el nuevo Código español de buen gobierno, titulado “Código 
de buen gobierno de las sociedades cotizadas”, publicado por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV, febrero 2015). 

El citado nuevo marco regulatorio y autorregulatorio vigente en España, 
sigue determinando la regulación del gobierno societario con un carácter 
mixto (combinando reglas imperativas y voluntarias), todo ello conforme a 
las directrices europeas (Unión europea, UE). Si bien, es digno reconocer 
la valiosa incorporación de nuevas recomendaciones de buen gobierno a la 
regulación positiva, y, en particular, algunos aspectos de RSC. Por lo que, 
todo ello, supone un destacado avance jurídico, lo que configura al marco 
regulatorio español –en este ámbito– como uno de los más progresistas de 
nuestro entorno. Al respecto, cabe señalar que la integración del valor de la 
RSC (noción, principios y aspectos nucleares de la RSC) en la configuración 
regulatoria del modelo actual de buen gobierno corporativo, representa 
una valiosa aportación, en aras de lograr el nuevo paradigma empresarial 
y/o societario (“hacia un nuevo Derecho Empresarial” (DOPAZO FRAGUÍO; 
CANDELARIO, 2012, p. 45-92). De este modo, los objetivos de RS declarados 
e implementados por cada compañía han de configurar su cultura corpo-
rativa15, y como tal ilustra sobre su gobernanza.

Asimismo, dichos objetivos-compromisos y actuaciones, por sí 
mismos, constituyen una destacada fuente de conocimiento y de infor-

15 El vocablo de “cultura corporativa” o “cultura empresarial” ha sido definido como “el 
conjunto de valores, normas y comportamientos que dispone una empresa, sobre la 
que construye tanto su estructura directiva como organizativa, así como las relaciones 
entre los miembros de la propia organización y las relaciones con su entorno” (GARCÍA 
ECHEVARRÍA; DEL VAL NÚÑEZ, 1993). Por tanto, en virtud de la definición referida y, a su 
vez, considerando cierto que en la práctica el factor de la competitividad de una compañía 
descansa en las propias diferencias marcadas por/entre las empresas, podemos afirmar 
que el mantener y desarrollar dichas diferencias, sobre todo aquellas que aporten un 
valor añadido como la RS, permitirá a una entidad u operador destacarse en el mercado, 
generando una percepción positiva en los grupos de interés (buena reputación). De este 
modo, podemos inferir que la RSE ha de ser un factor clave y orientador para la dirección 
estratégica de toda entidad o empresa (sector privado y/o público).
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mación corporativa o societaria, que deberá ser “veraz” y “transparente”, 
accesible, facilitando su conocimiento e interpretación por parte de los 
distintos sujetos interesados, sociales y económicos16; esto es, para todos los 
grupos de interés (stakeholders), y, en especial, para aquellos previamente 
identificados como más significativos (v.gr., inversores, autoridades regula-
doras, sociedad, otros). Por ello, desde este enfoque, la RSC funciona como 
una valiosa fuente de información del sistema de gestión corporativo de una 
entidad, con base a observar cómo se gestiona y practica la RSC –o RSE– 
que hubiera implementado; y, a su vez, informa sobre el modelo aplicado 
de gobierno corporativo, políticas, estrategias y prácticas–. En este sentido, 
se habla de una “RSC declarada” por una entidad, que debe informar, con 
veracidad y de forma periódica sobre sus compromisos y actuaciones, las 
mejoras de su modelo de gestión y estrategias, así como sus aportaciones 
en interés colectivo, entre otros datos relevantes sociales y ambientales. El 
documentar y comunicar esta información resultará esencial, y, por ende, 
se procede a través de la elaboración de Informes de RSC o Memorias de 
Sostenibilidad17, emitidos, en su caso, por cada entidad, por lo general 
de forma anual o bianual. Al respecto, operan las principales organizaciones 
líderes en los distintos sectores18, y, en este sentido, en los últimos años se 
ha incrementado el número de empresas interesadas en emitir este tipo 
de documentos o reporting19. Con ello, la tendencia es hacia un mayor 
interés por la comunicación de la “información no financiera”, incorporada 
en el contenido de este tipo de informes ofrecidos por las compañías; lo 
que demuestra, en la práctica, una mayor estima hacia el valor añadido que 

16 Nieto (2005, p. 32 y ss.).
17 Blasco Vázquez y Elortz Artega (2009, p. 26-29) (en concreto, cita referida en p. 28).
18 En los últimos años se ha observado como cada vez son más las empresas interesadas en 

emitir este tipo de documentos informativos, cfr. El informe KPMG International Survey 
of Corporate Responsibility Reporting 2011. Disponible en: <http://www.kpmg.com/es/
es/actualidadynovedades/articulosypublicaciones/paginas/kpmg-international-survey-
-of corporateresponsibility-reporting-2011.aspx>. Acceso en: 3 mayo 2012); y más 
recientemente, cfr. KPMG informa en nota de prensa disponible en: <http://www.kpmg.
com/es/es/actualidadynovedades/articulosypublicaciones/notasdeprensa/paginas/
np-aplicacion-rsc.aspx>. Acceso en: 3 feb. 2015).

19 A modo de ejemplo, en el caso de nuestro país, vid., Conforme a los resultados aportados 
por el estudio elaborado por Olcense Santoja (2011, p. 69-82). En el mismo sentido, Charlo 
y Moya (2010, p. 15-26).
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aporta la RSC/RSE para el desarrollo y posicionamiento empresarial. Y, de 
este modo, es posible reconocer la relación existente (causa/efecto) entre RS 
/ emprendimiento social y reputación corporativa; conceptos directamente 
vinculados y que se retroalimentan de forma recíproca20. 

2.3 Especial referencia al Reporting sobre información no financiera (La 
Directiva Europea sobre Información no Financiera)21

En el presente, queda patente la necesidad de mejorar la comunicación 
de la información de contenido social y medioambiental, completando 
la información aportada en materia económica-financiera, por parte de 
todo tipo de empresas u operadores. Precisamente, en este sentido, la 
UE promovió una propuesta legislativa en este ámbito, y así se pronunció 
en la Comunicación de la Comisión titulada “Estrategia renovada de la UE 
para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas”, de 25 de 
octubre de 2011. Al respecto, se declara que “la divulgación de información 
no financiera resulta esencial para la gestión de la transición hacia una 
economía mundial sostenible que combine la rentabilidad a largo plazo con 
la justicia social y la protección del medio ambiente”. De este modo, se afirma 
que la divulgación de información no financiera permite examinar, facilita 
optimizar el control y permite gestionar con mayor éxito el rendimiento de 
las empresas, así como verificar su contribución o aportaciones, su impacto 
en su entorno y en la sociedad.

Así, el Parlamento Europeo instó a la Comisión Europea a elaborar 
una propuesta legislativa sobre divulgación de información no financiera 
por parte de las empresas, ofreciendo las necesarias directrices y, a su 
vez, con el objetivo de fijar unos criterios comunes (armonización); y, a 
su vez, asegurando la necesaria flexibilidad que conlleva el tratamiento 
de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), considerando el carácter 
tridimensional o multidimensional de la misma y la diversidad de políticas 
y estrategias empresariales que caben con motivo de lograr su adecuada 

20 Para mayor detalle sobre esta temática, véase, Dopazo Fraguío, Pilar y Rei (2013, p. 
303-337). 

21 Cfr. Directiva 2014/95/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 
2014 por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación 
de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas 
grandes empresas y determinados grupos (DOUE L 330/1, de 15 de nov. de 2014).
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implementación, en cada caso o conforme a cada tipología y a las propias 
características de cada entidad. Con todo, asimismo, se pretende habilitar 
un modelo o sistema de información, con base a requerir documentos de 
información empresarial o societaria suficientes, en especial, a efectos de 
permitir examinar y comparar la información facilitada por las empresas, y 
que la comunicación de ésta responda satisfactoriamente a las necesidades 
de los inversores y de otras partes interesadas; asimismo, facilitar el acceso 
a esta información a los consumidores, con objeto de que puedan conocer la 
información sobre la conducta y el impacto de las empresas en la sociedad y 
el medioambiente. En este sentido, las Resoluciones de 6 de febrero de 2013 
sobre responsabilidad social de las empresas, tituladas, respectivamente, 
“Comportamiento responsable y transparente de las empresas y crecimiento 
sostenible” y “Promover los intereses de la sociedad y un camino hacia la 
recuperación sostenible e integradora”, en las que el Parlamento Europeo 
reconocía la importancia de que las empresas divulguen información sobre 
la sostenibilidad (v.gr., aspectos sociales y medioambientales, entre otros), 
y, con ello, el propósito de facilitar la identificación, tratamiento preventivo 
y la gestión de riesgos para asegurar la sostenibilidad, incrementando la 
seguridad y la confianza de los inversores y los consumidores.

De este modo, y conforme a la motivación expuesta, se dicta la Directiva 
2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 
2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la 
divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por 
parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos22, siendo 
sus principales objetivos: 

(i) La coordinación de las disposiciones nacionales aplicables a 
la divulgación de información no financiera relativa a determi-
nadas grandes empresas es importante para los intereses de 
las empresas, los accionistas y las demás partes interesadas. La 
coordinación en esos ámbitos es necesaria, ya que la mayoría 
de esas empresas opera en varios Estados miembros. 

y 

(ii) Establecer determinados requisitos legales mínimos acerca 
del alcance de la información que las empresas deben poner 
a disposición del público y de las autoridades en la Unión. Las 

22 DOUE L 330/1, de 15 de nov. de 2014.
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empresas sujetas a la presente Directiva deben ofrecer una 
imagen fiel y completa de sus políticas, resultados y riesgos.

Con esta nueva Directiva, se pretende contribuir a incrementar “el 
ejercicio habitual” de la transparencia informativa, armonizar los requeri-
mientos exigibles al respecto, así como mejorar la coherencia de criterios 
aplicables en los Estados miembros, facilitando la comparabilidad de la infor-
mación no financiera divulgada en la Unión Europea (UE). De este modo, las 
empresas (en especial, las grandes empresas) deben elaborar herramientas 
de gestión y documentales que muestren un (su) “estado no financiero”, y 
que aporten la información necesaria sobre cuestiones medioambientales 
y sociales, recursos humanos, derechos humanos, medidas de lucha contra 
la corrupción y el soborno. Asimismo, se deberá aportar una descripción 
de las políticas, estrategias, resultados y, de igual modo, identificar el mapa 
de riesgos vinculados a todas estas cuestiones, medidas de prevención de 
riesgos, y, en todo caso, ilustrar sobre el sistema de gestión de riesgos corpo-
rativos23 instrumentado en la práctica. Todo ello ha de incluirse en el informe 
de gestión de la empresa. A su vez, el estado no financiero debe incluir 
información sobre los procedimientos de diligencia debida aplicados por la 
empresa, también en relación con sus cadenas de suministro y subcontra-
tación, cuando sea pertinente y proporcionado, en aras de poder de detectar, 
prevenir y atenuar los efectos adversos existentes y potenciales. Con todo, 
cabe señalar que la precitada Directiva permite que, en algunos supuestos, los 
Estados miembros puedan eximir a las empresas de la obligación de elaborar 
un estado no financiero: cuando la empresa presente un informe separado 
correspondiente al mismo ejercicio y se incluya el mismo contenido (esto es, 
que aporte este tipo de información “no financiera” mediante documento 
análogo para, con ello, asegurar el cumplimiento de este requerimiento de 
transparencia).

Por otra parte, en esta materia, hay que citar la aportación interna-
cional desarrollada por Global Reporting Initiative (GRI)24, es la entidad que 

23 Con todo detalle sobre esta cuestión, véase el estudio publicado por la autora (DOPAZO 
FRAGUÍO; CANDELARIO, 2011).

24 Actualmente está vigente la cuarta edición de la Guía de Requisitos para la realización 
de Memorias de Reporting de Sostenibilidad, la denominada GRI 4. Cfr. G4 Sustainability 
Reporting Guidelines – Global Reporting Initiative, Disponible en: <https://www.globalre-
porting.org>. Acceso en: 8 mayo 2015.
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ha elaborado el estándar internacional en esta temática. Dicho modelo sirve 
de guía básica o modelo facilitador, para que cada entidad o empresa diseñe 
y elabore su propio modelo de reporting. Así, la versión actual de esta guía 
publicada (4a versión o GRI 4) muestra cómo las empresas pueden utilizar las 
Directrices G4 para cumplir con la Directiva Europea sobre la divulgación de 
información no financiera y la diversidad25. 

3 La necesaria integración del valor de la RSC en los sistemas de gobernanza 
empresarial 

En virtud de todo lo expuesto, podemos afirmar que hoy la RSC (sus 
principios y contenidos) supone un valioso activo empresarial; siendo así un 
factor clave a la hora de garantizar el posicionamiento de todo tipo de organi-
zación o empresa, y asegurar una buena reputación corporativa. Por ello, es 
nuclear para proyectar con éxito alianzas colaborativas, así como encaminar 
procesos de internacionalización empresarial. En efecto, cabe afirmar que la 
RS, hoy y a futuro26, se configura como un requerimiento cualitativo exigible 
a todo operador que actúe en los mercados internos e internacionales. En 
este sentido, como valor empresarial, es hoy muy estimado por los distintos 
grupos de interés –stakeholders– (inversores, gobiernos y autoridades 
reguladoras, sociedades, entre otros). Y, en atención a dicha apreciación o 
requerimiento, las entidades que pretendan asegurarse un determinado 
posicionamiento mercantil y ser competitivas, no podrán desconocer ni 
eludir la RS (sus compromisos en este ámbito); pues, en su defecto, podrían 
sufrir perjuicios y riesgos reputacionales de difícil o costosa subsanación. Lo 
mencionado, adquiere mayor relevancia considerando la propia complejidad 
del presente escenario de globalización económica, y los propios retos que 
conlleva superar situaciones críticas como las vividas en los últimos años 
en el marco económico-financiero y social. Por ello, en la actualidad, desde 
una perspectiva jurídica, ha adquirido mayor significado el emprendimiento 
social empresarial (actuaciones, prácticas o/y conductas empresariales en 
RS). Al respecto, en nuestro país, se pretende promover, dicho modelo de 

25 Guía disponible en: <https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI_G4_
EU%20Directive_Linkage.pdf>. Acceso en: 10 mayo 2015).

26 En especial ante la complejidad de los efectos producidos por la crisis global, con fuerte 
repercusión social, al respecto, Pozo Fernández (2009, p. 30-33).
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emprendimiento, a través de distintos instrumentos normativos27. Con todo, 
hay que decir que el emprendimiento social se configura como una posible 
manifestación –concreción material– de la RSE, observando en todo caso 
sus principios y actuando conforme al triple enfoque material (económico, 
social y ambiental) que comprende e ilustra sobre su proyección interna e 
internacional28. En consecuencia, la apreciación de este valor ha de ser oportu-

27 A modo de ejemplo, la promulgación de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE 
núm. 179, de 27/07/2013). Y, por otra parte, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 
apoyo a los emprendedores y su internacionalización (BOE núm. 233, de 28 de septiembre 
de 2013). En concreto, esta última, tiene como pretensión aportar medidas facilitadoras 
del emprendimiento, motivada por la necesidad de superar la crisis económica que ha 
padecido España desde el año 2008, conforme se señala en la propia Exposición de 
Motivos de esta Ley. Dicho escenario crítico afectó al tejido empresarial más vulnerable, 
y, a su vez, provocó el incremento del paro así como problemas sociales que hoy tratan 
de ser superados a través de distintas medidas. En este contexto, para paliar y revertir 
esta pasada situación, se dictó la precitada Ley aporta una serie de novedades para el 
empresario, con la pretensión de facilitarle el inicio, ejercicio y, en su caso, cese de su 
actividad. Todo ello, con la finalidad de fomentar el emprendimiento de nuevas activi-
dades empresariales. Las medidas propuestas por la ley son múltiples (educativas, fiscales, 
financieras, mercantiles y otras de promoción de la internacionalización de la empresa), y, 
en particular, algunas de ellas específicamente se refieren al relaciones directamente con 
el estatuto del empresario y de la empresa.

28 Destacando los siguientes pronunciamientos: la iniciativa de Naciones Unidas (ONU, 1999) 
del Global Compact o Pacto Mundial, reconociendo los calificados como Diez Principios 
básicos de la RSC, que se centran en la protección de los derechos humanos, derechos 
sociales y laborales, protección del medioambiente y otras cuestiones, como la lucha contra 
la corrupción (disponible en: <http://www.pactomunidal.org/>. Acceso en: 5 feb. 2015). 
Dicha iniciativa mundial, fue promovida con la finalidad de alcanzar un compromiso volun-
tario en materia de RSC por parte de organizaciones/entidades o empresas. Asimismo, la 
OCDE emitió la Declaración de la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas Multina-
cionales, disponible en: <http://www.oecd.org/dataoecd/21/20/16975360.pdf>. Acceso 
en: 5 feb. 2015), ofreciendo un conjunto de recomendaciones a las empresas multina-
cionales que voluntariamente adopten códigos de conducta empresarial responsable 
sobre distintas cuestiones, entre otras, cabe destacar las referentes a la elaboración y 
publicación de informes corporativos y, de forma específica, al debido tratamiento que 
debe prestarse a los temas ambientales y sociales, empleo y otros aspectos relativos, en 
concreto, a , relaciones laborales, lucha contra la corrupción, protección de los intereses 
de los consumidores, investigación, ciencia y tecnología, competencia y fiscalidad.
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namente considerado como un compromiso y, a su vez, como un auténtico 
requerimiento de buen gobierno. En este sentido, en el ámbito de la Unión 
Europea, es necesario hacer referencia a la Comunicación de la Comisión 
Europea: “Estrategia renovada de la Unión Europea para 2011-2014 sobre 
Responsabilidad social de las empresas (RSE)”29, como documento marco en 
esta materia, que sin tener carácter de normativa vinculante, sí resulta de 
interés para la reflexión y para el conocimiento del planteamiento común 
europeo al respecto.

En todo caso, cabe señalar que, en esta materia, hoy no cabe desco-
nocer que cualquiera que sea el tipo de organización o entidad empresarial, 
ésta debe implementar adecuados sistemas de gobernanza y de gestión 
integrada de la RS. Lo que implica, de forma necesaria, el asumir y declarar 
un compromiso concreto de cumplimiento y mejora continua en este ámbito. 
Dicha declaración de compromiso deberá ser debidamente documentada 
y hecha pública por cada entidad (comunicación interna/externa). Y. a su 
vez, el compromiso declarado por una empresa en esta materia, ha de 
ser “efectivo”, lo que implicará demostrar, en la práctica, la realización de 
conductas o prácticas respetuosas con las cuestiones sociales y medioam-
bientales (“acreditar prácticas responsables efectivas”), de forma típica y 
habitual, y conforme a lo declarado/documentado. Esto es, se deberá probar 
una actuación empresarial congruente con las propias políticas empresariales 
previamente declaradas y, asimismo, ofrecer unos resultados verificables. 
Por ende, cabe destacar el interés jurídico de los nuevos documentos de 
información corporativa en materia de información no financiera, como 
piezas documentales con valor declarativo y, en su caso, probatorio.

4 La reforma de la Ley Española de Sociedades de Capital (LSC): princi-
pales aspectos de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, para la mejora del 
gobierno corporativo

En España, el 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

29 Cfr. Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Estrategia renovada de la Unión 
Europea para 2011-2014 sobre responsabilidad social de las empresas (RSE), de 25 de 
octubre de 2011, COM (2011) 681 final. Disponible en: <www.eur-lex.europa.eu>. Acceso 
en: 26 mar. 2015.
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de Sociedades de Capital (en adelante, LSC)30 para la mejora del gobierno 
corporativo31. Esta Ley 31/2014 contiene prácticamente en su totalidad 
las propuestas de modificaciones aportadas en el Informe y la Propuesta 
elaborados por la Comisión de Expertos en materia de gobierno corpo-
rativo que ha trabajado en nuestro país para este fin. Dichas reformas tiene 
como objetivo la mejora del actual marco de gobierno corporativo de las 
sociedades mercantiles; y afectan, entre otros aspectos, principalmente, al 
régimen aplicable a los derechos de socio y a los órganos sociales de las 
sociedades de capital. En particular, con esta reforma32, el legislador español 
ha pretendido mejorar el modelo de dirección y control de la dirección en 
las sociedades de capital, y, en especial, por lo que respecta a las sociedades 
anónimas cotizadas. Con ello, se siguen las directrices europeas y, a su vez, 
las nuevas iniciativas internacionales en esta materia. 

30 LSC: Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital 
para la mejora del gobierno corporativo, BOE núm. 293, de 4 de diciembre de 2014.

31 El precedente de esta Ley está en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo 
de 2013, por el que se creó una “Comisión de expertos en materia de gobierno corpo-
rativo” Expertos”, con objeto de proponer las reformas legales necesarias para garantizar 
el buen gobierno de las empresas; prestando, de este modo, su asesoramiento y apoyo 
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para, a su vez, realizar la la 
modificación del Código Unificado de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas. Así, el 
14 de octubre de 2013, la CNMV publicó el resultado de la primer Informe realizado por 
la precitada Comisión de Expertos sobre las propuestas de modificaciones normativas en 
materia de gobierno corporativo. 

32 Esta reforma legal establece un régimen transitorio (Disposición Transitoria de la Ley 
31/2014), y determina la entrada en vigor de esta reforma desde el 4 de diciembre del 
2015 (Disposición Final Cuarta Ley). Si bien, con respecto a la vigencia de algunos de sus 
preceptos, dicta las siguientes medidas específicas: (a) Las modificaciones practicadas 
en materia de remuneración de los administradores (arts. 217 a 219, 529 septdecies y 
529 octodecies), facultades indelegables del Consejo de Administración en sociedades 
cotizadas (art. 529 ter), evaluación por el Consejo del desempeño de sus funciones (art. 
529 nonies) y las Comisiones del Consejo de administración en las sociedades cotizadas 
(arts. 529  , 529 quaterdecies y 529 quindecies): entraron en vigor el día 1 de enero de 
2015, y con la previsión de que éstas cuestiones deberían acordarse en la primera 
junta general que se celebre con posterioridad a dicha fecha. Y, (b) asimismo, entró 
en vigor el día 1 de enero de 2015, lo preceptuado sobre la aprobación de la política 
de remuneraciones de los consejeros de sociedades cotizadas (art. 529 novodecies); no 
obstante, la aplicación de ésta queda sujeta a reglas especiales. 
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En este contexto de reforma legal, cabe significar, de forma positiva, 
que gran número de las modificaciones emprendidas (afectando a las 
sociedades cotizadas) suponen la incorporación al Derecho positivo (LSC) 
–como normas imperativas de obligado cumplimiento–, de un conjunto 
de reglas voluntarias o recomendaciones de buen gobierno corporativo 
(autorregulación), que anteriormente integraban el Código Unificado de 
Buen Gobierno de 2006. Y, por otra parte, también, a través de esta reforma 
de la LSC, se incorporan modificaciones de carácter técnico, con el propósito 
de mejorar o perfeccionar el orden del modelo societario, corregir sesgos y 
hacer extensivo a las sociedades de capital la aplicación y el cumplimiento 
de aquellas normas que, inicialmente (antes de la reforma legal practicada) 
sólo vinculaban a las sociedades de capital. Con ello, podemos afirmar, 
queda patente el interés jurídico de esta aportación legal, contribuyendo a 
encaminar un modelo más armonizado de normas que, asimismo, pretenden 
encaminar un nuevo paradigma societario. 

En concreto, entre otras modificaciones operadas por la precitada Ley 
española de reforma de la LSC, cabe destacar las siguientes: el régimen de los 
derechos de socio y la relativas a la junta general, que tienen como objetivo 
reforzar el papel de la junta general como órgano social en las sociedades de 
capital, impulsando su funcionamiento, y, en todo caso, promover una mayor 
la participación de todos los socios, y, asimismo, de los accionistas minori-
tarios. De este modo, se refuerzan las competencias de la junta general, con 
carácter general para todas las sociedades de capital, el reconocimiento de 
la facultad de otorgar instrucciones al órgano de administración en asuntos 
de gestión y el tener que someter a la junta general la aprobación de 
operaciones de adquisición, enajenación o aportación de activos operativos 
esenciales. Asimismo, para las sociedades cotizadas, se reduce el porcentaje 
fijado como necesario para el ejercicio de los derechos de minoría (fijando 
en el 3% del capital social, accionistas con derecho a voto), se incluye el 
derecho de impugnación de acuerdos sociales; ya que –salvo para acuerdos 
contrarios al orden público–, la legitimación se vincula a la titularidad de un 
determinado porcentaje del capital social (fijado con carácter general en el 1 
por ciento, y, en el caso de sociedades cotizadas, en el 1 por mil). 

Por otra parte, además, se han incorporado otras reformas de carácter 
técnico, como la determinación de la mayoría simple, quedando fijado 
este criterio como el general en las Sociedades Anónimas para la adopción 
de acuerdos por la Junta General. Asimismo, cabe destacar las reformas 
operadas relativas al derecho de información del accionista. En este sentido, 
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se amplían el cuadro de supuestos en los que cabe la oposición al otorga-
miento de la información solicitada (v.gr., por ser deficiente, entre otros), y, 
de igual modo, la posibilidad de impugnar los acuerdos sociales, alegando la 
conculcación del derecho de información. Y, en otro orden, hay que significar 
la reforma del impugnación de acuerdos sociales33.

Con respecto a los administradores / órganos de administración de 
las sociedades, destacan las modificaciones emprendidas con relación al 
funcionamiento del órgano de administración y al estatuto jurídico de sus 
miembros. Con ello, se trata de actualizar y reforzar el régimen jurídico 
relativo a los deberes de conducta, diligencia debida y su marco de respon-
sabilidad. De este modo, se hace hincapié en el deber de lealtad, y, por otra 
parte, se pretende mejorar la transparencia y el control del régimen de 
remuneraciones aplicables a los administradores.

Con todo, en síntesis, las principales aportaciones de esta reforma 
legal, pueden ser ordenadas en dos categorías: 

1  Las relativas a las Juntas de accionistas, que principalmente 
pretenden ampliar las competencias de la Junta general, y, 
asimismo, reforzar los derechos de todos los accionistas (conside-
rando a los accionistas minoritarios), al mismo tiempo que se trata 
de incrementar las garantías de transparencia informativa (asegu-
rando que los accionistas reciben la información necesaria o de su 
interés). 

2  Las relativas a los Consejos de administración, que, entre otros 
aspectos, están orientadas a reforzar el marco jurídico de los 
deberes y la responsabilidad de los administradores, y, además, a 
fomentar medidas de género, así como asegurar la profesionalidad 
de los consejeros. De igual modo, destaca la figura del “Consejero 
coordinador” (para el supuesto en que el Presidente del Consejo 

33 Al respecto, se elimina la distinción que existía entre acuerdos nulos y anulables. Fijándose 
una única categoría de acuerdos impugnables; asimismo, se desarrolla el concepto de 
“lesión al interés social”, permitiendo, de este modo, impugnar acuerdos sociales por 
abuso de mayoría; también, se amplía el plazo para impugnar acuerdos (plazo de un año, 
para las sociedades de capital y plazo de tres meses en el caso de las sociedades cotizadas). 
A su vez, la impugnación de acuerdos contrarios al orden público es imprescriptible. Por 
último, para evitar posibles abusos en el ejercicio del derecho de impugnación, se tipifican 
las conductas o supuestos en los no procederá impugnación alguna.
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fuera ejecutivo). Otras novedades: se reduce la duración del 
mandato a 4 años; se ordena de una forma más clara la fijación del 
régimen de remuneraciones y su procedimiento de aprobación por 
la Junta (obligatorio por mandato legal en sociedades cotizadas); 
en el mismo sentido, lo preceptuado en relación a la Comisión de 
auditoría, la Comisión de nombramientos y retribuciones.

Otras de las novedades más significativas, es la relativa al Informe 
anual de gobierno corporativo (IAGC)34 y al Informe anual sobre remune-
raciones de los consejeros. Al respecto del primero, se incorpora un nuevo 
artículo 540 en la LSC, que dicta el contenido mínimo necesario del IAGC 
(antes de esta reforma, se regulaba en el artículo 61 bis, apartados 1 a 6, de 
la Ley del Mercado de Valores (LMV); dicho artículo queda derogado). Y, de 
igual modo, como novedad (RSC) se incorpora al contenido básico de dicho 
Informe, la información sobre las medidas que en materia de “igualdad / 
género” y “justa equiparación del número de mujeres consejeras” se hubieran 
adoptado, en cada caso, con el fin de procurar que en el Consejo de adminis-
tración de cada entidad, concurra una presencia equilibrada de mujeres y 
hombres. Además, deberá contener la información relativa a las medidas 
acordadas, en su caso, por Comisión de nombramientos. Por otra parte, en 
el contenido del precitado IAGC se han de referir los Sistemas de control de 
riesgo implementados. Lo cual, supone una expresa referencia al sistema 
de gestión de riesgos corporativos que en cada caso se hubiera adoptado, 
siendo este punto una información relevante a efectos de supervisión, 
permitiendo evaluar su efectividad y grado de cumplimiento, entre otros 
aspectos de sumo interés jurídico, social/ambiental y económico-financiero. 
En otro orden de cuestiones, se dicta un nuevo artículo 541 LSC ofreciendo 
el nuevo contenido necesario del Informe anual sobre remuneraciones de 
los consejeros (esta materia, antes de esta reforma legal, se regulaba en el 
artículo 61 ter de la LMV). 

5 El nuevo Código de Buen Gobierno (CNMV, España 2015) 
En España, una vez realizada la reforma de la Ley de Sociedades de 

Capital (LSC), por la precitada Ley 31/2014, ha sido completada con la publi-

34 Con referencia a este tipo de documento o informe corporativo, vid. Alonso Ledesma 
(2006, p. 697 y ss.); Sánchez Calero (apud RODRÍGUEZ ARTIGAS, 2006, p. 1445 y ss.).
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cación, por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 
en febrero de 2015, del nuevo modelo autorregulatorio para el buen 
gobierno corporativo, titulado Código de buen gobierno de las sociedades 
cotizadas35. En el mismo se ofrece un cuadro actualizado de recomenda-
ciones (un conjunto de reglas o normas de carácter no imperativo) que, 
conforme reza su título–, van destinadas, principalmente, a las sociedades 
cotizadas (aquéllas sociedades anónimas cuyas acciones están admitidas a 
negociación en un mercado secundario oficial de valores). De este modo, la 
CNMV cumple lo encomendado por el Consejo de Ministros de 10 de mayo 
de 2013, aportando un conjunto de criterios que podrán ser estimados por 
cada entidad, incorporándolos a su propio sistema de autorregulación –el 
habilitado en cada caso–, y, a su vez, permiten evaluar e informar sobre su 
grado de cumplimiento. Al respecto, hay que señalar que este Código se 
podrá aplicar a los Informes de Gobierno Corporativo correspondientes a las 
cuentas de este 2015 y que se presentarán en el 2016.

Con este Código se pretende facilitar la regulación, con base a un 
modelo básico común, de los órganos de gobierno de las sociedades 
cotizadas, conforme a las directrices actuales internas y europeas (Unión 
Europea). De este modo, en nuestro país, el marco actual operativo con 
relación al gobierno corporativo de las sociedades cotizadas es “mixto”, ya 
que comprende y combina satisfactoriamente los dos enfoques (plenamente 
complementarios): el regulatorio (normas imperativas) y el autorregulatorio 

35 Texto publicado por la CNMV en febrero de 2015. Disponible en: <https://www.cnmv.es/
DocPortal/ Publicaciones/CodigoGov/Codigo_buen_gobierno.pdf> y <https://www.cnmv.
es/portal/Publicaciones/CodigosGov Corp.aspx>. Acceso en: 6 abr. 2015). Asimismo, 
disponibles en esta página web de la CNMV, los trabajos de la Comisión de Expertos en 
materia de Gobierno Corporativo (2013): (i) Estudio sobre propuestas de modificaciones 
normativas de la Comisión de Expertos en materia de Gobierno Corporativo. Madrid, 14 
de octubre de 2013. (ii) Resolución de 5 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado 
de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se nombran los vocales suplentes de la 
Comisión de expertos en materia de gobierno corporativo. (iii) Resolución de 21 de mayo 
de 2013, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se 
nombran los miembros de la Comisión de expertos en materia de gobierno corporativo. 
(iv) Orden ECC/895/2013, de 21 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 10 de mayo de 2013, por el que se crea una Comisión de expertos en 
materia de gobierno corporativo. Textos disponibles en: <https://www.cnmv.es/portal/
legislacion/COBG/COBG.aspx>. Acceso en: 8 mayo 2015.
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(normas voluntarias o recomendaciones básicas a implementar), que, a su 
vez, podrán ser ampliadas, según el grado de compromiso social/medio-
ambiental asumido o predispuesto de forma voluntaria por cada entidad 
(v.gr., en términos de RSC). Esto es, por un lado, han de regir los preceptos 
de obligado cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital (reformada 
y vigente) y otras disposiciones legales específicas aplicables. Y, por otro, a 
modo de complementar las anteriores, podrán adoptarse las recomenda-
ciones de buen gobierno del mencionado Código de Buen Gobierno. 

El nuevo Código, si bien contiene básicamente las recomendaciones 
que ya ofrecían sus precedentes –por orden cronológico –, el Informe 
Olivencia, el Informe Aldama, y, sobre todo, el “Código Conthe” de 200636, 
además, incorpora otras nuevas, conforme a las recomendaciones y directivas 
comunitarias europeas dictadas en materia de de gobierno corporativo de 
las sociedades cotizadas, así como el propio texto de la Ley de Sociedades 
de Capital. En concreto, este nuevo Código contiene 64 recomendaciones, 
ordenadas bajo 25 principios rectores para mejorar la transparencia de 
las sociedades mercantiles cotizadas. A su vez, las recomendaciones de 
este Código pueden ordenarse en tres categorías: (a) cuestiones o aspectos 
generales; (b) junta general de accionistas; y (c) consejo de administración.

A modo de resumen, las recomendaciones ofrecidas tienen como 
propósito mejorar la transparencia de la información financiera y no finan-
ciera que las sociedades cotizadas aportan a los distintos grupos de 
interés: accionistas, inversores, entre otros. Y, asimismo, proteger a los 
accionistas minoritarios. Entre las principales novedades, cabe destacar 
las siguientes: (a) La incorporación de nuevas medidas de transparencia 
en los órganos sociales, en especial en lo relativo a las Juntas de accionistas 
y en lo referente a la composición, funcionamiento y evaluación de los 
Consejos de Administración, y sobre la profesionalidad, retribución y respon-
sabilidad de sus miembros. Además, resulta especialmente significativo; (b) 
la incorporación de nuevas recomendaciones en materia de RSC. Sobre esta 

36 En nuestro país como en otros de nuestro entorno la conveniencia de informar sobre el 
gobierno corporativo de las entidades surgió inicialmente en el ámbito de la autorregu-
lación (el “Código Olivencia” de 1998, el “Informe Aldama” de 2003, el Código Unificado 
de Buen Gobierno o “Código Conthe” de 2006, y el actual Código de buen gobierno de las 
sociedades cotizadas, recientemente publicado por la CNMV en febrero de 2015.
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materia, digno es señalar que ya se ofrecían algunos aspectos o contenidos 
en el Código precedente – Código Unificado de Buen Gobierno o “Código 
Conthe” de 2006 –, y que ahora han sido actualizados o ampliados en el 
Código actual. De este modo, entre otras aportaciones, se citan: 

1  Incremento de consejeros independientes. Los consejeros no 
ejecutivos (dominicales e independientes) han de suponer una 
amplia mayoría en el Consejo. Así, los consejeros independientes 
representarán, al menos, la mitad del total de consejeros. 

2  Incremento del número de mujeres entre los consejeros integrantes 
del Consejo de administración (con ello, se pretende que para el 
año 2020, al menos, representen un 30% del total de miembros de 
dicho órgano de administración de las sociedades cotizadas). 

3  Reordenar el régimen de Remuneraciones de los consejeros, 
asegurando la transparencia. Caben las retribuciones variables 
de los consejeros ejecutivos, y se recomienda que aquellas que 
estén vinculadas a los resultados obtenidos por la sociedad en un 
ejercicio, respetando lo establecido en las normas de la entidad y 
asimismo, las observaciones del informe de auditoría externa. 

4  Controlar las remuneraciones de los directivos, limitando los 
posible “acuerdos de blindaje por resolución del contrato”. 

5  Incorporar sistemas de autoevaluación y evaluación externa de 
la actividad desempeñada por el Consejo y sus Comisiones, de 
forma periódica (una vez al año), y, asimismo, cada tres ejercicios, 
procederá una evaluación por tercera parte, objetiva e indepen-
diente, que ha de ser realizada por auditor/consultor externo. 

6  Incrementar y reforzar las competencias de la figura del Consejero 
coordinador. 

7  Reforzar el compromiso de lealtad y de tutela del Interés social. 
Así, el Consejo ha de actuar procurando el interés social, salvaguar-
dando, en todo caso, la solvencia y sostenibilidad de la empresa, 
pretendiendo maximizar su valor, y, además, adoptando las medidas 
oportunas con el fin de conciliar el interés social con los intereses 
de otros colectivos (clientes, trabajadores, proveedores, colabora-
dores), así como considerar el impacto social y medioambiental que 
sus prácticas o el desarrollo de la actividad económica/empresarial 
pudiera conllevar (prevención y minimización de riesgos /impactos 
negativos). 
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8  La Comisión de nombramientos y la Comisión de retribuciones, 
deben estar presentes en aquellas sociedades cotizadas con alta 
capitalización. Dichas comisiones actuaran de forma separada y han 
de estar integradas, en su mayoría, por consejeros independientes. 

9  En materia de los Informes de Responsabilidad Social Corporativa 
/ Memorias de Sostenibilidad37, son informes específicos sobre el 
sistema de gestión de RSC implementado que cada entidad tendrá 
que elaborar y emitir, de forma periódica, exponiendo con claridad 
y veracidad sus acciones y resultados. Estos documentos deben 
ser elaborados y emitidos como documento separado de otros 
informes corporativo. Con todo, cabe significar que esta tipología de 
documentos adquieren una función relevante, en aras de reforzar 
la transparencia informativa, y, a su vez, facilitar la evaluación 
continua o periódica sobre la gestión practicada por una entidad 
en materia de RSC y Responsabilidad medioambiental38.

En suma, la pretensión principal del nuevo Código es contribuir al 
perfeccionamiento de los sistemas de gobierno corporativo, reforzando la 
transparencia e integrando aspectos de RSC, hoy muy valorados. Con todo, 
se trata de asegurar una buena gobernanza, ya que ésta condicionará la 
reputación corporativa, la sostenibilidad y la competitividad de nuestras 
entidades39. Y, a su vez, de forma necesaria, se refuerza el régimen de control 
interno/externo, el régimen de responsabilidad de las sociedades cotizadas, 
procurando asegurar el cumplimento normativo, y, más allá, la incorporación 
“efectiva” de compromisos en materia de Responsabilidad Social.

Conclusión
Los modelos de gobierno corporativo han evolucionado, tratando de 

encaminar un nuevo paradigma empresarial. En este sentido, los escenarios 
de la crisis financiera global han propiciado la necesidad de examinar con rigor 
la conducta de los operadores en el mercado; y, a su vez, los Ordenamientos 

37 Para mayor detalle sobre este tipo de informes, vid. Dopazo Fraguío (2012, p. 279-305); 
Dopazo (2010, p. 6-24; 2010, p. 113-136).

38  Sobre esta temática específica, vd. Dopazo Fraguío (2010, p. 6-24 y 2010, p. 113-136).
39 En este sentido, Moreno (apud VARGAS, 2006, p. 187-223).
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jurídicos han de habilitar instrumentos eficaces de disciplina y supervisión 
de las entidades mercantiles. Con todo, cabe afirmar que, en el presente 
y a futuro, resultará esencial observar y valorar debidamente el gobierno 
de las empresas y su marco de responsabilidad40; y, por ello, se pretende 
aportar mayores garantías en aras de la sostenibilidad y la competitividad. 
En efecto, en el Derecho español, los modelos regulatorios y autorregula-
torios procuran avanzar hacia una mayor integración de los presupuestos 
(cualitativos) que supone la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). En este 
sentido, cabe estimar las últimas reformas legales promulgadas en España, 
en particular, la reforma de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), y, como 
necesario complemento a la misma, la publicación por la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV, España, febrero 2015) del nuevo Código 
de buen gobierno. Dicho Código ofrece un conjunto de recomendaciones 
destinado de forma específica –que no exclusiva– a las sociedades cotizadas. 
Al respecto, resulta de especial interés, significar el proceso de integración 
de la RSC en este ámbito jurídico, lo que supone reforzar el reconocimiento 
de este valor como activo empresarial. Ya que constituye un factor nuclear 
en aras de la configuración del buen gobierno corporativo o societario, en 
cada caso aplicable. Y, con todo, hoy, constituye, un presupuesto relevante 
para poder obtener la calificación de “empresa responsable y sostenible”. 

Relacionado con lo mencionado, en este contexto de reforma regula-
toria, el principio de transparencia informativa felizmente se extiende a la 
información no financiera o extra-financiera. En consecuencia, recobran 
especial interés nuevas herramientas de reporting del modelo de gestión 
corporativa y/o memorias de RSC o RSE, además de los tradicionales 
informes corporativos o societarios en materia económica y financiera. 
Todo ello, resultará fundamental a efectos reputacionales; y, en su caso, 
permitirá verificar –en la práctica–, la (buena) gestión y práctica operada por 
cada entidad, así como los compromisos sociales y ambientales asumidos, 
junto a su congruencia con las acciones emprendidas. Lo mencionado, ha de 
interesar a todo tipo de operador, y no sólo a las grandes empresas, socie-
dades mercantiles/sociedades cotizadas. Si bien, el grado de exigencia, al 
respecto, es mayor en el caso de esta última tipología societaria, a tenor de 

40 En especial ante la complejidad de los efectos producidos por la crisis global, con fuerte 
repercusión social, al respecto Pozo Fernández (2009, p. 30-33).
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la regulación vigente (LSC), y, a su vez, considerando el cuadro de recomen-
daciones aportadas para el buen gobierno de la sociedades cotizadas, 
publicado en nuestro país (CNMV, 2015).
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• RESUMO: Este artigo apresenta as principais novidades regulamentares 
ou padrões utilizados na atual lei espanhola, em termos de boa gover-
nança corporativa e transparência de informações, tudo em conformidade 
com as diretivas europeias mais recentes. Em particular, destina-se a 
identificar o valor da Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e a sua 
progressiva incorporação na nova geração de normas imperativas, em 
decorrência da recente reforma da Lei das Sociedades de Capital (LSC) 
– completada com a publicação do novo Código para o bom governo 
das sociedades cotadas (CNMV, Espanha, 2015). Tudo isso para ilustrar 
a evolução positiva dos novos modelos regulatórios e de autorregulação 
que regem os novos sistemas de governança.
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• RESUMEN: En el presente trabajo, referido al régimen concursal argentino, 
se destaca la importancia de la información para la toma de decisiones en 
los procesos concursales, se destaca la limitación de la información que la 
ley exige y se proponen concretas buenas prácticas para las investigaciones 
que el síndico debe hacer a efectos de conocer el patrimonio del deudor 
y de iniciar acciones de responsabilidad contra sus administradores y 
terceros.

• PALABRAS CLAVE: Concursos (reestructuraciones). Quiebra (falimento). 
Síndico (administrador). Información. Investigaciones. Buenas prácticas. 
Reglamentos.

1 La información como eje del sistema concursal
El sistema concursal importa, en cierto sentido, un régimen legal de 

atribución de “poder de decisión” y de reparto de “daños” ante el fenómeno 
económico de la insolvencia, los que se distribuyen entre el deudor, los diversos 
acreedores (financieros, proveedores, laborales o fisco), terceros (co-contra-
tantes; dependientes) y el propio Estado a través de sus órganos (juez, síndico, 
etc.), en proporciones que varían en cada país y en cada tiempo según sea 
la relevancia que se asigne en cada caso a la tutela del crédito, de la conser-
vación de la empresa, de los trabajadores y de los intereses fiscales.

En el caso del concurso preventivo, siendo su finalidad el logro de un 
acuerdo entre el deudor y sus acreedores que le permita una razonable 
reestructuración del pasivo y de la empresa de modo de poder continuar con 
sus actividades1, la clave es el reparto de poder para votar y para homologar 
una propuesta2.

Por su lado, en el supuesto de quiebra, como la finalidad es incautar 
y liquidar todos los bienes del deudor para repartir su resultado entre los 
acreedores y permitirles la mayor satisfacción posible de sus acreencias, la 
clave del sistema es el reparto de los daños.

Mas allá de sus diferencias, tanto el ejercicio del poder de decisión como 
la cuantía de los daños a repartir dependen de la información disponible, de 
lo que se deriva que ésta constituye un eje fundamental del sistema concursal.

Al respecto cabe señalar que, en el concurso preventivo, la información 
del juez, síndico y acreedores, sobre la real situación patrimonial, recibe un 

1 Ver Tonón (1988, p. 9).
2 Cabe destacar que el “Acuerdo Preventivo Extrajudicial” (APE) regulado por los arts. 69 y 

stes. de la Ley 24.522 participa de las mismas finalidades que el concurso preventivo aún 
cuando posee una estructura deficitaria. 
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tratamiento muy importante en el esquema legal en tanto se prevén como 
causales de impugnación o nulidad del acuerdo las circunstancias de oculta-
miento o exageración de activos y de exageración de pasivos (arts. 50 y 60 
LCQ).

Igualmente, en la quiebra, de la información dependerá el cumpli-
miento de sus finalidades: (a) de incautación, a efectos de tomar posesión de 
los bienes del deudor; (b) de recomposición patrimonial, destinada a hacer 
volver a la masa activa los bienes indebidamente sustraídos de ella; (c) de 
reparación de daños, relativa al ejercicio de acciones de resarcimiento; y (d) 
represivas, que implica la posibilidad de sanciones civiles (interdicción) para 
sacar del mercado al fallido y penales para castigar su conducta.

La importancia de la información en los concursos ha sido consagrada 
recientemente por la propia Corte Suprema de Justicia, la que ha declarado 
que la “absoluta transparencia informativa”, para que los acreedores puedan 
prestar conformidad o no a la propuesta, y para que el Tribunal pueda ponde-
rarla, es un requisito fundamental para la tutela del derecho de propiedad, 
contenido en la protección del crédito, como así para la vigencia del 
debido proceso y para que el procedimiento concursal cumpla su finalidad 
económico-social3.

2 La falta de información y la insatisfacción de los acreedores
Como derivación de los señalado precedentemente, la falta de 

información sobre la real situación del deudor y sobre las posibilidades de 
repago de los créditos determinan resultados indeseables, sea por vía de 
la aceptación forzada y homologación de propuestas insignificantes en el 
concurso preventivo, o por el no ejercicio de acciones de responsabilidad, 
recomposición o reintegración patrimonial en tiempo útil, o por la ausencia 
de medidas cautelares, en la quiebra.

Es que la situación patrimonial previa puede haber sido alterada al 
momento del concurso por actos revocables o que comprometen la responsa-
bilidad de sus autores como los de trasvasamiento empresario, vaciamiento, 
transferencias simuladas de bienes, creación de deudas ficticias, falta de 
integración de aportes, infracapitalización, continuación de actividades 
luego de la disolución, repartos indebidos de dividendos u honorarios, etc.

Igualmente, la posibilidad de que el tribunal posea información sobre 
la existencia de cesación de pagos real como presupuesto de apertura de los 

3 CSJN (apud MORO, 2009, p. 179 y stes.).
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procesos, la legitimidad de los créditos insinuados, la extraneidad de quienes 
aparecen como acreedores respecto del deudor, y la vigencia de la regla de 
igualdad entre los acreedores verdaderos, es una pieza fundamental para el 
funcionamiento del sistema (arts. 1, 32, 43, 52 y conc.; Cód. Penal, art. 180).

Paralelamente, la indebida compra de conformidades por el propio 
deudor o sus “partes relacionadas”4, lleva a la creación de mayorías ficticias 
o espurias cuya ignorancia puede llevar a la homologación indebida de 
acuerdos.

También la falta de información impide o dificulta juzgar sobre el 
carácter “abusivo” o no de una propuesta de acuerdo preventivo, o sobre si 
los bienes incautados son todos o solo una parte del patrimonio del fallido.

Todo el problema se magnifica si se computa que el concurso es un 
proceso que se desarrolla en “tiempo real”, o sea mientras la empresa 
continúa funcionando y el deudor agrava su situación, o mientras los activos 
se pierden o deterioran. 

Paralelamente, las pruebas de los hechos no informados ni conocidos 
oportunamente se van perdiendo con el tiempo y los plazos procesales no 
dan tiempo suficiente para una debida investigación.

De ello resulta que corresponde afirmar la existencia de una clara 
conexión entre la falta de información suficiente y la actual insatisfacción 
de los acreedores frente a los procesos concursales que deriva de sus 
costos, cargas, dilaciones y, sobre todo, de sus paupérrimos resultados, 
desproporcionados respecto de los que objetivamente podrían obtener de 
conocerse la real situación del deudor, de sus operaciones y de su patri-
monio.

3 La información legalmente exigida al deudor y las facultades de investi-
gación de los funcionarios

En materia de información exigida, se advierte que lo que debe 
obligatoriamente informar y presentar el deudor para la apertura de su 

4 El concepto de “partes relacionadas” está tomado del Dec. 1020/2003, que modificó 
el art. 73 de la Ley 17.811, y comprende a las siguientes personas en relación con la 
sociedad deudora: (a) directores, síndicos o gerentes de la sociedad; (b) personas físicas 
o jurídicas controlantes o con participación significativa en el capital social; (c) otra 
sociedad controlada por el mismo controlante; (d) ascendientes, descendientes, cónyuges 
o hermanos de cualquiera de las personas físicas de a y b; (e) las sociedades en que 
cualquiera de las personas de los apartados precedentes posean directa o indirectamente 
participaciones significativas en el capital social. 
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concurso preventivo (art. 11 incisos 1º a 7º LCQ) es insuficiente porque 
prescinde de datos relevantes que permitan conocer debidamente sus 
movimientos económicos, patrimoniales y financieros de los últimos años.

Tal sería el caso de: información sobre administradores y síndicos 
de los últimos cinco años, información sobre los accionistas y socios y 
sobre las sucesivas transferencias de acciones, fotocopias de las actas de 
asambleas y directorio, contratos de locación y otros de tracto continuado, 
organigrama de la empresa, listados de personal, listados de poderes de 
administración, balances de sumas y saldos desde el último cierre, avales 
de directores5, los ingresos y egresos de bienes de los últimos tres años, 
los contratos celebrados con las denominadas “partes relacionadas”, las 
historias bancarias, la evolución del cash flow, etc..

Es más, la ley ni siquiera requiere una elemental acreditación de la 
cesación de pagos mediante la presentación de una opinión contable que 
la justifique.

Por otra parte, a pesar de que el sistema contable es la pieza clave 
de toda la información empresaria (BELLO KNOLL, 2010, p. 197 y stes.) 
tampoco la ley exige en todos los casos la presentación de una contabilidad 
llevada en legal forma, lo que conspira contra la veracidad de la información 
y ha permitido abrir procesos sin registros contables suficientes6.

Por su parte, se puede lograr una propia quiebra sin dar información 
alguna a los acreedores (art. 86 primer párrafo).

También la información requerida para la apertura del APE (art. 72) es 
magra con el agravante de la falta de todo control posterior por un síndico o 
por los acreedores.

Sin embargo, se advierte que en materia de facultades legales de 
investigación de los funcionarios intervinientes en los procesos concursales, 
la ley es amplia.

En efecto, el art. 275 encomienda al síndico la averiguación de la 
situación patrimonial del concursado, los hechos que puedan haber incidido 
en ella y la determinación de sus responsables, debiendo efectuar las 
peticiones necesarias a tales fines.

5 Ver Rodríguez (Directora), Gacio y Sereni (autores), García Taddia (colab.) (2004, p. 122 y 
stes.). 

6 La existencia de contabilidad es fundamental para comprobar las actividades, operaciones 
y el patrimonio invocados por el deudor. Ver Favoir Dubois (Pater) y Favoir Dubois (H) 
(2008, p. 67). En consecuencia, la ausencia de registros contables compromete seriamente 
la veracidad de la información en el concurso debiendo ser sancionada con el máximo 
rigor. Ver Popritkin (2009, p. 328).
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Por su parte, el art. 274 dispone que el juez del concurso puede dictar 
“todas las medidas […] de investigación que resulten necesarias”, incluyendo 
la comparencia compulsiva de personas y la presentación de documentos, 
teniendo las mismas facultades el tribunal de alzada en los límites del 
respectivo recurso7.

También el Comité de Acreedores tiene “amplias facultades de infor-
mación” y la posibilidad de contratar profesionales para que lo asistan en su 
tarea con cargo a gastos del concurso (art. 260)8.

Finalmente, se le reconocen facultades de instar la investigación al 
fiscal de cámara en las impugnaciones concursales y en las quiebras, como 
derivación de la regla de legitimación procesal del art. 276.

4 Los informes y actos previstos por la ley y las prácticas existentes
Ahora bien, el problema es que tan amplias facultades no aparecen 

volcadas en concretas normas operativas o reglamentarias sino que la ley se 
limita a nominar algunos informes y actos que debe elaborar o practicar el 
síndico sin darles pautas metodológicas ni contenidos específicos o de detalle.

Sobre el particular, los casos expresamente mencionados por la ley son 
los siguientes:

(a) la auditoría legal y contable en materia laboral en el concurso 
preventivo (art. 14 inc. 11)9;

(b) el informa mensual sobre la evolución, fondos y normas legales y 
fiscales (art. 14 inc. 12)10;

(c)  las compulsas y medidas en la verificación de créditos (art. 33 y 200)11;
(d) la confección del informe general del art. 3912 (y 200), con conte-

nidos expresos pero limitados13;
(e) la incautación de los libros y documentos (88 inc. 4 y 180) y la inter-

ceptación de la correspondencia en la quiebra (114);
(f) las explicaciones del fallido en la quiebra (102 y 103).

7 “Rical S.A. s/quiebra” inc. por I.P.V., C. Civil, Circ. 1º, 17-12-93.
8 Lo que plantea la duda de si tales profesionales podrían ser detectives patrimoniales, 

solución que propiciamos.
9   Ver Mena (2009, p. 6 y stes.).
10 Ver Mena (2009, p. 32 y stes.).
11 Ver Rodríguez (Directora), Gacio y Sereni (autores), García Taddia (colab.) (2004, p. 55 y 

stes.).
12 Ver Favier Dubois (H) y D’ Angelo (1999, p. 1045 y stes.); Fronti de Garcia y Veigas (1998, 

p. 431 y stes.).
13 Ver Rodríguez (Directora), Gacio, y Sereni (autores), García Taddia, Laura (colab.) (2004, 

p. 117 y stes.).
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Frente a tales casos, las prácticas actuales son limitadas y se ordenan, 
fundamentalmente, a la confección del informe individual y del informe 
general en los concursos preventivos y en las quiebras.

Adicionalmente, en algunas quiebras se toman explicaciones y/o se 
forma el denominado “incidente de investigación” sin que existan pautas 
legales, reglamentarias ni prácticas para determinar en qué casos debe 
iniciarse el incidente y en cuales no, y cuando debe darse por concluido. 

Tampoco hay pautas ciertas sobre la metodología de desarrollo14, 
recursos15, duración16, obligaciones del síndico17, secreto18, medidas caute-
lares19 y resultados20.

Además, no son claros los efectos de la promoción del incidente 
de investigación sobre los plazos de prescripción o caducidad para el 

14 En el caso “Asociación Francesa Filantrópica s/quiebra”, C.N.Com., Sala A, 26-5-09, se 
rechazó que las audiencias de explicaciones se llevaran a cabo fuera del tribunal.

15 En el caso “Asistencia Integral de Medicamentos S.A. s/quiebra”, C.N.Com., Sala A, 19-7-07, 
se dijo que el síndico puede apelar una medida de prueba rechazada. Por su lado, en el 
caso “Banco Extrader S.A. s/quiebra” (C.N.Com., Sala D, 26-10-99), se falló en el sentido 
de que el fallido no puede apelar la formación del incidente por falta de agravio. 

16 En el caso “Banco Vallenar Cooperativo s/Incidente de revisión en “rodríguez Gabriel y 
otra s/quiebra s/casación”, Sup. Trib. de R. Negro, Viedma, 2-12-91, se dijo que el plazo 
de un año del art. 39 de la Ley 19.551 para la acción de dolo era suficiente para las inves-
tigaciones.

17 En el caso “Casa Chino Warnes S.A.”, C.N.Com., Sala D, 28-5-01, se dispuso la remoción 
del síndico que había promovido acciones abandonando el incidente de investigación 
y el de medidas cautelares, conforme dictámen fiscal; en el caso “Frechero, Osvaldo y 
Benitez, Margarita s/concurso preventivo”, se sancionó con pérdida parcial de honorarios 
al síndico que no investigó ni informó sobre una propuesta considerada abusiva.

18 En el caso “Asociación Francesa Filantrópica s/quiebra”, C.N.Com., Sala A, 26-5-09, se 
admitió el carácter reservado del incidente para asegurar las medidas instadas; En los 
autos “Armadaja SACyF s/concurso preventivo”, C.N.Com., Sala C, 11-4-03, se autorizó 
una reserva del incidente solo por treinta días si ya había pasado un año de tramitación 
reservada En el caso “Pablo Llosa S.A. s/quiebra”, (C.N.Com., 26-3-98; ED 5-11-98), se 
declaró inadmisible la actuación del fallido en el incidente de investigación. 

19 En autos “Retamar S.A. s/quiebra”, C.N.Com., Sala D, 3-10-02, se estableció que la 
inhibición general de bienes decretada en un incidente de investigación no caduca hasta 
que vence el plazo para iniciar la acción; En el caso “Chavanne, Juan Carlos s/quiebra”, 
C.N.Com., Sala D, 5-9-08, se conectó una medida de no innovar decretada en el incidente 
de investigación con una acción de simulación. 

20 En autos “Asturi, Felipe s/quiebra”, C.N.Com., Sala D, 8-6-97, se determinó que el incidente 
no puede concluir con una intimación bajo apercibimiento de ejecución, sino con el inicio 
de una acción.



470 Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-2014-2015

inicio de las acciones de recomposición y/o reparación patrimonial21. Al 
respecto, no existe jurisprudencia consolidada22, la doctrina no es pacífica23 
y se registra alguna calificada postura totalmente contraria al inicio de tales 
incidentes con invocación de la seguridad jurídica24.

Finalmente, cabe agregar que una de las vías actuales de investigación 
concursal se desarrolla en forma extra-concursal, cuando el síndico denuncia 
un hecho y/o un acreedor denuncia o querella y/o se forma una causa penal 
con motivo de la remisión del expediente por falta de activo en los términos 
del art. 233 de la ley concursal25.

5 Las conclusiones sobre la materia de un reciente debate académico
A efectos de considerar la situación actual respecto de la investigación 

en los procesos concursales resulta útil tener en cuenta las conclusiones de 
un reciente debate académico sobre el tema, que fueron las siguientes:

21 Recuérdese que la acción revocatoria concursal se refiere a actos producidos dos años 
antes de la quiebra (art. 116 LCQ) y que caduca a los tres años de la declaración de quiebra 
(art. 124); La acción de extensión de quiebra caduca a los seis meses desde el informe 
general en la quiebra directa, desde el vencimiento de la exclusividad o del plazo del cram 
down, o desde que queda firme la quiebra indirecta (art. 163); La acción de responsabi-
lidad concursal comprende actos anteriores a la cesación de pagos real (art. 174) y 
prescribe a los dos años desde la quiebra: La acción de dolo debe iniciarse dentro de los 
noventa días desde la verificación del crédito (art. 38). 

22 En el fallo “Wolffmetal SAIC s/quiebra s/incidente de extensión de quiebra”, C.N.Com., 
Sala B, 30-3-00, se inició una corriente que entendió que el incidente suspendía los plazos 
de prescripción. Siguiendo esa línea se ubica el reciente fallo de la C.N.Com., Sala A, en 
autos “Biocrom S.A. c/Surar Pharma S.A. s/extensión de quiebra”, del 14-8-09.

23 Verla en el trabajo de Truffat (2009, p. 527), donde postula la aplicación de la suspensión 
del art. 3890 del código civil cuando del incidente de investigación resulte la existencia de 
acciones dolosas del deudor que impidieron el ejercicio anterior de las acciones judiciales.

24 Es la postura de Rubin (2010, p. 1 y stes.). Si bien no la compartimos, marca la imperiosa 
necesidad de clarificar y dar seguridad a la materia.

25 Al respecto, en el caso “Pellene, Blanca Perla s/quiebra”, C.N.Com., Sala D, 4-9-09, se 
consideró que no correspondía la remisión automática al fuero penal por falta de activo 
sin una previa evaluación de la situación concreta del caso ya que ello importaría una 
presunción contraria al principio de inocencia, disponiéndose, en el caso, la no remisión. 
Por nuestro parte, consideramos que es la ley la que establece una presunción legal y que 
solo puede desvirtuarse en la jurisdicción represiva.
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(a) La investigación concursal es un trabajo interdisciplinario tendiente 
a recuperar los activos desviados (mediante el inicio de acciones 
judiciales) y a reducir los pasivos indebidos (por vía del control del 
proceso de verificación). La actitud del síndico no debe ser extrema 
(investigando todo o nada) sino razonable.

(b) Una herramienta de análisis para utilizar en el proceso de inves-
tigación es el principio contable de la “partida doble” por el cual 
todo negocio debe tener una contraprestación y, frente a un pasivo 
insinuado, debe haber un activo que sea su “causa” y que debe ser 
localizado (Domingo Rodríguez).

(c) El denominado “incidente de investigación” no es un “incidente 
procesal”, en los términos del art. 280 de la Ley 24.522, ya que nada 
se resuelve en el mismo. Tampoco es una actuación preliminar 
ni prueba anticipada, sino que se trata del encausamiento de la 
“actividad investigadora del síndico”. Tramita por separado por un 
tema de ordenamiento. Es reservado porque no afecta al fallido ya 
que nada resuelve (Miguel Bargalló).

(d) El plazo de investigación puede durar hasta que venzan los plazos 
de las posibles acciones a entablar. Si prosigue el trámite después 
de vencido el plazo de la prescripción, se puede tener al mismo por 
dispensado, en los términos del art. 3980 del código civil, solo si su 
“resultado” (no su trámite) arroja la situación prevista por dicha 
norma: maniobras dolosas del deudor (Daniel Truffat).

(e) El trámite del incidente no da lugar a recursos del fallido dada su 
naturaleza de desprendimiento práctico de la actividad del síndico 
donde nada se resuelve. Sin embargo, en caso de decretarse 
una medida cautelar, debe hacerse público el incidente y darse 
la oportunidad de apelar. El incidente no constituye prueba en 
sí mismo sino recolección de indicios, los que luego requerirán 
trámite de validación en la acción respectiva.

(f) Como metodología resulta necesario proponer inicialmente la vincu-
lación de los hechos con las concretas acciones a iniciar y medidas 
a pedir. Las medidas pueden consistir en informes a los registros 
dominiales, pedidos de antecedentes bancarios, requerimientos a 
los acreedores, a los trabajadores, explicaciones al fallido, etc.

(g) En cualquier momento del proceso concursal, incluso en el concurso 
preventivo, puede iniciarse un incidente de investigación.

(h) Resulta conveniente la reglamentación del incidente de investi-
gación estableciendo claramente cuáles son las partes que pueden 
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intervenir, el plazo para el trámite, las causas de la reserva y la 
posibilidad de tomar audiencias en las oficinas del síndico26.

6 La exigencia pretoriana de mayor información al deudor
Por todo ello consideramos, en primer lugar, que debe exigirse mayor 

información al deudor sobre su situación patrimonial y sobre las operaciones 
realizadas en los últimos años.

Entendemos que, no obstante lo establecido expresamente por la ley 
actual, una interpretación pretoriana y extensiva de las normas vigentes, 
realizada a petición del síndico y/ de los acreedores, y a cargo del juez 
concursal conforme a las facultades del art. 274, puede completar la infor-
mación exigiendo mayores elementos al deudor.

A esos fines cabe sugerir:

(a) En el momento de presentación en concurso, información sobre 
administradores y síndicos de los últimos cinco años, información 
sobre los accionistas y socios y sobre las sucesivas transferencias 
de acciones, fotocopias de las actas de asambleas y directorio, 
contratos de locación y otros de tracto continuado, organigrama de 
la empresa, listados de personal, listados de poderes de adminis-
tración, balances de sumas y saldos desde el último cierre, avales 
de directores, los ingresos y egresos de bienes de los últimos 
tres años, los contratos celebrados con las denominadas “partes 
relacionadas”, las historias bancarias y la evolución del cash flow de 
los últimos dos años.
Además un informe contable que acredite la cesación de pagos en 
base a los elementos de contabilidad de gestión de los que resulte27.

(b) En el momento de presentación de la propuesta de acuerdo preventivo, 
un plan de empresa o presupuesto, que incluya un balance y un 
cash flow proyectados de los que surja tanto la factibilidad de 

26 Las conclusiones corresponden al consenso logrado entre panelistas y público en la Reunión 
Académica del 5 de mayo de 2010 del Instituto de Derecho Comercial de la Universidad 
Notarial Argentina, realizada en la Capital Federal, la que contó como  Expositores a los 
Dres. Domingo O. Rodríguez, E. Daniel Truffat y Miguel Federico Bargalló, y fueron formu-
ladas por el Dr. Eduardo M. Favier Dubois (H), como Director.

27 No vemos obstáculo en que un contador informe sobre tal situación dada la competencia 
que resulta del propio art. 39, incs. 1º y 6º, y en base a elementos propios de la contabi-
lidad de gestión.
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cumplimiento de la propuesta como la no factibilidad de mejora. 
Asimismo un cálculo del valor presente de la propuesta, indicando 
la tasa de descuento aplicada, y una comparación entre éste y el 
resultado de una eventual liquidación, computando a éstos últimos 
fines tanto los detrimentos derivados del cierre de la empresa 
como los incrementos producidos por las eventuales acciones de 
recomposición patrimonial y de responsabilidad28.
También podrían formularse reglamentaciones judiciales en tal 
sentido, por vía de las Cámaras de Apelaciones respectivas.
Finalmente, sería deseable una reforma legislativa que incremente 
sustantivamente los datos a aportar por el deudor para acudir a 
los procesos de insolvencia, siguiendo las pautas de otros ordena-
mientos concursales.

7 La enunciación de un repertorio de conductas ilícitas de los administra-
dores societarios con relevancia concursal

En materia de hechos que pueden ser investigados y probados, resulta 
interesante la creación por parte de la doctrina de un repertorio de concretas 
conductas antijurídicas de la deudora y de sus administradores, de modo de 
que puedan servir de hipótesis para la investigación.

Tales conductas deben estar vinculadas tanto con los presupuestos de 
las acciones típicas de responsabilidad concursal (art. 173 LCQ), responsa-
bilidad societaria en la quiebra (art. 175), revocatoria concursal (art. 119) 
y extensión de quiebra (art. 161 incs. 1º, 2º y 3º), cuanto respecto de las 
acciones atípicas (FAVIER DUBOIS (H), 2000, p. 451).

En tal sentido, y si bien no tienen vigencia legal al no existir la “calificación 
de conducta”, las conductas descriptas en el art. 235 de la Ley 19.55129, con 
la reforma de la Ley 22.917 (“conducta fraudulenta) resultan válidas descrip-
ciones de actos sancionables. A ellas habría que sumar conductas modernas 
como el trasvasamiento, la infracapitalización y el vaciamiento empresario, 

28 Se trata del principio expresado en el art. 52, inc. “b”, nro. iv), el que exige, para que la 
comparación sea seria, ponderar el resultado de las eventuales acciones referidas. Ver las 
críticas a una comparación meramente nominal en Richard (2009, p. 195 y stes.).

29 Vgr. Ocultar activos, suponer gastos, simular deudas, enajenaciones indebidas, retención 
de fondos, adquisiciones a nombre de terceros, dividendos ficticios, negarse a explica-
ciones, no presentar libros, etc.
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todas las que, en su caso, deberán poseer los elementos intencionales que 
exige la legislación actual30.

También en materia de conducta de los administradores, las reglas 
del Decreto 677/2001, art. 8º, y las introducidas por ese Decreto en la Ley 
17.811, en el nuevo art. 77, sobre la lealtad y diligencia de los administra-
dores de sociedades cotizadas resultan sumamente ilustrativas y aplicables a 
todas las sociedades por lo que pueden integrar el repertorio31.

8 La construcción de metodologías de investigación concursal
En el punto consideramos y propiciamos la construcción de especí-

ficas metodologías “de investigación concursal” que puedan aplicarse, en 
concreto, a conocer los hechos y responsabilidades en los casos de insol-
vencia, como así para el rastreo de personas, de bienes y de operaciones, 
utilizando las herramientas disponibles a tal fin.

A dichos fines, no podrá aplicarse un método único sino que corres-
ponderá diferenciar los casos en los que confluyen la existencia de un sistema 
contable con la de una empresa que está funcionando, de aquellos casos 
donde no confluyen, sea porque no hay sistema contable y/o porque no hay 
empresa en funcionamiento (quiebra), los que se exponen a continuación.

8.1 Existencia de un sistema contable y empresa en funcionamiento
Los elementos, métodos y herramientas que en estos casos se vienen 

aplicando, y que deberían ser sistematizados y especializados, son los 
siguientes.

8.1.1 Los métodos de la “auditoría contable”
Al respecto, corresponde recordar que la auditoría consiste en el 

examen de un objeto para determinar si se aplicaron determinadas normas 
para su confección, siendo caracterizada la “auditoría contable” como la 
revisión de la contabilidad de una empresa. 

30 El derecho comparado aporta también reglas particulares de infracciones societarias con 
relevancia concursal, como es el caso del Derecho Español, aplicables a nuestro estudio: 
ver los arts. 164 y 165 de la ley concursal española que establecen supuestos de califi-
cación culpable y la presunción de dolo o culpa grave en determinados casos.

31 Se trata de: (a) la prohibición de usar bienes sociales e información confidencial; (b) de 
aprovechar las oportunidades de negocios de la sociedad; (c) obligación de ejercer sus 
facultades solo para los fines sociales; (d) de velar para evitar el conflicto de intereses; (e) 
de la carga de la prueba en cabeza del director en la duda sobre la lealtad.
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Se trata de un trabajo de “atestiguación” de información financiera 
que consiste en la comparación entre esa información y un estándar que 
debió considerarse para su preparación (NEWTON, 2009, p. 9 y stes.).

Como es sabido, la auditoría contable tiene por objetivo obtener 
suficiente satisfacción con respecto a la validez de las afirmaciones conte-
nidas en los estados contables (SLOSSE; GORDICZ; GAMONDÉS, 2009, p. 32), 
en el caso los de la deudora, habiendo sido definida como “el examen de 
información por parte de una tercera persona, distinta de la que la preparó 
y del usuario, con intención de establecer su razonabilidad dando a conocer 
los resultados de su examen a fin de aumentar la utilidad que tal información 
posee” (SLOSSE; GORDICZ; GAMONDÉS, 2009, p. 4).

La metodología prevé etapas de planificación, ejecución y conclusión, y 
ciertos procedimientos sustantivos: (a) Indagaciones al personal de la empresa 
(oral o escrita, ver nivel, corroborar con otros); (b) Procedimientos analíticos 
(comparaciones con otros períodos o frente a variaciones); (c) Inspección 
de documentos respaldatorios y otros registros contables(documentos 
externos, originales); (d) Observación física (recuento de activos tangibles); 
(e) Confirmaciones externas (información de terceros por escrito, positivas, 
negativas, directas o ciegas); (f) Utilización de especialistas (actuarios, 
tasadores, ingenieros, geólogos) y g) Muestreos (de atributos o de variables) 
(SLOSSE; GORDICZ; GAMONDÉS, 2009, p. 50 y stes.).

En el punto cabe afirmar que los procedimientos de auditoría contable 
son pacíficamente admitidos por la doctrina con carácter general para la 
actuación del síndico concursal (ARGERI, 1991, p. 414, n. 171)32, siendo consi-
derados como “informes especiales” los que la ley le exige hacer e, inclusive, 
respecto del informe general, se lo podría catalogar como un “informe extenso” 
dentro de la RT 7 de la FAPCE (WAINSTEN, 2001, p. 9059, n. 91).

No obstante, en algunos casos la aplicación de las reglas y procedi-
mientos será mas intensa, como en el supuesto del informe del art. 14 inciso 
11º33, o el del informe individual sobre los créditos34, donde se aplica llana-
mente la Resolución Técnica de la FACPCE n. 7º35 aun cuando se destacan 
algunas diferencias de aplicación en los diversos casos.

32 Ver Rodríguez (Directora), Gacio y Sereni (autores); García Taddia (colab.) (2004, p. 267).
33 Ver Mena (2009, p. 7 y stes.).
34 Salvo en materia del “muestreo”, ver Mena (2009, p. 151).
35 Ver Rodríguez (Directora), Gacio y Sereni (autores), García Taddia (colab.) (2004, p. 64 y 

stes.). 
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De todos modos, juzgamos relevante, sobre esas bases, construir un 
sistema de “auditoría concursal”.

8.1.2 Las reglas y principios del “análisis e interpretación de estados 
contables”

Si bien se trata de una práctica también realizada por los auditores, se 
refiere no a la faz inicial de “comprobación” sino a una etapa posterior de 
“análisis” de los datos recolectados y de la información verificada.

Dicho análisis permite establecer determinadas “ratios” económicos, 
financieros, de rotación, de rentabilidad, etc., en base a ejercicios compa-
rativos de las diversas cuentas de la contabilidad en los distintos períodos.

En dicho ámbito, el síndico debe realizar balances comparativos, anali-
zarlos en forma vertical y horizontal, evaluar la razonabilidad de las causas 
del concursamiento, analizar los retiros de socios, las políticas de dividendos, 
los costos financieros, las políticas de comercialización, la planificación 
de la producción, los incrementos de stocks, la financiación de activos no 
corrientes con pasivos de corto plazo, los costos de explotación, la política 
del personal36, los pagos por entrega de bienes o de obligaciones posconcur-
sales37, la relación entre el capital propio y el capital ajeno, estableciendo las 
diversas “infracapitalizaciones” (económica, financiera, aparente, operativa 
y legal) (RIGLOS, 2002, p. 69 y stes.), entre otros análisis posibles.

8.1.3 Los procedimientos de las “pericias contables”
Las técnicas y procedimientos empleados para la realización de las 

pericias contables, tanto en los fueros donde rige el procedimiento civil (civil, 
comercial, laboral, administrativo) como en los del procedimiento penal38, 
resultan también aplicables en la labor del síndico en cuanto experto investi-
gador, valuador e informante del tribunal y de los acreedores, lo que permite 
detectar y comprobar fraudes e irregularidades39.

Si bien las reglas generales están en los respectivos códigos proce-
sales40, existen procedimientos específicos que, en algunos casos, han sido 
reglamentados41 y pueden ser útiles para nuestro estudio.

36 Ver Rodríguez (Directora), Gacio y Sereni (autores), García Taddia (colab.) (2004, p. 130).
37 Ver Mena (2009, p. 208).
38 Ver Popritkin (agosto 2009, p. 29 y stes.).
39 Ver Popritkin (2009, p. 14 y stes.).
40 Machado Schiaffino (1989, p. 77 y stes.).
41 Ver Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, Centro de 

Estudios Científicos y Técnicos (CECYT), Popritkin, Mariscotti, y Sabor (1989).
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8.1.4 La investigación en el caso de “la contabilidad informática”
En las tres metodologías precedentes debe ponderarse la existencia de 

sistemas contables y de registros informáticos, y las necesidades especiales 
que la investigación concursal exige satisfacer en materia de incautación42, 
captación de datos y valor probatorio43.

8.2 Inexistencia de sistema contable y/o de empresa en funcionamiento
En tales casos, que pueden presentarse en un concurso preventivo 

abierto sin un sistema adecuado de contabilidad o donde la misma no es 
confiable, o en una quiebra directa donde ni siquiera aparecen los registros 
contables, la aplicación de las pautas precedentemente referidas (auditoría, 
análisis contable y pericial) encuentra serias dificultades y, a veces, solo 
puede hacerse parcialmente.

42 Al respecto, corresponde aquí destacar las Conclusiones de la “Jornada Sobre Derecho 
y Contabilidad Informática” realizada en la Universidad Notarial Argentina el 6 de junio 
de 2000, las que contaron con el consenso mayoritario de una calificada concurrencia 
integrada por abogados, contadores, funcionarios de la autoridad de contralor, peritos 
y síndicos concursales, y son las siguientes: “1. Condicionamiento de la legalidad de la 
contabilidad informática: La circunstancia de que una sociedad comercial haya sido 
autorizada para sustituir sus libros por medios informáticos de registro (art. 61 de la Ley 
19.550) no resulta suficiente para considerar que su contabilidad está “llevada en legal 
forma”. A tal efecto deberán verificarse en cada caso: (a) la transcripción del sistema en 
el libro de inventarios y balances llevado en legal forma; (b) el efectivo cumplimiento del 
sistema oportunamente autorizado; (c) que dicho cumplimiento mantiene al presente la 
inalterabilidad y verificabilidad de las registraciones. 2. Compulsa por perito contador: 
El perito contador, para dictaminar sobre una contabilidad informática, debe tener 
acceso directo y material al control de todo el sistema y a todos los datos registrados, 
con prescindencia de cualquier intervención de los operadores de la empresa investigada. 
Al tal fín, si el perito no posee conocimientos especiales, deberá requerir la designación 
judicial de un experto auxiliar licenciado en sistemas. 3. Solicitud de concurso preventivo: 
La constatación e intervención de los libros por el Tribunal, previstas por el art. 14, inc. 5°, 
de la Ley 24.522, cuando se trate de una sociedad que lleva su contabilidad por medios 
informáticos (art. 61 de la Ley 19.550) debe realizarse mediante diligencia judicial en la 
sede social que consistirá en el copiado íntegro de sus registraciones contables (back up) 
en soportes que serán archivados en el tribunal. La diligencia deberá realizarse dentro del 
tercer día, en la forma que disponga el Tribunal en cada caso, y su frustración importará el 
desistimiento del concurso preventivo (art. 30 de la Ley 24.522)”. 

43 Ver nuestro trabajo “El concepto de contabilidad regularmente llevada en materia de 
contabilidad informática en el art. 287 de las nuevas normas de la I.G.J. (resol. 7/05)” 
(apud GRISPO, 2005, p. 53).
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Además, puede ocurrir que, aún existiendo contabilidad y empresa en 
marcha, deban investigarse cuestiones ajenas a la propia contabilidad o que 
son extra contables.

En todos los supuestos indicados, juzgamos conveniente agregar otras 
herramientas de investigación, como son las siguientes:

8.2.1 Las metodologías de la investigación criminal
La “investigación criminal” sigue cierto ordenamiento y cumple deter-

minados procedimientos sucesivos y concatenados de interés para nuestra 
materia, a saber: conocimiento inicial del hecho, comprobación del hecho, 
diligencias preliminares, formulación de hipótesis, planeamiento de la inves-
tigación, recopilación y obtención de información, fuentes de información, 
manejo de informantes, la entrevista, el análisis de la información, la esque-
matización de relaciones y el informe de investigación”44.

Tal investigación criminal utiliza los elementos de la “criminalística”45, 
la que estudia el modo de investigar y probar los diversos delitos, en base 
a ciertos principios46, y, en materia de información, distingue las etapas 
de acopio, selección, análisis y transmisión en el proceso de inteligencia 
(ESCOBAR, 2008, p. 179 y stes.).

Algunos de los procedimientos referidos se encuentran expresamente 
legislados en los códigos de procedimiento en materia penal, pudiendo 
destacarse las medidas de investigación de los funcionarios policiales del 
art. 183 del código de procedimientos penal nacional47. Otros surgen de las 
prácticas existentes en la materia por parte del personal policial y judicial.

44 Ver Lopez Calvo y Gomez Silva (2006, p. 77 y stes.).
45 La criminalística puede definirse como la disciplina autónoma que concurre al auxilio de un 

proceso judicial utilizando técnicas, procedimientos y métodos brindados por las ciencias 
auxiliares, que le permiten identificar y esclarecer los distintos indicios que conectan, a 
través de ellos, al autor con el hecho en sí”. Tal es el concepto de Zajaczkowski (apud 
JUAN, 2004, p. 34).

46 Son los principios de “acción”, “participación”, “intercambio”, “coincidencia”, “de recon-
strucción”, “prudencia” y “certidumbre”. Ver Juan (2004, p. 42).

47 Si bien el incidente de investigación concursal guarda algunas similitudes con la “instrucción 
penal”, el primero carece en su metodología de las herramientas del segundo (escuchas, 
allanamientos, secuestros, etc.), y posee diversa finalidad, ya que su resultado se limita 
al eventual “inicio” de una acción y no consiste en un “procesamiento” y elevación de la 
causa a plenario.
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8.2.2 Las herramientas procedentes de otras investigaciones patri-
moniales

Podemos señalar, como áreas de interés, las metodologías y prácticas 
de los expertos en investigaciones patrimoniales, como es el caso de los 
investigadores sobre lavado de dinero, los “sabuesos” de la AFIP, los liqui-
dadores de siniestros y expertos de compañías se seguros, los detectives 
privados y los expertos en recuperos patrimoniales de entidades financieras

Asimismo, como técnica utilizable destacamos la de captación y 
entrecruzamiento, inteligente y direccionado, de datos obtenidos por vía de 
“internet”, relativos a personas, bienes, domicilios, operaciones, etc., sean 
resultantes de la red global, de facebook, o de bases de datos públicas y 
privadas, lo que técnicamente se denomina skip tracing.

9 La consolidación doctrinaria de presunciones judiciales
Paralelamente, es necesario establecer criterios consolidados de 

apreciación de los elementos recolectados utilizando razonamientos lógicos 
que permitan construir presunciones sobre titularidades de bienes, opera-
ciones simuladas, testaferros48, controlantes, administradores de hecho y, en 
particular, relativas a que determinados activos, hoy en poder de terceros, 
pertenecieron y/o siguen perteneciendo al deudor y/o a los responsables de 
la insolvencia.

Los criterios prácticos a aplicar para el análisis y construcción de las 
presunciones tendientes a desvirtuar las apariencias creadas serían, entre 
otros, los siguientes:

(a) El orden natural de las cosas y su modificación en el caso;
(b) Los actos sin causa justificada;
(c) La capacidad económica de las partes;
(d) La bancarización de las operaciones;
(e) El mantenimiento del poder de control sobre recursos supuesta-

mente enajenados.

A tales fines puede acudirse a la experiencia y reglas de las siguientes 
áreas:

48 Ver Favier Dubois (Pater) y Favier Dubois (H) (2008, p. 5).
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1 El modelo de las acciones civiles de simulación
Se trata de los casos consagrados por la jurisprudencia clásica en 

materia de acciones de simulación (art. 959 y conc. del Código Civil), 
donde se han presumido insinceros actos, contratos y conductas cuando 
se presenta alguno o algunos de los siguientes elementos que evidencian 
la “causa simulandi”: (a) innecesariedad; (b) enajenación global del patri-
monio; (c) relaciones de parentesco o estrecha confianza entre las partes; (d) 
antecedentes personales; (e) falta de capacidad económica del adquirente49; 
(f) precio vil; (g) retención de la posesión por el supuesto enajenante; (h) 
excesivo formalismo; (i) momento de la celebración; (j) lugar de celebración; 
A ellas se suman las actitudes procesales de versión de hechos anormales, 
falta de explicitación debida, conducta obstruccionista y mendacidad50.

2 El modelo contable de la partida doble
La partida doble es un método de registración contable por el cual las 

anotaciones de cada hecho se efectúan al menos en dos cuentas y sus saldos 
deben balancearse (FOWLER NEWTON, 2007, p. 113 y stes.). Por derivación 
de tal método, todo pasivo registrado en el estado de situación patrimonial 
del deudor debe tener su necesario correlato en el ingreso de un activo, o en 
la existencia de bienes fundantes del crédito (“no hay deudor sin acreedor”), 
que deben ser rastreados51.

3 El modelo de la interposición societaria
Se trata de los casos en que se invoca el cambio de control societario, 

por venta del paquete accionario a un tercero, pero se mantienen los mismos 
administradores52.

En el punto cabe destacar que, a nuestro juicio y a partir de la RG 7/03 
de la Inspección General de Justicia de la Nación, consolidada en la RG 7/05, 
la utilización de sociedades off shore implica una presunción hominis de 
interposición personal indebida53.

49 Ver Rodríguez (Directora), Gacio y Sereni (autores), García Taddia (colab.) (2004, p. 152).
50 Ver Mosset Iturraspe (2001, p. 316 y stes.). Ver los últimos fallos en la reseña titulada 

“Simulación”. Jurisprudencia Agrupada, La Ley, 3-5-10, nro. iv, p. 11.
51 Se trata de una práctica consolidada en materia de síndicos concursales. Ver cap. 5.
52 Se trata de un caso de “retención de la posesión” en la medida en que se mantiene la 

administración societaria por parte del supuesto “tradens”.
53 Ver Favier Dubois (H) (2005, p. 8).
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4 El modelo de las presunciones fiscales
También en materia fiscal existen numerosas presunciones 

(NAVARRINE, 2006, p. 37 y stes.) que, aún admitiendo prueba en contra, 
permiten tener por justificadas vinculaciones entre empresas que aparecen 
formalmente como independientes, tal como las que resultan de los arts. 8 
incs. “a” y “b” de la ley de impuesto a las ganancias respecto de operaciones 
de importación y exportación (Ley 20.268 con sus modificaciones) (REIG, 
1997, p.103 y stes.), o la existencia de operaciones de venta o de prestaciones 
de servicios ocultados (art. 18 de la Ley 11.683 de procedimiento tributario) 
(GIULIANI FONROUGE; NAVARRINE, 2005, p. 181 y stes.).

5 El modelo de las “operaciones sospechosas” de la UIF
Según la “Guía de transacciones inusuales o sospechosas” de la Unidad 

Internacional de Información Financiera (UIF), son operaciones sospechosas 
aquellas transacciones que de acuerdo con su magnitud, y los usos y 
costumbres de la actividad de que se trate, resulten inusuales, sin justifi-
cación económica o jurídica, o cuya complejidad sea inusitada o injustificada.

Si bien el síndico no está previniendo ni sancionando el lavado de 
dinero, las pautas utilizadas pueden servirle para determinar la desviación 
de activos de la deudora y posibilitar su rastreo. 

A esos efectos, cabe recordar que se consideran sospechosos, entre 
otros casos, el uso de asesores financieros, legales u otros para hacer 
figurar sus nombres como directores, representantes o fiduciarios con poca 
o ninguna participación comercial, cualquier operación relacionada con 
paraísos fiscales, pagos de sumas de dinero por servicios no especificados, 
compra-venta a precios significativamente superiores-inferiores a los del 
mercado, transacciones inusuales, utilización de cuentas no identificables, 
inversiones en activos físicos o proyectos sin flujo de fondos justificable, 
cancelación anticipada de prestamos, compra venta de metales preciosos/
obras de arte, contratación de pólizas de seguros de vida con cargo a los 
resultados de la sociedad y posterior cancelación anticipada y la existencia de 
funcionarios o empleados de la empresa que muestran cambios repentinos 
en su estilo de vida o que utilizan su propio domicilio para recibir documen-
tación de clientes (ZARAGOZA AGUADO, 2006).
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10 La protección de secretos
Un problema que debe también afrontarse es el de las normas sobre 

protección de secretos que pueden interferir en la recolección de datos por 
el síndico54.

Al respecto, cabe recordar la existencia del delito de violación de 
secretos55 y la vigencia del secreto bancario56, del secreto fiscal57 y del secreto 
bursátil58, entre otros59.

A nuestro juicio, el interés público de los procedimientos concursales, 
que hace caer expresamente la privacidad de la correspondencia (art. 88, 
inc. 6º, y 114 de la Ley 24.522) debe hacer ceder estos secretos y autoriza al 
juez concursal a relevar de los mismos a los interesados60.

11 Algunas propuestas para la investigación por parte del síndico
Con carácter provisorio, y como base para desarrollos posteriores 

proponemos las siguientes ideas:

54 Entendemos que no resulta aplicable la ley de confidencialidad 24.766 por cuanto se 
refiere a la adquisición de información secreta comercial “de manera contraria a los usos 
comerciales honestos” (arts.1º y 11), mientras que el síndico lo hace en cumplimiento de 
sus deberes concursales.

55 El art. 156 del código penal reprime al que “teniendo noticia, por razón de su estado, 
empleo, oficio, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, 
lo revelare sin justa causa” y el art. 244 del Cód. Proc. Penal ordena al testigo que se 
abstenga de declarar en estos casos, bajo pena de nulidad, salvo relevamiento por su 
cliente o que se trate de una invocación errónea del deber por tratarse de un hecho no 
comprendido en el mismo.

56 Art. 39 de la Ley 21.526, secreto limitado a las operaciones pasivas y que cede ante un 
requerimiento judicial.

57 Art. 101 de la Ley 11.683 de secreto a las declaraciones juradas, manifestaciones e 
informes de los contribuyentes bajo la pena del art. 157 del código penal, el que solo 
cede en las cuestiones de familia o en la investigación de delitos criminales por cuestiones 
comunes directamente vinculadas. Ver Pontiggia, Viviana Graciela “El secreto fiscal”, ED, 
28-4-10, pag.5.

58 Arts. 46 y 48 de la Ley 17.811 y art. 7 del Dec. 677/01. Ver Difino (2009, p. 1 y stes.).
59 Cabe señalar que el secreto bancario cede ante el requerimiento judicial y que el secreto 

fiscal en muchos casos se soslaya por vía de la propia documentación que el Fisco presenta 
al síndico y/o al expediente en el momento de verificar el crédito o en las actuaciones 
administrativas previas.

60 Ver en forma análoga, en materia de investigación de activos ilícitos, la posición de 
Magalhaes (apud BARREIRA DELFINO-CAMERINI, 2010, p. 519 y stes.).
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11.1 Diferenciar las etapas de investigación
En el orden secuencial y temporal, pueden distinguirse tres etapas 

diversas, a saber:

1 La investigación ordinaria 
Se trata de la investigación necesaria que, en todos los casos sin 

excepción, el síndico debe realizar a los fines de los diversos informes que le 
exige la ley (ver cap. 4º) y, en particular, a los efectos del informe general del 
art. 39 de la Ley 24.52261. 

2 El incidente de investigación
Es la etapa contingente, posterior al informe general, que se abre 

solo en el caso de que se haya configurado una hipótesis sobre hechos que 
podrían dar lugar a una acción. En la misma se procura ratificar y completar los 
indicios y pruebas colectados con anterioridad y aportar nuevos elementos 
de mayor convicción.

3 La demanda judicial
Para el caso que el resultado del incidente de investigación haya 

confirmado la hipótesis inicial, o aportado otra con igual grado de evidencia, 
y previa la autorización de los acreedores que pueda corresponder según la 
naturaleza de la acción, se inicia la demanda judicial y se ofrecen como prueba 
los elementos colectados en las dos etapas anteriores para ser validados en el 
proceso contencioso. Durante su desarrollo podrán surgir nuevas evidencias 
a tener en cuenta en el momento de los alegatos o recursos.

11.2 Pasos y metodología a seguir por el síndico como investigador
Siguiendo los enseñanzas de la investigación criminal, como así las 

reglas de auditoría, de análisis de estados contables y periciales, proponemos 
los siguientes procedimientos:

• Primera Etapa
(a) Conocimiento y comprobación del hecho: la caída en cesación de 

pagos de un patrimonio solvente;

61 Ver Mena (2009, p. 178), donde destaca la necesidad de la investigación previa al informe 
general.
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(b) Diligencias preliminares (investigación ordinaria): Compulsas, entre-
vistas, pedidos de informes. A tales efectos, como elemento de 
control, deberá confeccionar una planilla con las diligencias reali-
zadas y a realizar;

(c)  Análisis y formulación de hipótesis sobre las causas de la cesación 
de pagos, sus responsables y la eventual configuración de hechos 
que autoricen acciones típicas y atípicas;

(d) Presentación de la hipótesis en el informe del art. 39.

• Segunda etapa
(a) Planeamiento de la investigación. Preguntas que hay que responder;
(b) Enumeración de las fuentes de información (personas, documentos, 

constataciones, registros contables, etc.);
(c) Inicio del incidente de investigación. Ofrecimiento de prueba;
(d) Producción de la prueba. Primero los testigos y al final el fallido y 

demás sospechosos;
(e) Análisis de los datos y elementos colectados. Entrecruzamiento 

crítico (skip tracing);
(f) Esquematización o diagrama (mapa) de los vínculos, relaciones y 

operaciones, entres personas, bienes y lugares;
(g) Informe final (cierre del incidente de investigación).

• Tercera etapa
(a) Pedido de autorización a los acreedores (en su caso);
(b) Inicio de la demanda y ofrecimiento de prueba;
(c) Análisis de la prueba. Alegatos y recursos.

11.3 Medidas comunes de investigación
En cualquiera de las etapas, según el proceso de que se trate, el síndico 

deberá, entre otras, realizar las siguientes tareas: (a) ubicar al deudor o a sus 
administradores si están ausentes (Secretaría Electoral, Registros personales, 
“Localiza”, etc.); (b) entrevistar o citar a explicaciones al acreedor peticionante 
de la quiebra, a los acreedores laborales, dependientes, y a los proveedores 
relevantes; (c) ubicar el legajo de la sociedad en el Registro Mercantil (el 
societario y el contable); (d) pedir información a diversos registros según 
las actividades del deudor (CENASA, Junta de Granos, etc.)62; incautar los 
libros sociales y recabar informes sobre sus rúbricas; (e) auditar y analizar la 

62 Ver Mena (2009, p. 194).
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información contable de que disponga; (f) conseguir las carpetas bancarias y 
los legajos fiscales; (g) pedir informes sobre cuentas al Banco Central, sobre 
activos actuales o anteriores a los registros de dominios y sobre juicios a 
las Cámaras de apelaciones (laboral, etc.); (h) compulsar el principal, los 
incidentes, los pedidos de verificación y todos los juicios atraídos; (i) pedir 
los papeles de trabajo al contador del deudor si correspondiere; (j) llamar a 
explicaciones al fallido y/o a sus administradores y/o socios.

11.4 Características del incidente de investigación en la quiebra
No se trata de un incidente concursal, en los términos del art. 280, con 

contestación, prueba y control del fallido, sino un cuaderno por separado 
para diligenciar las medidas de prueba que el síndico solicita y el tribunal 
ordena.

Debería tener una duración pautada de seis meses63, sin perjuicio de 
su prórroga fundada y ser secreto para el deudor y demás personas que 
pudieran obstaculizar la investigación.

11.5 Investigaciones en concurso preventivo y APE
Debe quedar claro que la investigación no se limita a la quiebra sino 

que en los concursos preventivos y en los acuerdos preventivos extraju-
diciales (APE) hay importantes materias que, según el caso, deberían ser 
investigadas, vinculadas a las causales de impugnación del art. 50 LCQ, tales 
como la situación patrimonial previa y postconcursal; el voto de los acree-
dores ante ventajas especiales (art. 180 del Cód. Penal), compra de votos y 
causales de exclusión de votos; pagos indebidos a los acreedores y actos que 
exceden la administración ordinaria.

11.6 La investigación en sede penal
En caso de denuncia del síndico o querella de algún acreedor, los resul-

tados del proceso penal aportarán valiosos elementos para ser utilizados 
como prueba en el proceso concursal.

12 La elaboración de buenas prácticas y los aportes del Derecho Contable
Finalmente, consideramos necesario, mediante un ejercicio de 

doctrina, jurisprudencia y práctica, la construcción y elaboración de las 
buenas prácticas en materia de información e investigación concursal.

63 Dicho plazo se infiere del previsto entre el informe general y el inicio de la acción de 
extensión de quiebra en el art. 163, segundo párrafo.
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Inicialmente se proponen:
(a) La confección de interrogatorios inteligentes para el fallido, sus 

administradores, socios, cómplices, trabajadores, acreedores y 
para el peticionante de la quiebra;

(b) La creación de un repertorio de fuentes públicas que pueden ser 
consultadas;

(c) La creación de un repertorio de fuentes privadas a consultar;
(d) La fijación de pautas para detectar la actuación de testaferros y 

poder llegar a los principales;
(e) La elaboración del repertorio de concretas conductas antijurídicas 

de los administradores;
(f) La elaboración de los pasos y metodologías de investigación;
(g) La construcción de reglas presuncionales específicas. 

A esos fines, teniendo en cuenta que una de las áreas del denominado 
“Derecho Contable”64 está constituida por las prácticas profesionales inter-
disciplinarias en materia concursal, comprometemos desde ya los aportes 
del recientemente creado Instituto Autónomo de Derecho Contable65 e 
invitamos a los lectores a sumarse a la iniciativa66.

64 El Derecho Contable es una ciencia cuyo objeto está constituido por las relaciones inter-
disciplinarias entre el Derecho, en cuanto Ciencia Jurídica, y la Contabilidad en sus 
aspectos científicos y técnicos.- Comprende las recíprocas influencias entre Derecho y 
Contabilidad incluye tanto el área privada como el área pública. Abarca, en particular, 
las áreas del Derecho Empresarial, Contractual, Societario, Concursal, Procesal, Pericial y 
Penal; las áreas de la Información, Valuación, Exposición y Registración Contable; las áreas 
de la Auditoría, Tributación y Prevención de delitos, como así las relativas a las nuevas 
tecnologías y a su influencia sobre el Derecho y sobre la Contabilidad. Ver los trabajos 
de Favier Dubois (Pater), en particular el titulado “¿Qué es el derecho contable? Hacia la 
construcción del derecho contable en Argentina” (2008, p. 833).

65 El “Instituto Autónomo de Derecho Contable”, cuyo presidente honorario es el Dr. 
Eduardo M. Favier Dubois (pater), es una asociación civil recientemente creada, con 
pretensión de convertirse en una ONG, que agrupa a profesionales del Derecho y de 
las Ciencias Económicas con objetivos de investigación, docentes y profesionales, 
entre los que se cuenta “la elaboración, proyecto, recopilación, evaluación, difusión y 
promoción de las mejores prácticas profesionales interdisciplinarias entre los profesio-
nales del Derecho y de las Ciencias Económicas, en particular en las áreas de la Práctica 
Empresarial, Pericias Civiles y Penales, Sindicatura Societaria, Sindicatura Concursal, 
Investigaciones Patrimoniales y Auditoría” (www.iadeco.org).

66 Agradecemos remitir comentarios, opiniones o iniciativas al correo: emfavierdubois@
favierduboisspagnolo.com.
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13 La reglamentación del incidente de investigación concursal
Finalmente, sería de mucho valor que quienes poseen facultades 

reglamentarias sobre los sujetos intervinientes en los concursos dictaran las 
reglamentaciones respectivas.

Nos referimos a la posibilidad de que los Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas, vía la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas, reglamenten, así como lo hicieron con la función del 
síndico societario (RT n. 15), la actuación del síndico concursal en su rol de 
investigador en los procesos67.

Igualmente, las Cámaras de Apelaciones, por vía de superintendencia, 
podrían incorporar normas en sus Reglamentos relativas a la materia68.

67 Siguiendo los lineamientos de dicha Resolución Técnica, podría dictarse una relativa al 
desempeño del contador público como síndico concursal, previendo expresamente: 
(a) responsabilidades; (b) condiciones básicas de actuación; (c) normas sobre informes 
concursales; (d) una “guía de tareas” para cada una de las obligaciones previstas por la 
ley; (e) una “guía de control sobre libros contables”, y (f) modelos para los informes. En 
forma adicional a los informes y actuaciones expresamente previstos por la ley (ver cap. 
4 de este trabajo), debería haber una “guía de tareas” para el incidente de investigación.

68 Cabe recordar, en el punto, que el Reglamento de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial ya contiene concretas disposiciones en materia del desempeño de los síndicos 
en los procesos concursales por lo que bien podría reglamentar otros aspectos prácticos 
como son las investigaciones. Las disposiciones están contenidas en el art. 108 y 108 bis 
que establecen “Los síndicos y liquidadores, en el ejercicio de las funciones que la ley 
pone a su cargo, deberán ajustarse a las siguientes normas:
(a) Con el informe que prescribe el art. 39 de la Ley 24.522, acompañarán un detalle mes 
a mes, de los ingresos y egresos operados en el período informativo, desde el día de 
presentación en concurso o auto declarativo de quiebra en las empresas en las que se 
haya declarado la continuación de la explotación, hasta el último día del mes anterior de 
la fecha fijada para la presentación del citado informe, y (b) Observación rigurosa de la 
obligación impuesta en el art. 179 “in fine” de la ley de la materia; art. 108 bis (Informes 
arts. 35 y 39) (art. incorporado por Acuerdo de este Tribunal de fecha 25.8.04. Readecu-
ación dispuesta por Acuerdo del 27.5.09) Dentro de las 48 horas de la presentación en 
soporte papel de los informes previstos en los artículos 35 y 39 de la ley de concursos y 
quiebras, los síndicos deberán incluir los) mencionados informes y sus modificaciones o 
ampliaciones ulteriores, en el caso en que existiesen, en formato PDF, en la página web 
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Los síndicos serán responsables de la 
autoría del documento electrónico y de que su contenido sea idéntico al presentado en 
soporte papel. La presentación por medio del sistema indicado en el párrafo anterior, 
no releva a los síndicos de la que les incumbe efectuar en forma escrita y que por ley 
corresponde en cada uno de los concursos en que intervienen”.
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A tales fines, la doctrina debería formular propuestas que tuvieran 
suficiente consenso y experimentación como para ser aprobadas. 

Ello hasta tanto una reforma legal, que también propiciamos, provea 
soluciones sustantivas a la cuestión y un procedimiento claro, transparente 
y útil, pudiendo señalarse al efecto lo establecido por el art. 168 de la Ley 
22/2003 concursal de España en materia de legitimados para aportar datos69. 

Conclusión
En el marco de la dialéctica del pensamiento, y al solo efecto de incen-

tivar un debate sobre estos temas, formulamos las siguientes conclusiones 
y propuestas:

1 La información es el eje del sistema concursal tal como ha sido 
reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

2 Una de las causas de los magros resultados que para los acreedores 
tienen los procesos concursales es la carencia de información y de 
investigación suficiente que permita el efectivo conocimiento del 
activo y del pasivo como así de los actos de insolventación y de sus 
responsables. 

3 La ley concursal es limitada en cuanto a la información exigible y si 
bien es amplia en materia de facultades investigativas, resulta muy 
estrecha en cuanto a las medidas de implementación sin que las 
prácticas actuales resulten suficientes. 

4 Por tales motivos se proponen como buenas prácticas a adoptar, y 
hasta tanto medie una reforma legislativa, las siguientes:

5  La imposición de mayores exigencias informativas a los deudores por 
vía pretoriana, principalmente en la presentación concursal y en la 
propuesta de acuerdo preventivo; 

6 La construcción de una metodología especial de investigación de la 
insolventación con elementos de la auditoría contable, del análisis 
de estados contables, de las pericias contables, de la contabilidad 
informática, de las investigaciones penales y de las investigaciones 
patrimoniales.

69 Conforme dicha norma, dentro de los diez días de la publicación de la aprobación del 
convenio o de la apertura de la liquidación, cualquier acreedor o persona que acredite 
interés legítimo puede apersonarse y ser parte en la sección de calificación del concurso 
como culpable, alegando por escrito cuanto considere relevante; ver Dasso (2009, p. 592).
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7 El establecimiento de criterios doctrinarios consolidados en materia 
de valoración de hechos y presunciones admisibles siguiendo los 
modelos de la acción de simulación, de la partida doble, del control 
societario y del lavado de dinero.

8 La creación de un repertorio de concretas conductas reprochables 
de los administradores utilizando como base las descriptas para la 
derogada calificación de conducta, las del mercado de capitales y las 
que brinda el derecho comparado;

9  La formulación de una interpretación que permita superar las restric-
ciones impuestas por las normas que tutelan los secretos.

10 La reglamentación de la labor del síndico y de los concretos proce-
dimientos y criterios a aplicar en los incidentes de investigación 
concursales, sea por vía de acordadas de las cámaras de apela-
ciones y/o de resoluciones técnicas de los consejos profesionales de 
ciencias económicas.
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• ABSTRACT: This work, based on the bankruptcy regime in Argentina, 
highlights the importance of information for decision making in bankruptcy 
proceedings, as well as highlights the limitations of the information that 
the law requires, and proposes good concrete practices for investigations 
that the liquidator must do in order to know the assets of the debtor and 
to start indemnity claims against its directors and third parties.
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DUBOIS (H), Eduardo M. Favier. As investigações em processos concursais: 
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• RESUMO: Este trabalho, baseado no regime de falência da Argentina, 
destaca a importância da informação para a tomada de decisão nos 
processos de falência em destaque, o que limita as informações exigidas 
por lei e boas práticas para as investigações propor tensões concretas que 
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os receptor deve fazer, a fim de conhecer o património do devedor e para 
iniciar acções de indemnização contra seus diretores e terceiros.

• PALAVRAS-CHAVE: Competições (reestruturação). Falência. Trustee 
(administrador). Informações. Investigações. Boas práticas. Regulamentos.
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Sobre a Possibilidade da Reformatio in Melius
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• SUMÁRIO: Introdução. 1 Reformatio in melius: um tema polêmico. 
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• RESUMO: O artigo trata da possibilidade de, em um recurso exclusivo da 
defesa, ser melhorada a situação do réu que não recorreu do decisum.

• PALAVRAS-CHAVE: Recurso exclusivo da defesa. Reformatio in melius. 
Possibilidade.

Introdução
É conhecida a polêmica sobre a possibilidade de adoção da chamada 

reformatio in melius. Assim, em recurso exclusivo da acusação, seria possível 
a reforma da situação do réu para melhor? Exemplifica-se: somente o Minis-
tério Público apela da sentença condenatória para aumentar a pena imposta 
ao réu. Poderia o Tribunal negar provimento ao recurso e, além disso, absolver 
o réu? A primeira crítica que se formula diz respeito ao uso da terminologia 
reformatio in melius, ou seja, uma reforma para melhorar a situação do réu. 
Não haveria, em rigor, uma reforma para melhor em benefício do réu, já que 
ele, na verdade, deixou de recorrer, tendo se conformado com a decisão que, 
por isso, lhe é definitiva, sendo, pois, um estranho ao recurso. Haveria, isto 
sim, uma reformatio in pejus para a acusação, única a recorrer e que acabou 
vendo sua situação agravada, pois, pretendendo a majoração da pena, viu 
ser negado seu recurso e, ademais disso, absolvido o réu. Ocorreu, pois, uma 
reforma para pior na situação do recorrente. 

De qualquer sorte, a questão é das mais tormentosas, merecendo 
posicionamentos distintos na doutrina e debates acalorados na jurispru-
dência. 

1 Reformatio in melius: um tema polêmico
A respeito da reformatio in melius, no entendimento de uma parcela dos 

operadores do Direito, por força do princípio do tantum devolutum quantum 

*  Promotor de Justiça do Estado de São Paulo. Professor Universitário. Mestre em Direito 
pela Universidade Estadual Paulista (Unesp).



496 Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-2014-2015

appelatum, não pode o Tribunal melhorar a situação do réu em recurso 
exclusivo da acusação, pois, se assim o fizesse, estaria julgando ultra petita. 
Ademais, se o réu intimado da sentença não recorreu, o mesmo ocorrendo 
com seu defensor, a sentença, no que diz respeito a eles, assume ares de imuta-
bilidade, não havendo motivo para que, apenas a acusação recorrendo, venha 
a ser melhorada a situação do condenado. Afinal, se o réu, o único que sentirá 
na pele as consequências da condenação, não recorreu, pode-se concluir 
que ele se acha plenamente conformado com a decisão. Da mesma forma, 
se seu defensor, a despeito do conhecimento técnico que possui, também se 
manteve inerte, implica concluir pelo acerto da sentença. 

Nessa linha segue o ensinamento de Demercian e Maluly (2001, p. 
502), ao assim se manifestarem:

[...] parece-nos mais adequado o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, no sentido de que o limite do efeito devolutivo 
deve obedecer o princípio tantum devolutum quantum 
appelatum, não podendo o recurso reverter contra quem o 
interpôs e obrigando o Tribunal a apreciar exclusivamente a 
matéria que foi objeto do pedido nele contido. 

Greco Filho (1997, p. 361), por sua vez, diz que “o respeito aos 
limites objetivos do recurso é rigoroso. Se houver algo a corrigir em favor 
do acusado, que se utilize o habeas corpus de ofício”. No entendimento de 
Mirabete (2005, p. 715), a única alternativa que resta ao condenado, caso 
vislumbre alguma injustiça no julgado e ante a impossibilidade de o Tribunal 
repará-la, é a revisão criminal. Também Espínola Filho (1976, p. 314) repudia 
a adoção da chamada reformatio in melius. 

Outra corrente, porém, afirma não ter cabimento que o Tribunal, ao se 
deparar com uma evidente injustiça, não possa corrigi-la de ofício, mesmo 
sem recurso da defesa. Tourinho Filho (2003, p. 425), com a profundidade 
de análise que lhe é peculiar e com ampla menção à doutrina estrangeira, 
salienta: 

[...] se o Ministério Público apela para agravar a pena, nada 
obsta possa o órgão ad quem agravá-la, mantê-la, diminuí-la ou, 
então, absolver o réu. Se este foi condenado pelo órgão de 1o 
grau por uma infração e absolvido por outra, num simultaneus 
processus, havendo apenas recurso do Ministério Público 
objetivando convolar a absolvição em condenação, nada 
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impede possa o Tribunal, entendendo que a condenação foi 
iníqua, proferir decisão absolutória, malgrado a regra do tantum 
devolutum quantum appelatum, explica-se tal particularidade. 
É que o Estado, por intermédio de seu órgão oficial acusatório, 
que é o Ministério Público, não teria, como não tem, nenhum 
interesse na manutenção de uma sentença iníqua. (TOURINHO 
FILHO, 2003, p. 425) 

Acrescentaríamos: se o Tribunal pode conceder habeas corpus de ofício, 
providência que ninguém jamais contestou ante os termos peremptórios do 
§ 2o do art. 654 do Código de Processo Penal (CPP), “quando no curso do 
processo verificarem que alguém sofre ou está sofrendo na iminência de 
sofrer coação ilegal”, por qual razão estaria impedido de corrigir evidente 
injustiça? Ou a negação de um benefício, expressamente previsto em lei, ao 
réu condenado, não implicaria coação ilegal? 

Sugerir-se o caminho da revisão criminal, como única alternativa 
àquele que foi injustamente condenado, não aparenta ser o mais correto. 
Primeiro, porque a revisão deve atender a pressupostos e requisitos próprios 
para seu conhecimento, impedindo, ou pelos menos dificultando, outrossim, 
a ampla produção da prova, nela vigorando, ainda, o in dubio pro societate, 
em prejuízo do condenado. Segundo, porque a revisional exige o trânsito 
em julgado da sentença condenatória para, somente depois, ser ajuizada. 
Com isso, perde-se tempo e, pior, causa-se evidente constrangimento ilegal 
ao sentenciado que, embora merecedor de imediato benefício, ver-se-á 
na contingência de recebê-lo somente depois, na propositura da revisão 
criminal – demora que é inadmissível, mesmo que concedida a liminar na 
revisional. Aliás, mostra não fazer sentido que o mesmo Tribunal esteja 
impedido de melhorar a situação do réu no julgamento da apelação, mas 
possa fazê-lo em seguida, no julgamento da revisão. E, por derradeiro, em 
razão de que a revisão, caso acolhida, poderá acarretar gravame ao Estado, 
vendo-se obrigado, dependendo do caso concreto, a indenizar seu autor, na 
exata dicção do art. 630 do CPP. 

Sob a ótica da teoria geral dos recursos, não admitir a melhora na 
situação do réu que não recorreu, mostra ser mesmo a posição mais coerente. 
Vale lembrarmos, porém, a observação de Sady de Gusmão (apud ESPÍNOLA 
FILHO, 1976, p. 316), ao salientar que, “de fato, repugna ao tribunal, verifi-
cando estar o acusado sujeito a uma pena injusta, se sirva do argumento 
de lógica, em homenagem exclusiva à técnica e ao formalismo, para deixar 
perdurarem tão funestas conseqüências”. 



498 Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-2014-2015

Trata-se mais, assim, de uma questão de equidade que, de resto, não 
deve causar a estranheza que tanto impressiona aqueles que defendem a 
impossibilidade da reformatio in melius. Basta que se confira o disposto no 
art. 580 do CPP, que trata do chamado efeito extensivo dos recursos. Nele 
se vê, com todas as letras, a possibilidade de se estender o efeito de deter-
minado recurso ao corréu que não recorreu, desde que o motivo não seja de 
caráter pessoal. Imaginemos a situação na qual dois réus foram condenados 
por fumarem tabaco na via pública. Apenas um deles recorreu e o Tribunal, 
ante a evidente atipicidade da conduta, absolveu o apelante e também 
o corréu inerte, estendendo-lhe o efeito do recurso. Não teria o menor 
cabimento, em face do absurdo da decisão, que o Tribunal mantivesse a 
condenação deste último. 

Suponhamos, agora, que a condenação por fumar na via pública 
se volte contra apenas um réu, único que fora denunciado. O Ministério 
Público apelou para majorar a pena imposta, quedando-se inerte o réu (por 
ignorância) e seu defensor (por negligência). Teria cabimento impedir-se 
o Tribunal de absolver o réu? Por qual razão lógica, no exemplo anterior, 
se pôde estender ao corréu que não apelou a absolvição e, neste último 
exemplo, estaria inibido o Tribunal de, desde logo, absolver o sentenciado? 

Haverá quem diga que, nesse caso, o Ministério Público seria preju-
dicado. É de se ver, contudo, que o Parquet não está comprometido apenas 
com a condenação, que deve perseguir a todo custo. Muito mais que 
isso, o Ministério Público encarna um espírito superior de justiça, a quem 
não interessa, por consequência, uma condenação que não retrate, com 
exatidão, tal perfil. Daí defendermos a posição de que se admita a reformatio 
in melius, a ser reservada, por óbvio, a casos de evidente equívoco do juízo a 
quo e sempre com a prudência que se espera de um Tribunal. 

Na jurisprudência o tema também suscita polêmicas, com posiciona-
mentos divergentes dos Tribunais Superiores. 

O STJ, após alguma hesitação, em seus julgados mais recentes, inclina-
-se, francamente, pela admissão da reformatio in melius1. É o que podemos 
conferir, nesse aspecto: 

1 Embora encontremos decisões não admitindo a reformatio in melius: RT 805/551, 
748/579 e REsp. 72.745/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 6a T., DJ 22.04.1997, p. 14.458.
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Em sede de recurso exclusivo da acusação, o Tribunal não está 
impedido de, ao constatar patente erro na condenação, corrigir 
a sentença, amenizando a situação do réu, dada a relevância 
que a Justiça deve conferir à liberdade humana. O que é vedado 
no sistema processual penal é a reformatio in pejus, como 
inscrito no art. 617, do CPP, sendo admissível a reformatio in 
melius, o que ocorre na hipótese em que o Tribunal, ao julgar 
recurso da acusação, diminui a pena prevista do réu2. 

Ou, ainda:

Nada há que impeça a reformatio in mellius em face de recurso 
exclusivo do Ministério Público. Isto porque a impugnação do 
Ministério Público não guarda em seu bojo limitações ao poder 
do juízo ad quem. Tanto é que o mesmo Ministério Público 
que acusa pode, ante a fatos novos, pleitear a absolvição. Se o 
tribunal pode conceder habeas corpus ex officio, nada impede 
que, ante a recurso exclusivo da acusação, abrande-se a situação 
do acusado. (REsp. 168.557/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 5a T., 
j. 13.09.2000, DJ 18.12.2000, p. 224) 

No STF, costuma-se dizer que é tranquila a posição contrária à refor-
matio in pejus. E, de fato, é o que se constata do julgamento do ReCrim 
108.479/SP, Rel. Min. Moreira Alves, 1a T., DJU 05.02.1988, p. 1.383, cuja 
ementa possibilita-nos extrair o ensinamento segundo o qual “É firme a 
jurisprudência do STF no sentido de que ofende o art. 574 do CPP a decisão 
que, na ausência de recurso do réu, se serve do da acusação, que visa a 
exasperar a pena, para minorá-la”3. 

Podemos verificar, no entanto, que se trata de julgado já antigo. Mais 
recentemente calhou a essa Corte apreciar a questão, quando se entendeu 
pela impossibilidade da reformatio in melius, tendo sido Relator o então 
Ministro Francisco Rezek4.

2 REsp. 437.181/SP, Rel. Min. Vicente Leal, 6a T., j. 01.04.2003, DJ 28.4.2003, p. 269.
3 Também nesse sentido: RT 612/439.
4 RTJ 112/471.
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Conclusão
A admissibilidade da reformatio in melius é, pois, tema polêmico, ainda 

objeto de intenso debate. No entanto, a matéria não foi ainda ventilada 
durante a composição atual do Supremo Tribunal Federal. Aguardam aqueles 
que militam no campo do processo penal a manifestação dessa mais alta 
Corte brasileira.

BATISTA PINTO, R.  About the possibility of reformatio in melius. Justitia, São 
Paulo, v. 204/205/206, p. 495-500, Jan./Dec. 2013-2014-2015.

• ABSTRACT: The article deals with the possibility to, in a unique capability 
of defense, improve the defendant situation that has not appealed the 
decisum.
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Transação Penal (Lei no 9.099/1995), 
Confisco de Bens e Julgamento do RE nº 795567, 

perante o Supremo Tribunal Federal

Ronaldo BATISTA PINTO*

• SUMÁRIO: Introdução. 1 A jurisprudência dos Tribunais Superiores do 
Brasil. Conclusão. Referências.

• RESUMO: O artigo examina a questão do destino de bens confiscados 
após a sentença que homologou a transação penal de que trata a Lei nº 
9.099/1995.

• PALAVRAS-CHAVE: Transação penal. Confisco de bens. Sentença homolo-
gatória de transação penal. Natureza jurídica.

Introdução
Discussão travada com frequência diz respeito à possibilidade de que, 

uma vez firmado acordo de transação penal, previsto no art. 76 da Lei nº 
9.099/1995, é devido o confisco de bens relacionados à prática delituosa. 
Para orientar essa resposta é preciso que, antes, investiguemos a natureza 
jurídica da sentença que homologa a transação penal, isto é, se se trata 
de uma sentença meramente declaratória constitutiva, com seus efeitos, 
portanto, restritos ao acordo ou se, mais que isso, cuida-se mesmo de uma 
sentença de natureza condenatória. 

No sentido deste último entendimento é o pensamento de Mirabete 
(2002, p. 152-153), ao destacar: 

[...] a sentença homologatória da transação tem caráter 
condenatório e não é simplesmente homologatória, como 
muitas vezes tem-se afirmado. Declara a situação do autor do 
fato, tornando certo o que era incerto, mas cria uma situação 

* Promotor de Justiça do Estado de São Paulo. Professor Universitário. Mestre em Direito 
pela Universidade Estadual Paulista (Unesp).
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jurídica ainda não existente e impõe uma sanção penal ao autor 
do fato. Essa imposição, que faz a diferença entre a sentença 
constitutiva e a condenatória, que se basta a si mesma, à 
medida que transforma uma situação jurídica, ensejará um 
processo autônomo de execução, quer pelo Juizado, quer pelo 
Juiz da Execução, na hipótese de pena restritiva de direitos. 

A essa sentença o saudoso autor dá o nome de sentença condena-
tória imprópria (MIRABETE, 2002, p. 152-153). Esse entendimento guarda 
consonância, aliás, com o teor do § 4º, do art. 76, da Lei dos Juizados (Lei no 
9.099, de 26 de setembro de 1995), ao dispor que, “acolhendo a proposta 
do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena 
restritiva de direitos ou multa” (grifamos). E, antes, o art. 72 dispõe que, 
na audiência preliminar, “o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da compo-
sição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena 
não privativa de liberdade” (grifamos). 

Há quem considere, porém, que a mencionada sentença tem caráter 
meramente homologatório, ou seja, declaratório. A propósito, o mesmo § 4º 
do art. 76 da Lei dos Juizados, na parte final, ressalta que dita sentença não 
importará em reincidência, mas tão somente impedirá novo benefício no 
prazo de cinco anos. Reforça essa ideia o teor do § 6º do art. 76 da referida 
Lei dos Juizados, ao dispor que “a imposição da sanção [...] não terá efeitos 
civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível”. Ora, se 
não se presta como título executivo no cível, a reclamar o ajuizamento de 
uma ação de conhecimento pela vítima, para ver ressarcido seus danos, 
significaria dizer que de sentença condenatória não se trata. Nessa linha de 
entendimento é o escólio de Bittencourt (2003, p. 128).

1 A jurisprudência dos Tribunais Superiores1 do Brasil
A discussão não tem índole meramente acadêmica, mas, ao revés, 

guarda interesse prático. Apenas para exemplificar, caso se entenda que a 

1  Transação penal descumprida – Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de 
liberdade – Ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contra-
ditório – Precedentes: RE no 268.320 e HC no 79.572 – “A jurisprudência do STF, favorável 
ao paciente, a celeridade deste remédio heróico e a ausência de precedente desta Corte 
quanto à questão da competência, recomendam a concessão da ordem. Habeas corpus 
concedido de ofício” (STF – HC 80.802-MS, Rel. Ellen Gracie, j. 24.04.2001, DJ 18.05.2001, 
p. 434). Em sentido contrário: “A sentença homologatória da transação penal, por ter 
natureza condenatória, gera a eficácia de coisa julgada formal e material, impedindo, 
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sentença é condenatória, ela admitirá, com seu trânsito em julgado, a futura 
propositura de revisão criminal. Caso contrário, não. A conhecida discussão 
no sentido de que, uma vez não cumprida a transação penal, cabe ao Minis-
tério Público executar a sanção ou, em sentido inverso, apresentar nova 
denúncia com a respectiva deflagração do processo-crime, também pode ser 
solucionada com a definição a respeito da natureza jurídica dessa decisão. 

E é, especialmente, no que tange ao confisco de bens, o que mais nos 
interessa.

Acompanhamos com atenção o debate travado no Supremo Tribunal 
Federal (STF), no julgamento do Recurso Especial nº 795567-PA, ocorrido em 
20 de maio de 2014, em que se discutiu exatamente essa questão. A hipótese 
era a seguinte: processado pela prática da contravenção penal de “jogo do 
bicho”, o agente aceitou a proposta de transação penal e a cumpriu regular-
mente. Ocorre que, uma vez extinta a punibilidade, solicitou a devolução 
de uma motocicleta apreendida no momento em que fora detido. O juiz de 
primeiro grau negou essa possibilidade, sendo a sentença confirmada pela 
Turma Recursal (Proc. nº 2008.001.8641-8-0, Rel. Horário Ribas Teixeira, j. 
06.03.2009). 

Daí o impasse. Caso se entenda que a sentença homologatória de 
transação penal tenha índole condenatória, não poderá ser restituída a 
motocicleta ao agente, eis que, como efeito da sentença condenatória, há o 
confisco de bens previsto no art. 91, inc. II, alíneas “a” e “b”, do Código Penal 
(CP). Foi a tese que vingou no juízo de origem do caso em julgamento no 
STF. Ao revés, se nela se identificar mero caráter constitutivo e declaratório, 
nenhum daqueles efeitos típicos da sentença condenatória propriamente 
dita podem ser aplicados ao agente que aceitou a transação penal. 

A discussão no Supremo foi das mais interessantes. De sorte que os 
Ministros Teori Zavascki (Relator), Roberto Barroso e Rosa Weber deram 
provimento ao recurso, portanto, defenderam a segunda tese, isto é, que 
a sentença é meramente declaratória constitutiva, não podendo ensejar, 

  mesmo no caso de descumprimento do acordo pelo autor do fato, a instauração da 
ação penal. Não se apresentando o infrator para prestar serviços à comunidade, como 
pactuado na transação (art. 76, da Lei no 9.099/05), cabe ao MP a execução da pena 
imposta, devendo prosseguir perante o Juízo competente, nos termos do art. 86 daquele 
diploma legal. Precedentes (REsp 203.583/SP, in DJ 11/12/2000)” (STJ – RHC no 10369-SP, 
Rel. Hamilton Carvalhido, j. 29.05.2001, DJ 17.09.2001, p. 192).
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bem com isso, o confisco de bens. Nesse mesmo sentido, adiantando o voto, 
o Ministro Marco Aurélio alertou sobre a impossibilidade de se cogitar de 
uma sentença condenatória sem a observância do contraditório e do devido 
processo legal. Já o Ministro Luiz Fux, antes de pedir vista, ponderou que, nas 
hipóteses de caça-níqueis, apreendidas aos milhares, teriam que ser todas 
restituídas ao agente, caso se entenda que a sentença não tem natureza 
jurídica condenatória. Nesse aspecto, fazemos uma observação. Essas 
máquinas jamais serão devolvidas, uma vez que se trata de objetos ilícitos, 
cuja restituição é vedada pelo dispositivo em exame, pouco importando se 
o réu foi condenado, absolvido ou mesmo se teve o inquérito policial contra 
si instaurado arquivado. É a leitura do art. 199 do Código de Processo Penal 
(CPP), in verbis: “As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código 
Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a 
sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé”.

De qualquer sorte, pediu vista dos autos o Ministro Luiz Fux. Aguar-
demos o posicionamento da mais alta Corte do País. 

Conclusão
A discussão sobre a possibilidade de que, uma vez firmado acordo de 

transação penal, previsto no art. 76 da Lei nº 9.099/1995, é devido o confisco 
de bens relacionados à prática delituosa constitui tema bastante polêmico, 
por ora sem posicionamento firmado pela Suprema Corte brasileira

BATISTA PINTO, R. Criminal transaction (Law No. 9,099/1995), confiscation 
of property and judgment of RE No. 795,567 before the Supreme Court. 
Justitia, São Paulo, v. 204/205/206, p. 501-504, Jan./Dec. 2013-2014-2015.
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CRIMINAL

Habeas Corpus – Alegação de Nulidade Processual – Prisão Regulamente 
Executada e Decretada Judicialmente – Ausência de Prejuízo

Antonio de Padua Bertone Pereira
Procurador de Justiça – SP                                                                                                                                                                                                                                                                                               

HABEAS CORPUS Nº 0167651-77.2011.8.26.0000
Impetrantes: Erik Saddi Arnesen e Paula H. Aagaard
Paciente: Alexandre Alves Benedetti                 

Egrégio Tribunal,
Colenda Câmara, 

O presente pedido de habeas corpus foi impetrado sob alegação de estar 
o paciente Alexandre Alves Benedetti padecendo de constrangimentos ilegais, 
impostos pelos MM. Juízes de Direito da 28ª Vara Criminal da Capital, consistentes 
em não reconhecer nulidades ab initio nos processos nº 050.11.014804-5 e 
nº 050.11.014802-9, que responde por ter infringido, várias vezes, o art. 157, 
§ 2º , incisos I e II, combinado com o art. 71, caput, ambos do Código Penal.

 Aduzem os impetrantes, para embasar a pretensão de ser reconhecida 
nulidade em ambos os feitos, com a consequente concessão de liberdade para 
o paciente, que foi ele detido sem que houvesse estado de flagrância ou mesmo 
mandado de prisão expedido por autoridade competente “anterior à sua condução 
coercitiva (inclusive com uso de algemas) ao Distrito Policial”, situação que afronta 
o disposto no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal e, consequentemente, 
determina a anulação dos processos desde a fase investigatória.

Indeferida pelo I. Desembargador Relator a requerida liminar, pois medida 
excepcional cujos pressupostos não estão presentes no caso em questão (fls. 
105/v), a D. Autoridade impetrada, juntando documentos, informou que, em 
ambos os casos, a prisão preventiva do paciente foi decretada, e que o feito 
nº 050.11.014804-5 já foi sentenciado, com a condenação do paciente à pena 
de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no 
regime fechado, mais pagamento de 19 (dezenove) dias multa, no menor valor 
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unitário, por infringir, três vezes, o art. 157, § 2º, incisos I e II, combinado com o 
art. 71, caput, ambos do Código Penal; com relação ao feito nº 050.11.014802-9, 
segue ele regularmente dentro dos prazos processuais, estando aguardando 
apresentação das alegações finais pelas partes (fls. 118/120).

Entendo, data venia, não assistir razão aos impetrantes.
Com efeito, como reconhecem os impetrantes e se verifica pelos docu-

mentos por eles trazidos aos autos (fls. 32/33 e 35), no dia 22 de fevereiro de 
2011 a MM. Juíza de Direito do DIPO expediu Mandado de Prisão Temporária 
em desfavor do paciente, situação que elide qualquer alegação de ter sido 
ilegal a sua detenção. De notar-se que na Representação de Prisão Temporária 
feita pela D. Autoridade Policial consta que no mesmo dia o paciente havia 
sido reconhecido por uma das vítimas, e a prisão temporária era necessária 
“para elucidação total dos fatos, e identificação de outras vítimas de Roubos”. 
Ora, E. Julgadores, tivesse a MM. Juíza de Direito observado alguma ilegali-
dade por certo não decretaria a prisão temporária do paciente, sendo que 
eventual discrepância entre os horários da condução do paciente à Delegacia 
e a expedição do mandado de prisão referido não tem o condão de tornar a 
medida ilegal ou atentatória a mandamentos constitucionais.

A alegação feita pelos impetrantes, no sentido de que foi o paciente 
detido com algemas não encontra respaldo no conjunto probatório e, portanto, 
não pode ser levada em conta. Como se vê pela Portaria que deu início ao 
Inquérito Policial instaurado contra o paciente, datada do mesmo dia em que 
foi solicitada sua prisão temporária, ele foi indicado como suspeito dos roubos 
por meio de denúncia anônima (fl. 14). Diante de tal notícia, outra alternativa 
não tinha a I. autoridade Policial senão a de conduzi-lo até a Delegacia para 
as providência necessárias. Esta situação faz parte das investigações e não 
deve ser vista como constrangimento ilegal, pois, se porventura não tivesse 
sido reconhecido pela vítima, não seria providenciada sua prisão temporária.

Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para argumentar, a 
detenção do paciente foi efetuada no curso das investigações, ou seja, durante 
o inquérito policial que, “por se tratar de peça meramente informativa da 
denúncia ou da queixa, eventual irregularidade nele contida não contamina o 
processo nem enseja a sua anulação” (STF, HC 77.357-PA, 2ª Turma, Rel. Carlos 
Velloso, RTJ 176/1221). 

Nem se diga que no inquérito policial instaurado contra o paciente foram 
produzidas provas ilícitas, situação que poderia, em tese, ensejar a anulação 
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do processo segundo alguns entendimentos doutrinários. Isto porque o re-
ferido Mandado de Prisão Temporária foi expedido pela MM. Juíza do DIPO 
no mesmo dia em que foi ouvida a vítima de um dos roubos que, no mesmo 
ato, reconheceu o paciente como um dos roubadores (fls. 19/20 e 21). Por-
tanto, nem de prova produzida ilicitamente se pode aqui cogitar, até mesmo 
porque, quando realizados os atos acima citados, o paciente já se encontrava 
legalmente preso temporariamente e, mesmo que assim não fosse, “se algum 
elemento de prova for produzido em desacordo com o preceituado em lei, cabe 
ao magistrado, dutante a instrução    e mesmo antes, se for preciso determinar 
que seja refeito” (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal 
Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 956). Na hipótese vertente, 
evidentemente, tanto a oitiva das vítimas em ambos os processos, como os 
eventuais reconhecimentos pessoais, foram novamente produzidos em Juízo, 
com todas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 
Ademais, as provas consideradas ilícitas ou produzidas por meios ilícitos, por 
não serem meras falhas ou vícios, mas atos ilegais, não geram nulidade, mas 
devem ser retiradas dos autos porque não podem auxiliar no convencimento 
do Juiz. 

Acrescente-se, ainda, que um dos impetrantes, dr. Erik Saddi Arnesen, que 
funcionou como defensor do paciente em um dos feitos criminais, ao participar 
dos debates finais, nem sequer arguiu nulidade processual em razão da prisão 
do paciente, limitando-se a “destacar que a prisão do acusado é absolutamente 
ilegal, devendo ser relaxada. Como se extrai do depoimento do próprio policial 
que prendeu, a prisão ocorreu sem que houvesse mandado judicial e fora de 
qualquer situação de flagrância. Requer-se, portanto, o relaxamento da prisão 
do acusado” (fl. 155). 

Finalmente, cumpre destacar que, em face do princípio pas de nullité 
sans grief, inscrito no art. 563 do Código de Processo Penal, “nenhum ato será 
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para 
a defesa”. Aqui, não restou demonstrado nenhum prejuízo para o paciente 
decorrente do fato de ter sido emitido o Mandado de Prisão Temporária no 
mesmo dia em que provas foram produzidas na fase inquisitorial. Não se 
nega que eventual nulidade absoluta deve ser reconhecida de plano, mas, 
mesmo estas, em alguns casos, devem ser transferidas para o campo dos atos 
processuais cujo prejuízo é sujeito à comprovação (neste sentido GUILHERME 
DE SOUZA NUCCI, obra citada, p. 955). 
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Assim, por qualquer ângulo que se analise o caso em exame, verifica-se 
que, ao contrário do que sustentam os impetrantes, em nenhum dos feitos 
criminais instaurados contra o paciente ocorreram nulidades, motivo pelo qual, 
por não estar presente os alegados constrangimentos ilegais que estariam 
sendo praticados pelas D. Autoridades impetradas, a não concessão da ordem 
é, data venia, medida que se impõe.

Ante o exposto, o parecer é pela denegação da ordem.
São Paulo, 18 de agosto de 2011
Antonio de Padua Bertone Pereira, Procurador de Justiça
 

Registro: 2011.0000301160

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0167651-

77.2011.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente Alexandre 
Alves Benedetti, Impetrantes Paula Hungria Aagaard e Erik Saddi Arnesen.

Acordam, em 16ª Câmara de Direito Criminal do  Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Denegaram a ordem. V.U.”, de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores Newton 
Neves (Presidente) e Borges Pereira.

São Paulo, 22 de novembro de 2011
Alberto Mariz de Oliveira, Relator

Voto nº 10799
HABEAS CORPUS Nº: 0167651-77.2011.8.26.0000 COMARCA: SÃO PAULO
Impetrantes: Paula Hungria Aagaard
Erik Saddi Arnesen
Impetrado: M.M. Juiz de Direito da 28ª Vara Criminal 
Paciente: Alexandre Alves Benedetti

Habeas Corpus    Roubo    Nulidade do feito porque inexistente situação 
de flagrância    Constrangimento ilegal não demonstrado    Parecer como 
razões de decidir    Ordem denegada
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Trata-se de habeas corpus impetrado pelos d. Defensores Públicos Paula 
Hungria Aagaard e Erik Saddi Arnesen em favor de Alexandre Alves Benedetti, 
que estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do M.M. Juízo de Direito 
da 28ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo, nos autos das ações penais 
nº 262/2011 e 263/2011, a que o paciente responde pela prática de roubo.

Insurgiram-se os impetrantes, aduzindo que os processos devem ser 
declarados nulos ab initio, pois não foi expedido o devido mandado de prisão 
contra o paciente, que não foi detido em estado de flagrância.

Discorreram sobre a ilegalidade de referida prisão, que teria contaminado 
toda a investigação que se seguiu, devendo ela, portanto, ser relaxada, com 
expedição de alvará de soltura.

Requisitadas informações à autoridade de 1º grau antes da apreciação da 
medida liminar (fls. 114), elas foram prestadas às fls. 118/120, acompanhadas 
dos  documentos de fls. 121/204.

Às fls. 205, veio o despacho que indeferiu o pleito liminar.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls. 207/211, 

manifestou-se pela denegação da ordem.
É a síntese do essencial.
Alexandre Alves Benedetti foi denunciado, porque, em diversas ocasiões 

entre os dias 30 de junho  de 2.010 e 26 de janeiro de 2.011, teria, mediante 
grave  ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Damião 
Manoel da Silva, subtraído quantias em dinheiro pertencentes ao Centro 
Automotivo Castelhari Ltda (fls. 12/13).

Foi novamente denunciado pela prática de roubo qualificado, na forma 
continuada, pois, nos dias 06, 09 e 10 de fevereiro último, mediante grave 
ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Elimar Arlindo Dantas, 
teria subtraído, do mesmo estabelecimento comercial, o valor de  R$ 980,00 
em dinheiro.

Inicialmente, convém salientar que o feito nº 262/2011 já foi sentenciado, 
restando Alexandre condenado à pena de 08 anos e 03 meses de reclusão, no 
regime fechado,  e pagamento de 19 dias-multa, no piso legal, como incurso  
no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de 
recorrer em liberdade (fls. 53/75), tendo sido interposto recurso de apelação 
por ele, conforme as informações prestadas pela Vara de origem.

O N. Juízo esclareceu, ainda, que os autos do processo-crime nº 263/2011 
encontram-se em fase  de alegações finais.

A ordem deve ser denegada.
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Conforme o parecer do D. Procurador de Justiça, Dr. Antonio de Pádua 
Bertone Pereira:

“(...) Com efeito, como reconhecem os impetrantes e se verifica pelos 
documentos por eles trazidos aos autos (fls. 32/33 e 35), no dia 22 de fevereiro 
de 2011 a MM. Juíza do DIPO expediu Mandado de Prisão Temporária em 
desfavor do paciente, situação que elide qualquer alegação de ter sido ilegal 
a sua detenção. De notar-se que na Representação de Prisão Temporária feita 
pela D. Autoridade Policial consta que no mesmo dia o paciente havia sido 
reconhecido por uma das vítimas, e a prisão temporária era necessária ‘para 
elucidação total dos fatos, e identificação de outras vítimas de Roubos’. Ora, 
E. Julgadores, tivesse a MM. Juíza de Direito observado alguma  ilegalidade 
por certo não decretaria a prisão temporária do paciente, sendo que eventual 
discrepância entre os horários da condução não tem  o condão de tornar a 
medida ilegal ou atentatória a mandamentos constitucionais.

 A alegação feita pelos impetrantes, no sentido de que  foi o paciente 
detido com algemas não encontra respaldo no conjunto probatório e, portanto, 
não pode ser levada em conta. Como se vê pela Portaria que deu início ao 
Inquérito Policial instaurado contra o paciente, datada do mesmo dia em que 
foi solicitada sua prisão temporária, ele foi indicado como suspeito dos roubos 
por meio de denúncia anônima (fl. 14). Diante de tal notícia, outra alternativa  
não tinha a I. autoridade Policial senão a de conduzi-lo até a Delegacia para 
as providências necessárias. Esta situação faz parte  das investigações e não 
deve ser vista como constrangimento ilegal, pois, se porventura não tivesse 
sido reconhecido pela vítima, não  seria providenciada sua prisão temporária.

Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para argumentar, a 
detenção do paciente foi efetuada no curso das investigações, ou seja, durante 
o inquérito policial que, ‘por se tratar de peça meramente informativa da 
denúncia ou da queixa,  eventual irregularidade nele contida não contamina o 
processo nem enseja a sua anulação’ (STF, HC 77.357-PA, 2ª Turma, Rel. Carlos 
Velloso, RTJ 176/1221).

Nem se diga que no inquérito policial instaurado contra  o paciente 
foram produzidas provas ilícitas, situação que poderia, em tese, ensejar a 
anulação do processo segundo alguns entendimentos doutrinários. Isto por-
que o referido Mandado de Prisão Temporária foi expedido pela MM. Juíza 
do DIPO no mesmo dia em que foi ouvida a  vítima de um dos roubos que, 
no mesmo ato, reconheceu o paciente como um dos roubadores (fls. 19/20 
e 21). Portanto, nem de prova produzida ilicitamente se pode aqui cogitar, 
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até mesmo porque, quando realizados os atos acima citados, o paciente já 
se encontrava legalmente preso temporariamente e, mesmo que assim não 
fosse, ‘se algum elemento de prova for produzido em desacordo com o pre-
ceituado em lei, cabe ao magistrado, durante a instrução – e mesmo antes, 
se for preciso –, determinar que seja refeito’ (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, 
Código de Processo Penal Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 
956). Na hipótese vertente, evidentemente, tanto a oitiva das vítimas em 
ambos os processos, como os eventuais reconhecimentos pessoais, foram  
novamente  produzidos  em  Juízo, com todas as garantias constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. Ademais, as provas consideradas ilícitas ou 
produzidas por meio ilícitos, por não serem meras falhas ou vícios, mas atos 
ilegais, não geram nulidade, mas  devem ser retiradas dos autos porque não 
podem auxiliar no convencimento do Juiz.

Acrescente-se, ainda, que um dos impetrantes, dr. Erik Saddi Arnesen, 
que funcionou como defensor do paciente em um dos  feitos criminais, ao 
participar dos debates finais, nem sequer argüiu nulidade processual em razão 
da prisão do paciente, limitando-se a ‘destacar que a prisão do acusado é 
absolutamente ilegal, devendo ser relaxada. Como se extrai do depoimento 
do próprio policial que  prendeu, a prisão ocorreu sem que houvesse manda-
do judicial e fora de qualquer situação de flagrância. Requer-se, portanto, o 
relaxamento da prisão do acusado’ (fl. 155).

Finalmente, cumpre destacar que, em face do princípio pás de nullité 
sans grief, inscrito no art. 563 do Código de Processo Penal, ‘nenhum ato será 
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para 
a defesa’. Aqui, não restou demonstrado nenhum prejuízo para o paciente 
decorrente do fato de ter sido emitido o Mandado de Prisão Temporária no 
mesmo dia em que provas foram produzidas na fase inquisitorial. Não se nega 
que eventual nulidade absoluta deve ser reconhecida de plano, mas, mesmo 
estas, em alguns casos, devem ser transferidas para o campo dos autos  pro-
cessuais cujo prejuízo é sujeito à comprovação (neste sentido GUILHERME DE 
SOUZA NUCCI, obra citada, p. 955).

Assim, por qualquer ângulo que se analise o caso em exame, verifica-se 
que, ao contrário do que sustentam os impetrantes, em nenhum dos feitos 
criminais instaurados contra o paciente ocorreram nulidades, motivo pelo qual, 
por não estar presente os alegados constrangimentos ilegais que estariam 
sendo praticados pelas D. Autoridades impetradas, a não concessão da ordem 
é, data venia, medida que se impõe” (fls. 208/211).
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Destarte, em vista de todo o exposto e adotando-se como razões de 
decidir o r. parecer acima transcrito, o qual bem analisou todas as questões 
postas na inicial, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Mariz de Oliveira, Relator

Habeas Corpus – Regime de Cumprimento de Pena – Progressão – Indeferi-
mento – Inadequação da Via Eleita – Ausência de Manifestação da Defesa 
– Atuação do MP como Fiscal da Lei na Execução – Estrangeiro – Impossibi-
lidade de Progressão

Antonio de Padua Bertone Pereira
Procurador de Justiça – SP                                                                                                                                                                                                                                                                                               

HABEAS CORPUS Nº 0157788-97.2011.8.26.0000 – Capital  
Impetrante: Verônica dos Santos Sionti
Paciente: Petra Poesch

Parecer da Procuradoria de Justiça

Egrégio Tribunal,
Colenda Câmara, 

O presente pedido de habeas corpus foi impetrado sob alegação de estar 
a paciente Petra Poesch padecendo de constrangimento ilegal, imposto pelo 
MM. Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Capital, consistente 
em não lhe deferir progressão para o regime semiaberto no cumprimento da 
pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser 
cumprida inicialmente no regime fechado, que lhe foi imposta por infração ao 
art. 33, caput, combinado com o art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06.

Aduz a impetrante, para embasar sua pretensão de concessão de pro-
gressão de regime para a paciente, que, além de ter sido violado o princípio 
da ampla defesa, já que não houve manifestação da sua defensoria, preenche 
ela os requisitos necessários para o benefício, não sendo óbice o fato de ser 
estrangeira com decreto de expulsão do país.
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Indeferida pelo I. Desembargador Relator a requerida liminar, pois medida 
excepcional cujos pressupostos não estão presentes no caso em questão (fl. 
29), a D. Autoridade impetrada, juntando documentos, informou ter denega-
do o pedido por ser “a progressão ao regime semiaberto incompatível com 
a situação do estrangeiro cujo cumprimento da ordem de expulsão esteja 
aguardando o término da pena privativa de liberdade por crimes praticados 
no Brasil” (fls. 33/34).

Entendo, data venia, não ser possível o conhecimento de parte do pedido 
aqui deduzido.

Ressalte-se, inicialmente, que o writ em questão não pode ser conhecido 
na parte em que pleiteia a concessão de progressão de regime ao paciente, 
pois, como é cediço, o habeas corpus não constitui a via apropriada para a 
postulação de benefícios prisionais, em especial aqueles que demandam o 
preenchimento de requisitos objetivo e subjetivo, tal qual a progressão de 
regime, sem contar, ainda, que neste último caso, haveria indevida supressão 
de instância.

No tocante ao aduzido pela impetrante, no sentido de que houve cer-
ceamento de defesa imposto pela D. Autoridade impetrada, entendo, data 
venia, não lhe assistir razão.

Com efeito, não se nega que o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, 
estabelece que, nos pedidos de progressão para regime menos rigoroso, “a 
decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério 
Público e do defensor”.

Entretanto, cabe uma análise de como funciona o Ministério Público nos 
procedimentos de execução penal. Através de uma leitura dos arts. 67 e 68 
da referida lei, constata-se que o Ministério Público não só atua como fiscal 
da lei, como também, em alguns casos, como parte. Quando funciona como 
fiscal, “confere-se ao parquet a função de promover a observância do direito 
objetivo, atuando imparcialmente na verificação dos requisitos legais para o 
estrito cumprimento do título executivo penal” (JÚLIO FABBRINI MIRABETE, 
atualizado por RENATO N. FABBRINI, Execução Penal, Ed. Atlas, 11a ed., p. 
227/228), ou, como observa RENAN SEVERO TEIXEIRA DA CUNHA: “pouco 
importa que para essa fiscalização vista as roupagens de parte requerente ou 
de órgão interveniente; sempre será órgão fiscalizador, com todas as consequ-
ências dessa atividade” (O Ministério Público na Execução Penal; Curso sobre 
a reforma penal, Ed. Saraiva, 1985, p. 185).

À luz da observação acima, verifica-se que, no caso em exame, a exigência 
trazida pelo § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal foi atendida, pois a 
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sequência de atos processuais revela estrita obediência ao princípio constitu-
cional sob exame, na medida em que o sentenciado deduziu sua pretensão de 
benefício, o Ministério Público apresentou manifestação, e finalmente sobreveio 
decisão. Como se vê às fls. 09/10, a paciente, por meio de I. advogado da FUNAP, 
apresentou sua pretensão, juntando, inclusive, documentos para a alicerçar. 
Foi, então, o pedido encaminhado ao Ministério Público para se manifestar 
como fiscal da execução da pena, tendo sido exarada pífia manifestação, 
desprovida de qualquer análise, favorável à concessão do benefício (fl. 21). 

Ora, E. Julgadores, em face das manifestações prévias do Ministério 
Público e do defensor, outra atitude não poderia ter o MM. Juiz senão a de 
decidir a questão. Caso abrisse vista novamente à defesa para se manifestar em 
relação ao parecer do Ministério Público que, ressalte-se mais uma vez, atuou 
como fiscal da execução, obviamente teria que abrir nova vista ao parquet e, 
assim, sucessivamente e ad infinitum, em indesejável procrastinação do feito. 
Nunca é demais lembrar que “não sendo dada oportunidade de manifestação ao 
Ministério Público, ocorrerá nulidade, salvo as hipóteses previstas expressamente 
no Código de  Processo Penal. Devido à imperiosa necessidade de fiscalização 
da lei, a declaração de nulidade independe de demonstração de prejuízo para 
o Ministério Público” (JÚLIO FABBRINI MIRABETE, obra citada, p. 228).

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a impetrante, verifica-se não 
ter ocorrido o invocado cerceamento de defesa e, por consequência, não há se 
falar em constrangimento ilegal resultante de ato da D. Autoridade impetrada.

De outra parte, caso entendam Vossas Excelências em conhecer também a 
parte que busca a progressão de regime para a paciente, cumpre observar que, 
enquanto a “expulsão é a retirada compulsória de estrangeiro cuja permanência 
em território nacional é inconveniente (art. 65 da Lei 6.815/80), a progressão, 
por seu turno, é a paulatina recondução do condenado ao meio social de que 
proveio. A implementação desta frustraria os propósitos daquela” (STJ, HC 
92.736/AC, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJ de 18/08/08; 
no mesmo sentido RHC 7.732/9, Rel. Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ de 
13/10/98).

Sobre o tema, também já se decidiu: “Processual Penal. Habeas Corpus. 
Tráfico de Drogas. Associação para o tráfico. Progressão de regime. Paciente 
estrangeiro. Decreto de expulsão. Regime mais rigoroso. Possibilidade. Ordem 
denegada. 1- Este Superior Tribunal já pacificou entendimento no sentido de 
não ser possível deferir ao estrangeiro o benefício da progressão do regime 
prisional quando, contra ele, já houver processo de expulsão em andamento. 
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2- Ordem denegada” (STJ, HC 90.662/MT, Rel. Arnaldo Esteves Lima, Quinta 
Turma, j. 16/09/08).

Ora, E. Julgadores, embora respeitando opiniões contrárias, seria incoe-
rente permitir-se a progressão de regime para estrangeiro que já tem contra 
si expulsão do país decretada, sob pena de poder vir a frustrar-se, por fuga, a 
própria ordem de expulsão, que se trata de ato de soberania incompatível com 
a concessão do benefício pretendido. “Não há falar em direito à progressão de 
regime prisional para o condenado estrangeiro que tem contra si um decreto de 
expulsão já expedido, uma vez que essa circunstância faz com que a progressão 
para um regime de frágil vigilância, propício à evasão, configure num risco que 
a sociedade não pode ser obrigada a suportar” (TJSP, RT 811/606).

Assim, acredito, s.m.j., que a melhor solução no caso em exame é a 
não concessão da ordem, aguardando a paciente em regime fechado o total 
cumprimento da pena para que, ao final desta, seja efetivada a ordem de 
expulsão já decretada, como bem decidiu a D. Autoridade impetrada.

Ante o exposto, o parecer é: a)- pelo não conhecimento da parte deste 
writ que visa à progressão de regime por ser inadequada a via escolhida; b)- 
caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, pela denegação da 
ordem não só da parte que visa a progressão, como também da parte que 
argui cerceamento de defesa.

São Paulo, 16 de agosto de 2011
Antonio de Padua Bertone Pereira, Procurador de Justiça 

Registro: 2011.0000155894

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0157788-

97.2011.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente  Petra Poesch 
e Impetrante Verônica dos Santos Sionti.

Acordam, em 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão “Denegaram a ordem. V.U.”, de conformidade 
com o voto do Relator deste acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores Otávio 
Henrique (Presidente) e Francisco Bruno.

São Paulo, 25 de agosto de 2011
Roberto Midolla, Relator
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VOTO Nº 21.832
Habeas Corpus nº 0157788-97.2011.8.26.0000    São Paulo 
Impetrante: Verônica dos Santos Sionti
Paciente: Petra Poesch

Habeas Corpus    Tráfico Ilícito de entorpecentes    Cerceamento de 
Defesa    Inocorrência    Progressão de Regime    Estrangeiro Condenado 
em Situação Irregular no País    Regime Prisional mais Brando que Pode 
Prejudicar Eventual Decisão de Sua Expulsão do País    Ordem Denegada.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, formulado pela ilustre 
Defensora Pública, Verônica dos Santos Sionti, em favor de Petra Poesch, 
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara das Exe-
cuções Criminais da Capital.

Aduz, em suma, que a paciente foi condenada à pena de três anos, seis 
meses e vinte e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incursa 
no art. 33, da Lei 11.343/06, sofrendo constrangimento ilegal porque o MM. 
Juiz a quo entendeu por bem não permitir a progressão ao regime semiaberto, 
por ser incompatível com a situação de estrangeiro, que aguarda a expulsão 
do país, ao término da pena, apesar de preencher os requisitos. Alega, ainda, 
violação ao princípio da ampla defesa, isonomia e legalidade (fls. 02/08).

A liminar foi indeferida (fl. 29). Vieram as informações de estilo (fls. 33/34).
A D. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo não conhecimento 

e, se conhecido, pela denegação da ordem quanto ao pleito de progressão e 
denegação também na parte que argui cerceamento de defesa (fls. 42/47).

É o relatório.
Primeiramente, cabe ressaltar que não houve cerceamento de defesa, 

pois a exigência trazida pelo § 1º, do artigo 112, da Lei de Execuções Penais 
foi atendida, pois a sequência de atos processuais revela estrita obediência ao 
princípio constitucional sob exame, na medida em que o sentenciado deduziu 
sua pretensão de benefício. O Ministério Público apresentou manifestação e 
finalmente sobreveio decisão. Como se vê às fls. 09/10, a paciente, por meio 
de ilustre advogado da FUNAP, apresentou sua pretensão, juntando, inclusive, 
documentos para alicerçá-la. Foi, então, o pedido encaminhado ao Ministé-
rio Público para se manifestar como fiscal da execução da pena, sobrevindo 
finalmente a decisão do MM. Juíza a quo (fl. 23).
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Desta forma, ao contrário do que sustenta a paciente, verifica-se não 
ter ocorrido o invocado cerceamento de defesa, não havendo que se falar em 
constrangimento ilegal resultante de ato da indigitada autoridade coatora.

Pois bem.
Como bem observado pelo digno Procurador de Justiça, o pleito de 

progressão não merece conhecimento, pois a matéria nela contida, de rigor, 
não pode ser tratada na via estreita do habeas  corpus, mas sim em sede de 
agravo em execução.

Ressalto que a Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal) estabelece que 
a competência para decidir sobre a progressão é do  Juiz da Execução, bem 
como que contra sua decisão cabe o recurso de agravo.

Também não é o writ via substitutiva de recurso expressamente previsto 
na lei. Somente quando houver coação ilegal perceptível de plano, sem neces-
sidade de exame mais profundo de provas, é que caberá o remédio heróico, 
caso contrário fugirá de sua alçada.

A jurisprudência:

Execução Penal    Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Or-
dinário    Art. 158, § 1º, Art. 157, § 2º, Incisos I e II, Art. 163, 
Parágrafo Único, Inciso I e Art. 213 do Código Penal    Progressão 
de Regime    Requisitos.
A via eleita não se revela idônea à análise dos requisitos necessários 
para a concessão de progressão de regime, se diante das pecu-
liaridades do caso concreto faz-se necessário o cotejo minucioso 
de matéria fático-probatória. (Precedentes do Pretório Excelso e 
do STJ).
Ordem denegada.
(HC 38453/SP; Habeas Corpus 2004/0134815-6 Ministro Felix 
Fischer    T5    04/08/2005    DJ 26.09.2005 p. 413)

De qualquer forma, compulsando os autos, verifico que não há cons-
trangimento ilegal a ser sanado no presente writ.

Consta nos autos que a paciente cumpre três anos, seis meses e vinte e 
três dias de reclusão por tráfico internacional de entorpecentes.

A autoridade impetrada bem delineou que a paciente se encontra em 
situação irregular no País e salientou que em 07 de dezembro de 2010 foi 
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decretada a expulsão da sentenciada, aguardando-se o cumprimento da pena 
para a efetivação do decreto  (fl. 23). Segue a decisão:

“O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, usando da atribuição que  lhe 
confere o art. 1 do Decreto nº 3.447, de 5 de maio de 2000, publicado 
no Diário Oficial da União do dia 8 de maio do mesmo ano, Seção 1, 
e tendo em vista o que consta do Processo 08018.022805/2009-73, 
do Ministério da Justiça, resolve:
Nº 3.894 - Expulsar do território nacional, em conformidade com 
os arts. 65 e 71 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, Petra 
Poesch, de nacionalidade alemã, filha de Jurgen Ponitzsal e de 
Eriede Poesch, nascida em Weibenfels, Alemanha, em 28 de ju-
nho de 1986, ficando a efetivação da medida condicionada ao 
cumprimento da pena a que estiver sujeita no País ou à liberação 
pelo Poder Judiciário.”

Portanto, deverá ser expulsa do país tão logo cumpra integralmente a 
pena. A par disso, como cidadã estrangeira que, ingressando como turista, veio 
na verdade praticar tráfico internacional de substância entorpecente, não dispõe 
de vínculos no Brasil, não dispondo de autorização para aqui permanecer e 
para exercer atividade lícita. E, como sabido, a paciente não  teria  condições 
de usufruir do regime intermediário, pois não poderia executar trabalhos 
externos, nos termos dos artigos 97 e 98, da Lei nº 6.815/80, nem permanecer 
em ambiente de frágil vigilância, com grande probabilidade de fuga.

O trabalho é o principal instrumento de reinserção social, que justifica 
a existência de regimes menos gravosos, como o semiaberto. Não cumprirá a 
pena a sua função de prevenção especial positiva se a progressão de regime 
não foi acompanhada do exercício da atividade laboral, mas do ócio.

A jurisprudência:

Pena    Regime    Progressão ao semi-aberto    Sentenciado 
estrangeiro condenado por tráfico ilícito de entorpecentes, que, 
encontrando-se em situação irregular no Brasil, sem poder exercer 
atividade laborativa lícita e remunerada ou possuir residência 
no território nacional, já teve sua expulsão do país decretada    
Indeferimento do pedido    Necessidade, em face do evidente 
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risco de evasão do condenado e da ausência de condições que 
tornam possível a fruição do benefício pleiteado    Recurso impro-
vido (Agravo  em  Execução  Penal  nº  992.190.3/7    Presidente  
Prudente    1ª Câmara Criminal    Relator: Mário Devienne Ferraz    
j. 19.06.07 - V.U.    voto 12.624)

Portanto, como visto, a paciente apresenta situação incompatível para 
a concessão de regime mais brando.

Diante do exposto, denego o writ.
Roberto Midolla, Relator





523Manifestações Processuais - Cível

CÍVEL

Constitucional – Administrativo – Ação Direta de Inconstitucionalidade 
–   Anexos III e IX, Lei Complementar nº 01/10, do Município de Analândia, 
com as alterações da Lei Complementar nº 02/2012 – Servidor público   – 
Provimento em comissão – Regime celetista – Assessor Jurídico, Diretor de 
Recursos Humanos, Diretor Clínico e Diretor de Hospital –  Funções profis-
sionais – Regime estatutário – Procedência da ação
1. É inconstitucional o provimento em comissão para atribuições inerentes à 
advocacia pública, cujo provimento deve ser efetivo mediante aprovação em 
concurso público (arts. 98, 99, 101, 111 e 115, II e V, CE/89). 2. Demais postos 
cujas funções são profissionais e não autorizam o provimento em comissão (arts. 
111 e 115, II e V, CE/89). 3. O regime celetista é incompatível com o provimento 
comissionado por cercear a liberdade de exoneração. 4. Procedência da ação. 

Nilo Spinola Salgado Filho
Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico – SP                                                                                                                                             

Parecer em Ação Direta de Inconstitucionalidade
Eminente Relator,
Colendo Órgão Especial,

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo emi-
nente Procurador-Geral em face das expressões “Assessor Jurídico”, “Diretor de 
Recursos Humanos”, “Diretor Clínico” e “Diretor de Hospital” dos Anexos III e IX 
da Lei Complementar nº 01/10, do Município de Analândia, com as alterações 
da Lei Complementar nº 02/12, por incompatibilidade com os arts. 98, 99, 
101, 111 e 115, II e V, da Constituição Estadual. Concedida liminar, o douto 
Procurador-Geral do Estado se absteve da defesa das normas impugnadas e 
a Câmara Municipal de Analândia prestou informações, decorrendo in albis o 
prazo respectivo ao Prefeito Municipal.

2. É o relatório.
3. Os arts. 98, §§ 1º e 2º, 100, parágrafo único, 111 e 115, II e V, da 

Constituição Estadual, aplicáveis aos Municípios por força de seu art. 144, 
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foram inquestionavelmente violados, na previsão de provimento comissionado 
de “Assessor Jurídico”.

4. As atividades de advocacia pública, inclusive a assessoria e a con-
sultoria e suas respectivas chefias, são reservadas a profissionais investidos 
mediante aprovação em concurso público. É o que se infere dos arts. 98 a 100 
da Constituição Estadual que se reportam ao modelo traçado no art. 132 da 
Constituição Federal ao tratar da advocacia pública estadual.

5. Os preceitos constitucionais (central e radial) cunham a exclusividade 
e a profissionalidade da função aos agentes respectivos investidos mediante 
concurso público, inclusive a chefia do órgão, cujo agente deve ser nomeado 
e exonerado ad nutum dentre os seus integrantes, o que é reverberado pela 
jurisprudência (STF, ADI-MC 881-ES, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 
02-08-1993, m.v., DJ 25-04-1997; STF, ADI 159-PA, Tribunal Pleno, Rel. Min. 
Octavio Gallotti, 16-10-1992, m.v., DJ 02-04-1993; STF, ADI 4.261-RO, Tribunal 
Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, 02-08-2010, v.u., DJe 20-08-2010, RT 901/132; 
STF, ADI 2.581-SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, 16-08-2007, m.v., 
DJe 15-08-2008).

6. Quanto aos demais postos cujo provimento comissionado foi previsto, 
a lei também padece de inconstitucionalidade.

7. Tratando-se de funções de natureza profissional é inadequado o 
provimento em comissão, como se verifica da descrição de suas atribuições, 
porque o provimento comissionado é reservado à funções de assessoramento, 
chefia e direção. Chamo a atenção para a identidade das atribuições de cargos 
ou empregos de provimento efetivo existentes no quadro, como exposto na 
petição inicial.

8. A jurisprudência proclama a inconstitucionalidade de leis que criam 
cargos de provimento em comissão que possuem atribuições técnicas, buro-
cráticas ou profissionais, ao exigir que elas demonstrem, de forma efetiva, 
que eles tenham funções de assessoramento, chefia ou direção (STF, ADI 
3.706-MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, v.u., DJ 05-10-2007; STF, ADI 1.141-GO, 
Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, 29-08-2002, v.u., DJ 29-08-2003, p. 16; 
STF, AgR-ARE 680.288-RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, 26-06-2012, v.u., DJe 
14-08-2012; STF, AgR-AI 309.399-SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Informativo STF 
663; STF, AgR-RE 693.714-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, 11-09-2012, v.u., 
DJe 25-09-2012; STF, ADI 4.125-TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
10-06-2010, v.u., DJe 15-02-2011).
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9. Por fim, o provimento comissionado é incompatível com o regime 
celetista por cercear a liberdade de exoneração, conforme iterativos pronun-
ciamentos do Supremo Tribunal Federal:

“(...) 4. Além dessa inconstitucionalidade 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.” (STF, ADI 182-RS, 
Tribunal Pleno, Rel. Min. Sydney Sanches, 05-11-1997, v.u., DJ 05-12-1997, 
p. 63.902).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, INDENIZAÇÃO COMPEN-
SATÓRIA PAGA PELOS COFRES PÚBLICOS POR OCASIÃO DA EXONERA-
ÇÃO 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 Constituição 
Federal. 2. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucio-
nalidade 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).
10. Face ao exposto, opino pela procedência da ação.
São Paulo, 05 de maio de 2014
Nilo Spinola Salgado Filho, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico

Constitucional – Administrativo – Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei 
nº 1.999, de 28 de março de 2006, do Município de Presidente Epitácio – 
Distância para instalação e funcionamento de igrejas, templos e casas de 
culto – Violação à liberdade religiosa – Ausência de razoabilidade
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1. A laicidade do Estado brasileiro é ponto luminoso no regime de liberdades 
fundamentais, dentre elas a religiosa. 
2. O estabelecimento de distância entre igrejas, templos e casas de culto é ato 
que embaraça a liberdade religiosa e não possui razoabilidade. 
3. Violação dos arts. 111 e 144, CE/89. 

Márcio Fernando Elias Rosa
Procurador-Geral de Justiça – SP                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Protocolado nº 54.354/13
Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no 
exercício da atribuição prevista no art. 116, VI, da Lei Complementar Estadual 
nº 734, de 26 de novembro de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público de 
São Paulo), em conformidade com o disposto no art. 125, § 2º, e no art. 129, 
IV, da Constituição Federal, e, ainda, nos arts. 74, VI, e 90, III, da Constituição 
do Estado de São Paulo, com amparo nas informações colhidas no incluso 
protocolado, vem, respeitosamente, perante esse Egrégio Tribunal de Justiça, 
promover a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE em face 
da Lei nº 1.999, de 28 de março de 2006, do Município de Presidente Epitácio, 
pelos fundamentos a seguir expostos:
I – O Ato Normativo Impugnado 

1. A Lei nº 1.999, de 26 de março de 2006, tem o seguinte teor:
“Art. 1º - Fica proibida a instalação e funcionamento de igrejas, templos 

e casas de culto, ainda que da mesma doutrina:
I – na face da quadra onde já instalada e funcionando outra entidade 
religiosa;
II – na face da quadra que faz frente com a frente de uma outra entidade 
religiosa, já instalada e em funcionamento.
§ 1º - Fica o Poder Executivo proibido de expedir habite-se e/ou alvará 
de funcionamento em decorrência do disposto no caput deste artigo.
§ 2º - Não se aplica as normas da presente lei, às entidades enumeradas 
no caput, já instaladas e em funcionamento.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário” (fl. 33).

II – O Parâmetro da Fiscalização Abstrata de Constitucionalidade 
2. A lei impugnada contraria frontalmente a Constituição do Estado de 

São Paulo, à qual está subordinada a produção normativa municipal ante a 
previsão dos arts. 1º, 18, 29 e 31 da Constituição Federal, por sua incompa-
tibilidade com os seguintes preceitos da Constituição Estadual, aplicável aos 
Municípios por força de seu art. 144: 

“Artigo 111. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalida-
de, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, 
motivação, interesse público e eficiência.
(...)
Artigo 144 – Os Municípios, com autonomia política, legislativa, 
administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, 
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta 
Constituição”.
3. O art. 144 da Constituição Estadual, que determina a observância na 

esfera municipal, além das regras da Constituição Estadual, dos princípios da 
Constituição Federal, é denominado “norma estadual de caráter remissivo, 
na medida em que, para a disciplina dos limites da autonomia municipal, 
remete para as disposições constantes da Constituição Federal”, como aver-
bou o Supremo Tribunal Federal ao credenciar o controle concentrado de 
constitucionalidade de lei municipal por esse ângulo (STF, Rcl 10.406-GO, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, 31-08-2010, DJe 06-09-2010; STF, Rcl 10.500-SP, 
Rel. Min. Celso de Mello, 18-10-2010, DJe 26-10-2010).

4. Daí decorre a possibilidade de contraste de lei ou ato normativo local 
com o art. 144 da Constituição Estadual por sua remissão à Constituição 
Federal e a seus arts. 5º, VI e 19, I, que assim dispõe:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natu-
reza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
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VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado 
o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 
proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
(...)
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-
-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes 
relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 
colaboração de interesse público”.
5. A lei local não é compatível com o princípio da razoabilidade, inscrito 

no art. 111 da Constituição Estadual, e que exige dos atos normativos padrões 
como justiça, bom senso, racionalidade, logicidade, coerência, proporcionali-
dade, e isonomia, interditando medidas arbitrárias e destituídas de interesse 
público e pautando a igualdade na lei, consistente na proibição de normas 
discriminatórias desarrazoadas, como reflexo da cláusula do substantive due 
process of law.

6. A Constituição de 1988 consagra o devido processo legal nos aspectos 
substantivo e processual nos incisos LIV e LV do art. 5º, respectivamente. 
Em sua evolução histórica, o princípio do due process of law dilatou sua 
compreensão processual ou adjetiva (garantia de um procedimento judicial 
justo, com direito de defesa) para, a latere, uma conceituação substantiva 
ou material no direito norte-americano, como limitação do mérito das ações 
estatais, exigente da elaboração normativa com justiça, reasonableness (ra-
zoabilidade) e racionality (racionalidade), devendo ostentar real e substancial 
nexo com o objetivo que se quer atingir. No direito germânico, o princípio da 
proporcionalidade (proibição do excesso) impõe a avaliação da compatibilidade 
entre meios e fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas 
contra os direitos fundamentais. No fundo, entrosam-se tais conceitos com 
a dimensão da igualdade na lei (proibição de normas discriminatórias desar-
razoadas) e perante a lei (vedação da execução da norma com tratamento 
discriminatório desarrazoado).

7. Por força desse princípio é necessário que a norma passe pelo de-
nominado “teste de razoabilidade”, de maneira que preencha os seguintes 
elementos: adequação (aptidão a produção do resultado desejado), neces-
sidade (infungibilidade por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz) 
e proporcionalidade em sentido estrito (relação ponderada entre o grau de 
restrição de um princípio e o grau de realização do princípio contraposto).
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8. Ora, não há na lei enfocada qualquer elemento razoável para se ar-
quitetar a discriminação nela contida. Se é lícita ao Município a disciplina do 
uso e da ocupação do solo urbano, discriminações daí geradas devem ter 
justificativa racional que as sustente.

9. A restrição ao uso da propriedade demanda razoabilidade. Se, por 
exemplo, são estabelecidas distâncias mínimas entre estabelecimentos 
comerciais de idêntico ramo empresarial, elas são justificadas racionalmente 
pela proteção ao consumidor, inibindo a concentração e o distanciamento. 
Ou entre postos de revenda de combustíveis por motivo de segurança (RTJ 
191/707) ou entre eles e igrejas, escolas, supermercados (RTJ 180/1.144). 
Portanto, demanda a existência de relação entre o fator ou elemento discri-
minante, o discrímen e a finalidade da discriminação, ou seja, “impende que 
exista uma adequação racional entre o tratamento diferençado construído e 
a razão diferencial que lhe serviu de supedâneo” (CELSO ANTONIO BANDEIRA 
DE MELLO. O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1978, p. 49).

10. A diferenciação feita pelo legislador só será possível quando, objetiva-
mente, constatar-se um fator de discrímen que dê razoabilidade à diferenciação 
de tratamento contida na lei, pois a igualdade pressupõe um juízo de valor 
e um critério justo de valoração, proibindo o arbítrio, que ocorrerá “quando 
a disciplina legal não se basear num: (i) fundamento sério; (ii) não tiver um 
sentido legítimo; (iii) estabelecer diferenciação jurídica sem um fundamento 
razoável” (J. J. GOMES CANOTILHO. Direito Constitucional e Teoria da Consti-
tuição, Coimbra: Almedina, 3ª ed., 1998, p. 400-401).

11. O estabelecimento de distância entre igrejas, templos e casas de culto 
é ato que não possui razoabilidade, porque não se detecta objetivamente razão 
alguma para os centros de prática religiosa guardarem entre si determinadas 
distâncias.

12. Não bastasse, a laicidade do Estado brasileiro é ponto luminoso no 
regime de liberdades fundamentais, dentre elas a religiosa.

13. Esse é um direito fundamental a que os Municípios estão vinculados, 
devendo assegurar a liberdade de culto e a proteção a seus locais, sendo-lhes 
vedado embaraçar seu funcionamento.

14. A lei local, todavia, dificulta a instalação e o funcionamento de templos 
religiosos, inibindo tanto o estabelecimento de locais para crenças antigas 
quanto para o de novas.
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III – Pedido
15. Face ao exposto, requerendo o recebimento e o processamento 

da presente ação para que, ao final, seja julgada procedente para declarar a 
inconstitucionalidade da Lei nº 1.999, de 28 de março de 2006, do Município 
de Presidente Epitácio.

16. Requer-se ainda sejam requisitadas informações à Câmara Municipal 
e ao Prefeito Municipal de Presidente Epitácio, bem como posteriormente 
citado o Procurador-Geral do Estado para se manifestar sobre o ato normativo 
impugnado, protestando por nova vista, posteriormente, para manifestação 
final.

Termos em que, pede deferimento.
São Paulo, 22 de agosto de 2013
Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça

Constitucional – Administrativo – Ação Direta Inconstitucionalidade – Lei 
nº 3.987, de 23 de novembro de 2012, do Município de São José do Rio 
Pardo – Autorização para realização de convênio – Contratação de mão de 
obra para as unidades de saúde do município – Violação à regra do Concurso 
Público e da Licitação – Ofensa aos Princípios da Moralidade, Impessoalidade 
e Igualdade – Matéria tipicamente administrativa – Delegação inversa de 
poderes – Ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.
1. A autorização legislativa para a realização de convênio com entidade pri-
vada, para contratação de mão de obra para todas as unidades de saúde, 
ofende a regra do concurso público, licitação, moralidade, impessoalidade 
e igualdade (arts. 111, 115, II e 117, CE/89). 2. A realização de convênio pelo 
poder executivo configura matéria tipicamente administrativa, de forma que 
a submissão ao poder legislativo, de projeto de lei com tal objeto, configura 
delegação inversa de poderes, com violação à reserva da administração e ao 
princípio da separação dos poderes (art. 5º, “caput”, § 1º, art. 47, II e XIV, e 
art. 144 da CE/89).

Márcio Fernando Elias Rosa 
Procurador-Geral de Justiça – SP
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Protocolado nº 124.557/2013

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do E. Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo.

O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, no exercício da 
atribuição prevista no art. 116, inciso VI, da Lei Complementar Estadual nº 
734, de 26 de novembro de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público de São 
Paulo), em conformidade com o disposto no art. 125, § 2º e art. 129, inciso 
IV, da Constituição Federal, e ainda no art. 74, inciso VI, e art. 90, inciso III, da 
Constituição do Estado de São Paulo, com amparo nas informações colhidas 
no incluso protocolado, vem, respeitosamente, perante esse Egrégio Tribunal 
de Justiça, promover a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
da Lei nº 3.987, de 23 de novembro de 2012, do Município de São José do 
Rio Pardo, que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o S.O.S 
– Serviços de Obras Sociais”, e, por arrastamento, da Lei nº 3.253, de 18 de 
dezembro de 2008, que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio visando 
ao desenvolvimento do Programa Saúde da Família”, pelos fundamentos que 
constam a seguir.

1 – Do Ato Normativo Impugnado
O objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade é a Lei nº 

3.987, de 23 de novembro de 2012, que tem a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a cele-
brar Termo de Convênio e aditamentos com o S.O.S. (Serviços de Obras 
Sociais) de São José do Rio Pardo, para contratação de profissionais e 
empregados para a área de saúde em geral, para atuação em todas as 
unidades de saúde do Município.
Art. 2º - Os encargos que a Prefeitura vier a assumir em razão da exe-
cução do acordo correrão por conta de verbas próprias constantes no 
orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revoga-se a Lei n. 3.253, de 18 de dezembro de 2008.”

2 – Do Parâmetro da Fiscalização Abstrata de Constitucionalidade 
A Lei Municipal nº 3.987/2012 contraria frontalmente a Constituição do 

Estado de São Paulo, à qual está subordinada a produção normativa municipal, 
ante a previsão dos arts. 1º, 18, 29 e 31, da Constituição Federal.
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Os dispositivos legais mencionados são incompatíveis com os seguintes 
preceitos da Constituição Estadual, aplicáveis aos Municípios por força de seu 
art. 144: 

“Art. 5º - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, 
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
§ 1º - É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições.
(...)
Art. 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras atri-
buições previstas nesta Constituição:
(...)
II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior 
da administração estadual;
(...)
XIV - praticar os demais atos de administração, nos limites da competência 
do Executivo;
(...)
Art. 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalida-
de, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, 
motivação, interesse público e eficiência.
(...)
Art. 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta, 
inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes 
do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:
(...)
II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalva-
das as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre 
nomeação e exoneração;
 (...)
Art. 117 - Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
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somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
(...)
Art. 144 – Os Municípios, com autonomia política, legislativa, adminis-
trativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os 
princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição”.
(...)
Note-se que o disposto nos arts. 5º, 47, II, 111, 115, II, e 117 da Cons-

tituição Estadual reproduz os arts. 2º, 37, caput, e incisos II e XXI, e 84, II da 
Constituição Federal.

De outra parte, o art. 144 da Constituição Estadual, que determina a 
observância na esfera municipal, além das regras da Constituição Estadual, dos 
princípios da Constituição Federal, é denominado “norma estadual de caráter 
remissivo, na medida em que, para a disciplina dos limites da autonomia mu-
nicipal, remete para as disposições constantes da Constituição Federal”, como 
averbou o Supremo Tribunal Federal ao credenciar o controle concentrado de 
constitucionalidade de lei municipal por esse ângulo (STF, Rcl 10.406-GO, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, 31-08-2010, DJe 06-09-2010; STF, Rcl 10.500-SP, Rel. Min. 
Celso de Mello, 18-10-2010, DJe 26-10-2010).

A – Da Violação à Regra do Concurso Público, Licitação e dos Princípios da 
Moralidade, Impessoalidade e Igualdade

Os dispositivos transcritos violam princípios constitucionais que exigem a 
realização de concurso público para acesso aos cargos e empregos na adminis-
tração pública, e, por consequência, violam também a regra da acessibilidade 
geral, da isonomia com relação ao provimento de cargos na administração 
pública e da impessoalidade administrativa.

Dispensa maiores digressões a afirmação de que a realização de concurso 
público, para acesso aos cargos, empregos, e funções públicas, é a regra. Ela 
só admite exceções nas estritas hipóteses previstas na Constituição Federal e 
Estadual, quais sejam, (a) a nomeação para cargos de provimento em comissão 
previstos em lei específica de cada ente federativo (nos casos de cargos ou 
funções de direção, chefia ou assessoramento superior da administração, em 
que deva prevalecer o vínculo de especial confiança entre o servidor e o agente 
superior ao qual se vincule), e (b) a contratação temporária, nas hipóteses 
previstas em lei de cada ente federativo, para atendimento a necessidade 
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temporária de excepcional interesse público (cf. art. 115 II, V  e X da Constituição 
Paulista; art. 37, I, II e IX da CR/88).

Diante disso, qualquer dispensa indevida da realização de concurso para 
fins de ingresso no serviço público, ou mesmo a autorização para realização 
de convênios que importem na terceirização do sistema de saúde municipal, 
são atos que significam, na prática, burla à regra do concurso. 

Traduzem-se, do mesmo modo, em criação de óbice à acessibilidade de 
todos os cidadãos aos cargos públicos previstos em lei, e, por conseguinte, 
violação ao princípio da isonomia. Criam, finalmente, possibilidade de favo-
recimento, com quebra do princípio da impessoalidade. 

No caso em exame o dispositivo impugnado nesta inicial permite que, 
no Município de São José do Rio Pardo, todas as pessoas que prestam serviço 
nas unidades de saúde do município sejam contratadas por meio da entidade 
S.O.S (Serviços de Obras Sociais), a qual, por sua vez, poderá contratar quem 
lhe aprouver.

Esse permissivo legal representa evidente burla aos princípios da isonomia, 
da acessibilidade geral, do concurso e da impessoalidade, que devem nortear 
o provimento de cargos no âmbito da Administração Pública.

Nosso sistema constitucional consagrou o livre acesso aos cargos, empregos 
e funções públicas, na forma prevista em lei, e a submissão prévia a concurso 
público, ressalvadas, evidentemente, as nomeações para cargos em comissão. 

Na definição de ADILSON ABREU DALLARI, concurso público é “um pro-
cedimento administrativo aberto a todo e qualquer interessado que preencha 
os requisitos estabelecidos em lei, destinado à seleção de pessoal, mediante 
a aferição do conhecimento, da aptidão e da experiência dos candidatos, por 
critérios objetivos, previamente estabelecidos no edital de abertura, de maneira 
a possibilitar uma classificação de todos os aprovados” (Regime Constitucional 
dos Servidores Públicos, 2. ed., São Paulo, RT, 1992, p. 36, apud CELSO RIBEIRO 
BASTOS, Comentários à Constituição do Brasil, 3º vol., T. III, São Paulo, Saraiva, 
1992, p. 67).

É por meio do concurso que se resguarda “a aplicação do princípio da 
igualdade de todos (CF., art. 37, I) e, ao mesmo tempo, o interesse da Admi-
nistração em admitir somente os melhores” (CELSO RIBEIRO BASTOS, op. cit., 
p. 66), afastando-se “os ineptos e apaniguados, que costumam abarrotar as 
repartições públicas, num espetáculo degradante de protecionismo e falta de 
escrúpulos de políticos que se alçam e se mantêm no poder, leiloando empregos 
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públicos” (HELY LOPES MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro, 34. ed., 
São Paulo, RT, 2008, p. 440/441).

Além da ofensa à regra do concurso público, a autorização contida na 
lei impugnada, para a contratação direta da S.O.S. (Serviço de Obras Sociais), 
viola a regra da licitação, prevista no art. 117 da CE, pois, sob o rótulo de 
autorização para a realização de convênio, acabou o Poder Legislativo por 
chancelar a contratação, sem licitação, da entidade mencionada, o que também 
é incompatível com os princípios da moralidade, impessoalidade e igualdade, 
previstos no mencionado art. 111 da CE. 

B – Da Ofensa à Reserva da Administração e da Separação dos Poderes
O ato normativo ora impugnado, ainda que de iniciativa do Executivo, 

viola o princípio da separação de poderes, previsto no art. 5º, § 1º, e art. 47, 
II e XIV, da Constituição do Estado, aplicáveis aos Municípios por força do art. 
144 da Carta Paulista.

A questão é objetiva.
Cabe exclusivamente ao Poder Executivo a celebração de convênios, nas 

diversas áreas de gestão, com outros órgãos da Administração Pública Federal, 
Estadual ou entidade privadas, prescindindo de autorização legislativa por se 
tratar de matéria com característica administrativa.

Esta característica administrativa vem reforçada pela norma do art. 241 
da Constituição Federal, que atribui competência privativa aos Municípios para 
disciplinar, 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. 

Exige-se, portanto, lei geral, tão só para disciplinar aspectos gerais dos 
consórcios e convênios públicos, e não lei específica, autorizando de modo 
direto a realização de convênio determinado.

Assim, quando o Poder Legislativo do Município edita lei autorizando a 
celebração de convênio com entidade privada específica, com a permissão de 
contratação de mão de obra para as unidades de saúde do município, invade, 
indevidamente, esfera que é própria da atividade do Administrador Público, 
violando o princípio da separação de poderes.
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Mesmo sendo o ato normativo de iniciativa do Chefe do Executivo resta 
configurada a inconstitucionalidade, uma vez que este não necessita de auto-
rização legislativa para atuar naquilo que está na esfera de sua competência 
constitucional. 

O encaminhamento, pelo Executivo, de projeto de lei com este escopo 
configura hipótese de delegação inversa de poderes, vedada pelo art. 5º, § 
1º, da Constituição Paulista.

Em suma, cabe nitidamente à Administração Pública, e não ao legisla-
dor, deliberar a respeito da conveniência e oportunidade daquela atuação 
administrativa.

A inconstitucionalidade, portanto, decorre da violação da regra da sepa-
ração de poderes, prevista na Constituição Paulista e aplicável aos Municípios 
(art. 5º, art. 47, II e XIV, e art. 144).

É pacífico na doutrina, bem como na jurisprudência, que ao Poder Exe-
cutivo cabe primordialmente a função de administrar, que se revela em atos 
de planejamento, organização, direção e execução de atividades inerentes ao 
Poder Público. 

De outra banda, ao Poder Legislativo, de forma primacial, cabe a função 
de editar leis, ou seja, atos normativos revestidos de generalidade e abstração.

O diploma impugnado, na prática, invadiu a esfera da gestão administrativa, 
que cabe ao Poder Executivo, e envolve o planejamento, a direção, a organiza-
ção e a execução de atos de governo,  no caso em análise representados pela 
eventual formalização de convênios. A atuação legislativa impugnada equivale 
à prática de ato de administração, de sorte a violar a garantia constitucional 
da separação dos poderes.

Cumpre recordar, aqui, o ensinamento de HELY LOPES MEIRELLES, anotando 
que “a Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. 
(...) O Legislativo edita normas; o Executivo pratica atos segundo as normas. 
Nesta sinergia de funções é que residem a harmonia e independência dos 
Poderes, princípio constitucional (art. 2º) extensivo ao governo local. Qualquer 
atividade, da Prefeitura ou Câmara, realizada com usurpação de funções é 
nula e inoperante”. Sintetiza, ademais, que “todo ato do Prefeito que infringir 
prerrogativa da Câmara – como também toda deliberação da Câmara que 
invadir ou retirar atribuição da Prefeitura ou do Prefeito – é nulo, por ofensivo 
ao princípio da separação de funções dos órgãos do governo local (CF, art. 2º 
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c/c o art. 31), podendo ser invalidado pelo Poder Judiciário” (Direito Municipal 
Brasileiro, 15. ed., atualizada por MÁRCIO SCHNEIDER REIS e EDGARD NEVES 
DA SILVA, São Paulo, Malheiros, 2006, p. 708 e 712).

Deste modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra, 
chancelando projetos de lei que equivalem, na prática, a verdadeiros atos de 
administração, viola, via inversa, a harmonia e a independência que devem 
existir entre os poderes estatais. 

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo corrobora 
o entendimento aqui sustentado.

Confiram-se, a título de exemplificação, os seguintes precedentes do Col. 
Órgão Especial: ADI 149.044-0/8-00, rel. des. Armando Toledo, j. 20.02.2008; 
ADI 134.410-0/4, rel. des. Viana Santos, j. 05.03.2008; ADI 12.345-0 - São Paulo 
- 15.05.91, rel. des. Carlos Ortiz; ADI n. 096.538-0, rel. Viseu Júnior - 12.02.03; 
ADI n. 123.145-0/9-00, rel. des. Aloísio de Toledo César – 19.04.06; ADI n. 
128.082-0/7-00, rel. des. Denser de Sá – 19.07.06; ADI n. 163.546-0/1-00, rel. 
des. Ivan Sartori, j. 30.7.2008.

Nesse mesmo sentido o entendimento do Col. STF, colhido em julgados 
que, mutatis mutandis, aplicam-se à hipótese em exame:

“(...)
O princípio constitucional da reserva de administração impede a inge-
rência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva 
competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o 
Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administra-
tivos emanados do Poder Executivo. (...) Não cabe, desse modo, ao Poder 
Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação 
de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que 
tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho de 
suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando 
efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da 
divisão funcional do poder, representa comportamento heterodoxo 
da instituição parlamentar e importa em atuação ultra vires do Poder 
Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar 
dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais.” 
(RE 427.574-ED, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 13-12-2011, 
Segunda Turma, DJE de 13-2-2012.)
(...)”
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Destarte, é possível afirmar que a lei impugnada ofende frontalmente 
a Constituição do Estado de São Paulo em seus artigos 5º, caput, § 1º, 47, II e 
XIV, 111, 115, inciso II, 117 e 144.

3 - Da Inconstitucionalidade por Arrastamento
Para evitar que em virtude da declaração da inconstitucionalidade da 

Lei nº 3.987/12, automaticamente, seja restaurada por repristinação a Lei nº 
3.253/2008 (fls. 146), que padece do mesmo vício de inconstitucionalidade 
por violação ao princípio da separação dos poderes, necessária a declaração 
de inconstitucionalidade por arrastamento.

A declaração de inconstitucionalidade por arrastamento é possível sempre 
que: 

a) o reconhecimento da inconstitucionalidade de determinado dispositivo 
legal torna despidos de eficácia e utilidade outros preceitos do mesmo 
diploma, ainda que não tenham sido impugnados; 
b) nos casos em que o efeito repristinatório restabelece dispositivos já 
revogados pela lei viciada que ostentem o mesmo vicio; 
c) quando há na lei dispositivos que não foram impugnados, mas guardam 
direta relação com aqueles cuja inconstitucionalidade é reconhecida.
Restabelecidos os efeitos da lei revogada, dá-se o que se chama de efeito 
indesejado, já havendo assentado o Supremo Tribunal Federal que:
“A reentrada em vigor da norma revogada nem sempre é vantajosa. O 
efeito repristinatório produzido pela decisão do Supremo, em via de ação 
direta, pode dar origem ao problema da legitimidade da norma revivida. 
De fato, a norma reentrante pode padecer de inconstitucionalidade ainda 
mais grave que a do ato nulificado. Previne-se o problema com o estudo 
apurado das eventuais consequências que a decisão judicial haverá de 
produzir. O estudo deve ser levado a termo por ocasião da propositura, 
pelos legitimados ativos, de ação direta de inconstitucionalidade. 
Detectada a manifestação de eventual eficácia repristinatória indesejada, 
cumpre requerer igualmente, já na inicial da ação direta, a declaração 
da inconstitucionalidade, e, desde que possível, a do ato normativo res-
suscitado” (STF, ADI-MC 2.621-DF, Rel. Min. Celso de Mello, 01-08-2002).
Assim, a declaração de inconstitucionalidade deve abranger, por arras-

tamento, a Lei Municipal nº 3.253, de 18 de dezembro de 2008.
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4. Conclusão e Pedido
Por todo o exposto, evidencia-se a necessidade de reconhecimento da 

inconstitucionalidade das normas aqui apontadas.
Assim, aguarda-se o recebimento e processamento da presente Ação 

Declaratória, para que ao final seja julgada procedente, reconhecendo-se a 
inconstitucionalidade da Lei nº 3.987/2012, e, por arrastamento, da Lei nº 
3.253/08, ambas do Município de São José do Rio Pardo.

Requer-se, ainda, sejam requisitadas informações à Câmara Municipal e 
ao Prefeito Municipal, bem como posteriormente citado o Procurador-Geral 
do Estado para se manifestar sobre o ato normativo impugnado.

Posteriormente, aguarda-se vista para fins de manifestação final.
São Paulo, 26 de maio de 2014
Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça

Registro: 2014.0000602054
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direito de Inconstitucio-
nalidade nº 2088003-09.2014.8.26.000, da Comarca de São Paulo, em que é 
autor Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, são réus Prefeito 
do Município de São José do Rio Pardo e Presidente da Câmara Municipal de 
São José do Rio Pardo.

 Acordam, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir 
a seguinte decisão: “JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.”, de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores Renato 
Nalini (Presidente), Vanderci Álvares, Arantes Theodoro, Tristão Ribeiro, An-
tonio Carlos Villen, Ademir Benedito, Luiz Antonio de Godoy, Neves Amorim, 
João Negrini Filho, Nuevo Campos, Eros Piceli, Elliot Akei, Guerrieri Rezende, 
Xavier de Aquino, Antonio Carlos Malheiros, Ferreira Rodrigues, Péricles Piza, 
Evaristo dos Santos, Márcio Bartoli, João Carlos Saletti, Roberto Mortari, Luiz 
Ambra e Francisco Casconi.

São Paulo, 24 de setembro de 2014
Paulo Dimas Mascaretti, Relator
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Voto 19.824
Comarca: São Paulo
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2088003-09.2014.8.26.0000
Autor: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo.
Réus: Prefeito do Município de São José do Rio Pardo e Presidente da Câmara 
Municipal de São José do Rio Pardo.

Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei nº 3.987, de 23 de novembro de 
2012, do Município de São José do Rio Pardo, que autorizou a celebração de 
convênio com organização social para contração de profissionais empregados 
para a área da saúde municipal em geral-Investidura em cargos e empregos 
públicos, no entanto, que não pode prescindir da prévia realização de concurso 
público, na forma do art. 115, inciso II, da CE – Comando legal questionado que 
evidencia a violação a tal princípio, mostrando-se inconstitucional a admissão 
direta de pessoal, ainda que por meio de ente conveniado – Disposição legal, 
ademais, que desconsidera o princípio da obrigatoriedade da licitação, previsto 
no art. 117 da CE – Hipótese de dispensa ou inexigibilidade do certame que 
não estavam presentes no caso dos autos, uma vez que os serviços objeto 
do convênio previsto na legislação impugnada não tinham características 
individualizadoras, do modo a tonar inviável a competição – Inexistindo, 
então, um atributo incomum, diferenciador, inibir a participação de outros 
interessados, a licitação era mesmo de rigor – Legislação, de resto, que versa 
questão atinente ao planejamento, à organização, à direção e à execução dos 
serviços públicos, atos de governo afetos à competência exclusiva do Chefe 
do Poder Executivo local – Inobservância da competência reservada conferida 
ao Prefeito que acabou por implicar em afronta ao princípio da separação dos 
poderes – Apresentação do projeto pelo Chefe do Poder Executivo que não 
afasta a mácula, pois configura hipótese de delegação inversa de poderes, 
vedada pelo art. 5º, § 1º, da CE – Autorização legislativa para a realização do 
convênio que, ainda que se entenda necessária, deveria caracterizar-se pela 
generalidade e abstração, não podendo tratar de hipótese concreta – Fato de 
a legislação questionada conferir simples autorização ao Poder Executivo para 
a prática do ato nela previsto, outrossim, que não afasta a mácula atinente à 
invasão de competência, visto que o Prefeito não necessita de autorização para 
o exercício de competência que lhe foi constitucionalmente atribuída – Vícios de 
inconstitucionalidade aduzidos na exordial que, destarte, ficaram evidenciados 
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na espécie, por afronta nos preceitos contidos nos artigos 5º, caput e § 1º, 47, 
incisos II e XIV, 115, inciso II, 117 e 144, todos da Constituição do Estado de São 
Paulo – Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 3.987/2012, por outro 
lado, que, diante dos efeitos repristinatórios que lhe são inerentes implicará 
revalidação da revogada Lei nº 3.253/2008, a qual padece dos mesmos vícios 
do ato normativo impugnado nos autos, devendo, então, por arrastamento, 
ser-lhe estendidos os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade – Ação 
Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. 

Cuide-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-
-Geral de Justiça em face da Lei nº 3.987, de 23 de novembro de 2012, e, por 
arrastamento, da revogada Lei nº 3.253, de 18 de dezembro de 2008, ambas 
do Município de São José do Rio Pardo, que autorizaram o Poder Executivo a 
celebrar convênios com entidades de direito privado, com vistas à implanta-
ção do Programa de Saúde da Família (PSF) e contratação de profissionais e 
empregadores para a área da saúde do ente público local.

Alega o autor, em essência, que: a legislação questionada viola princípios 
constitucionais que exigem a realização de concurso público para acesso aos 
cargos e empregos na administração pública e, por consequência, também a 
regra da acessibilidade geral, da isonomia e da impessoalidade: além disso, 
sob o rótulo de autorização de celebração de convênio, o Poder Legislativo 
acabou por chancelar a contratação direta de empresa para atuação na área 
da saúde municipal, em clara violação à regra da licitação: ademais, o ato 
normativo impugnado desconsidera o princípio da separação de poderes, uma 
vez que acabe exclusivamente ao Poder Executivo a celebração de convênios 
nas diversas áreas de gestão, prescindindo de autorização legislativa para 
tanto; conquanto de iniciativa do Chefe do Executivo, o encaminhamento 
de projeto de lei com este escopo configura hipótese de delegação inversa 
de poderes; na prática, o diploma  questionado invadiu a esfera da gestão 
administrativa, que cabe ao Poder Executivo, e envolve o planejamento, a 
direção, a organização e a execução de atos de governo; portanto, é possível 
afirmar que a lei impugnada ofende frontalmente os artigos 5º, caput e § 
1º, 47, incisos II e XIV, III, 115, inciso II, 117 e 114: por fim, a declaração de 
inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.987/2012 deve ser estendida, 
por arrastamento, á Lei Municipal nº 3.253/2008, que a precedeu e foi por 
aquela revogada, mas padece do mesmo vício, por violação ao princípio da 
separação dos poderes.
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A Procuradoria Geral do Estado foi citada para a demanda (v. fls. 172/173), 
afirmando seu desinteresse em realizar a defesa da lei (v. fls. 183/184).

O Prefeito e a Presidência da Câmara do Município de São José do Rio 
Pardo prestaram as informações requisitadas, defendendo a constitucionalidade 
da legislação impugnada (v. fls. 175/179 e 188/191).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência da ação (v. fls. 
205/223).

É o relatório.
A procedência da ação é de rigor. 
A Lei Municipal nº 3.987, de 23 de novembro de 2012, do Município de 

São José do Rio Pardo, objeto da demanda em causa, dispõe, in verbis:
“Art. 1º - Fica o chefe de Poder Executivo Municipal autorizado a cele-
brar Termo de Convênio e aditamentos com o S.O.S. (Serviços de Obras 
Sociais) de São José do Rio Pardo, para contratação de profissionais e 
empregados para a área de saúde em geral, para atuação em todas as 
unidades de saúde do Município.
Art. 2º - Os encargos que a Prefeitura vier a assumir em razão da execu-
ção do acordo por conta de verbas próprias constantes no orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revoga-se a Lei nº 3.253, de 18 dezembro de 2008”.
Como se vê, a legislação municipal objurgada nos autos traz consigo 

clara desconsideração aos princípios constitucionais do concurso público e 
da licitação.

É certo que a Constituição Federal de 1988 ampliou a autonomia dos entes 
municipais nos aspectos político, administrativo e financeiro, outorgando-lhes 
o poder de se auto-organizarem.

O artigo 144 da Carta Paulista, no entanto, praticamente repetindo os 
termos do artigo 29 da Constituição da República, dispõe textualmente que:

“Art. 144 – Os Municípios, com autonomia política, legislativa, adminis-
trativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os 
princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição”.
Bem de ver, então, que a competência outorgada aos entes municipais 

para editarem leis e diretrizes relativas à organização administrativa, financeira 
e demais matérias de interesse local não é irrestrita, estando os limites e 
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contornos dessa legislação previamente definidos nos preceitos e princípios 
estabelecidos na Carta Magna e na Constituição do respectivo Estado-membro.   

Nessa linha, a regra trazida pelo artigo 115, inciso II, da Constituição 
do Estado de São Paulo, que também reproduz norma da Carta da República 
(v. art. 37, inciso II), é impositiva aos Municípios e prevê expressamente que:

“Art. 115 – Para a organização da administração pública direta e inclusive 
as fundações instituídas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório 
o cumprimento das seguintes normas:
(...)
II – a investidora em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalva-
das as nomeações para cargo em comissão declarado em lei, de livre 
nomeação e exoneração”.
Ora, prescinde de maiores digressões a conclusão de que a norma municipal 

impugnada nos autos, ao prever a admissão de profissionais e empregados 
para a área de saúde em geral, para atuação em todas as unidades de saúde 
do Município, mediante a formalização do convênio com a instituição S.O.S. 
(Serviço de Obras Sociais) de São José do Rio Pardo, viola diretamente essa 
norma constitucional estadual.

Segundo aludida regra constitucional, o provimento de cargo ou emprego 
público sempre depende de prévia aprovação do agente em concurso de provas 
ou provas e títulos, cuidando-se de princípio fundamental que não pode ser 
derrogado por norma local; à evidência, a previsão de admissão de profissional 
da área da saúde para integrar a estrutura da Administração Municipal a partir 
de seleção feita por organização conveniada, implica em clara desconsidera-
ção ao princípio do concurso público, além de desprestigio aos princípios da 
impessoalidade e da isonomia entre os interessados.

Ainda que se admita a possibilidade de o Município realizar convê-
nios com entidades específicas para atuação em áreas administrativas e 
técnicas da estrutura municipal, v.g., gestão da área da saúde, à evidência, 
isso não pode representar uma autorização incondicional para o arbítrio e 
o favorecimento, em manifesta desconsideração dos princípios básicos da 
Administração Pública, permitindo a contratação direta e sem os rígidos 
critérios do concurso público.

Impende considerar que as hipóteses para admissão de pessoal com 
dispensa do respectivo certame estão taxativamente previstas na Carta 
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Estadual (v. artigo 115, incisos II, parte final, V e X, da Constituição Estadual), 
mas em nenhum momento restaram minimamente caracterizadas no caso 
dos autos.

Aliás, a manifestação do Prefeito de São José do Rio Pardo não deixa 
qualquer dúvida de que o objetivo da edição da legislação aqui questionada é 
substituir um quadro de servidores efetivos por contratações temporárias, uma 
vez que “criar vínculo definitivo em relação temporária (de trabalho) mostra-se 
desarrazoado”; ou seja, fica evidenciada realmente a intenção do ente público 
local em contornar a exigência constitucional do concurso público para o 
exercício de funções públicas.

Não há, destarte, como se admitir o acesso a cargo ou emprego público, 
mediante a admissão direta por interposta pessoa, sem a prévia realização de 
concurso público de provas ou provas e títulos, para os fins a que se refere o 
art. 115, inciso II, da Constituição Estadual, inexistindo hipótese de compati-
bilização da norma municipal em causa com tal princípio. 

De outra banda, evidencia-se também na Lei nº 3.987/2012, do Município 
de São José do Rio Pardo, a desconsideração do princípio da obrigatoriedade 
da licitação.

Por expressa injunção constitucional, a licitação ou exigibilidade de 
procedimento licitatório é a regra para a contratação de obras e serviços pelo 
Poder Público e entidades das quais o Estado participa, ressalvados apenas 
os casos previstos na legislação específica (v. artigo 117 da Carta Estadual)¹.

É certo que os artigos 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licita-
ções) preconiza a dispensa ou a inexigibilidade da licitação em determinadas 
hipóteses que não a justifiquem ou a impossibilitem. 

Todavia, os serviços a serem prestados pela entidade conveniada “Ser-
viços de Obras Sociais de São José do Rio Pardo” não possuem características 
individualizadoras que tornam dispensável e inútil a competição, nem ao 
menos tendo sido tal situação invocada pelo Poder Executivo Municipal para 
propor a sua contratação.

¹  “Artigo 117 – Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações 
de pagamentos, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações”. 
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Logo, não identificada in casu a presença de um atributo incomum, 
diferenciador, que impossibilite a competição entre outras organizações ou 
instituições voltadas à prestação dos serviços a serem objeto do convênio 
previsto na Lei Municipal nº 3.987/2012, tinha lugar a licitação, descabendo a 
contratação direta da entidade ali indicada.

Além de todo o exposto, forçoso reconhecer, ainda, que a matéria tratada 
na legislação aqui impugnada está realmente inserida dentre aquelas sujeitas 
à competência reservada ao Prefeito Municipal, em relação às quais não é 
dado ao Poder Legislativo local imiscuir-se.

Segundo o sempre irreprochável escólio de HELY LOPES MEIRELLES:
“No sistema brasileiro o governo municipal é de funções divididas, caben-
do as executivas à Prefeitura e as legislativas à Câmara de Vereadores. 
Esses dois Poderes, entrosando suas atividades específicas, realizam com 
independência e harmonia o governo local, nas condições expressas na 
lei orgânica do Município.
O Sistema de separação de funções – executivas e legislativa – impede 
que o órgão de um Poder exerça atribuições do outro. Assim sendo, a 
Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. Cada 
um dos órgãos tem missão própria e privativa: a Câmara estabelece 
regras para a Administração: a Prefeitura as executa, convertendo o 
mandamento legal, genérico e abstrato, em atos administrativos, in-
dividuais e concretos. O legislativo edita normas; o Executivo pratica 
atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que residem a 
harmonia e independência dos Poderes, princípio constitucional (art. 
2º) extensivo ao governo local. Qualquer atividade, da Prefeitura ou 
da Câmara, realizada com usurpação de funções é nula e inoperante”
(v. Direito Municipal Brasileiro, 15ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 
2006, p. 708).
Nesse contexto, o exercício da função legislativa pela Câmara dos 

Vereadores deve ser de caráter genérico e abstrato, não podendo inserir-se 
pela prática de atos concretos da administração de competência exclusiva 
do Prefeito.

Ora, o planejamento, a organização, a direção e a execução dos serviços 
públicos são evidentemente atribuições dos Chefe do Poder Executivo, haja 
vista que a ele compete o exercício da direção superior da administração e a 
prática dos atos necessários a esse fim, na forma do artigo 47, incisos II e XIV, 
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da Constituição do Estado de São Paulo, aplicável aos Municípios por expressa 
imposição da norma do artigo 144 da mesma Carta.

Oportuno, ainda uma vez, citar o escólio de HELY LOPES MEIRELLES, 
segundo o qual:

“As atribuições do prefeito são de natureza governamental e adminis-
trativa: governamentais são todas aquelas de condução dos negócios 
públicos, de opções políticas de conveniência e oportunidade na sua 
realização – e, por isso mesmo, insuscetíveis de controle por qualquer 
outro agente, órgão ou Poder; administrativas são as que visam à con-
cretização das atividades executivas do Município, por meio de atos 
jurídicos sempre controláveis pelo Poder Judiciário e, em certos casos, 
pelo Legislativo local” (obra citada, p. 711).
No caso vertente, a lei local impugnada dispõe sobre a autorização para 

celebração de convênio com a organização S.O.S. (Serviço de Obras Sociais) de 
São José do Rio Pardo, destinado à “contratação de profissionais e empregados 
para a área de saúde do Município”, matéria de cunho estritamente adminis-
trativo, afeta ao Poder Executivo, porquanto constitui atividade relacionada à 
gestão municipal; à evidência, tal previsão legal diz respeito a eventual opção 
do administrador pela terceirização dos serviços de saúde municipais, ou seja, 
envolve ato de governo, privativo do Prefeito, razão pela qual não poderia 
mesmo sofrer interferência legislativa, por implicar em violação ao princípio 
da separação dos poderes.

Pouco importa, nessa linha, que o projeto de lei tenha sido o fruto de 
iniciativa do Chefe do Poder Executivo, pois como bem realçado pelo autor:

“Mesmo sendo o ato normativo de iniciativa do Chefe do Executivo resta 
configurada a inconstitucionalidade, uma vez que este não necessita de 
autorização legislativa para atuar naquilo que está na esfera de sua com-
petência constitucional.
O encaminhamento, pelo Executivo, de projeto de lei com este escopo 
configura hipótese de delegação inversa de poderes, vedada pelo art. 
5º, § 1º, da Constituição Paulista.
Em suma, cabe nitidamente à Administração Pública, e não ao legislador, 
deliberar a respeito da conveniência e oportunidade daquela atuação 
administrativa” (v. fls. 10/11).
Na verdade, ainda que se entenda pela necessidade de autorização 

legislativa para a celebração do convênio objeto do ato normativo em causa, à 
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evidência, tal regulamentação deveria ter características gerais e abstratas, não 
podendo inserir-se por atos concretos, relativos à realização de determinada 
contratação, como se deu no caso vertente, que representa clara ingerência 
na festa da atribuição do Prefeito.

Na verdade, os vícios de inconstitucionalidade que gravam a legislação 
municipal impugnada na ação em causa foram bem delimitados pela Procu-
radoria de Justiça, realçando, na justa medida, que:

“Os dispositivos transcritos violam princípios constitucionais que exigem 
a realização de concurso público para acesso nos cargos e empregos na 
administração pública, e por consequência, violam também a regra da 
acessibilidade geral, da isonomia com relação ao provimento de cargos 
na administração pública e da impessoalidade administrativa. 
Dispensa maiores digressões a afirmação de que a realização de concurso 
público, para acesso aos cargos, empregos, e funções públicas, é a regra. 
Ela só admite exceções nas estritas hipóteses previstas na Constituição 
Federal e Estadual, quais sejam, (a) a nomeação para cargos de provi-
mento em comissão previstos em lei específica de cada ente federativo, 
(nos casos de cargos ou funções de direção, chefia ou assessoramento 
superior da administração, em que deva prevalecer o vinculo de especial 
confiança entre o servidor e o agente superior ao qual se vincule), e (b) 
a contratação temporária, nas hipóteses previstas em lei de cada ente 
federativo, para atendimento a necessidade temporária de excepcional 
interesse público (cf. Art. 115, II, V e X da Constituição Paulista; art. 37, 
I, II e IX da  CR/88).
Diante disso, qualquer dispensa indevida da realização de concurso para 
fins de ingresso no serviço público, ou mesmo a autorização do sistema 
de saída municipal, são atos que significam, na prática, burla à regra do 
concurso.
Traduzem-se, do mesmo modo, em criação de óbice à acessibilidade de 
todos os cidadãos aos cargos públicos previstos em lei e, por conseguinte, 
violação ao princípio da isonomia. Criam, finalmente, possibilidade de 
favorecimento, com quebra do princípio da impessoalidade.
No caso em exame o dispositivo impugnado nesta inicial permite que, 
no Município de São José do Rio Pardo, todas as pessoas que prestam 
serviço nas unidades de saúde do município sejam contratadas por meio 
da entidade S.O.S. (Serviços de Obras Sociais), a qual , por sua vez, poderá 
contratar quem lhe aprouver.
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Esse permissivo legal representa evidente burla aos princípios da isonomia, 
da acessibilidade geral, do concurso e da impessoalidade, que devem 
nortear o provimento de cargos no âmbito da Administração Pública.
Nosso sistema constitucional consagrou o livre acesso aos cargos, em-
pregos e funções públicas, na forma prevista em lei, e a submissão prévia 
a concurso público, ressalvadas, evidentemente, as nomeações para 
cargos em comissão. 
Na definição de ADILSON ABREU DALLARI, concurso público é ‘um pro-
cedimento administrativo aberto a todo e qualquer interessado que 
preencha os requisitos estabelecidos em lei, destinado à seleção de pes-
soal, mediante a aferição do conhecimento, da aptidão e da experiência 
dos candidatos, por critérios objetivos, previamente estabelecidos no 
edital de abertura, de maneira a possibilitar uma classificação de todos 
ao aprovados’ (Regime Constitucional dos Servidores Públicos, 2. Ed., 
São Paulo, RT, 1992, p. 36, apud CELSO RIBEIRO BASTOS, Comentários 
à Constituição do Brasil, 3º vol.,  T. III, São Paulo, Saraiva, 1992, p. 67).
É por meio do concurso que se resguarda ‘a aplicação do princípio da 
igualdade de todos (CF., art. 37, I) e, ao mesmo tempo, o interesse da 
Administração em admitir somente os melhores’ (CELSO RIBEIRO BASTOS, 
op. cit., p. 66), afastando-se ‘os ineptos e apaniguados, que costumam 
abarrotar as repartições públicas, num espetáculo degradante de pro-
tecionismo e falta de escrúpulos de políticos que se alçam e se mantém 
no poder, leiloando empregos públicos’ (HELY LOPES MEIRELLES, Direito 
Administrativo Brasileiro, 34ª ed., São Paulo, RT. 2008, p. 440/441).
Além da ofensa à regra do concurso público, a autorização contida na 
lei impugnada, para a contratação, direta da S.O.S (Serviço de Obras 
Sociais), viola a regra da licitação, prevista no art. 117 da CE, pois, sob 
o rótulo de autorização para a realização de convênio, acabou o poder 
legislativo por chancelar a contratação, sem licitação, da entidade men-
cionada, o que também é incompatível com os princípios da moralidade, 
impessoalidade e igualdade, previstos no mencionado art. III da CE.
(...)
O ato normativo ora impugnado, ainda que de iniciativa do executivo, 
viola o princípio da separação de poderes, previsto no art. 5º, § 1º, e 
art. 47, II e XIV, da Constituição do Estado, aplicáveis aos Municípios por 
força do art. 144 da Carta Paulista.
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A questão é objetiva.
Cabe exclusivamente ao Poder Executivo a celebração de convênios, nas 
diversas áreas de gestão, com outros órgãos da Administração Pública 
Federal, Estadual ou entidade privadas, prescindindo de autorização 
legislativa por se tratar de matéria com características administrativa.
Esta característica administrativa vem reforçada pela norma do art. 241 
da Constituição Federal, que atribui competência privativa aos Municípios 
para disciplinar, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de 
cooperação entre os entes Federados autorizando a gestão associada de 
serviços público, bem como a transferência total ou parcial de encargos, 
serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.  
Exige-se, portanto, lei geral, tão só para disciplinar aspectos gerais dos 
consórcios e convênios públicos, e não lei específica, autorizando de 
modo direto a realização de convênio determinado.
Assim, quando o Poder Legislativo do Município edita lei autorizando 
a celebração de convênio com entidade privada específica, com a per-
missão de contratação de mão de obra para as unidades de saúde do 
município, invade, indevidamente, esfera que é própria da atividade do 
Administrador Público, violando o princípio da separação de poderes.
Mesmo sendo o ato normativo de iniciativa do Chefe do Executivo resta 
configurada a inconstitucionalidade, uma vez que este não necessita da 
autorização legislativa para atuar naquilo que está na esfera de sua com-
petência constitucional.
O encaminhamento, pelo executivo, de projeto de lei com este escopo 
configura hipótese de delegação inversa de poderes, vedada pelo art. 
5º, § 1º, da Constituição Paulista. 
Em suma, cabe nitidamente à Administração Pública, e não ao legislador, 
deliberar a respeito da conveniência e oportunidade daquela atuação 
administrativa. 
A inconstitucionalidade, portanto, decorre da violação da regra da se-
paração de poderes, prevista na Constituição Paulista e aplicável aos 
Municípios (art. 5º, art. 47, II e XIV, e art. 144)” (v. fls. 210/215).
Por outro lado, nem se há alegar que o ato normativo municipal im-

pugnado ter-se-ia apenas limitado a permitir a eventual realização ao ato 
nele previsto, escapando de qualquer intromissão em matéria reservada, 
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porquanto é manifestamente descabida a autorização emitida pelo Legislativo 
no Executivo para o exercício de competência que já lhe fora constitucio-
nalmente deferida.

No particular, precedente desta Corte assentou, precisamente, que:
“Mencionada legislação representa ingerência na competência exclusiva 
do Chefe do Executivo pelo Poder Legislativo, posto ser evidente que o 
alcaide não precisa de autorização para exercer atos de sua competência 
privada.
Na linguagem legislativa autorizar tem o sentido de ordenar, e eventual 
desatendimento a essa quase imposição poderia, inclusive, ensejar o 
reconhecimento de uma postura omissiva do administrador por não 
praticar o ato autorizado.
VASCO DELIA GIUSTINA (Leis Municipais e seu Controle Constitucional 
pelo Tribunal de Justiça, Livraria do Advogado, p. 168/169), ensina ‘não 
ser possível interpretar autorização como mero sinônimo de opção pra 
cumprir ou não a lei, tendo o substantivo o sentido e o alcance de uma 
determinação ou imposição, não podendo falar-se em lei inócua ou 
decorativa, ainda que dela não decorram ônus para o Poder Executivo 
Municipal’.
Pondera ainda,
‘A circunstância de ser a lei, meramente ‘autorizativa’ e não ‘determi-
nativa’ não elide, não suprime, não elimina o fato de estar ela dispondo 
– ainda que de forma meramente ‘autorizativa’ – sobre matéria que é 
reservada à iniciativa privativa do Poder Executivo... Em suma, a natureza 
teleológica da lei, seja ela para ‘autorizar’ ou para ‘determinar’ não elide 
a inconstitucionalidade por vício de iniciativa’.
Neste passo, impende consignar que, em 17 de agosto de 2011, apreciando 
a Ação Direta de Inconstitucionalidade, este Colendo Órgão Especial, em 
acórdão de relatoria do Desembargador Ribeiro dos Santos, após fazer o 
registro de que: ‘É pacífico o entendimento nesta r. Corte, que embora 
a Câmara Municipal, seja órgão meramente legislativa, somente lhe 
incumbe editar atos normativos de caráter genérico e abstrato’.
Concluiu:
‘Compete, portanto, com exclusividade ao Executivo o exercício dos 
atos que impliquem no gerir das atividades administrativas da cidade, 
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a ele cabendo a iniciativa das leis que lhe propiciem a boa execução das 
tarefas que lhe são atribuídas.
Deste modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo evoca 
para si a iniciativa de leis de efeitos concretos, equivalentes na prática a 
verdadeiros atos de administração, viola a harmonia e a independência 
que deve existir entre os Poderes’.
(...)
Aliás, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0203247-

25.2011.8.26.0000, realizado em 14 de março de 2012, de relatoria do Desem-
bargador Xavier de Aquino, este Colendo Órgão Especial, com base no parecer 
do Subprocurador-Geral de Justiça, anotou:

‘Nem se argumente que se trata de mera autorização. Cuida-se, é verdade, 
de lei autorizativa, mas, [sic] essa qualificação não desabona a conclusão 
de sua inconstitucionalidade.
A autorização legislativa não se confunde com lei autorizativa, devendo 
aquela primar pela observância da reserva de iniciativa.
Ainda que a lei contenha autorização (lei autorizativa) ou permissão (norma 
permissiva), padece de inconstitucionalidade. Em essência, houve invasão 
manifesta da gestão pública, assunto da alçada exclusiva do Chefe do 
Poder Executivo, violando sua prerrogativa de análise da conveniência 
e da oportunidade das providências previstas na lei’. 
A propósito de tais leis, o Pretório Excelso, no julgamento da Represen-

tação nº 993/RJ, relatada pelo Ministro Néri da Silveira e publicado na RTJ, 
vol. 36/619, pronunciou-se nos seguintes termos:

‘De observar, outrossim, que o só fato de ser autorizativa. Em tal sentido, 
decidiu esta Corte, na Representação n. 686-GB, a 06.10.1966, havendo 
o ilustre Ministro Evandro Lins, Relator, asseverado: ‘O fato da Lei im-
pugnada ser meramente autorizativa não lhe retira a característica da 
inconstitucionalidade, que a desqualifica pela raiz (...) .́
Sobre o tema, portanto, se encontra pacificado o entendimento no 

sentido de que:
‘O só fato de ser autorizativa a lei não modifica o juízo de sua invalidade 
por falta de legítima iniciativa. Nesse sentido foi a decisão proferida no 
Acórdão constante do Ementário nº 1.270-1 RTJ 104/46.
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Considerando que o Legislativo não precisa autorizar o Executivo a 
executar ato de sua competência já autorizado pela Constituição, 
este Colendo Órgão Especial já reconheceu a inconstitucionalidade 
das chamadas ‘leis autorizativas’, por exemplo, na ADIn nº 0153008-
17.2011.8.26.0000, na qual se afirmou que lei relacionada com a orga-
nização do Município, ainda que inculque autorização, tem comando 
determinado, sendo, portanto, de iniciativa do Prefeito. Também na 
ADIn nº 994.09.231228-7, na qual ficou declarada a inconstitucionali-
dade da lei, por vício de iniciativa, sob fundamento de se submeter a 
controle de constitucionalidade lei autorizativa  que impõe determi-
nado comportamento à administração. E ainda na ADIn nº 0068540-
23.2011.8.26.0000, proclamando a inconstitucionalidade de lei que, 
embora dita autorizativa, veicula comando provido de força cogente, 
invadindo atribuição do chefe do Executivo’.
É o que se extrai da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0157899-

81.2011.8.26.0000, relatada pelo Desembargador Walter de Almeida Guilherme 
e julgada no dia 2 de maio de 2012.

Acresce considerar, neste passo, trecho da lição doutrinária de SÉRGIO  
REZENDE DE BARROS, contida no primeiro dos mencionados julgamentos, do 
teor seguinte:

‘(...) Assim, se a ‘lei’ pudesse ‘autorizar’, também poderia ‘não autorizar’ 
o Executivo a agir dentro de sua competência constitucional, o que seria 
disparate: uma absurda inconstitucionalidade’.
‘(...) Não é para isso que existem o Legislativo e o Executivo como Poderes 
do Estado, nem muito menos a lei como ato complexo cuja produção 
envolve a manifestação de vontade desses dois Poderes. Cumpre ao 
Judiciário, se requerida a sua manifestação, proscrever essa inconstitu-
cionalidade flagrante, a dita ‘lei autorizativa’, (g.n.) (cf. ‘Leis’ Autorizativas, 
página do autor, site: www.srbarros.com.br)’” (v. Ação Direta de Incons-
titucionalidade nº 0179995-56.2012.8.26.0000, relator Desembargador 
ITAMAR GAINO, J. 12/12/2012).
Em suma, por qualquer ângulo que se examine a questão, restou mesmo 

evidenciada alardeada inconstitucionalidade da legislação municipal impugnada 
nos autos, por violação aos artigos 5º, caput e § 1º, 47, incisos II e XIV, 115, 
inciso II, 117 e 114, todos da Constituição do Estado de São Paulo.
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De outra banda, forçoso reconhecer igualmente a alardeada inconstitu-
cionalidade, por arrastamento, da Lei Municipal nº 3.253, de 18 de dezembro 
de 2008, que possui semelhante teor ao de sua lei revogadora, a já examinada 
Lei nº 3.987/2012, dispondo, in verbis:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar con-
vênio visando à promoção de desenvolvimento de ações que visam à 
implantação do Programa de Saúde da Família (PSF), do Sistema Único 
de Saúde, Município de São José do Rio Pardo.
Art. 2º - Do instrumento de formalização do convênio, constarão as cláu-
sulas e condições próprias deste tipo de ajuste, bem como as obrigações 
e encargos das partes convenentes.
Art. 3º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de ver-
bas alocadas no Orçamento Programa do Município, suplementadas se 
necessário.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação”.
Na lição de ALEXANDRE DE MORAES:
“a declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos, em 
sede de controle abstrato de constitucionalidade, acarreta os denomina-
dos efeitos repristinatórios, uma vez que a decretação da sua nulidade 
torna sem efeito a antiga revogação que produzira, ou seja, a lei anterior 
supostamente revogada por lei inconstitucional declarada nula com 
efeitos retroativos (ex tunc) jamais perdeu sua vigência, não sofrendo 
solução de continuidade” (v. Direito Constitucional, 27ª ed., Atlas, São 
Paulo, 2011, p. 790/791).
A propósito, precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal deixou 

assentado que:
“Impõe-se uma última observação. Refiro-me ao fato de que, declarada 
a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 256/2002, editada pelo 
Estado do Espírito Santo, restaurar-se-ão a vigência e a eficácia da Lei 
Complementar nº 206, de 25/06/2001.
É que a declaração de inconstitucionalidade – como sabe – importa, 
considerado o efeito repristinatório que lhe é inerente, em restauração 
das normas estatais revogadas pelo diploma objeto do processo de 
controle normativo abstrato.
Esse entendimento – hoje expressamente consagrado em nosso sistema 
de direito positivo, mesmo tratando-se de provimento cautelar concedido 
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em sede de fiscalização normativa abstrata (Lei nº 9.868/99, art. 11, § 
2º) –, além de refletir-se no magistério da doutrina (ALEXANDRE DE 
MORAES, “Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais”, p. 
272, item nº 6.2.1, 2000, Atlas; CLÉMERSON MERLIN CLÉVE, “A Fisca-
lização Abstrata da Constitucionalidade no Direito Brasileiro”, p. 249, 
2ª ed., 2000, RT; CELSO RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA MARTINS, 
“Comentários à Constituição do Estado”, vol. 4, tomo IIII/87, 1997, 
Saraiva; ZENO VELOSO, “Controle Jurisdicional de Constitucionalida-
de”, p. 213/214, item n. 212, 1999, Cejup), também encontra apoio 
na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, desde o 
regime constitucional anterior (RTJ 101/499, 503, Rel. Min. MOREIRA 
ALVES – RTJ 120/64, Rel. Min. FRANCISCO REZEK), vem reconhecendo a 
existência de efeito repristinatório nas decisões desta Corte Suprema, 
que, em sede de controle concentrado, declaram a inconstitucionalidade 
ou deferem medida cautelar de suspensão de eficácia dos atos estatais 
questionadas em ação direta (RTJ 146/461-462, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO – RTJ 174/58, Rel. Min. MOREIRA ALVES).
O sentido e o alcance do efeito repristinatório foram claramente defini-
dos, em texto preciso, por CLÉMERSON MERLIN CLÉVEA (“A Fiscalização 
Abstrata da Constitucionalidade no Direito Brasileiro”, p. 249/250, 2ª 
ed., 2000, RT), cuja autorizada lição assim expôs o tema ora em análise 
(restauração da vigência e eficácia do ato estatal revogado por diploma 
normativo posteriormente declarado inconstitucional, por esta Suprema 
Corte, em sede de controle abstrato):
‘Porque o ato inconstitucional, no Brasil, é nulo (e não, simplesmente, 
anulável), a decisão judicial que assim o declara produz efeitos repris-
tinatórios. Sendo nulo, do ato inconstitucional não decorre eficácia 
derrogatória das leis anteriores. A decisão judicial que decreta (reclius, 
que declara) a inconstitucionalidade atinge todos os ‘possíveis efeitos que 
uma lei constitucional é capaz de gerar’, inclusive a cláusula expressa ou 
implícita de revogação. Sendo nula a lei declarada inconstitucional, diz 
o Ministro Moreira Alves, ‘permanece vigente a legislação anterior a ela 
e que teria sido revogada não houvesse a nulidade” (v. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2.867-7/ES, relator Ministro  CELSO DE MELLO, 
j. 03.12.2003).
Ora, nessa linha de entendimento, a declaração de inconstitucionalidade 

da Lei nº 3.897/2012, do Município de São José do Rio Pardo, implicará 
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na automática e imediata repristinação da Lei nº 3.253/2008, que por ela 
havia sido revogada; no entanto, não se há permitir que o afastamento de 
norma inconstitucional do ordenamento jurídico municipal de São José do 
Rio Pardo revigore disposição legal anterior que padece dos mesmos vícios, 
o que se mostra um notório contrassenso.

Ante o exposto, julga-se procedente a presente ação para declarar a 
inconstitucionalidade da Lei nº 3.897, de 23 de novembro de 2012, e, por 
arrastamento, da Lei nº 3.253, de 18 dezembro de 2008, ambas do Municípios 
de São José do Rio Pardo.

Paulo Dimas Mascaretti, Relator 

Constitucional – Administrativo – Ação Direta de Inconstitucionalidade –  Lei 
nº 7.269, de 12 de maio de 2014, do Município de Guarulhos, de iniciativa 
parlamentar, que autoriza o Poder Executivo à publicação gratuita, no Diário 
Oficial do Município, dos balancetes financeiros das entidades beneficentes 
declaradas de utilidade pública e das subvencionadas pelo Poder Público 
–  Geração de despesa pública – Restrição à eficácia da lei no exercício de 
sua vigência – Iniciativa parlamentar – Publicidade administrativa – Impro-
cedência da ação.
1. Lei nº 7.269/14 que visa à fiscalização social sobre o fomento público de 
atividade privada de interesse público ao autorizar o Poder Executivo à pu-
blicação, no diário oficial municipal, de balancetes de entidades declaradas 
de utilidade pública (art. 1º) e subvencionadas pelo poder público (art. 2º). 
2. A geração de despesa pública não é suficiente para conclusão de reserva 
de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo e somente compromete 
sua eficácia no exercício de sua vigência. 
3. Matéria de fato insindicável nesta via especial por não emergir diretamente 
da lei dispêndio público em atividade pré-existente. 
4. Não é reservada ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa legislativa, nem 
se encontra na reserva da Administração, matéria relativa à matéria de trans-
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parência administrativa, consistente na publicação dos balancetes financeiras 
de entidades do terceiro setor fomentadas pelo poder público. 
5. Improcedência da ação.

Nilo Spinola Salgado Filho
Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico – SP                                                                                                                                             

Processo nº 2092562-09.2014.8.26.0000 - Guarulhos
Requerente: Prefeito do Município de Guarulhos
Requerida: Câmara Municipal de Guarulhos

Parecer em Ação Direta de Inconstitucionalidade
Douto Relator,
Colendo Órgão Especial,

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município 
de Guarulhos impugna a Lei nº 7.269, de 12 de maio de 2014, do Município de 
Guarulhos, de iniciativa parlamentar, que autoriza o Poder Executivo à publicação 
gratuita, no Diário Oficial do Município, dos balancetes financeiros das entidades 
beneficentes, suscitando sua incompatibilidade com os arts. 5º, 24, § 2º, 1 e 
2, 25, 47, II, XIV e XVII, 144, 174 e 176, I, da Constituição Estadual (fls. 07/23). 

2. Indeferida a liminar (fls. 64/65), a douta Procuradoria-Geral do Estado 
declinou da defesa da lei vergastada (fls. 74/76). 

3. A Câmara Municipal de Guarulhos defende a constitucionalidade da lei 
porque as entidades beneficentes recebem fomento público e estão sujeitas 
ao dever de prestação de contas, enraizando a norma nos arts. 5º, XXXIII e 
37 da Constituição de 1988 sem que haja invasão da iniciativa legislativa do 
Chefe do Poder Executivo e refuta a geração de despesa porque o serviço é 
preexistente (fls. 78/87).

4. É o relatório.
5. Tem o seguinte teor a lei contestada:
“Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal a publicar gratuitamente, 
no Diário Oficial do Município, balancetes financeiros das entidades 
beneficentes de Guarulhos.
§ 1º. As entidades a que se refere o caput deste artigo são entidades 
sem fins lucrativos e declaradas de utilidade pública.
§ 2º. A publicação será realizada sem ônus para as entidades.
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Art. 2º. As entidades que recebem verbas oriundas de convênio com a 
Prefeitura e/ou emendas parlamentares ficam obrigadas a publicar os 
seus balancetes, discriminando o destino desses valores.
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação” (fl. 59).
6. Não há dúvida que o escopo da lei impugnada é proporcionar a fiscaliza-

ção social sobre o fomento público de atividade privada de interesse público ao 
autorizar o Poder Executivo à publicação de balancetes de entidades declaradas 
de utilidade pública (art. 1º) assim como o de entidades subvencionadas pelo 
poder público (art. 2º).

7. A alegação de ofensa aos arts. 25, 174 e 176, I, da Constituição Estadual, 
afigura-se improcedente.

8. A ausência de recursos específicos para atendimento de novas des-
pesas apenas compromete a eficácia da lei no exercício financeiro de sua 
vigência. Com efeito, “inclina-se a jurisprudência no STF no sentido de que a 
inobservância por determinada lei das mencionadas restrições constitucionais 
não induz à sua inconstitucionalidade, impedindo apenas a sua execução no 
exercício financeiro respectivo” (STF, ADI 1.585-DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, 19-12-1997, v.u., DJ 03-04-1998, p. 01).

9. Se a lei cria despesa pública ou renuncia a receita pública isso não é 
suficiente para conclusão de sua inconstitucionalidade por violação à iniciativa 
reservada do Chefe do Poder Executivo. Como assinala JOSÉ MAURÍCIO CONTI 
ao comentar a inexistência de reserva de iniciativa para leis que criam ou 
aumentam despesa pública, diferentemente do ordenamento constitucional 
anterior, “não havendo mais a expressa disposição no texto constitucional de 
que é iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre 
matéria financeira, tal reserva não mais subsiste, não sendo cabível interpretação 
ampliativa na hipótese, conforme entende inclusive nossa Suprema Corte” 
(Iniciativa legislativa em matéria financeira, in Orçamentos Públicos e Direito 
Financeiro, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 283-307, coordenação 
JOSÉ MAURÍCIO CONTI e FERNANDO FACURY SCAFF).

10. É conveniente assentar que se trata de verdadeiro sofisma a alegação 
de que toda e qualquer lei que gere despesa só possa advir de projeto de 
autoria do Executivo. O Supremo Tribunal Federal tem estimado que: 

“(...) não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie 
despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses 
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de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus 
clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil    matérias relativas ao 
funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere 
a servidores e órgãos do Poder Executivo (...)” (RT 866/112).
11. Além disso, o debate acerca do assunto é impróprio nesta via porque 

implica o exame de matéria de fato e de prova por não emergir diretamente 
da lei impugnada a ocorrência de dispêndio público tendo em vista que as 
informações fulminam o argumento ao pontuar que:

“Ademais, não procede a alegação de que a execução da lei trará gasto 
ao poder público sem provisão de recursos a sua cobertura, pois o Diário 
Oficial é mantido pelo Executivo.
Logo, a publicação dos balancetes não implicará em nenhum ônus substan-
cial para a Administração, que já dispõe de mão de obra e equipamentos 
necessários ao atendimento do comando legal” (fls. 78/87).
12. A iniciativa legislativa reservada é matéria de direito excepcional, 

sendo impositiva sua interpretação restritiva que não permite dilatação nem 
presunção. Por outro lado, a produção normativa não pode transitar à margem 
das regras inerentes ao processo legislativo, cujas normas constitucionais 
centrais são de observância obrigatória (RT 850/180; RTJ 193/832).

13. Regra é a iniciativa legislativa pertencente ao Poder Legislativo; 
exceção é a atribuição de reserva a certa categoria de agentes, entidades e 
órgãos, e que, por isso, não se presume. Corolário é a devida interpretação 
restritiva às hipóteses de iniciativa legislativa reservada, perfilhando tradicional 
lição salientando que: 

“a distribuição das funções entre os órgãos do Estado (poderes), isto 
é, a determinação das competências, constitui tarefa do Poder Cons-
tituinte, através da Constituição. Donde se conclui que as exceções 
ao princípio da separação, isto é, todas aquelas participações de cada 
poder, a título secundário, em funções que teórica e normalmente 
competiriam a outro poder, só serão admissíveis quando a Constituição 
as estabeleça, e nos termos em que fizer. Não é lícito à lei ordinária, nem 
ao juiz, nem ao intérprete, criarem novas exceções, novas participações 
secundárias, violadoras do princípio geral de que a cada categoria 
de órgãos compete aquelas funções correspondentes à sua natureza 
específica” (J. H. MEIRELLES TEIXEIRA. Curso de Direito Constitucional, 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991, p. 581, 592-593). 
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14. Fixadas estas premissas, as reservas de iniciativa legislativa a auto-
ridades, agentes, entidades ou órgãos públicos diversos do Poder Legislativo 
devem sempre ser interpretadas restritivamente na medida em que, ao trans-
ferirem a ignição do processo legislativo, operam reduções a funções típicas 
do Parlamento e de seus membros. Neste sentido, colhe-se da Suprema Corte:

“A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não 
se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em 
que – por implicar limitação ao poder de instauração do processo legis-
lativo – deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita 
e inequívoca” (STF, ADI-MC 724-RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de 
Mello, DJ 27-04-2001).
“As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, 
em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil    matérias 
relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no 
que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo” (RT 866/112). 
“A disciplina jurídica do processo de elaboração das leis tem matriz 
essencialmente constitucional, pois residem, no texto da Constituição – e 
nele somente –, os princípios que regem o procedimento de formação 
legislativa, inclusive aqueles que concernem ao exercício do poder de 
iniciativa das leis. – A teoria geral do processo legislativo, ao versar a 
questão da iniciativa vinculada das leis, adverte que esta somente se 
legitima – considerada a qualificação eminentemente constitucional do 
poder de agir em sede legislativa – se houver, no texto da própria Cons-
tituição, dispositivo que, de modo expresso, a preveja. Em conseqüência 
desse modelo constitucional, nenhuma lei, no sistema de direito positivo 
vigente no Brasil, dispõe de autoridade suficiente para impor, ao Chefe 
do Executivo, o exercício compulsório do poder de iniciativa legislativa” 
(STF, MS 22.690-CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 17-04-1997, 
v.u., DJ 07-12-2006, p. 36).
15. Postulado básico da organização do Estado é o princípio da separação 

dos poderes, constante do art. 5º da Constituição do Estado de São Paulo, 
norma de observância obrigatória nos Municípios conforme estabelece o art. 
144 da mesma Carta Estadual.

16. Este dispositivo é tradicional pedra fundamental do Estado de 
Direito assentado na ideia de que as funções estatais são divididas e entre-
gues a órgãos ou poderes que as exercem com independência e harmonia, 
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vedando interferências indevidas de um sobre o outro. Todavia, o exercício 
dessas atribuições nem sempre é fragmentado e estanque, pois, observa a 
doutrina que:

“O princípio da separação dos poderes (ou divisão, ou distribuição, 
conforme a terminologia adotada) significa, portanto, entrosamento, 
coordenação, colaboração, desempenho harmônico e independente 
das respectivas funções, e ainda que cada órgão (poder), ao lado de 
suas funções principais, correspondentes à sua natureza, em caráter 
secundário colabora com os demais órgãos de diferente natureza, ou 
pratica certos atos que, teoricamente, não pertenceriam à sua esfera de 
competência” (J. H. MEIRELLES TEIXEIRA. Curso de Direito Constitucional, 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991, p. 585).
17. Como consequência do princípio da separação dos poderes, a Cons-

tituição Estadual, perfilhando as diretrizes da Constituição Federal, comete a 
um Poder competências próprias, insuscetíveis de invasão por outro. Assim, ao 
Poder Executivo são outorgadas atribuições típicas da função administrativa, 
como dispor sobre a sua organização e seu funcionamento. Em essência, a 
separação ou divisão de poderes:

“consiste um confiar cada uma das funções governamentais (legislativa, 
executiva e jurisdicional) a órgãos diferentes (...) A divisão de Poderes 
fundamenta-se, pois, em dois elementos: (a) especialização funcional, 
significando que cada órgão é especializado no exercício de uma função 
(...); (b) independência orgânica, significando que, além da especialização 
funcional, é necessário que cada órgão seja efetivamente independente 
dos outros, o que postula ausência de meios de subordinação” (JOSÉ 
AFONSO DA SILVA. Comentário Contextual à Constituição, São Paulo: 
Malheiros, 2006, 2ª ed., p. 44). 
18. Também por decorrência do citado princípio da separação de poderes, 

e à vista dos mecanismos de controle recíprocos de um sobre o outro para evitar 
abusos e disfunções, a Constituição Estadual cuidou de precisar a participação 
do Poder Executivo no processo legislativo. Como observa a doutrina:

“É a esse arranjo, mediante o qual, pela distribuição de competências, pela 
participação parcial de certos órgãos estatais controlam-se e limitam-se 
reciprocamente, que os ingleses denominavam, já anteriormente a Mon-
tesquieu, sistema de ‘freios recíprocos’, ‘controles recíprocos’, ‘reservas’, 
‘freios e contrapesos’ (checks and controls, checks and balances), tudo isso 
visando um verdadeiro ‘equilíbrio dos poderes’ (equilibrium of powers).
(...)
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A distribuição das funções entre os órgãos do Estado (poderes), isto 
é, a determinação das competências, constitui tarefa do Poder Cons-
tituinte, através da Constituição. Donde se conclui que as exceções 
ao princípio da separação, isto é, todas aquelas participações de cada 
poder, a título secundário, em funções que teórica e normalmente 
competiriam a outro poder, só serão admissíveis quando a Constituição 
as estabeleça, e nos termos em que fizer. Não é lícito à lei ordinária, nem 
ao juiz, nem ao intérprete, criarem novas exceções, novas participações 
secundárias, violadoras do princípio geral de que a cada categoria 
de órgãos compete aquelas funções correspondentes à sua natureza 
específica” (J. H. MEIRELLES TEIXEIRA. Curso de Direito Constitucional, 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991, p. 581, 592-593). 
19. Assim, se em princípio a competência normativa é do domínio do 

Poder Legislativo, certas matérias por tangenciarem assuntos de natureza 
eminentemente administrativa e, concomitantemente, direitos de terceiros ou 
o próprio exercício dos poderes estatais, são reservadas à iniciativa legislativa 
do Poder Executivo (arts. 24, § 2º, 2, 47, II, XIV e XIX, a).

20. Esse desenho normativo de status constitucional – aplicável aos 
Municípios por obra do art. 144 da Constituição Estadual – permite assentar 
as seguintes conclusões: (a) a iniciativa legislativa não é ampla nem livre, só 
podendo ser exercida por sujeito a quem a Constituição entregou uma deter-
minada competência; (b) ao Chefe do Poder Executivo a Constituição prescreve 
iniciativa legislativa reservada em matérias inerentes à Administração Pública; 
(c) há matérias administrativas que, todavia, escapam à dimensão do princípio 
da legalidade consistente na reserva de lei em virtude do estabelecimento de 
reserva de norma do Poder Executivo. A propósito, frisa HELY LOPES MEIRELLES 
a linha divisória da iniciativa legislativa:

“Leis de iniciativa da Câmara ou, mais propriamente, de seus vereadores 
são todas as que a lei orgânica municipal não reserva, expressa e priva-
tivamente à iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem 
reproduzir, dentre as matérias previstas nos arts. 61, § 1º, e 165 da CF, as 
que se inserem no âmbito da competência municipal” (Direito Municipal 
Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 1997, 9ª ed., p. 431).
21. A criação de órgãos e serviços públicos a cargo do Poder Executivo, 

adicionada à respectiva conferência de atribuições e competências, é maté-
ria da reserva de iniciativa legislativa de seu Chefe, como proclama pacífica 
jurisprudência:
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“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI QUE ATRIBUI TAREFAS AO 
DETRAN/ES, DE INICIATIVA PARLAMENTAR: INCONSTITUCIONALIDADE. 
COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. C.F, art. 61, § 1º, n, e, 
art. 84, II e VI. Lei 7.157, de 2002, do Espírito Santo. 
I. - É de iniciativa do Chefe do Poder Executivo a proposta de lei que vise 
a criação, estruturação e atribuição de órgãos da administração pública: 
C.F, art. 61, § 1º, II, e, art. 84, II e VI.
II. - As regras do processo legislativo federal, especialmente as que dizem 
respeito à iniciativa reservada, são normas de observância obrigatória 
pelos Estados-membros.
III. - Precedentes do STF.
IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (STF, ADI 
2.719-1-ES, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, 20-03-2003, v.u.).
“É indispensável a iniciativa do Chefe do Poder Executivo (mediante 
projeto de lei ou mesmo, após a EC 32/01, por meio de decreto) na 
elaboração de normas que de alguma forma remodelem as atribuições 
de órgão pertencente à estrutura administrativa de determinada unidade 
da Federação” (STF, ADI 3.254-ES, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, 
16-11-2005, v.u., DJ 02-12-2005, p. 02).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.835/2001 DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DOS NOMES DE PESSOAS FÍSICAS E 
JURÍDICAS INADIMPLENTES NO SERASA, CADIN E SPC. ATRIBUIÇÕES 
DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. INICIATIVA DA MESA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. A lei 
6.835/2001, de iniciativa da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo, cria nova atribuição à Secretaria de Fazenda Estadual, 
órgão integrante do Poder Executivo daquele Estado. À luz do princípio 
da simetria, são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo estadual as 
leis que versem sobre a organização administrativa do Estado, podendo 
a questão referente à organização e funcionamento da Administração 
Estadual, quando não importar aumento de despesa, ser regulamentada 
por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e e 
art. 84, VI, a da Constituição federal). Inconstitucionalidade formal, por 
vício de iniciativa da lei ora atacada” (STF, ADI 2.857-ES, Tribunal Pleno, 
Rel. Min. Joaquim Barbosa, 30-08-2007, v.u., DJe 30-11-2007).
“III - Independência e Separação dos Poderes: processo legislativo: iniciativa 
das leis: competência privativa do Chefe do Executivo. Plausibilidade 
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da alegação de inconstitucionalidade de expressões e dispositivos da 
lei estadual questionada, de iniciativa parlamentar, que dispõem sobre 
criação, estruturação e atribuições de órgãos específicos da Administra-
ção Pública, criação de cargos e funções públicos e estabelecimento de 
rotinas e procedimentos administrativos, que são de iniciativa reservada 
ao Chefe do Poder Executivo (CF, art. 61, § 1º, II, e), bem como dos que 
invadem competência privativa do Chefe do Executivo (CF, art. 84, II)” 
(STF, ADI-MC 2.405-RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, 06-11-2002, 
DJ 17-02-2006, p. 54).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI DE ORIGEM PAR-
LAMENTAR – ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO 
PAULO – VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. As regras previstas na Constituição 
Federal para o processo legislativo aplicam-se aos Estados-membros. 
Compete exclusivamente ao Governador a iniciativa de leis que cuidem da 
estruturação e funcionamento de órgãos vinculados ao Poder Executivo 
(CF, artigos 61, § 1º, II, ‘e’; e 144, § 6º). Precedentes. Inconstitucionalidade 
da Lei 10890/01, do Estado de São Paulo. Ação julgada procedente” (STF, 
ADI 2646-SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, 20-03-2003, v.u., 
DJ 23-05-2003, p. 30).
“CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR. Há 
o sinal do bom direito e o risco de manter-se com plena eficácia o quadro 
quando o diploma atacado resultou de iniciativa parlamentar e veio a 
disciplinar programa de desenvolvimento estadual – submetendo-o à 
Secretaria de Estado – a dispor sobre a estrutura funcional pertinente. 
Segundo a Carta da República, incumbe ao chefe do Poder Executivo 
deflagrar o processo legislativo que envolva órgão da Administração 
Pública – alínea ‘e’ do § 1º do artigo 61 da Constituição Federal” (STF, 
ADI-MC 2.799-RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, 01-04-2004, 
v.u., DJ 21-05-2004, p. 31).
“CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CRIA-
ÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. INICIATIVA LEGISLATIVA RESERVADA. C.F., 
art. 61, § 1º, II, a, c e e, art. 63, I; Lei 13.145/2001, do Ceará, art. 4º; Lei 
13.155/2001, do Ceará, artigos 6º, 8º e 9º, Anexo V, referido no art. 
1º. I. – As regras do processo legislativo, especialmente as que dizem 
respeito à iniciativa reservada, são normas de observância obrigatória 
pelos Estados-membros. Precedentes do STF. II. – Leis relativas à re-
muneração do servidor público, que digam respeito ao regime jurídico 
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destes, que criam ou extingam órgãos da administração pública, são de 
iniciativa privativa do Chefe do Executivo. C.F., art. 61, § 1º, II, a, c e e. 
III. – Matéria de iniciativa reservada: as restrições ao poder de emenda 
– C.F., art. 63, I – ficam reduzidas à proibição de aumento de despesa e à 
hipótese de impertinência de emenda ao tema do projeto. Precedentes 
do STF. IV - ADI julgada procedente” (STF, ADI 2.569-CE, Tribunal Pleno, 
Rel. Min. Carlos Velloso, 19-03-2003, v.u., DJ 02-05-2003, p. 26).
22. Ora, reproduzindo o art. 61, § 1º, II, e, da Constituição Federal, o art. 

24, § 2º, 2, da Constituição Estadual, confere exclusiva iniciativa legislativa ao 
Chefe do Poder Executivo para criação de órgãos da Administração Pública, 
compreendendo a descrição de suas atribuições e competências. 

23. Sem embargo da reserva de iniciativa legislativa também decorre do 
princípio da divisão funcional do poder a reserva da Administração Pública, 
pois, compete ao Poder Executivo o exercício de sua direção superior, a prática 
de atos de administração típica e ordinária e a disciplina de sua organização 
e de seu funcionamento (art. 47, II, XIV e XIX, a, da Constituição Estadual).

24. A instituição de programas destinados à execução de políticas 
públicas e a disciplina da prestação dos serviços públicos, executados di-
reta ou indiretamente pelo poder público situa-se no domínio da reserva 
da Administração, espaço conferido com exclusividade ao Chefe do Poder 
Executivo no âmbito de seu poder normativo imune a interferências do 
Poder Legislativo, e que se radica na gestão ordinária dos negócios públicos, 
como se infere dos arts. 5º e 47, II, XIV e XIX, a, da Constituição Estadual, 
aplicável na esfera municipal por força de seu art. 144 e do art. 29 caput da 
Constituição Federal.

25. A Constituição Paulista prevê no art. 47 competência privativa do 
Chefe do Poder Executivo. O dispositivo consagra a atribuição de governo 
do Chefe do Poder Executivo, traçando suas competências próprias de admi-
nistração e gestão que compõem a denominada reserva de Administração, 
pois, veiculam matérias de sua alçada exclusiva, imunes à interferência do 
Poder Legislativo. 

26. A alínea a do inciso XIX desse art. 47 fornece ao Chefe do Poder 
Executivo a prerrogativa de dispor mediante decreto sobre “organização e 
funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de 
despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos”, em preceito seme-
lhante ao art. 84, VI, a, da Constituição Federal. Por sua vez, os incisos II e XIV 
estabelecem competir-lhe o exercício da direção superior da administração 
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e a prática dos demais atos de administração, nos limites da competência do 
Poder Executivo, enraizando-se no art. 84, II, da Constituição de 1988.

27. Esses assuntos são privativos do poder normativo do Chefe do Poder 
Executivo, como já se decidiu:

“(...) 2. As restrições impostas ao exercício das competências constitu-
cionais conferidas ao Poder Executivo, entre elas a fixação de políticas 
públicas, importam em contrariedade ao princípio da independência 
e harmonia entre os Poderes (...)” (STF, ADI-MC-REF 4.102-RJ, Tribunal 
Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, 26-05-2010, v.u., DJe 24-09-2010).
“(...) O princípio constitucional da reserva de administração impede a 
ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclu-
siva competência administrativa do Poder Executivo. (...)” (STF, ADI-MC 
2.364-AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 01-08-2001, DJ 14-
12-2001, p. 23).
28. O objeto da lei impugnada é a transparência da gestão financeira 

de organizações do terceiro setor (setor público não estatal) fomentadas pelo 
poder públicos através de títulos (declaração de utilidade pública) e subvenções.

29. Esse conteúdo, por envolver a competência de serviço administrativo 
(Diário Oficial), se insere na reserva normativa ou de iniciativa legislativa do 
Chefe do Poder Executivo?

30. Como já expõe a doutrina (WALLACE PAIVA MARTINS JUNIOR. “Princípio 
da publicidade”, in Princípios de Direito Administrativo, São Paulo: Atlas, 2012, 
p. 233-258, organização THIAGO MARRARA), em linha de princípio, a disciplina 
legislativa da publicidade administrativa não se revela como matéria que 
mereça trato normativo por impulsão exclusiva do Chefe do Poder Executivo 
porque a matéria se situa na iniciativa legislativa comum ou concorrente que 
é a regra, enquanto é excepcional a atribuição de reserva a certa categoria 
de agentes, entidades e órgãos. 

31. Com efeito, a lei que disciplina a publicidade administrativa não 
demanda iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo. Neste sentido, já 
se decidiu que:

“1. Lei disciplinadora de atos de publicidade do Estado, que independem 
de reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo estadual, visto que 
não versam sobre criação, estruturação e atribuições dos órgãos da 
Administração Pública. Não-incidência de vedação constitucional (CF, 
artigo 61, § 1º, II, e). (...)” (STF, ADI-MC 2.472-RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. 
Maurício Correa, 12-03-2002, v.u., DJ 03-05-2002, p. 13). 
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32. Este egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou a 
inconstitucionalidade de lei municipal “que inscreve explícita obrigação de 
obediência ao princípio da publicidade, e, por via de consequência, ao da mo-
ralidade, quando dos atos de nomeação, contratação e demissão de servidores 
públicos”, reputando que tal “em nada interfere na atuação administrativa do 
Poder Executivo, na esfera de sua competência” porque “não se trata, pois, de 
ampliação indevida e fora da previsão constitucional das funções fiscalizadoras 
da Câmara Municipal, mas do exercício de sua função precípua, a legislativa, 
em estrito ajuste aos princípios que devem reger a atuação administrativa 
municipal” (RT 661/68).

33. Reitero o entendimento constante de parecer exarado em oportu-
nidade precedente:

“10. Esta é a compreensão dedicada ao assunto pela Procuradoria-Geral 
de Justiça em pareceres lançados em ação direta de inconstitucionalidade 
e que foram julgadas improcedentes pelo colendo Órgão Especial deste 
egrégio Tribunal de Justiça, como se constata das ementas dos acórdãos 
a seguir transcritas:
‘(...) 2. A Lei de iniciativa parlamentar, que não cria serviço oneroso por 
já existir, mas só dispõe sobre inserção no site de dados objetivos da 
transparência da administração, quer em relação ao Executivo quer ao 
Legislativo, não viola os artigos 5º, 25 e 47, II, c.c. 144 da CE. (...)’ (TJSP, ADI 
0196610-92.2010.8.26.0000, Rel. Des. Laerte Sampaio, 09-02-2011, v.u.).
‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.945/2012 DO 
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS EM 
OBRAS PÚBLICAS. INICIATIVA LEGISLATIVA DE VEREADOR. NÃO CONFI-
GURADA VIOLAÇÃO À INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO EXECUTIVO. 
HIPÓTESES TAXATIVAS. SUPLEMENTAÇAO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL E 
ESTADUAL CONSTITUCIONALMENTE AUTORIZADA. PRINCÍPIO DA PUBLI-
CIDADE E DIREITO À INFORMAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. DISPOSITIVO 
ESPECÍFICO PREVÊ SANÇÃO ADMINISTRATIVA A SERVIDOR PÚBLICO QUE 
DESCUMPRE A NORMA. MATÉRIA RELATIVA AO REGIME JURÍDICO DE 
SERVIDOR PÚBLICO. INICIATIVA LEGISLATIVA, ESSA SIM, EXCLUSIVA DO 
PREFEITO MUNICIPAL PRECEDENTE DO STF. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE 
PROCEDENTE’ (TJSP, ADI 0081889-25.2013.8.26.0000, Rel. Des. Márcio 
Bártoli, 11-09-2013, m.v.).
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‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 4.024, de 31 de agosto 
de 2011, do Município de Atibaia que dispõe acerca da divulgação de dados 
sobre multas de trânsito – Legislação que trata de matéria de interesse 
predominantemente local, dando ênfase ao princípio da publicidade dos 
atos administrativos, nos exatos limites das atribuições conferidas aos 
municípios pelos artigos 30, inciso I, e 37, caput, da Constituição Federal, 
o que arreda a alardeada invasão de competência federal e afronta ao 
preceito do artigo 22, inciso XI, da mesma Carta Magna, e artigos 5º, 
111 e 144 da Constituição Estadual – Inocorrência, outrossim, de vício 
de iniciativa do projeto de lei pelo Legislativo, haja vista que a norma 
editada não regula questão estritamente administrativa, afeta ao Chefe do 
Poder Executivo, delimitada pelos artigos 24, § 2º, 47, incisos XVII e XVIII, 
166 e 174 da CE, aplicáveis ao ente municipal, por expressa imposição 
da norma contida no artigo 144 daquela mesma Carta, versando apenas 
acerca de tema de interesse geral da população, concernente a dados da 
arrecadação municipal e sua posterior destinação, razão pela qual poderia 
mesmo decorrer de proposta parlamentar – Previsão legal que, de resto, 
não representa qualquer incremento de despesa ou novas atribuições 
funcionais a servidores – Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada 
improcedente’ (TJSP, ADI 0252396-87.2011.8.26.0000, Rel. Des. Paulo 
Dimas Mascaretti, 05-12-2012, m.v.)” (ADI 2017230-36.2014.8.26.0000).
34. No caso, esse colendo Órgão Especial julgou improcedente a ação, 

como estampa a ementa do venerando acórdão:
“I - Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 8.058, de 03 de setembro 
de 2013, do Município de Jundiaí, que prevê a publicação, no respec-
tivo portal da transparência, de dados relativos às unidades escolares 
municipais.
II - Diploma que não padece de vício de iniciativa. Matéria não reservada 
ao Chefe do Poder Executivo. Exegese do art. 24, § 2º, da Constituição 
Estadual, aplicável aos Municípios por força do disposto no art. 144 da 
mesma Carta. Admissível a iniciativa legislativa em matéria de transpa-
rência administrativa, consistente na obrigação de publicidade de dados 
de serviços públicos. A norma local versou sobre tema de interesse geral 
da população.
III - A lei não cria novos encargos geradores de despesas imprevistas, já 
que a publicidade oficial e a propaganda governamental são existentes. 
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A divulgação oficial de informações é dever primitivo na Constituição 
de 1988.
IV - Ação improcedente, casada a liminar” (TJSP, ADI 2017230-
36.2014.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Guerrieri Rezende, v.u., 
14-05-2014).
35. Registro, por sua pertinência, que a lei local, de iniciativa parlamentar, 

tem inegável afinidade com o interesse público. De fato, ao prescrever a publi-
cação oficial dos balancetes (financeiros) das entidades do setor público não 
estatal ela amplia os níveis de controle sobre a outorga do fomento público, 
possibilitando à população conhecimento e fiscalização das atividades privadas 
de interesse público e, máxime, a verificação do cumprimento das finalidades 
que animaram o próprio fomento público.

36. Face ao exposto, opino pela improcedência da ação. 
São Paulo, 04 de agosto de 2014
Nilo Spinola Salgado Filho, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico

Constitucional – Administrativo – Ação Direta de Inconstitucionalidade – 
Resolução nº 96, de 28 de março de 2014, e expressão “aplicando-se o 
disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal”, constante do 
art. 1º da Resolução nº 223, de 25 de abril de 2012, editadas pela Câmara 
Municipal de Ribeirão Preto – Inexistência dos direitos à revisão geral 
anual aos agentes políticos parlamentares municipais – Inadmissibilidade 
da vinculação do índice de revisão anual aplicável aos servidores públicos 
municipais à revisão do subsídio de agentes políticos (art. 115, XI e XV, CE).

 1. Não gozam os agentes políticos parlamentares municipais dos direitos à 
revisão geral anual (art. 115, XI, Constituição Estadual), em obséquio às regras de 
anterioridade da legislatura e da inalterabilidade do subsídio durante esse período 
(art. 29, VI, da Constituição Federal), iluminadas pelo princípio da moralidade 
administrativa (art. 111, Constituição do Estado) e atraídas pela remissão do art. 
144 da Constituição Estadual aos princípios da Constituição Federal. 
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2. Inadmissibilidade da vinculação do índice de revisão anual de servidores 
públicos municipais à revisão anual do subsídio dos agentes políticos municipais. 
Violação aos arts. 111, 115, XI e XV, e 144, da Constituição Estadual.

Márcio Fernando Elias Rosa, 
Procurador-Geral de Justiça – SP                                                                                                                                              

Protocolado nº 136.410/14
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do E. Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no 
exercício da atribuição prevista no art. 116, VI, da Lei Complementar Estadual 
nº 734, de 26 de novembro de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público de São 
Paulo), em conformidade com o disposto no art. 125, § 2º, e no art. 129, IV, da 
Constituição Federal, e, ainda, nos arts. 74, VI, e 90, III, da Constituição do Estado 
de São Paulo, com amparo nas informações colhidas no incluso protocolado, 
vem, respeitosamente, perante esse Egrégio Tribunal de Justiça, promover a 
presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE em face da Resolu-
ção nº 96, de 28 de março de 2014, bem como da expressão “aplicando-se o 
disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal”, constante do art. 1º 
da Resolução nº 223, de 25 de abril de 2012, editadas pela Câmara Municipal 
de Ribeirão Preto, pelos fundamentos a seguir expostos:

I – Os Atos Normativos Impugnados
A propositura da presente ação direta decorre de representação ende-

reçada a esta Procuradoria-Geral de Justiça pelo DD. Promotor de Justiça de 
Ribeirão Preto, Dr. Sebastião Sérgio da Silveira (fls. 02/102).

A Resolução nº 96, de 28 de março de 2014, editada pela Câmara Mu-
nicipal de Ribeirão Preto, assim dispõe:

“(...)
Artigo 1º - Nos termos do disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição 
da República, tendo em vista a revisão geral anual de 5,56% (cinco vírgula 
cinquenta e seis por cento) concedida pelo Executivo aos vencimentos 
dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas da 
administração direta, autarquias e fundações municipais e Câmara Mu-
nicipal, aplica-se o mesmo índice ao valor do subsídio dos vereadores, 
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que passa a ser de R$ 11.562,39 (onze mil, quinhentos e sessenta e dois 
reais e trinta e nove centavos), a partir de 1º de março de 2014.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução desta resolução corre-
rão por conta das dotações próprias do orçamento vigente da Câmara 
Municipal, suplementadas oportunamente, se necessário.
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos para o dia 1º de março de 2014, revogadas as 
disposições em contrário.”
Por sua vez, o art. 1º da Resolução nº 223, de 25 de abril de 2012, fora 

editado nos seguintes moldes:
“(...)
Artigo 1º - O subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Ribeirão 
Preto para a legislatura de 2013 a 2016 será percentual menor ao limite 
de setenta e cinco por cento, em espécie, do subsídio percebido pelos 
Deputados à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, equivalente 
a R$ 10.953,39 (dez mil, novecentos e cinquenta e três reais, trinta 
e nove centavos), aplicando-se o disposto no artigo 37, inciso X, da 
Constituição Federal.
(...)”.
Concedem, portanto, os dispositivos questionados a revisão geral anual 

aos Vereadores de Ribeirão Preto, vinculando tal revisão ao índice outorgado 
aos servidores públicos municipais, proporcionando àqueles a revisão de 
subsídio quando houver a revisão da remuneração destes, durante o curso 
da legislatura.

II – O Parâmetro da Fiscalização Abstrata de Constitucionalidade
Os atos normativos impugnados contrariam frontalmente a Constituição 

do Estado de São Paulo, à qual está subordinada a produção normativa muni-
cipal ante a previsão dos arts. 1º, 18, 29 e 31, da Constituição Federal.  Os atos 
normativos objurgados violam os seguintes preceitos da Constituição Estadual:

“Art. 5º. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, 
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
(...)
Art. 111. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalida-
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de, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, 
motivação, interesse público e eficiência.
(...)
Art. 115. Para a organização da administração pública direta e indireta, 
inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes 
do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:
(...)
XI – a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sem 
distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-
-á sempre na mesma data e por lei específica, observada a iniciativa 
privativa em cada caso;
(...)
XV – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remu-
neratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, 
observado o disposto na Constituição Federal;
(...)
Art. 144. Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa 
e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição”.
Também violam frontalmente o próprio art. 144 da Constituição Estadual 

e o art. 29, VI, da Constituição Federal, dispositivo este que enuncia:
“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, 
com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos 
membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os prin-
cípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo 
Estado e os seguintes preceitos:
(...)
VI – o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras 
Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que 
dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na res-
pectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:
(...)”.
É que o art. 144 da Constituição Estadual, que determina a observância 

na esfera municipal, além das regras da Constituição Estadual, dos princípios 
da Constituição Federal, é denominado “norma estadual de caráter remissivo, 
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na medida em que, para a disciplina dos limites da autonomia municipal, 
remete para as disposições constantes da Constituição Federal”, como aver-
bou o Supremo Tribunal Federal ao credenciar o controle concentrado de 
constitucionalidade de lei municipal por esse ângulo (STF, Rcl 10.406-GO, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, 31-08-2010, DJe 06-09-2010; STF, Rcl 10.500-SP, Rel. 
Min. Celso de Mello, 18-10-2010, DJe 26-10-2010).

A – Da Inexistência de Revisão Geral Anual aos Agentes Políticos
O art. 115, XI, da Constituição Estadual, que reproduz o art. 37, X, 

da Constituição Federal, não ampara aos agentes políticos parlamentares 
municipais a revisão geral anual do subsídio à vista do art. 29, VI, da Cons-
tituição Federal.

Embora não estejam necessariamente atreladas revisão geral anual, 
resulta do ordenamento jurídico positivo que tais direitos são circunscritos 
aos servidores públicos e agentes políticos vitalícios por ocuparem cargos 
profissionais, cujo regime jurídico é marcadamente distinto daqueles que 
transitoriamente são investidos em cargos públicos de natureza política.

Acrescenta-se a isso o próprio impedimento gerado pela regra da an-
terioridade da legislatura que compreende a inalterabilidade do subsídio dos 
edis durante a legislatura.

Neste sentido, colaciona-se julgados do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo negando aos agentes políticos a revisão geral anual:

“Ação direta de inconstitucionalidade – sustentada inconstituciona-
lidade dos artigos 4º e 5º, caput, §§ 1º, 4º e 5º, da Lei nº 11.600, de 
09 de abril de 2008, em sua redação original e na que foi dada pelo 
artigo 1º, I e II, da Lei nº 11.622, de 05 de maio de 2008, do Município 
de Ribeirão Preto, que ‘Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, 
Secretários e Vereadores para a legislatura a iniciar-se em 1º de janeiro 
de 2009 e dá outras providências’, e ‘Dá nova redação ao parágrafo 4º 
e acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 5º da Lei nº 11.600, de 09/04/08’, 
respectivamente – vedada é a vinculação do reajuste dos subsídios do 
Chefe do Poder Executivo, do Vice, e de seus auxiliares diretos à revisão 
geral anual do funcionalismo público municipal – é vedada a fixação dos 
subsídios dos Vereadores em percentual dos subsídios dos Deputados 
Estaduais – é vedada, ainda, a vinculação do reajuste dos subsídios dos 
Vereadores à revisão geral anual do funcionalismo público municipal ou 
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à alteração dos subsídios dos Deputados Estaduais, eis que inalterável o 
valor daqueles durante a legislatura, por força da reintrodução pela EC 
23/2000, da chamada ‘regra da legislatura’ aos parlamentares municipais 
– vedada é a instituição de décimo terceiro subsídio a quem tem vínculo 
não profissional com a Administração Pública – é vedada a expansão do 
subsídio como parcela única concebido, para abranger valores excedentes 
à remuneração do mandato parlamentar estadual (ajuda de custo, jeton, 
verba de gabinete e outras) violação dos artigos 1º, 111, 115, XI, XII e XV, 
124, § 2º, 144 e 297, da CE – ação procedente, assentando-se, ademais, 
a fim de que os Vereadores da atual Legislatura de Ribeirão Preto não 
fiquem sem remuneração, que, a este título, na corrente receberão o 
subsídio que vigorou na Legislatura anterior, obviamente que sem a 
revisão anual e observados os limites estabelecidos no inciso VI, do art. 
29 da Constituição Federal.” (TJSP, ADI 994.09.002644-6, Órgão Especial, 
Rel. Des. Palma Bisson, 10-02-2010, v.u.).
“O Colendo Supremo Tribunal Federal já assentou ser inconstitucional 
dispositivo de lei estadual vinculando a alteração do subsídio do Gover-
nador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado ao reajuste dos 
vencimentos dos servidores públicos. (...)
‘Mutatis mutantis’ a situação é a mesma em se tratando de lei municipal 
que vincula a alteração do subsídio de vereador ao reajuste do funcionário 
público municipal. Evidente a inconstitucionalidade de dispositivo que 
prevê tal vinculação para o reajuste dos vereadores, porquanto também 
nessa hipótese ocorre violação à ‘regra da legislatura’, estatuída no 
artigo 29, VI, da Constituição da República. É o caso dos autos, em 
que a edição de lei atrelando a revisão do subsídio dos vereadores 
ao reajuste dos servidores municipais, ensejou alteração daquele na 
mesma legislatura, pelos próprios parlamentares, que assim acabaram 
por legislar em causa própria, em clara e inequívoca transgressão ao 
princípio da moralidade administrativa, que a Constituição Federal 
consagra (artigo 37) e protege (art. 5º, LXXIII).
Em suma, como bem anotou o parecer da douta Procuradoria-Geral de 
Justiça, ‘Sendo que a remuneração deve ser fixada em cada legislatura 
para a subsequente, não é tolerável a ‘revisão anual dos subsídios’,’ 
mesmo porque ‘Não faria sentido que, de um lado, a Carta Magna 
condicionasse a fixação dos subsídios dos Vereadores a legislatura e, de 
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outro lado, mantivesse para os parlamentares, sem mais, a aplicação 
da regra geral do art. 37, X’ (fl. 501).
Por derradeiro, é oportuna trazer à baila vetusta decisão da Suprema 
Corte, da lavra do Ministro Mário Guimarães, ao julgar o RE nº 25.793/
SP, em 1º de agosto de 1955, quando se decidiu que ‘Não podem as 
Câmaras Municipais alterar durante o período do mandato, o subsídio 
de seus vereadores (...), colhendo-se desse venerando acórdão citação 
sobre a matéria, que nos dias atuais tem inteira aplicabilidade e está 
assim redigida: ‘João Barbalho, comentando o art. 46, da Constituição 
de 91, achava que deveria a fixação do subsidio ser antes da eleição, de 
modo que se não soubesse quem queria o beneficiado – cautela que 
hoje consta da Constituição de 46, e terminava suas considerações com 
a citação destas palavras de Aristóteles, sempre oportuna entre nós 
– ‘Combinai de tal forma vossas leis e vossas instituições, que os empregos 
não possam ser objeto de um cálculo interessado’ (V. Comentários à 
Constituição Federal Brasileira, pg. 235)’ (...).” (TJSP, II 161.056-0/0-00, 
Órgão Especial, Rel. Des. Mário Devienne Ferraz, 13-08-2008, v.u.).
Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 2º da Resolução 03/12, da 
Câmara Municipal de Tupã. Vinculação da revisão dos subsídios dos 
vereadores à dos demais servidores. Inadmissibilidade. Vinculação que 
ofende o art. 115, XV, da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade. 
Precedentes deste Órgão Especial. Ação julgada procedente. (TJSP, ADIN 
0078162-58.2013.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, 
28-05-2014, v.u.).”
No mesmo sentido, é a manifestação doutrinária:
“A garantia da irredutibilidade não se estende aos agentes políticos 
investidos em mandatos e que não integram carreiras. Com efeito, 
diferentemente dos servidores públicos, esses agentes políticos não 
gozam da garantia, uma vez que a fixação de seus subsídios situa-
-se no plano das conveniências políticas. Tampouco há legitimidade 
na vinculação da revisão geral do funcionalismo público para fins da 
concessão de reajuste dos agentes políticos. A fixação dos subsídios 
dessa espécie de agentes políticos atende ao seu específico regime 
jurídico, incomparável com os demais, denotando-se limites e parâ-
metros diferenciados, razão pela qual não se inserem na revisão geral 
prevista no art. 37, X, da Constituição. 
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(...)
É importante ressaltar que a evolução histórico-constitucional brasileira 
da irredutibilidade ressalta aspectos subjetivos (de exceção passou a 
regra) e objetivos (enumeração taxativa da limitação de seu alcance e de 
sua extensão, ainda que, atualmente, pela adoção da técnica normativa 
da remissão a preceitos constitucionais). Se ela não é absoluta, como 
revelam as remissões normativas daquilo que pode decrescer a remune-
ração (arts. 37, XI, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I), constata-se que, a par da 
irredutibilidade em favor dos vencimentos dos servidores públicos estar 
ligada indissociavelmente ao direito de revisão geral anual (art. 37, X e 
XV) – porque esta poderia implicar aumento ou diminuição conforme a 
valorização ou não da moeda, e tendo a remuneração natureza de dívida 
de valor, se impede a redução – quando a Constituição Federal quis 
estabelecer irredutibilidade de subsídio e direito à revisão geral anual a 
outras espécies de agentes públicos políticos o fez expressamente, como 
se percebe dos citados arts. 95, III, e 128, § 5º, I, c.
Poder-se-ia afirmar que essa impressão é falsa porque nos art. 37, X e 
XV, há remissão explícita ao subsídio e aos vencimentos dos ocupan-
tes de cargos e empregos públicos, mormente porque se referem ao 
art. 39, § 4º, cuja redação daria a impressão de abranger os agentes 
políticos no raio de ação do direito à revisão geral anual contido no 
art. 37, X. Entretanto, tal argumento despreza a obviedade: o regime 
remuneratório (por subsídio) de agentes políticos temporariamente 
investidos em mandato eletivo ou na administração superior (Ministros 
de Estado e Secretários de Estados e Municípios) é diferenciado do 
regime daqueles vitalícios em cargos isolados ou de carreira técnico-
-científica, e que possuem com explícita referência à irredutibilidade 
e a revisão geral anual (arts. 95, III, e 128, § 5º, I, c). Além disso, se 
essa fosse a concepção constituinte, haveria previsão expressa, nesse 
sentido, nos arts. 27, § 1º, 28, § 2º, 29, V e VI, 49, VII e VIII, e que, se 
houvesse, seria absolutamente contraditória à regra da anterioridade 
da legislatura (art. 29, VI), pela qual durante esse período os subsídios 
são inalteráveis” (WALLACE PAIVA MARTINS JUNIOR. Remuneração 
dos Agentes Públicos, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 166-167, 222-224).
No esteio das considerações esposadas, resta visível a ofensa dos atos 

normativos vergastados ao art. 115, XI, da Constituição Estadual.
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B – Da Inadmissibilidade de Vinculação do Índice de Revisão Aplicável aos 
Servidores Públicos Municipais aos Agentes Políticos Municipais

Não obstante a inconstitucionalidade apontada no tópico anterior, os 
atos normativos vergastados,ao instituírem o direito à revisão geral anual 
dos subsídios dos agentes políticos municipaise vinculá-loao índice adotado 
na revisão da remuneração dos servidores públicos municipais, também 
padecem de inconstitucionalidade por incompatibilidadede seus enunciados 
ao art. 115, XV, da Constituição Estadual, que reproduz o art. 37, XIII, da 
Constituição Federal.

Isso porque, pelo que se abstrai da leitura do dispositivo supramencionado, 
o ordenamento constitucional não autoriza a vinculação entre os subsídios dos 
agentes políticos municipais e o dos servidores públicos municipais para fins 
de revisão geral anual. Vejamos:

“Art. 115
(...)
XV – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remu-
neratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, 
observado o disposto na Constituição Federal;”
Nesse sentido, aliás, observa balizada doutrina que:
“As manifestações da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sem-
pre indicaram a impossibilidade de vinculação entre carreiras diversas, 
interditando que os estipêndios de uma determinada categoria corres-
pondessem a um percentual de outro e, conseqüentemente, que o 
aumento concedido a uma fosse estendido à outra, impedindo ‘majo-
rações de vencimentos em cadeia’. Assim, por exemplo, a vinculação, 
prevista em lei estadual, da alteração dos subsídios do Governador, do 
Vice-Governador e dos Secretários de Estado às propostas de fixação 
dos vencimentos dos servidores públicos em geral ofende o inciso XIII 
do art. 37. O que não se coaduna com a noção proibitiva do art. 37, XIII, 
é uma vinculação positiva, diferentemente da inserção de um limite, 
tornando o vencimento ou subsídio de uma carreira dependente de 
outra” (WALLACE PAIVA MARTINS JUNIOR. Remuneração dos Agentes 
Públicos, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 133-136).
Destarte, é indevida a vinculação do índice de revisão aplicável aos ser-

vidores públicos municipais à revisão geral anual dos subsídios dos agentes 
políticos municipais, vez que tal ato caracteriza ofensa direta ao art. 115, XV, 
da Carta Bandeirante.
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III – Pedido Liminar
À saciedade demonstrado o fumus boni iuris, pela ponderabilidade do 

direito alegado, soma-se a ele o periculum in mora, visível na quaestio iuris 
pelo efeito nocivo do comprometimento do erário. A atual tessitura dos atos 
normativos impugnados apontados como violadores de princípios e regras da 
Constituição do Estado de São Paulo é sinal, de per si, para suspensão de sua 
eficácia até final julgamento desta ação.

À luz deste perfil, requer a concessão de liminar para suspensão da 
eficácia, até final e definitivo julgamento desta ação, da Resolução nº 96, de 
28 de março de 2014, bem como da expressão “aplicando-se o disposto 
no artigo 37, inciso X, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL”, constante do art. 
1º da Resolução nº 223, de 25 de abril de 2012, editadas pela CÂMARA 
MUNICIPAL de RIBEIRÃO PRETO.

IV – Pedido
Face ao exposto, requer-se o recebimento e o processamento da presente 

ação para que, ao final, seja julgada procedente para declarar a inconstitu-
cionalidade da Resolução nº 96, de 28 de março de 2014, bem como da 
expressão “aplicando-se o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição 
Federal”, constante do art. 1º da Resolução nº 223, de 25 de abril de 2012, 
editadas pela Câmara Municipal de Ribeirão Preto.

Requer-se que sejam requisitadas informações à Câmara Municipal de 
Ribeirão Preto, bem como posteriormente citado o Procurador-Geral do Estado 
para se manifestar sobre o ato normativo impugnado, protestando por nova 
vista, posteriormente, para manifestação final.

Termos em que, pede deferimento.
São Paulo, 10 de novembro de 2014
Márcio Fenando Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça

Mandado de Segurança – Cargo Público – Concurso – Aprovação – Manutenção 
de Servidores Não Concursados na Função – Consequências

Nilton Belli Filho 
Promotor de Justiça – SP                                                                                                                                              
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2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos – SP.
Registro nº 45/11.
Mandado de Segurança
Impetrante: Andreia Domingos Macedo
Impetrado: Prefeito do Município de Guarulhos

Parecer da 18ª Promotoria de Justiça
MM. Juiz,
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado 

por Andreia Domingos Macedo contra ato do Prefeito do Município de Gua-
rulhos aduzindo que, na qualidade de candidata aprovada em concurso para 
provimento de cargo de Procurador municipal – III reputa ilegal a manutenção 
de outros dezessete ocupantes do mesmo cargo, pois não realizaram referido 
concurso. Assim, pleiteia a concessão de liminar e a final segurança, para 
que tais servidores sejam alijados dos aludidos cargos, pois comissionados, 
ingressando os candidatos aprovados no certame pela respectiva ordem de 
classificação, a se iniciar pela impetrante.

A liminar foi deferida parcialmente, determinando que o impetrado 
realizasse a nomeação dos candidatos aprovados no concurso vigente, obe-
decendo-se a ordem de classificação, dispensando-se os servidores Carlos 
Andrade, Edmir de Azevedo, Denise Lacava Pinheiro, José Roberto Hatje, 
Nadia Ferrari Scanavacca, Sonia Regina Stevanato de Souza, Paulo Sergio Paes 
e Eloisa Aparecida Iartelli Ribeiro.

No entanto, a decisão manteve íntegra a contratação dos servidores 
Edson Rubens Polillo, Roberto Chebat, Anderson de Almeida Cardoso, Itamar 
Albuquerque, Marjorie Nery Paranzini, Regina Flavia Latini Puosso, José Sidney 
Polachine, Elaine Baptista Lacerda Gonçalves e Alvaro Luiz José Romão (fls. 
229/239).

Em seguida, a impetrante manejou embargos de declaração em face do 
decisório liminar (fls. 273/276), mas restaram rejeitados (fls. 284). Também o 
impetrado se insurgiu (fls. 353/354), sem êxito.

A autoridade prestou informações (fls. 418/436), aduzindo preliminares, 
além de sustentar a legalidade das contratações. Da mesma forma e, com o 
fito de se evitar quaisquer nulidades, os servidores envolvidos foram instados 
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a se pronunciar e apresentaram respostas, inclusive asseverando prejudiciais 
(fls. 218/227, 696/729, 759/772, 1042/1043, 1056/1057, 1070/1071, 1082/1152, 
1170/1203, 1218/1252, 1268/1301).

A Associação dos Procuradores Concursados do Município de Guarulhos 
(APCMGRU) peticionou para interveniência na causa como assistente simples da 
impetrante (fls. 1012/1014), intento repudiado pelos servidores e pela autoridade 
(fls. 1334/1338, 1347/1348, 1349/1353, 1358/1360, 1362/1365, 1379/1380). A 
interveniência foi rejeitada pelo juízo, em decisório não objurgado (fls. 1381).

É a síntese do necessário.

Preliminarmente
Cumpre ressaltar que a intervenção deste órgão, conforme já alvitrado a 

fls. 875/877, dá-se em função do inciso III, do artigo 82, do Código de Processo 
Civil c.c. artigo 12 da Lei Federal nº 12016/09.

Em face da complexidade da matéria em debate, sem falar na presen-
ça de 17 (dezessete) envolvidos diretamente no assunto, como assistentes 
litisconsorciais, todos repudiando a impetração em substanciosas respostas, 
justifica-se este subscritor pela delonga na elaboração deste parecer escudado, 
ademais, em postura do C. Superior Tribunal de Justiça, concebida quando em 
vigor a Lei Federal nº 1533/51:

“Consoante entendimento assente na Primeira Seção do STJ, é obrigatória 
a intervenção do Ministério Público no mandado de segurança, sob pena de 
nulidade. Por seu manifesto interesse público, esse pronunciamento não se 
subordina ao prazo estipulado no art. 10 da Lei nº 1533/51” (STJ, EREsp nº 
26709/AM, 1ª Seção, rel. Min. Peçanha Martins, j. 30.05.95, DJU 25.09.95, 
pág. 31058, grifei).

Assim e, iniciando a abordagem, eventual arguição de nulidade pela falta 
de integração dos servidores à lide resta prejudicada, na medida em que foi 
garantida oportunidade para manifestação nesta impetração, consoante suge-
rido por este órgão a fls. 875/877, e determinado a fls. 879. Ademais, referidos 
servidores encartaram polpudas manifestações, rebatendo a tese sufragada 
na exordial, não se verificando infringência aos mandamentos constitucionais 
dos incisos LIV e LV, do artigo 5º.

Cabe ponderar, ainda, que a ausência de interesse processual suscitada 
pelos impetrados confunde-se com a questão probatória, pois a demonstração 
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do direito líquido e certo ante os fatos narrados diz respeito ao mérito da 
impetração. Corrobora essa assertiva o seguinte julgado:

“...verificando-se a contratação temporária para o exercício de cargos, 
no prazo de validade do concurso público, para os quais existem candidatos 
aprovados dentro do número de vagas, surge para estes candidatos o direito 
líquido e certo à nomeação. Precedentes. Recurso ordinário conhecido e pro-
vido” (STJ, 5ª Turma, RMS 11.222/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 06.02.2006).

Da mesma forma, EURICO FERRARESI em substanciosa monografia acerca 
do writ:

“Logo, a complexidade da matéria de direito não impede o mandado 
de segurança. Desde que o pedido esteja apoiado em fatos incontroversos, há 
‘direito’ líquido e certo, e o judiciário não pode se escusar de enfrentar a questão. 
A necessidade de que a inicial do mandado de segurança venha com a prova 
pré-constituída não se confunde com eventual dificuldade no enquadramento 
jurídico da controvérsia. Vale dizer: a certeza e a liquidez relacionam-se aos 
fatos. Qualquer dificuldade relacionada à interpretação do direito é atribuição 
do juiz resolver” (in Do Mandado de Segurança, 1ª ed., 2010, Ed. Forense, p. 07).

Em abono e, sedimentando o assunto, a Súmula nº 625, do Supremo 
Tribunal Federal, ao estabelecer que “controvérsia sobre matéria de direito 
não impede concessão de mandado de segurança”.

Suscitam também a ocorrência de decadência na impetração; contudo, 
considerando a conduta da autoridade em preterir a impetrante e os demais 
aprovados, supostamente favorecendo servidores não concursados, revela-
-se atitude omissiva e, nesse particular, “o ato omissivo tem efeitos que se 
protraem no tempo e, enquanto não cessada a omissão, não se inicia o prazo 
decadencial” (STJ, 1ª. Seção, MS 8301, rel. Min. Eliana Calmon, j.09.10.2002, 
DJU 02.12.2002, p. 216, v.u.). 

Insta observar, apoiado em NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE 
ANDRADRE NERY, “que mencionado prazo contraria a natureza do mandado de 
segurança, individual ou coletivo. Tratando-se de ação prevista expressamente 
na Constituição Federal, no Título ‘Dos Direitos e Garantias Fundamentais’, e 
considerando que o próprio Texto Constitucional não fez qualquer ressalva a 
respeito do prazo de impetração, por uma interpretação lógico-sistemática, 
conclui-se que o art. 18 da Lei nº 1533/51 não foi recepcionado pela ordem 
constitucional de 1988. Os requisitos para a impetração do mandado de segu-
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rança estão previstos na Carta Constitucional e não cabe ao legislador ordinário 
trazer limites e requisitos que não estão lá expressos” (in Código de Processo 
Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 5ª ed., Ed. RT, p. 1605, 
grifei). Significa dizer que a alegada decadência não se sustenta em face da 
nova ordem constitucional.

Foi arguida incompetência da Justiça Estadual comum para apreciação 
deste, tendo em vista que os servidores são regidos pela CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho) e, pelo contido no artigo 114 da Constituição da República, 
imperiosa a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

De se mencionar que a servidora Marjorie Nery Paranzini ofereceu 
exceção de incompetência nesse particular, sendo-lhe negada a pretensão; 
o magistrado ao rejeitar se baseou na ausência de discussão da relação de 
emprego em si, porquanto vazada causa de pedir lastreada na ilegalidade das 
nomeações dos servidores não concursados, em detrimento dos candidatos 
aprovados no certame.

Tal fundamento se amolda à hipótese, não comportando guarida a remessa 
à Justiça do Trabalho; a controvérsia instaurada não concerne aos meandros 
da relação empregatícia ou questões específicas do contrato de trabalho, e 
suas implicações, mas aspectos eminentemente administrativo-funcionais, 
envolvendo os servidores ocupantes dos cargos de Procurador Municipal, 
e ilegalidade advinda da autoridade em mantê-los nos respectivos postos. 
Nessa toada:

“A matéria nuclear do exercício da jurisdição trabalhista está centrada 
na existência de relação trabalhista, no sentido estrito do termo. À Justiça 
Especializada cabe decidir se a postulação é pertinente ou não, com base no 
contrato de trabalho” (STF, Pleno, CC nº 7118/BA, rel. Min. Maurício Corrêa, 
j. 29.08.2002, DJU 04.10.2002, p. 343, v.u., grifei).

E o Pretório Excelso, em julgado recente e lapidar, firmou  competência 
da Justiça Comum em situações semelhantes:

“Agravo regimental – Reclamação – Administrativo e Processual Civil – 
Dissídio entre servidor e poder público – ADI nº 3.395/DF-MC – Incompetência 
da Justiça do Trabalho. 

1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade 
e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vín-
culo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato 
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é temporário ou precário, ainda que extrapolado seu prazo inicial, bem assim 
se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 

2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, 
o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza 
símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria 
natureza da relação jurídico-administrativa, visto que desvirtuada ou submetida 
a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. 
Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação 
sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica”. (STF, Pleno, Rcl 4626 AgR/
ES, rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2011, v.u. grifei).

Improspera a alegação de conexão deste com a ação civil pública tra-
mitando na 4ª Vara Cível local (fls. 460/694) até porque já conta esta decisão 
monocrática favorável ao Ministério Público-autor (fls. 588/597) e, assim, “a 
conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” 
(Súmula nº 235 do STJ). 

A conexão tem seu nascedouro se conveniente reunião das deman-
das para evitar decisões conflitantes, desde que entre elas hajam pontos de 
contato, notadamente no objeto e/ou causa de pedir. No entanto, inexistem 
coincidências entre as demandas, pois diferentes todos os elementos consti-
tutivos das respectivas ações. Aliás, basta consultar as cópias encartadas da 
ação civil pública para se concluir pela inviabilidade da propalada conexão. 
Confira-se a respeito:

“Termo final. As ações devem receber julgamento conjunto, como o 
advérbio simultaneamente está a indicar. O termo final para a reunião, por-
tanto, é o momento imediatamente antecedente à prolação da sentença de 
mérito. Proferida a sentença, não é mais possível ordenar-se a reunião de ações 
conexas.” (cf. NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ob. 
cit., p. 557, grifei).

De nenhum cabimento a perda do objeto na impetração, falecendo 
interesse processual à impetrante, eis que prorrogado administrativamente 
o prazo de validade do concurso, até 02 de fevereiro de 2013. A impetração 
ostenta âmbito mais abrangente, não somente o de postergar a validade do 
certame, mas o de alijar servidores comissionados em cargos de provimento 
exclusivamente por concurso público, a serem ocupados pelos candidatos 
aprovados pela ordem de classificação.



583Manifestações Processuais - Cível

A decisão proferida em caráter liminar apreciou condignamente a objeção 
vinda dos assistentes, referente à quebra do sigilo pessoal desses servidores; 
o fornecido pela impetrante não se reveste dessa garantia, tendo natureza 
pública e acessível a todos, disponíveis para consulta na imprensa oficial. Vale 
citar, em amparo, interessante aresto:

“A publicidade constitui regra essencial, como resulta da Lei Fundamental, 
art. 5º, LX, quanto aos atos processuais; 37, caput, quanto aos princípios a 
serem observados pela Administração; seu § 1º, quanto à chamada publicidade 
institucional: 93, IX e X, quanto às decisões judiciais, inclusive administrativas, 
além de jurisprudência, inclusive a Súmula 684/STF, em sua compreensão.

No caso, não há justificativa razoável a determinar a incidência da exceção 
(sigilo), em detrimento da regra. Aplicação, ademais, do princípio da razoabi-
lidade ou proporcionalidade, como bem ponderado pelo órgão do Ministério 
Público Federal”. (STJ, 3ª Seção, HD nº 91/DF, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 
j. 14.03.2007, RT 863/163, grifei).

Comente-se – embora não suscitada pelos impetrados – a legitimidade 
ativa da impetrante, ainda que sua iniciativa, se acatada, irá beneficiar outros 
candidatos. Nesse particular, o preclaro JOSÉ DA SILVA PACHECO:

“O titular de direito líquido e certo, violado ou ameaçado por ato de 
autoridade, poderá impetrar mandado de segurança. O impetrante é o autor 
da ação. Se o direito couber a várias pessoas, qualquer delas poderá fazê-lo. 
Ademais, se o direito líquido e certo decorrer de outro, igualmente líquido e 
certo, embora de outro titular, poderá o sujeito daquele impetrar o mandado 
em favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, em prazo razoável, 
apesar de, para isso, notificado judicialmente” (in O Mandado de Segurança e 
Outras Ações Constitucionais Típicas, 2ª ed., 1991, Ed. RT, p. 185, grifei).

Posto isso, impõe-se a rejeição das prejudiciais aduzidas nas informações 
da autoridade e demais respostas dos assistentes litisconsorciais.

Mérito
Conforme se extrai do bem lançado decisório liminar, os servidores 

envolvidos e, ocupantes dos cargos de Procurador Municipal, submetem-se ao 
regime jurídico celetista e, assim, optou o magistrado por dividi-los em quatro 
grupos distintos, segundo a data de ingresso, critério também adotado neste 
pronunciamento ministerial.
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O primeiro grupo é ocupado pelo advogado Carlos Andrade, contando 
atualmente mais de setenta anos (fls. 29/30) e já dispensado do serviço público 
(fls.80 do apenso referente a agravo de instrumento). 

Deve persistir o conteúdo da liminar, haja vista que incompossível a 
permanência de servidor com idade superior a setenta anos; o aspecto etário 
dá azo à aposentadoria compulsória, à luz do artigo 40, parágrafo 1º, inciso II, 
da Constituição da República.

E não só o aspecto etário motiva a dispensa de Carlos Andrade, mas 
o fato de ter sido admitido temporariamente no serviço público, em regime 
celetista, para exercer a ‘função de Procurador’, segundo se lê da Portaria nº 
515/83-GP de sua nomeação (fls 28). Aglutinados os termos da nomeação do 
servidor, induvidosamente fora contratado em caráter precário, provisório, e 
com a finalidade de laborar em função comissionada, só que em cargo efetivo, 
de provimento por concurso público.

A se destacar a situação do servidor Edmir de Azevedo, nomeado em 
08 de fevereiro de 1993, para ocupar o cargo de Procurador, em comissão, 
quando já vigorava há quase cinco anos a Constituição de 1988; pelo já alvitrado 
inciso II, do artigo 37, da CF/88, proscrita a admissão de servidor público em 
comissão, mormente para cargo de provimento efetivo, mediante concurso.

O segundo grupo abrange Procuradores que adentraram na função antes 
de 05 de outubro de 1983, mas possuem atualmente menos de setenta anos 
de idade; a liminar não os retirara da Administração, com fulcro no artigo 19 do 
ADCT-CF/88, supostamente porque estáveis no serviço público, entendimento 
aplicável a qualquer espécie de servidor que, na data da promulgação da 
Constituição, contasse pelo menos cinco anos continuados na aludida função.

Excepcionalmente, a Constituição conferiu estabilidade a servidores que 
não preencheram os requisitos previstos no seu artigo 41 e parágrafos, desde 
que estivessem em exercício na data da promulgação dela há pelo menos cinco 
anos continuados (art. 19 do ADCT).  

No entanto, o reconhecimento de estabilidade a tais servidores não 
implica efetividade, porque esta só existe com relação a cargos de provimento 
por concurso; a conclusão se firma pela norma do parágrafo 1º. do aludido 
dispositivo, que permite a contagem de tempo de serviço prestado pelos 
servidores que adquiriram essa estabilidade excepcional, ‘como título quando 
se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei’.
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O Supremo Tribunal Federal dispôs, acerca do artigo 19 do ADCT:
“...é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem 

concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Cons-
tituição. Preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor 
é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no 
serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação 
na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de 
benefícios que sejam privativos de seus integrantes. O servidor que preenchera 
as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual 
fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular 
do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade 
especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular 
disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, 
a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, 
fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade 
excepcional, como título” .

 (...)   
Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo 

do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a esta-
bilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas 
determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo” 
(STF – RTJ 165/684, grifei).

A excepcionalidade que justificou a contratação dos referidos servidores, 
antes da promulgação da Constituição da República, sem prévia realização 
de concurso, lastreava-se em situação de conveniência e oportunidade da 
Administração Pública; tal discricionariedade se esvai neste momento, não 
só em função do transcurso do tempo após a Constituição de 1988, mas pelo 
fato de que o Município ostenta plenas condições de recrutar pessoal especia-
lizado mediante concurso público, até porque, detém uma das mais pujantes 
economias no cenário nacional.

Aliás, ao servidor admitido em caráter temporário e excepcional não se 
aplicam as garantias constitucionais contidas no inciso XXXVI, do artigo 5º, 
notadamente a do direito adquirido à manutenção das contratações efetuadas 
sob a égide do diploma anterior e sem as formalidades imprescindíveis para 
o provimento dos cargos de Procurador. É incontroverso, ademais, que todos 
os servidores mencionados na impetração, sem exceção, foram admitidos na 
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Administração sem prévio concurso e, por conseguinte, tais benesses conferidas 
pela equiparação do artigo 19 do ADCT também não podem ser outorgadas, 
como profliga a Corte Suprema:

“A estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT não garante ao servidor a 
permanência em cargo diverso daquele em que ingressou no serviço público, 
tampouco lhe assegura a efetivação, sem aprovação em concurso” (STF, 2ª 
Turma, RE nº 157214-1/PA, rel. Min. Francisco Rezek, j. 23.04.96, DJU 20.06.97).

De mais a mais, a Corte Constitucional fulmina a pretensão dos servidores 
celetistas em questão, até porque contratados como comissionados, não 
fazendo jus a propalada estabilidade:

“A garantia constitucional da estabilidade, inclusive a do art. 19 do 
ADCT, é absolutamente incompatível com o exercício de cargos em comissão 
e de empregos ou funções de confiança, inclusive funções de assessoramento 
superior” (STF – RDA 181/86)

Não confirmados os requisitos exigidos pelo artigo 19 do ADCT ao ser-
vidor, “caberá exoneração ex officio, desde que assegurado ao interessado o 
direito de defesa, consoante entendimento consagrado pelo STF na Súmula nº 
21, ‘funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido 
sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade’. A 
mesma exigência está implícita no artigo 5º, LV, da Constituição, que assegura 
aos acusados em geral, nos processos judicial e administrativo, o contraditório, 
a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (cf. MARIA SYLVIA 
ZANELLA DI PIETRO in Direito Administrativo, 3ª ed., 1992, Ed. Atlas, p. 327).

DIÓGENES GASPARINI espanca eventual atribuição de direito adquirido 
aos servidores admitidos sem concurso, estabelecendo inexistir segurança ou, 
quiçá, efetividade em razão do transcurso do tempo no serviço público, dado 
o ingresso como comissionados. 

Observa que “cargo de provimento em comissão, ou simplesmente cargo 
em comissão, é o que menos segurança dá, em termos de permanência no 
cargo, ao seu titular. É ocupado transitoriamente por alguém, sem direito de 
nele permanecer indefinidamente. A Constituição da República qualifica-o 
de cargo livre nomeação e exoneração. Assim, como a nomeação de seus 
ocupantes é livre, livre também é a sua exoneração, isto é, nada precisa ser 
alegado para justificar seu desligamento. A exoneração, nesses casos, diz-se 
ad nutum da autoridade competente” (in Direito Administrativo, 4ª ed., 1995, 
Ed. Saraiva, p. 193/194, grifei).
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E o inexcedível mestre JOSÉ CRETELLA JÚNIOR dá contornos definitivos 
ao tema, pondo fim à cogitação de direito adquirido e estabilidade:

“Caracterizam-se os cargos em comissão por serem de confiança e por 
poderem seus titulares ser demissíveis ad nutum, não devendo, de modo algum, 
ser confundidos com os de exercício temporário, cujo poder legal é conferido 
para certo tempo, como acontece com os deputados ao Parlamento.

O funcionário em comissão não é efetivo, não adquire estabilidade pelo 
decurso do tempo. É ao exercício que se refere o vocábulo ‘efetivo’, na expressão 
‘efetivo exercício’ e não ao funcionário.

O funcionário titular ou ocupante de cargo público efetivo deve ter exercício 
durante o lapso de tempo para adquirir estabilidade. O funcionário ocupante de 
cargo em comissão não adquire estabilidade, mesmo que exerça efetivamente 
o cargo durante dez anos. E isso porque o cargo não possui essa virtude de 
conferir estabilidade.

(....)
Opondo os funcionários ‘nomeados em virtude de concurso de provas’ aos 

funcionários ‘em geral’, parece não haver dúvida que, entre estes, se incluíam 
os funcionários em comissão.

(...)
O exercício de cargo em comissão não confere estabilidade a seu ocu-

pante, podendo este ser demissível ad nutum a critério do poder público, visto 
que este tipo de cargo não possui a virtude de outorgar aos funcionários as 
mesmas vantagens asseguradas aos efetivos pelo decurso do tempo” (in Curso 
de Direito Administrativo, 9ª ed., Ed. Forense, 1987, p. 501/502, grifei).

Ainda que tais servidores se submetam ao regime jurídico celetista, 
isso não significa equipará-los aos demais funcionários efetivos que também 
são regidos pela CLT; a forma de ingresso dos Procuradores é que se mostrou 
viciada, pouco importando o regime jurídico atribuído ao cargo, quer estatu-
ário, quer celetista. Questiona-se a maneira pela qual adentraram ao serviço 
público municipal, sendo irrelevante o regime jurídico que lhes fora atribuído.

Noutras palavras, a Constituição da República contempla a possibilidade 
da Administração Pública congregar servidores estatutários e celetistas; 
todavia, o ingresso deles no serviço só se dará mediante concurso, exceto 
nas funções de confiança e nos cargos em comissão. Então, se os servidores 
questionados foram contratados pelo regime CLT, isso não lhes dá direito 
a permanecer nos quadros da municipalidade, pois não se submeteram 
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à seleção de provas e/ou provas e títulos; foram admitidos como pessoal 
variável, em caráter temporário, comissionados, mas regidos pela CLT. Afasta-
-se, por conseguinte, a alegação de direito adquirido a tornar inatacáveis 
as contratações. 

Merece acolhida a impetração para estender os efeitos da liminar aos 
servidores EDSON RUBENS POLLILO e ROBERTO CHEBAT, integrantes desse 
segundo grupo.

O terceiro grupo se constitui por aqueles ingressos na função após 05 
de outubro de 1983, mas antes de 05 de outubro de 1988; tais pessoas se 
deslocaram para a função de Procurador mediante provimento derivado e, 
assim, estariam acobertados pelo permissivo constitucional do artigo 97, 
parágrafo 1º, da Carta de 1969, em vigor à época da contratação. A inserção 
deles na municipalidade, no quadro de Procuradores, não se deu como primeira 
investidura, mas transportados doutras funções.

Cumpre ter presente, neste ponto, não obstante a clareza textual do 
preceito constitucional atualmente em vigor, a advertência feita por MANOEL 
GONÇALVES FERREIRA FILHO:

“Ingresso no serviço público. Segundo o dispositivo em exame, o ingresso 
no serviço público pressupõe aprovação em concurso. Insiste o texto, até, 
que a aprovação deverá ser prévia à nomeação. Não mais admite, porém, 
exceções a serem estabelecidas na lei, como o fazia a Constituição anterior” 
(in Comentários à Constituição Brasileira, Vol. I/246, 1990, Ed. Saraiva). 

O sistema de direito constitucional positivo vigente no Brasil revela-se 
incompatível com quaisquer prescrições normativas que, estabelecendo a 
inversão da fórmula proclamada pelo artigo 37, inciso II, da Carta Federal, 
consagrem a esdrúxula figura do concurso público a posteriori.

Dentro dessa perspectiva jurídico-constitucional, não mais se justifica o 
entendimento – que certa vez prevaleceu, sob a égide da Constituição de 1946, 
no âmbito da Suprema Corte – de que “o concurso feito depois da nomeação 
corrige qualquer irregularidade porventura existente” (STF – RTJ 31/518).

Convém ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, quando vigente a Carta 
Política de 1969, já proclamara que o reconhecimento do direito à investidura, 
em cargo público, de quem não se habilitara previamente em concurso público 
de provas, ou de provas e títulos, importava em ofensa ao postulado hoje 
consagrado pelo art. 37, II, da Constituição de 1988 (cf. RTJ 118/1179). 
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Bastante expressivo, neste prisma, o escólio de ADILSON ABREU DALLARI:
“...o concurso público é um instrumento de realização concreta dos princípios 

constitucionais da isonomia e da impessoalidade. Por isso, qualquer dúvida a 
respeito da realização de um concurso público deve ser resolvida à luz desses 
princípios, desprezando-se preciosismos inúteis, literalidades exacerbadas, e 
questiúnculas de somenos, bem como proscrevendo-se as meras encenações 
levadas a efeito para mascarar escolhas subjetivas.

Esta última observação ganha importância diante da constatação de que 
a exigência de concurso, agora, na Constituição de 1988, é muito mais ampla 
do que aquilo que constava literalmente do texto decaído de 1969.

Com efeito, a Carta anterior, em seu art. 97, par 1º, falava em ‘primeira’ 
investidura e apenas em ‘cargo’ público. Já foram anteriormente expostas as 
consequências desastrosas dessa redação. Para evitar a repetição das burlas e 
dos subterfúgios o texto atual procurou ‘cercear’ o concurso dispondo, no inciso 
I do art. 37, que ele é obrigatório para qualquer investidura, seja em cargo, 
seja em emprego público” (in Regime Constitucional dos Servidores Públicos, 
2ª ed., 1990, Ed. RT, p. 37, grifei).

Enquadram-se nesta seção os servidores Anderson de Almeida Cardoso, 
Itamar Albuquerque, Marjorie Nery Paranzini, Regina Flavia Latini Puosso, 
José Sidney Polachini, Elaine Baptista de Lacerda Gonçalves e Alvaro Luiz José 
Romão, indevidamente alçados à função de Procurador municipal, pese terem 
adentrado ao serviço público noutra função.

Da leitura dos Decretos concernentes às nomeações e subsequentes 
transferências dos epigrafados servidores, nítido o descompasso entre a 
função primitivamente estipulada quando da admissão – como Assistente 
de Administração, Assistente Técnico, Assessor Administrativo – e a poste-
riormente desempenhada, de Procurador. A própria nomenclatura utilizada 
nos instrumentos normativos – “Transformação de Função” – deixa certo 
ocupavam funções comissionadas, em confiança, mas não cargos de provi-
mento originário, por concurso público; isso enseja imediato desligamento 
da Administração municipal.

Nesse jaez, a Súmula nº 685 do Supremo Tribunal Federal, a recomendar o 
imediato afastamento desses servidores das funções de Procurador Municipal:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao 
servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao 



590 Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-2014-2015

seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente 
investido”.

Importante ressaltar, também, que a partir da Constituição de 1988, a 
absoluta imprescindibilidade do concurso público não mais se limita à hipótese 
singular da primeira investidura em cargos, funções ou empregos públicos, 
impondo-se às pessoas estatais como regra geral de observância compulsória, 
inclusive às hipóteses de transformação de cargos e a transferência de ser-
vidores para outros cargos ou para categorias funcionais diversas das iniciais 
que, quando desacompanhadas da prévia realização do concurso, resultam 
formas inconstitucionais de provimento.

Em conclusão, “a investidura em cargos ou empregos públicos depen-
de de aprovação prévia em concurso público, de provas ou provas e títulos, 
não havendo possibilidade de edição de lei que, mediante agrupamento de 
carreiras, opere transformações em cargos, permitindo que os ocupantes dos 
cargos originários fossem investidos nos cargos emergentes, de carreira diversa 
daquela para a qual ingressaram no serviço público, sem concurso público” (cf. 
ALEXANDRE DE MORAES in Constituição do Brasil Interpretada, 1ª ed., 2002, 
Ed. Atlas, p. 829).

Por fim, o último grupo a ser analisado é daqueles servidores admitidos 
em primeira investidura, na época do diploma de 1969, enquadrados no 
parágrafo 1º, do artigo 97 da Carta outorgada. Segundo se ponderou acima, 
mesmo sob o pálio da Carta de 1969, inafastável o ingresso por concurso 
público quando da primeira investidura e eventual dispensa deverá vir ex-
pressamente contemplada em lei, algo não verificado nesse quarto grupo 
de servidores.

A atual Constituição é intransigente em relação à imposição à primazia 
do princípio constitucional do concurso público, como regra a todas as ad-
missões da Administração, vedando expressamente tanto a ausência deste 
postulado, quanto seu afastamento fraudulento, por meio de transferência 
de servidores públicos para outros cargos diversos daquele para o qual fora 
originariamente admitido. As exceções ao princípio, consagrado no inciso II, 
do artigo 37, somente existirão com explícita previsão na própria Constituição, 
pena de nulidade.

A regra do concurso público é pressuposto de validez da admissão de 
pessoal, não só na Administração Direta – como a atividade de Procurador 
Municipal – mas se estende aos entes da Administração Indireta, empresas 
públicas e sociedades de economia mista. Aos Estados-membros e Municípios, 
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igualmente, aplica-se tal mandamento, segundo mandamento constitucional 
(art. 37, caput).

Esse último grupo, composto por Denise Lacava Pinheiro, José Roberto 
Hatje, Nadia Ferrari Scanavacca, Sonia Regina Stevanato de Souza, Paulo Sergio 
Paes e Eloisa Aparecida Iartelli Ribeiro, exerce a função de Procurador municipal 
em primeira investidura e, mesmo pela interpretação constitucional de 1969, 
tinham de ingressar no serviço público mediante concurso e não o fizeram. Do 
exame das portarias de nomeação desses servidores, resta patente o cunho 
comissionado e precário das funções de Procurador a que foram destacados.

Compete ressaltar, ainda, que os Decretos Municipais que criaram as 
funções de Procurador, antes da promulgação da Constituição de 1988, incluíram 
tais profissionais no quadro de pessoal variável, demonstrando o inequívoco 
aspecto comissionado das atividades desempenhadas. 

Ora, se o próprio Chefe do Executivo ao legislar utilizou as expressões 
‘criação de função’ e os incluiu no ‘quadro de pessoal variável’, indubitavelmente 
quis inseri-los nas funções em comissão, de livre nomeação e exoneração, 
em caráter temporário e precário. Essas nuances são bem esmiuçadas pela 
doutrina:

“No entanto, ao lado do cargo e do emprego, que têm uma invidualidade 
própria, definida em lei, existem atribuições também exercidas por servidores 
públicos, mas sem que lhes corresponda um cargo ou emprego. Fala-se, então, 
em função dando-se-lhe um conceito residual: é o conjunto de atribuições às 
quais não corresponde um cargo ou emprego.

A função abrange, pelo menos, duas modalidades diversas:
1. a de chefia, assessoramento, direção e tantas outras, remunera-

das, normalmente mediante acréscimos pecuniários ao padrão 
do funcionário, sob os mais variados títulos, como ‘pro labore’, 
representação, gratificação, função gratificada;

2. a exercida, antes da atual Constituição, pelos chamados servi-
dores extranumerários, interinos, temporários e que compõem 
um quadro de funções paralelo ao quadro de cargos; normal-
mente essas funções têm a mesma denominação, remunera-
ção e atribuições dos cargos correspondentes, porém são de 
livre provimento e exoneração, não conferindo estabilidade 
àqueles que as exercem; sempre serviram aos propósitos de 
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apadrinhamento próprios da Administração Pública brasileira, 
em todos os tempos. Era uma forma de atender às exigências 
do serviço público, criando-se a função sem criar-se o cargo; 
com isto, contornava-se a exigência constitucional de concurso 
público para investidura” (MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO,  
ob. cit., p. 309, grifei).

Mister se faz a exclusão dessas pessoas do quadro de Procuradores 
municipais, estribado nas palavras de JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, ao traçar paralelo 
entre as formas de provimento originário em cargos públicos, nas vetustas 
Cartas de 1946 e 1969:

“O concurso é meio normal, no Brasil, de provimento dos cargos públicos, 
salvo raríssimas exceções. A Constituição Federal de 1946 diz em seu art.186: 
‘A primeira investidura em cargo de carreira e em outros que a lei determinar 
efetuar-se-á mediante concurso, precedendo inspeção de saúde.

(...)
A Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, reiterando a 

colocação da Constituição de 1967 (art. 95, § 1º), preceitua que a primeira 
investidura em cargo público dependerá de aprovação prévia, em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, salvo os casos indicados em lei (art. 97, 
§ 1º), prescindindo, porém, de concurso a nomeação para cargos em comissão, 
declarados em lei, de livre nomeação e exoneração (art. 97, § 2º)” (in Curso de 
Direito Administrativo, 9ª ed., 1987, Ed. Forense, p. 488).

Se já na época da Carta de 1969 a primeira investidura só era possível 
mediante concurso e aludidos servidores não o fizeram, com maior razão a 
exoneração nas funções atualmente exercidas, até porque repudiadas pelo 
vigente ordenamento constitucional.

Nem se cogite inquinar o imediato cabimento da exoneração dos dezessete 
servidores integrados à lide, porquanto observadas as garantias constitucionais 
inspiradoras do due process of law, sem falar que a hipótese se circunscreve 
ao parágrafo 1º, do inciso I, do artigo 41, da Constituição da República.  

Recentemente, até o Conselho Nacional de Justiça no seu “amplo feixe de 
atribuições concernentes à supervisão administrativa e financeira das atividades 
do Judiciário nacional” (cf. GILMAR FERREIRA MENDES e PAULO GUSTAVO 
GONET BRANCO in Curso de Direito Constitucional, 6ª ed., 2011, Ed. Saraiva, 



593Manifestações Processuais - Cível

p. 1036), proferiu recomendação repressiva de nomeações feitas à margem 
da Constituição:

“Servidores nomeados e efetivados após a Constituição Federal de 1988 
sem concurso público. Ilegalidade. Impossibilidade de convalidação do ato de 
ilegalidade. Atos inconstitucionais são nulos e destituídos, em conseqüência, 
de qualquer eficácia jurídica. A nulidade dos atos de investidura não pode ser 
protegida pelo decurso de prazo porque serve de fonte direta para o futuro da 
relação entre o servidor e a Administração” (CNJ, Proc. 2007100000012131, 
rel. Conselheiro Felipe Locke Cavalcanti, j. 10.09.2008).

De nenhum sentido a coexistência de duas categorias distintas de Procu-
radores em Guarulhos, atuando em conjunto na defesa dos interesses do erário; 
após o sistema de 1988 na mesma carreira não se concebe a possibilidade 
de convivência de dois grupos distintos, ou seja, um que ingressara mediante 
prévio concurso e o outro sem se submeter a tal seleção. 

Dessume-se daí que a permanência dos servidores admitidos na mu-
nicipalidade sem o prévio concurso público não se sustenta. Entendimento 
contrário equivale a coonestar com verdadeira aberração jurídico-administrativo-
-constitucional a persistência, em única carreira, de membros admitidos por 
diferentes critérios, mormente em se tratando de carreira a exigir considerável 
responsabilidade funcional, além de bagagem intelectual.

Dada a especificidade e notória relevância dos serviços prestados pelos 
Procuradores Municipais, inarredável sejam selecionados em criteriosos exames, 
encampados no concurso público. Acerca disso, traz-se à baila os argumentos 
tecidos pelo eminente Ministro Carlos Velloso, quando no Pretório Excelso, 
ao proferir voto em ação direta de inconstitucionalidade versando carreira de 
Delegado de Polícia, a guardar similitude com a aqui examinada:

“As funções do delegado de polícia apresentam certa especialidade, ou 
um alto teor de responsabilidade. Ajuntando-se isto à disposição constitucional 
que distingue esta carreira, não posso admitir que pelo provimento derivado 
sejam nela investidos integrantes de carreiras outras da Polícia Civil. Dou ênfase 
à especialidade das funções, porque sou tendente a reconhecer que algumas 
carreiras, no serviço público, apresentam – e, aliás, isto foi ressaltado também 
no Parecer da Procuradoria-Geral da República – características assemelhadas 
pelo que podem, na verdade, ser postas numa só carreira. Não é o que ocorre, 
entretanto, no caso” (STF, Pleno, ADI nº 245-7/RJ, rel. Min. Moreira Alves, j. 
05.08.92, DJU 13.11.92, grifei).
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Hialina a pretensão da impetrante em ver os ocupantes de tais funções 
automaticamente exonerados e, em com a vacância dos cargos de Procurador 
– outrora indevidamente preenchidos por servidores comissionados – os candi-
datos aprovados pela respectiva ordem de classificação podem ser nomeados 
ou, ao menos, tem direito líquido e certo a essa nomeação.

De se frisar “o fato de que se afirma ter nascido esse direito seja susce-
tível de comprovação mediante documento pré-constituído” (cf. JOSÉ CARLOS 
BARBOSA MOREIRA in Temas de Direito Processual, Sexta Série, 1997, Ed. 
Saraiva, p. 203) e, assim, incontroverso o fato de que os servidores ocupantes 
de cargos comissionados, sem prévio concurso estão ilegalmente inseridos na 
Administração municipal, robora a assertiva quanto a pertinência do direito 
alegado na exordial, emergindo líquido e certo. 

Os próprios assistentes litisconsorciais, em seus pronunciamentos, não 
trouxeram documentos visando contrariar os fornecidos pela impetrante, sendo 
forçosa a presunção no sentido da legalidade dos instrumentos normativos 
que os nomearam na Administração Municipal – encartados na inicial – posto 
não os terem objetado.

Carreou a impetrante na exordial os subsídios indispensáveis para demons-
tração de suas afirmações, documentando a incúria municipal no respeitante 
às carreiras jurídicas que a representam. 

Extrai-se do saudoso HELY LOPES MEIRELLES (in Mandado de Segurança, 
Ed. RT, 13ª ed., 1989, p. 13/14, grifei) que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, 
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. 
Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de 
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos 
e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; 
se sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de 
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança , embora 
possa ser defendido por  outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito 
se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício 
no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito 
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido 
nem certo, para fins de segurança”.
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Em simetria, preconiza MICHEL TEMER:
“Quando se fala, pois, em direito líquido e certo quer-se significar que 

num primeiro momento o fato pode ser controvertido; depois, tornar-se-á certo 
pela adequada interpretação do direito. Por isso, não há instrução probatória 
no mandado de segurança. Impetrante e informante hão de produzir, docu-
mentalmente, todo o alicerce para sustentação das suas alegações. O fato, 
portanto, há de tornar-se incontroverso pela interpretação do direito, dada 
por meio de da decisão judicial” (in Elementos de Direito Constitucional, 9ª 
ed., 1992, Malheiros Editores, p. 171, grifei).

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional e só pode 
ser deferido quando não houver dúvida da violação do direito; não protege 
todo e qualquer direito, e nem repara toda e qualquer lesão jurídica. Só é 
utilizável, e somente poderá ser concedido, quando houver lesão a direito 
líquido e certo. CASTRO NUNES definiu qual o tipo de ato de autoridade passível 
de impugnação por essa via:

“O ato contra o qual se requer o mandado de segurança terá que ser 
manifestamente inconstitucional ou ilegal para que se autorize a concessão da 
medida. Se a ilegalidade ou inconstitucionalidade não se apresenta aos olhos 
do Juiz em termos inequívocos, patente não será a violação e, portanto, certo e 
incontestável não será o direito. É pela evidência do dever legal da autoridade, 
seja para praticar o ato, seja para abster-se de o praticar, que se mede o direito 
correspondente, com a qualificação de certo e incontestável” (in Do Mandado 
de Segurança, Ed. Forense, 8ª ed., p. 129, grifei).

Evidente, assim, o decantado direito líquido e certo da impetrante, 
a ser tutelado nos autos. O mandado de segurança não visa proteger todo 
e qualquer direito porventura ameaçado, pois, enquanto procedimento 
excepcional destina-se apenas a evitar lesão a direitos incontestáveis. Con-
forme o magistério de CASTRO NUNES (ob. cit., pág. 20), no “habeas corpus 
opta-se pela sua concessão, em caso de dúvida; no mandado de segurança, 
ao contrário, na dúvida não se concede”.

A razão desse entendimento é bem clara, levando-se em consideração 
que o mandado de segurança visa desconstituir atos administrativos “abonados 
por uma presunção de legalidade, de modo que, só muito excepcionalmente, 
poderão ser fulminados de ofício com a declaração de nulidade” (cf. MIGUEL 
SEABRA FAGUNDES in O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judi-
ciário, Ed. Saraiva, 6ª ed., p. 41). E na espécie, a autoridade impetrada está 
praticando ato ilegal e, sobretudo, inconstitucional, ao manter nos quadros 



596 Justitia, São Paulo, 70-71-72 (204/205/206), jan./dez. 2013-2014-2015

da municipalidade servidores em postos de relevo, sem terem ingressado 
mediante imprescindível concurso público.

Ora, os Procuradores admitidos sem concurso estão em cargos em 
comissão de modo que “a instituição de tais cargos é permanente, mas seu 
desempenho é sempre precário, pois quem os exerce não adquire direito à 
continuidade na função” (cf. HELY LOPES MEIRELLES in Direito Administrativo 
Brasileiro, Malheiros Editores, 2008, 34ª ed., p. 425/426). 

Doutro flanco, em virtude dos aspectos nitidamente discricionários 
que nortearam as nomeações desses servidores, “erro é considerar-se o ato 
discricionário imune à apreciação judicial, pois só a Justiça pode dizer da le-
galidade da invocada discricionariedade e dos limites de opção do agente 
administrativo. O que o Judiciário não pode é, no ato discricionário, substituir 
o discricionarismo do administrador pelo do juiz. Não pode assim ‘invalidar 
opções administrativas ou substituir critérios técnicos por outros que repute mais 
convenientes ou oportunas, pois essa valoração é privativa da Administração. 
Mas pode sempre proclamar as nulidades e coibir os abusos da Administração” 
(cf. HELY LOPES MEIRELLES, ob. cit., p. 122/123). Não há falar, portanto, em 
interferência de um Poder em outro quando o Judiciário reconhece desvio de 
finalidade do Executivo.

Claro se afigura o desvio de finalidade ou de poder na atuação do impe-
trado, “quando a autoridade, embora atuando nos limites da sua competência, 
pratica o ato por motivos ou fins diversos dos objetivados pela lei ou exigidos 
pelo interesse público. O desvio de finalidade é, assim, a violação ideológica da 
lei, ou, por outras palavras, a violação moral da lei, colimando o administrador 
público fins não queridos pelo legislador, ou utilizando motivos e meios imorais 
para a prática de um ato administrativo aparentemente legal” (cf. HELY LOPES 
MEIRELLES, ob. cit., p. 114). 

Nesse contexto, o desvio de finalidade ou de poder foi suficientemente 
demonstrado pela impetrante; o Chefe do Executivo, por meio de leis reconhe-
cidas como inconstitucionais nomeara comissionados para exercer as funções 
próprias de Procurador do Município. Enquanto isso, os aprovados em concurso 
público para esse cargo ficam a aguardar, indefinidamente, que o Chefe do 
Executivo reconheça a conveniência e oportunidade da convocação deles 
para a posse; mas é evidente que, enquanto os comissionados exercerem as 
funções próprias de Procurador do Município, tais conveniência e oportunidade 
nunca surgirão. A correção de tais impropriedades só se materializa por este 
writ constitucional. 
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Diante do exposto, opina esta Promotoria de Justiça pela rejeição das 
preliminares suscitadas e, no mérito, pela concessão da segurança.

Guarulhos, 19 de agosto de 2011
Nilton Belli Filho, Promotor de Justiça

Vereador – O Direito a Informação Exercido pelo Parlamentar Não Pode Ser 
Vinculado ou Restringido pelo Regimento Interno da Câmara de Vereadores, 
eis que é uma Prerrogativa Atribuída a qualquer Cidadão – Manifestação da 
Doutrina e da Jurisprudência – Mandamus Concedido.   

Luís Alberto Thompson Flores Lenz
Procurador de Justiça – PA                                                                                                                                               

Tribunal de Justiça – 2ª Câmara Cível
Reexame Necessário nº 70017211095
Apresentante: Juíza de Direito de Santo Augusto
Impetrantes: Célia Vargas Padilha e outros
Interessado: Município de Chiapeta
Relator: Desembargador João Armando Bezerra Campos

Parecer do Ministério Público

Colenda Câmara,

Versa o presente processo sobre um reexame necessário apresentado 
em razão da insigne e sempre operosa Julgadora a quo ter acolhido, em parte, 
o mandamus impetrado pelos autores, que são vereadores da Cidade de Chia-
peta, contra o proceder da emérita autoridade coatora, Sr. Prefeito Municipal, 
que vem se recusando a responder aos ofícios daqueles, objetivando obter 
informações a respeito de diversos “negócios municipais”.
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Contra tal sentença não foi interposto qualquer recurso voluntário pelas 
partes, sendo que após vieram os autos ao Ministério Público.

É o singelo relatório.
Do exame do presente processo, conclui o Ministério Público, em sede 

de reexame necessário, pela manutenção da bem lançada decisão hostilizada, 
pelos seguintes fundamentos.

Inicialmente, deve-se assinalar que não ocorreu, na espécie, a decadência, 
ainda que ultrapassado o prazo de 120 dias para o oferecimento de resposta 
para alguns dos pedidos de informações, eis que se trata de ato omissivo.

Essa, aliás, é a lição do saudoso THEOTÔNIO NEGRÃO, que arrimado no 
melhor entendimento jurisprudencial, assinalou o seguinte:

Art. 18: 11. “Tratando-se de omissão da autoridade impetrada, que deixou 
de decidir pedido formulado na via administrativa pela impetrante, não há 
falar-se de decadência” (RTRF 113/271). (in, CPC e Legislação Processual 
em Vigor, Ed. Saraiva, 35ª ed., p. 1695) 
No mais, quanto ao mérito, deve-se assinalar que o Constituinte de 1988 
erigiu o acesso à informação dos negócios públicos em direito subjetivo 
de todo e qualquer cidadão, como se pode constatar da leitura do inciso 
XXXIII do art. 5º da CF, vazado nos seguintes termos:
Art. 5º – ......
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo de lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado.
Tal prerrogativa, e como não poderia deixar de ser, é muito mais acen-

tuada em se tratando de integrante do Poder Legislativo, a  quem a CF atribui 
o encargo precípuo de fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Nesse sentido, também, é o entendimento do sempre lembrado BERNARD 
SCHWARTZ (in, Los Poderes Del Gobierno – Comentário sobre la Constitución de 
los Estados Unidos, UNAN, México, 1966, v. 1, p. 161), para quem “el poder de 
investigación es un auxiliar esencial de la función legislativa. El debido ejercicio 
de esa función presupone la existencia de un juicio informado por parte de los 
miembros de la asamblea legislativa. (.....) Es por medio del uso del poder de 
investigación que el Congreso obtiene la información necesaria que lo faculta 
debidamente para el ejercicio de sus funciones actuales”.
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Tão importante é essa prerrogativa, que o publicista peninsular FULVIO 
FENUCCI chega a assinalar que tal função investigativa não integra apenas a 
atividade parlamentar, mas faz parte de todo e qualquer exercício de atividade 
pública, quer do executivo ou do legislativo, como elemento implícito de suas 
atribuições.

Isso foi o que ele asseverou, na seguinte passagem:
Sembra dunque che si possa concludere che il potere d’inchiesta non si 
fondi sulla sola funzione di controllo, ma sia inerente ad ogni pubblica 
funzione, amministrativa o legislativa, in virtù del principio secondo cui 
ad ogni autorità a cui competano una pubblica funzione e la facontà 
correlativa di adottare le misure e i provvedimenti nei quali la funzione 
si concreta, spetta un potere d’inquiesta, indipendentemente da disposi-
zioni positive che espressamente glielo attribuiscano, poichè, quando si 
conferisce ad un soggetto il potere di svolgere una determinata attività, 
di provvedere entro un determinato ambito di competenza, è indispen-
sabile riconoscergli anche la facoltà di accertare gli elementi di fatto di 
cui reputi necessária la conoscenza per provvedere adequadamente. Il 
potere d’inchiesta perciò, se há un fondamento lógico unitário, há un 
fondamento giuridico vario, si ricollega ad ogni possibile competenza, 
in ogni competenza è implícito e indissociabile dalla corrispondente 
potestà di provvedare, per cui non sono necessarie apposite norma 
che lo attribuiscano o ne regolino l’esercicio. Ne deriva che l’inchista 
non è espressione di un potere autonomo, ma strumentale. (in, I Litimi 
Dell’Inquiesta Parlamentare, Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, Napolis, 
1968, p. 35/6)
Nem se argumente, como nas informações, que os impetrantes não se 

socorreram do procedimento estabelecido no Regimento Interno da Câmara 
de Vereadores para fazer as suas requisições de informações, eis que tal rito 
só seria necessário se a solicitação fosse realizada de forma institucional, pelo 
Parlamento como um todo, e não pelos Vereadores de forma isolada, como bem 
assinalou o TJRS, quando do julgamento da Apelação Cível nº 70003741824, 
da lavra do não menos ilustre Desembargador CARLOS EDUARDO ZIETLOW 
DURO, que contou com a seguinte ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE PREFEITO MUNICIPAL QUE EXIGE 
QUE OS PEDIDOS DE INFORMAÇÕES DOS VEREADORES PASSEM PELO 
PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL. DESCABIMENTO. DIREITO À IN-
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FORMAÇÃO ASSEGURADO A TODOS, INCLUSIVE AOS VEREADORES POR 
FORÇA DO ARTIGO 5º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Pedido de informações formulados por vereadores. Recusa. Violação 
ao art. 5º, XXXIII, que prevalece sobre qualquer outra, inclusive, à Lei 
Orgânica Municipal.
O direito à informação é essencial em um regime democrático, visando à 
transparência dos atos administrativos, sendo inadmissível que o  Prefeito 
Municipal se recuse a prestar informações ao vereador, condicionando-o 
à deliberação do Plenário daquela Casa. Sentença confirmada.
Apelação provida. 
Tal posicionamento foi reiterado por este mesmo Colegiado, na Apelação 

Cível nº 590066338, tendo como relator o Desembargador CELESTE VICENTE 
ROVANI, verbis: 

MANDADO DE SEGURANÇA.
Pedido de informações e de certidões formulado por vereador ao Prefeito 
Municipal.
Recusa. Ofensa a normas constitucionais (Constituição Federal, art. 5º,  
XXXIII e XXXV), que se sobrepõem a qualquer outra norma, inclusive, à 
lei orgânica municipal.
Segurança concedida. Sentença confirmada. Apelo desprovido. 
Feitos tais esclarecimentos introdutórios, pode-se apreciar, uma a uma, 

todas as postulações dos impetrantes.
Quanto aos pedidos dirigidos ao Presidente da Câmara de Vereadores 

e aos Secretários Municipais, eles restam prejudicados, eis que não foram 
endereçados a autoridade coatora impetrada.

No que diz com os demais, eles exigem apreciação particularizada, na 
medida em que versam matérias distintas.

O ofício de fl. 13, que exige informações quanto ao valor das verbas 
recebidas do Governo Federal no ano de 2005, bem como de sua aplicação, 
deve ser atendido apenas no que diz com os valores pretéritos, já recebidos, 
não quanto aos quantitativos futuros, que poderão ser objeto de fiscalização 
no momento adequado, quando da sua aplicação.

Já o ofício de fl. 16, referente aos quantitativos originários do Fundo 
PIMES, deve ser atendido na parte em que pretende informações objetivas, 
excluindo-se a cópia da documentação das empresas que participaram em 
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licitações a tal título, bem como outros documentos (empenhos e extratos), 
cujo exame poderá ser feito posteriormente, se necessário.

Quanto a postulação de fl. 18, que pretende cópia de todas as licitações 
ocorridas em 2004, deve ser desatendida, eis que totalmente descabida, além 
de extremamente custosa para a administração.

Até porque, os resultados foram publicados no órgão oficial da muni-
cipalidade.

Já a pretensão de fl. 19, deve ser atendida, no que diz com o fornecimento 
dos nomes dos demitidos, excluídos os motivos, até para não ofender o direito 
à privacidade das pessoas ali referidas.

Têm direito os impetrantes a obtenção da informação requerida a fl. 20, 
que diz com o consumo de combustíveis de outubro de 2003 a outubro de 
2004, eis que se trata de mero dado contábil, excluídas as demais pretensões 
ali formuladas em razão do custo das mesmas.

Da mesma forma, no que diz com as informações de fl. 21, quanto aos 
vencimentos dos servidores, devem ser prestadas de forma geral, no que diz 
apenas com os cargos, sem individualização, para não expor desnecessaria-
mente tais funcionários.

Quanto ao pedido de fl. 23, referente as cópias dos documentos que 
foram enviados à Defesa Civil para fins de decretação do estado de emergência, 
decorrem de atividade discricionária do Chefe do Executivo, não sendo passíveis 
de fiscalização parlamentar.

Para encerrar, quanto as postulações de fls. 24 e 26, que se referem as 
pessoas inscritas nos programas sociais ali nominados, devem ser atendidos eis 
que se tratam de questões extrema importância para a comunidade e passíveis 
de fraudes, como bem vem noticiando a imprensa, envolvendo vultuosos 
recursos públicos.

Ante ao exposto, e nos termos deste parecer, em sede de reexame 
necessário, defende o Ministério Público a manutenção integral da decisão 
de primeira instância.  

Porto Alegre, 13 de outubro de 2011
Luís Alberto Thompson Flores Lenz, Procurador de Justiça
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