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EDITORIAL

A Revista Justitia, tradicional difusora da Ciência do Direito, em 
seus longos anos de história, não descura de sua vocação institucional de 
manancial de reflexões e inovações. 

Atenta ao seu perfil como mecanismo de divulgação das doutrinas 
de Ministério Público, ela oferece ao mesmo tempo estudos  doutrinários e 
manifestações processuais em temas de alto espectro e inegável relevância.

Direito é ciência; é produto de razão e de crítica; é experiência teorizada 
e técnica de composição de conflitos de interesse. Conhecer o Direito 
exige reflexão e sensibilidade. Afinal, não é possível obnubilar a premissa 
fundamental de que o Direito rege a vida dos homens em sociedade. Ao 
empregá-lo, o intérprete jamais deve olvidar que na raiz das relações entre 
os homens, ou entre estes e as coisas, permeiam interesses, necessidades, 
vontades etc. de seres humanos.

Ao disponibilizar a presente edição da Revista Justitia o Conselho 
Deliberativo e Redacional tenciona prosseguir a sua missão, oferecendo 
à comunidade jurídica e forense contribuições para conhecimento e 
evolução da Ciência do Direito, desejando a tantos quantos dela aproveitem 
agradável leitura.

Wallace Paiva Martins Junior
Procurador de Justiça

Diretor
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* Advogado criminalista. Professor de Direito Penal e Processual Penal das Faculdades 
MetropolitanasUnidas(FMU).MestreemDireitoProcessualPenalpelaPontifíciaUniversidade
Católica de São Paulo (PUC/SP).

** Advogada criminalista. Professora de Direito Penal e Processual Penal no curso de  Direito da 
PUC-Campinas. Coordenadora do curso de extensão sobre Crimes Digitais e da  especialização 
emDireitoDigitaldaPUC-Campinas.MembrodoInstitutoBrasileirodeCiênciasCriminais
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Crime de Desenvolvimento  Clandestino de 
 Atividades de Telecomunicação: Análise do 
 Artigo 183, da Lei no 9.472/1997, à Luz da 

 Moderna Dogmática Penal

CésarEduardoLavouraROMÃO*

ChristianyPegorariCONTE**

DiegoYasudaRodriguesdeOLIVEIRA***

• SUMÁRIO:Introdução.1Tutelapenaldomeioambientedigital. 2  Delimitação 
dobemjurídico.3OsprincípiosrelacionadosàmissãodoDireitoPenal.4O
artigo183daLeino9.472/1997.4.1Casuística:atividadesdetelecomunicações
xserviçodevaloradicionado.4.2.Atividadeclandestinadetelecomunicação
eprincípiodainsignificância.4.3.Clandestinidadenodesenvolvimentoda
atividadedetelecomunicaçãoxrequerimentoadministrativoperantea
Anatel.Conclusão.Referências.

• RESUMO:Oavançotecnológico,aliadoànecessidadedesefornecero
acessoaosnovosmeiosdecomunicaçãoeinformação,fezsurgirnovos
bensjurídicosnasociedade.Nessenovocenário,anteosfatosdavidaem
sociedade,houveavaloraçãonoquedizrespeitoaprotegerjuridicamente
essesbens.Astelecomunicações,objetodetratamentopelaConstituiçãoda
RepúblicaFederativadoBrasilde1988foramconsideradas,pelolegislador
infraconstitucional,comodotadasdedignidadepenal,merecedoras,as-
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sim,datutelapenal.Comefeito,aLeino9.472,de16dejulhode1997,no
art.183,trata,especificamente,daexploraçãoclandestinadeserviçosde
telecomunicações.Opresentetrabalhotemporobjetivoanalisaroselementos
destetipopenal,àluzdamodernadogmáticapenal,levando-seemcontaos
princípiosqueinformamamissãodoDireitoPenal,oconceitodetipicidade
(formalematerial),bemcomoapossibilidadedeaplicaçãodoprincípioda
insignificância.Paratanto,far-se-á,incialmente,breveconsideraçãonoque
tangeàlegitimidadedatutelapenalquerecaisobreoart.183dareferida
lei,aludindo-seàteoriadosmandadosconstitucionaisdecriminalização,o
queservirádefundamentoparaaafirmaçãoeconclusãodeque,paraser
legítima,atutelapenal,nuncaseolvidandodequesetratadaultima  ratio,
deveserconvergenteaosinstitutosemconstanteevoluçãonadoutrinae
najurisprudência.

• PALAVRAS-CHAVE:Telecomunicações.Dignidadepenal.Princípioda
insignificância.

Introdução
Opresenteestudotemporobjetivoanalisarodelitodoart.183daLeinº

9.472,de16dejulhode1997,àluzdamodernadogmáticapenal,sobretudo
noquetangeaosprincípiosrelacionadosàmissãodoDireitoPenal–princípio
daexclusivaproteçãodebensjurídicos,princípiodaintervençãomínimae
subprincípios da fragmentariedade e da subsidiariedade.

Paratanto,far-se-á,prefacialmente,umaanálise,aindaquebreve,
acercadadelimitaçãoeescolhadobemjurídicoprotegido.Nesteponto,a
incursãonotemadosmandadosconstitucionaisdecriminalizaçãoelucidará
o  fundamento da proteção jurídico-penal realizada.

Onúcleodestapesquisaéaavaliação,teóricaecasuística,doselementos
dotipopenaldoart.183daleiemcomento,maisespecificamente(i)sobreo
queseentendearespeitodadefinição,paraefeitospenais,dosignificadode
“atividadesdetelecomunicações”,àluzdosconceitosdetipicidadeformale
material,princípiodaofensividadeedainsignificânciaegarantismopenal;(ii)
apossibilidadedeaplicaçãodoprincípiodainsignificância;e(iii)avaloração
daelementar“clandestinamente”emfacedaboa-fédoagentequepossua
procedimentoadministrativoderegularizaçãodeatividadependentepela
moraexcessivadaAdministraçãoPública.
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Aofinal,serãoapresentadassoluções,combasenasteoriasenos
conceitosabordadosaolongodesteensaio,aperfeiçoandoosilogismodo
raciocínio desenvolvido.

1 Tutela penal do meio ambiente digital
AConstituiçãoFederalde1988apresentaumconceitoampliadode

meioambiente,compostopordiversasfacetas,como:meioambientenatural
(constituídopelaatmosfera,elementosdabiosfera,águas,marterritorial,solo,
subsolo,recursosminerais,faunaeflora);meioambienteartificial(espaço
urbanoconstruídopelohomem);meioambientecultural(delimitadopelo
art.216daCF/1988);meioambientedotrabalho(localdedesenvolvimento
dasatividadeslaborais);patrimôniogenético;e,atémesmo,meioambiente
digital(CONTE;FIORILLO,2013,p.11/12).

Omeioambientedigitaltemcomofinalidadeinterpretarosarts.220
a224daConstituiçãoFederalemfacedosarts.215e216comasegura
 orientação dos princípios fundamentais indicados nos arts. 1oa4o da  Carta 
Políticapátriaemface,particularmente,dadenominada“culturadigital”,
estabelecendoatutelajurídicadasformasdeexpressão,dosmodosdecriar,
fazereviver,assimcomodascriaçõescientíficas,artísticase,principalmente,
tecnológicas realizadas com a ajuda de computadores e outros componentes 
eletrônicoscomaobservânciadodispostonasregrasdecomunicaçãosocial
determinadasporesseordenamentoconstitucional.

Omeioambientedigital,porviadeconsequência,fixanoâmbitododireito
positivopátrio,osdeveres,direitos,obrigaçõeseregimederesponsabilidades
inerentesàmanifestaçãodepensamento,criação,expressãoeinformação
realizadospelapessoahumanacomaajudadecomputadores(art.220)dentro
do pleno exercício dos direitos culturais assegurados a brasileiros e  estrangeiros 
residentesnopaís(arts.215e5o,d)orientadopelosprincípiosfundamentais
daConstituiçãoFederal(arts.1oa4o)–todosdispositivosdaCF/1988.

Atutelajurídicadomeioambientedigitalestádisciplinadanosarts.225,
215,216e220a224daCF/1988,devendo,taisdispositivos,serinterpretadoscom
base nos fundamentos estabelecidos entre os arts. 1oa4o desse  ordenamento 
e,ainda,assegurandoosdireitoseasgarantiaselencadasnoart.5o. 

Aanálisedotipodedesenvolvimentoclandestinodeatividadesde
comunicaçãointegraochamado“DireitoPenalnoEspectro”,queabarcadesde
oart.183daLeino9.472/1997,passandopeloart.155,§3o,doCódigoPenal 
(interceptaçãoclandestinadesinaldeTVacabo),pelodenominadoDireito
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deAntena,peloscrimescontraapropriedadeimaterial(art.184doCP)e,até
mesmo,porquaisquercondutasperpetradascomauxíliodastecnologiasde
informaçãoecomunicação,notadamenteainternet(criminalidadecibernética).

2 Delimitação do bem jurídico
Aproteçãojurídico-penalinicia-secomaescolha,pelolegislador

ordinário,dobemjurídicoreputadocomoessencialparaacoexistênciaeo
desenvolvimentodasociedade.Noordenamentojurídicopositivobrasileiro,a
ConstituiçãoFederal,porocuparopontomaisaltonahierarquiadasnormas,
fornece,tambémnasearapenal,elementosparaquesepossaestabelecero
bem jurídico a ser resguardado.

EssaorientaçãonormativaconferidapelaConstituiçãoFederalapresenta-se
demaneiraexpressaouimplícita.Sãooschamadosmandadosconstitucionaisde
criminalização,osquais,emsíntese,dirigem-seaolegisladorinfraconstitucional
eservemcomoverdadeirasordens(daíporque“mandados”)nosentidode
hajaproduçãolegiferanteparaqueesteouaquelebemjurídicorecebatutela
penal,emvirtudedesuarelevância.

Osmandadosconstitucionaisdecriminalizaçãopodemserexpressos
ouimplícitos.Expressos,quandohouverdisposiçãoclaraediretanosentido
dequeleiinfraconstitucionaldeveconferirtutelapenalatalbem;implícitos,
noscasosemque,pormeiodeinterpretaçãosistemática,hajaapossibilidade
deseinferirqueolegisladorconstituinteconferiumaiorrelevoacertobem
jurídico,demodoqueestesejamerecedordemaiorproteção.

Arespeitodotema,afirmaLuizCarlosdosSantosGonçalves(2007,p.
135-146) que: 

Saber se determinado bem jurídico deve ser objeto de proteção 
penal envolve considerar princípios do Direito Penal como o da 
intervenção mínima e da subsidiariedade. Se for possível tutelar 
eficazmenteessesbenscommedidascíveisouadministrativas,
entãonãohaveráaobrigaçãodecriminalizar.Adecisão39,I,do
TribunalConstitucionalalemãoéindicativadessacaracterística,
ao dizer que o legislador estará obrigado a instituir sanções
penais “em casos excepcionais, se a proteção ordenada pela
Constituiçãonãopodeseralcançadadenenhumaoutraforma
(...)”. Esta é uma das mais significativas diferenças entre os
mandados implícitos e expressos de criminalização. Para 
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os primeiros, cabe sindicar a presença de dignidade penal

(Strafwürdigkeit) e a necessidade da pena (Strafbedürfigkeit).

[…]
A obrigação tácita de criminalizar envolve um juízo de
proporcionalidade,levandoaumarranjoentredoiselementos
deste princípio: a proibição do excesso e a proibição da
proteçãoinsuficiente.Oreconhecimentodequedeterminado
bem jurídico exige a atuação do legislador, no sentido da
criminalização, supõe que outros mecanismos de controle
socialsãoinadequadosouinsuficientes.

Ospreceitosimpositivosdelineadospeloconstituintevinculammaterialmente
oprópriolegisladorordinário(naescolhadosbensjurídicostuteladosenaforma
deatuaçãodapolíticacriminal),bemcomooJudiciário,“que deve cumprir seu 
papel na atualização constitucional (Verfassungsaktualisierung) interpretando 
as leis ordinárias tal qual preceituado na própria Constituição”(MACIEL,1996,p.
93-94).Osbenssãovaloresessenciaisàmanutençãodaharmoniasocialeestão
relacionadosaessautilidade.TêmasuarelevânciaidentificadapeloEstadoque
passaatutelá-losjuridicamente,transformando-osembensjurídicos.

Porassimdizer,aciênciadoDireitoPenaléimportanteparaumaracional
concretização,seleçãoeindividualizaçãodosinteressesmerecedoresdeproteção
penal.Agrega-se,aesteponto,umarelaçãoemqueapenaimpostaéuma
consequênciaocasionadapelacondiçãoaxiológicadobem,eestetemsuarele-
vânciaexatamentenaproteçãoexercidapelapena(ALMEIDA,2009,p.29).

Nessesentido,cumpreressaltarque:

Há evidente diferença – fundamento do princípio da
fragmentariedade1–entre tutelarumbemdavidae incluí-lo
noseletoroldosbensjurídico-penais.Paraserlegítimaatutela
penal,énecessárioqueobemseja“digno”dessaproteção,e
que sua lesão ou ameaça efetivamente mereça uma sanção
penal. A imprescindibilidade da tutela penal deve ser observada 

1 Deacordocomesseprincípio,apenasosilícitosqueatentamcontravaloresfundamentais
paraamanutençãoeoprogressodoserhumanoedasociedadepodemconfigurarilícitos
penais,colocandooDireitoPenalnaúltimaetapadeproteçãodobemjurídico.
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tendoemvistaaproporcionalidadeentrearelevânciadobem
jurídicoprotegidoeasconseqüênciassociaisestigmatizadoras,
inexistentesnosoutrosramosdoDireito.(BRITO,2009,p.14)

MaurícioRibeiroLopes(2000,p.351-352)asseveraque“aConstituição
Federaléoinstrumentolegitimadoparaajudaraconcretizaroconceitode
bemjurídico,nãoapenasorientandoolegislador,mascomforçavinculante
limitativadopoderpunitivodoEstado”.Aslimitaçõesconstitucionaisao
legisladorpenalestãoprevistascomodireitosegarantiasfundamentais
 traduzidas em princípios.

Sobreotema,ManoeldaCostaAndrade(1992,passim)apresenta
ospressupostosde“dignidadepenal”e“carênciadetutelapenal”como
legitimadoresdaeleiçãodeumbemjurídicoparasermerecedordetutela
penal.Nasliçõesdoreferidoautor,por“dignidadepenal”entende-seofato
dequeasinterferênciasdoDireitoPenaldevemserreservadasavalores
ouinteressessociaiseconstitucionalmenterelevantes,orientadossempre
peladignidadedapessoahumana–oquetambémhomenageiaoprincípio
dafragmentariedade,comentadohápouco.

A“carênciadetutelapenal”,porsuavez,refere-seaoprincípioda
subsidiariedade,ouseja,acriminalizaçãosóserálegítimaquandonãofor
suficienteaproteçãodobemjurídicofeitapornenhumdosoutrosramos
do Direito.

Assim,amissãodoDireitoPenalnoEstadoDemocráticoeSocialde
Direito“éaproteçãosubsidiáriadosbensjurídicosmaisrelevantescontra
condutasinconciliáveiscomascondiçõesdeumaconvivênciapacífica,livre
ematerialmenteseguradoscidadãos”(BRITO,2009,p.15).

Nessesentido,FigueiredoDias(2007,p.43)entendeseremcapazesde
proteçãopenalosbensrelacionadosaumaspectogeral,istoé,supraindividuais,
coletivosoudifusos.ClausRoxin(2006,p.9)tambémsinalizaqueadefinição
debemjurídiconãopodeserlimitadaabensjurídicosindividuais,abarcando
também bens jurídicos gerais.

Ademais,comoindicaGianpaoloP.Smanio(2002,p.132)sobreobem
jurídico(protegidopenalmente)comodireitofundamentalreconhecido
pelaConstituição:

A visão constitucional defendida hoje por inúmeros
doutrinadores em todo o mundo nada mais é do que o
desenvolvimentodavisãopositivista,reconhecendoacriação
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doconceitodobemjurídico-penalapartirdasnormasjurídicas
hierarquicamente superioresàsdemais,quais sejam,aquelas
decorrentesdaConstituiçãoFederal.

Assim,aimportânciadobemjurídicoemquestãoparaasociedadefez
comqueaConstituiçãoFederalbrasileiradeterminasseaproteçãocriminal,
levandoàrelevânciadobemjurídicoemanálise,quesetraduznanecessidade
desuaproteçãoemâmbitopenal.

Existemtrêsconceitosrelevantessobrecrime:(i)oformal,quesetraduz
naexistênciadeumanormaquedefinadeterminadacondutacomocrime(em
respeitoàtipicidade);(ii)omaterial,quetratadalesãoouameaçadelesãoa
umbemjuridicamentetutelado;e(iii)oanalítico,quedefineodelitodeacordo
comosseuselementosestruturais,dividindo-oemfatotípicoeantijurídico2.

Alegislaçãopenalbrasileiraadotaoconceitoanalíticodecrime,
mas  também utiliza os conceitos formal e material como princípios 
constitucionais-penais,respectivamentetraduzidospeloprincípiodareserva
legal3 e pelo princípio da lesividade4,quenorteiamaatuaçãodoDireitoPenal
nacriminalizaçãodecondutas,bemcomonapuniçãodestas.

Atutelajurídicadedeterminadosbensémutávelevariadeacordo
comomomentohistóricoecomogruposocialqueseestuda.Algunsbens
jurídicos,aolongodotempo,deixamdeterrelevânciapenal,assimcomo
novasrelaçõesseapresentammerecedorasdetutela.

Éoquevemacontecendocomobemjurídicoemtela,eváriosoutros
quetiveramsuasameaçaspotencializadasnasociedadecontemporânea,
queavançoutecnologicamente,passandoaserdenominada“sociedadeda
informação”,poralguns,ou,ainda,de“pós-moderna”oude“sociedadede
risco”,poroutros5. 

2 Paraalgunsautores,aculpabilidadetambémintegraoconceitodecrime.
3 ConsoantedispõeaConstituiçãodaRepúblicaFederativadoBrasilde1988,noart.5º,inciso
XXXIX:“nãohácrimesemleianteriorqueodefina,nempenasempréviacominaçãolegal”.

4 Poresseprincípionãoexistiráinfraçãopenalcasoacondutaperpetradanãoofereçaao
menosperigodelesãoaobemjurídico.ServecomoparâmetroparaaatuaçãodoDireito
Penal,delimitando-onasesferaslegislativaejurisdicional.

5Vejam-se,entreoutros,Beck(1998);Sanchez(2000);eDiézRipollés(2005),portodos,passim.



24 Justitia, São Paulo, 73 (207), jan./jun. 2016

Aosetratardosbensrelacionadosaoschamadosdireitosdeterceira
geração,ouseja,bensjurídicosdifusos,analisar-se-ãoseusrespectivossistemas
deproteção,criadosparaatenderàsuacaracterísticasupraindividual,conforme
jásecomentou.Éoqueocorrequandoseestudaosistemaconstitucional
elegalcriadoparaprotegeracriação,expressão,pensamento,comunica-
çãoeinformação(CONTE;FIORILLO,2012,p.13-17).

Verifica-se,portanto,queosserviçosdetelecomunicaçõesforamobjetos
detratamentoespecíficoeexpressodoconstituinteoriginário,oqual,por
maisdeumavez,fezreferênciaexpressaaestetema(arts.21,XI;22,IV;48,
XII,e155,§3o,daCF/1988).Houve,assim,maiorpreocupaçãonotocanteao
bemjurídico“serviçosdetelecomunicações”,oquejustificaatutelapenal
conferidapelaLeino9.472/1997.

Fixadasessaspremissas,pode-seafirmarqueoart.183daleisub 
 examenprotegeasegurançadosmeiosdecomunicação,bemjurídicodotado
de  dignidade penal.

3 Os princípios relacionados à missão do Direito Penal
Antesdeiniciar-seaanálisedotipopenaldoart.183daLeino9.472/1997

cabeelencar,aindaquebrevemente,osprincípiosatinentesàmissãodo
DireitoPenal,aqualéaproteçãodebensjurídicos.

Oprincípiodaexclusivaproteçãodebensjurídicosrevelaverdadeira
proibiçãodequeoDireitoPenalsejautilizadoparaatuteladebensilegítimos
ououtrosfins.

Oprincípiodaintervençãomínima,porsuavez,determinaqueo
DireitoPenaltemdesepreocupar–apenas–comaproteçãodosbens
maisimportantesenecessáriosàvidaemsociedade(GRECO,2010,p.45).
Assim,édeserreconhecidaaultima ratiodoDireitoPenal,namedidaem
queestedeveinterferiromenospossívelnavidaemsociedade.Desse
princípio,derivamdoissubprincípios,quaissejam,odasubsidiariedadee
odafragmentariedade.Deacordocomoprimeiro,oDireitoPenalapenas
deveseraplicadoquandoestritamentenecessário,detalmodoquesua
intervençãoficacondicionadaaofracassodasdemaisesferasdecontro-
le;pelosegundo,observa-sequesomenteoscasosderelevantelesãoou
perigodelesãoaobemjurídicotuteladoéquedevemestarsujeitosaoDi-
reitoPenal.Porfim,tem-seoprincípiodaadequaçãosocial,que,segundo
RogérioGreco(2010,p.54),possuiduplafunção: 
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Umadelas,jádestacadaacima,éaderestringiroâmbitode
abrangênciadotipopenal,limitandoasuainterpretação,edele
excluindo as condutas consideradas socialmente adequadas
e aceitas pela sociedade. A sua segunda função é dirigida 
ao legislador em duas vertentes. A primeira delas orienta o 
legisladorquandodaseleçãodascondutasquedesejaproibir
ou impor,comafinalidadedeprotegerosbensconsiderados
maisimportantes.Seacondutaestánamiradolegisladorfor
consideradasocialmenteadequada,nãopoderáelereprimi-la
valendo-sedoDireitoPenal.Talprincípio serve-lhe,portanto,
como norte. A segunda vertente destina-se a fazer com que
o legisladorrepenseostipospenaiseretiredoordenamento
jurídico a proteção sobre aqueles bens cujas condutas já se
adaptaramperfeitamenteàevoluçãodasociedade.

4 O artigo 183 da Lei no 9.472/1997
Écediçoqueamodernadogmáticapenal,emespecialempaísesque

adotamoregimedemocrático,conceituaatipicidadepenaldeformabipartida
oucompostapela(i)tipicidadeformal,queéaadequaçãoperfeitadaconduta
doagenteaomodeloabstratamenteprevistoemlei;e(ii)atipicidadematerial,
aqualserevelapelalesãoouperigodelesãoaobemjurídicotutelado.

Odispositivosobanáliseestáassimredigido:

Art. 183. Desenvolver clandestinamente atividades de
telecomunicação:
Pena–detençãodedoisaquatroanos,aumentadadametadese
houverdanoaterceiro,emultadeR$10.000,00(dezmilreais).

Anormaqueseextraidotipopenalrefere-seàtuteladasegurançadas
telecomunicações,bemjurídicodeinteressetantopúblicoquantoprivado,isto
é,interessetransindividual,caracterizandooquepartedadoutrinacognomina
de“fenômenodaespiritualizaçãodoDireitoPenal”.

4.1 Casuística: atividades de telecomunicações versus serviço de  valor 
 adicionado
Aprimeiraindagaçãoquesefazénosentidodoquesedeveentender

pelaelementarobjetivadotipopenal“atividadesdetelecomunicação”.
Paratanto,apróprialei,nosarts.60e61,trazaresposta,aoconsignar,

respectivamente,oconceitojurídicodeserviçodetelecomunicaçãoeode
serviçodevaloradicionado.Vejam-se:



26 Justitia, São Paulo, 73 (207), jan./jun. 2016

Art.60.Serviçodetelecomunicaçõeséoconjuntodeatividades
quepossibilitaaofertadetelecomunicação.
§ 1o Telecomunicação é a transmissão, emissãoou recepção,
por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro
processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais,
escritos,imagens,sonsouinformaçõesdequalquernatureza.
§ 2o Estação de telecomunicações é o conjunto de
equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios
necessáriosàrealizaçãodetelecomunicação,seusacessóriose
periféricos,e,quandoforocaso,asinstalaçõesqueosabrigam
ecomplementam,inclusiveterminaisportáteis.

Art.61.Serviçodevaloradicionadoéaatividadequeacrescenta,
aumserviçodetelecomunicaçõesquelhedásuporteecomo
qualnãoseconfunde,novasutilidadesrelacionadasaoacesso,
armazenamento,apresentação,movimentaçãoou recuperação
deinformações.
§ 1o Serviço de valor adicionado não constitui serviço de
telecomunicações, classificando-se seuprovedor comousuário
do serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, com os
direitos e deveres inerentes a essa condição.
§2o É assegurado aos interessados o uso das redes de serviços 
de telecomunicações para prestação de serviços de valor
adicionado, cabendo à Agência, para assegurar esse direito,
regular os condicionamentos, assim como o relacionamento
entreaqueleseasprestadorasdeserviçodetelecomunicações.

Depreende-sedosdispositivos transcritosque “serviçode
telecomunicações”égênero,doqualsãoespécies(i)atelecomunicação
propriamentedita;e(ii)aestaçãodetelecomunicações,quesãoosequipa-
mentosdestinadosàatividade.

Noentanto,restaclaroqueo“serviçodevaloradicionado”,comoconsta
expressamentedo§1odoart.61,nãoconstituiserviçodetelecomunicações,
“classificando-seseuprovedorcomousuáriodoserviçodetelecomunicações
quelhedásuporte”.

Esteéocernedaquestão,aquiinvestigada.
Nodiaadiaforense,costuma-sedepararcomcasosemquepessoas

sãodenunciadaspelapráticadodelitoemtela,tantopordesenvolverem
atividadetípicadeprovedordeacessoàinternetquantopelainstalaçãode
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equipamentosresponsáveispeloslinksdedicadosdeacessoàredemundial
de computadores (internet).

Noprimeirocaso,paraviabilizaraprestaçãoeafruiçãodoServiço
deValorAdicionadoparapessoasfísicasoujurídicas,háacontrataçãoeo
fornecimento,pelaconcessionáriadeserviçopúblicoresponsável,doslinks 
dedicadosdeacessoàinternet.Firmadoocontratoedisponibilizadoolink,
épossível,pormeiodeequipamentosespecíficos(roteadores,hubs e ante-
nas),disseminarosinaldeacesso.Nasegundahipótese,aprópriapessoain-
teressadalançamãodeequipamentos,clandestinos,destinadosacriaremos
links deacesso,para,emumsegundomomento,repassá-losaosusuários-
-consumidores.

Emsuma,osserviços(links)disponibilizadospelaconcessionáriadeserviço
públicopossibilitamoingressodousuário(internauta)naredemundialde
computadores.Paraseconectaràinternet,entretanto,ousuário(internauta)
precisadeumainfraestruturadetelecomunicações.Eessainfraestruturaé
disponibilizadapelaempresaconcessionáriaautorizadaaprestarosserviçosde
telecomunicaçõesnamodalidadeserviçodecomunicaçãomultimídia(SCM).

Aceleumarefere-sejustamenteàinterpretaçãoextensivaquesepretende
conferiraosignificadodaexpressão“atividadesdetelecomunicação”.

Hácasos6emqueoagenteédenunciadoporexploraroserviçode
provedordeacessoàinternet,queéserviçodevaloradicionado,nostermos
daprecitadalei,enãoserviçodetelecomunicações.

Ocorreque,comojádemonstradolinhasatrás,aprópriaLeino9.472/1997
dizqueasúnicasduasespéciesdeserviçosdetelecomunicaçõessãoa
atividadedetelecomunicaçãopropriamentedita(§1odoart.60)eaestação
detelecomunicações(§2odoart.60).

Dessemodo,àluzdoprincípiodataxatividade7 e da vedação da  analogia in 
malam partem8,aafirmaçãodequeoserviçodeprovedordeacessoàinternet

6TRFda5aRegião,4aTurma.HC4661.Rel.Des.Fed.MargaridaCantarelli,DJE26.04.12;
TRFda5aRegião,3aTurma.ACR9617.Rel.Des.Fed.MaximilianoCavalcanti,DJE17.12.12.

7Nomesmosentido,opinandopelaatipicidadeformal,porausênciadeclandestinidade,bem
comopelaimpossibilidadedeinterpretaçãoextensivadesfavorávelaoréu,foioParecerno
0247/2013,exaradopelomembrodoMinistérioPúblicoFederal(PRRda5ªRegião),nos
autosdaAçãoPenalno0001501-62.2011.4.05.8201,ACR9763-PB.

8Veja-sedispositivodoEstatutodeRoma:
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–oqualéserviçodevaloradicionado–constituielementoobjetivodotipo
penalsobanálise,porfazerpartedoconceitodeserviçodetelecomunicações,
é manifestamente ilegal.

Aoenfrentaraquestão,oSuperiorTribunaldeJustiça(STJ),noREsp456.650-
PR,pormeiodovotodalavradaRelatora,aMinistraElianaCalmon,assentou:

Emsíntese,entendeuoTribunalrecorridoqueaInternetéum
serviçodevaloradicionadoquepossibilitaoacessodosusuários
eprovedoresdeinformaçõesàrede,sendoqueestesúltimos
apenas viabilizamo acesso dos primeiros ao sistema, não se
constituindo tal atividade em serviço de telecomunicação ou
comunicaçãoaensejaraincidênciadoICMS.
[...]

Nãotenhodúvidaemclassificar,diantedointeiroteordanorma,
como sendo SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO a atividade
desenvolvida pelos provedores, excluído expressamente no § 1o 
transcritodarubricaserviçodetelecomunicações.

Nomesmosentido,emjulgadorecente,oTribunalRegionalFederalda
5aRegiãocontacomjulgadoassimementado:

PENALEPROCESSUALPENAL.DESENVOLVERCLANDESTINAMENTE
ATIVIDADESDETELECOMUNICAÇÃO(ART.183DALEINo9.472/97).
RETRANSMISSÃO DE INTERNET VIA CABO. SERVIÇO DE VALOR
ADICIONADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. Apelação em face
desentençaquejulgouprocedenteadenúnciaecondenouoréu
comoincursonaspenasdoart.183daLeino9.472/97(desenvolver
clandestinamenteatividadesdetelecomunicação).2.Nostermos
do art. 61, parágrafo 1o, da Lei no 9.472/97, “Serviço de valor
adicionadonãoconstituiserviçodetelecomunicações”.3.Emque

“Artigo22.Nullumcrimensineleqe.
[...]

2.Aprevisãodeumcrimeseráestabelecidadeformaprecisaenãoserápermitidoore-
cursoàanalogia.Emcasodeambigüidade,seráinterpretadaafavordapessoaobjetode
inquérito,acusadaoucondenada.
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peseorelatóriodaANATELterclassificadoaatividadedesenvolvida
pelodenunciadocomo“ServiçodeComunicaçãoMultimídia”,a
atividade,emverdade,enquadra-senoconceitode“Serviçode
Valor Adicionado”. É que o serviço prestado pelo apelante, por
si só, não possibilitava a emissão, transmissão ou recepção de
informações.Para teracessoà internet,osusuáriosprecisavam
de uma terceira pessoa para efetuar o serviço de retransmissão 
deinternetviacabo,servindoaatividadedoréuapenasdecanal
físico para que ficasse estabelecido um vínculo comunicacional
entre os usuários e a internet. 4. “A atividade desempenhada
pelosprovedoresdeacessoà internetconstituiserviçodevalor
adicionado(art.61daLei9.472/97)”(REsp201000416169,Eliana
Calmon,STJ–SegundaTurma,DJEDATA:22/06/2010).5.Apelação
provida,paraabsolveroacusado,poratipicidadedaconduta,a
teordoart.386,III,doCPC)9.

Assim, para que reste caracterizada a tipicidade formal, no caso
concreto, é imprescindível a adequação da atividade desenvolvida pelo
agenteàqueladefinidanoart.60daLeino9.472/1997.

4.2 Atividade clandestina de telecomunicação e princípio da  insignificância
Situaçãocontrovertidanajurisprudênciarefere-seàpossibilidadede

aplicaçãodoprincípiodainsignificância,nodelitoanalisado.
Nãorarasvezesaspessoas,valendo-sedeequipamentosamadores

cujoalcanceélimitado,captamolinkdedicadodeacessoàinternet(queé
disponibilizadopelaconcessionáriadeserviçopúblico)eotransmitem,de
modoonerosoounão,aoutrosusuários.

Nessashipóteses,entende-seserpossívelaaplicaçãodoprincípio
dainsignificância,desdeque,naesteiradoscritériosourequisitoselen-
cadospeloSupremoTribunalFederalepeloSuperiorTribunaldeJustiça,
estejampresentes,nocasoconcreto:(i)amínimaofensividadedaconduta
(seoserviçodeprovedordeacessoàinternetforanúmeroínfimodepes-
soas);(ii)ausênciadepericulosidadesocialdaação(seaatividadeempre-

9 TRFda5aRegião,1aTurma,Rel.Des.Fed.FranciscoCavalcanti,ACR9295,DJe28.09.12.
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sarialdesenvolvidaforlícita);(iii)reduzidíssimograudereprovabilidade
da  conduta (o  ordenamento jurídico não considera a conduta imputada 
aoagentecomoaltamentemaléfica);e(iv)inexpressividadedalesãoao
bemjurídico(seocontextofáticodemonstrarqueobemjurídicotutela-
dosofreulesãoque,emrazãodafragmentariedadedoDireitoPenal,não
merece sanção penal).

Aotratardaaplicaçãodoprincípiodainsignificânciaaodelitosub 
 examen,porém,pelapráticadacondutanamodalidade“explorarservi-
çoderadiodifusãopirata”(atividadedetelecomunicaçãoclandestina),o
SupremoTribunalFederalprolatoudecisãoassimementada:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. RÁDIO COMUNITÁRIA.
OPERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO.
IMPUTAÇÃOAOPACIENTEDAPRÁTICADOCRIMEPREVISTO
NOARTIGO183DALEI9.472/1997.BEMJURÍDICOTUTELADO.
LESÃO. INEXPRESSIVIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESENÇA.
APURAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.
ORDEMCONCEDIDA.
I – Conforme perícia efetuada pela Anatel, o serviço de
radiodifusãoutilizadopelaemissoranãopossuíacapacidade
de causar interferência prejudicial aos demais meios de
comunicação,oquedemonstraqueobem jurídico tutelado
pela norma – segurança dos meios de telecomunicações –
permaneceu incólume.
II – Rádio comunitária operada com os objetivos de
evangelização e prestação de serviços sociais, denotando,
assim,aausênciadepericulosidadesocialdaaçãoeoreduzido
grau de reprovabilidade da conduta imputada ao paciente.
III–Aaplicaçãodoprincípiodainsignificânciadeveobservar
algunsvetoresobjetivos:(i)condutaminimamenteofensivado
agente;(ii)ausênciaderiscosocialdaação;(iii)reduzidograu
dereprovabilidadedocomportamento;e(IV)inexpressividade
da lesão jurídica.
IV–Critériosquesefazempresentes,excepcionalmente,na
espécie, levando ao reconhecimento do denominado crime
de bagatela.
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V–Ordemconcedida,semprejuízodapossívelapuraçãodos

fatosatribuídosaopacientenaesferaadministrativa10. 

ASupremaCorteadotou,emsuma,comorazõesdedecidir,quea
atividadedetelecomunicação,conquantodesenvolvidademaneiraclandestina
e,nessamedida,formalmenteadequadaaotipopenal,careciadetipicidade
material,jáqueosequipamentosutilizadospeloagenteeramamadores,de
alcancelimitado,nãoferindoobemjurídicoprotegidopelatutelapenal,o
qualpermaneceuincólume.

4.3 Clandestinidade no desenvolvimento da atividade de  telecomunicação 
x requerimento administrativo perante a Anatel
Outraquestãocolhidadapráxisforensedizrespeitoàclandestinidade

nodesenvolvimentodeatividadesdetelecomunicações,napendênciade
requerimentoadministrativoperanteaAgênciaNacionaldeTelecomunicações
(Anatel).

Écomumasituaçãoemqueoagente,pretendendodesenvolverativi-
dadesdetelecomunicaçõesdemodoregular,ingressecomrequerimentoad-
ministrativonessaagênciareguladora,aqual,emmoraexcessiva,prolongue
oprocedimentoadministrativoatinenteàautorizaçãopleiteada.

Nessescasos,seoagente,napendênciainjustificadadaanálisedeseu
procedimentoadministrativopelaagênciareguladora,passaradesenvolverati-
vidadesdetelecomunicação,seriamessasatividadesconsideradasclandestinas?

Pensa-sequearespostahádesernegativa.
Existemerairregularidadeprocedimental,quepoderiaserdirimidano

âmbitoadministrativo,efetivando-seassimoprincípiodaintervençãomíni-
ma.Acercadesseprincípio,adverteLuizRegisPrado(2008,p.138)quedeve
oDireitoPenalocupar-setãosomenteda:

[...]defesadosbensjurídicosimprescindíveisàcoexistência
pacífica dos homens e que não podem ser eficazmente
protegidos de formamenos gravosa. Isso porque a sanção
penalreveste-sedeespecialgravidade,acabandoporimpor

10STF.HC,115.729/BA,2aTurma,Rel.Min.RicardoLewandowski,j.18/12/2012,DJe13.02.2013.
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asmaissérias restriçõesaosdireitos fundamentais.Nesses
termos,aintervençãodaleipenalsópoderáocorrerquando
for absolutamente necessário para a sobrevivência em
comunidade – como ultima ratio legis –, ficando reduzida
aummínimoimprescindível.[…]Ousoexcessivodasanção
criminal (inflação penal) não garante uma maior proteção de 
bens;aocontrário, condenaosistemapenalauma função
meramente simbólica.

Emseconsiderandoqueosistemaprocessualpenalbrasileirotem
cunhoeminentementegarantista,hádeseobservaropostuladonulla 
lex poenalis sine necessitate (FERRAJOLI,2010,p.91-93), que,emsuma,
revela-secomooprincípiodaestritalegalidadecujocorolárioéoprincípio
da necessidade ou da economia do Direito Penal. Apenas se cumprido 
talpostulado–dalegalidadeestritaedaimprescindívelnecessidadedo
DireitoPenal–équehaverámotivaçãojurídicaidôneaparaeventualsen-
tença condenatória.

Conclusão
 Adinâmicadavidaemsociedadefazcomqueosurgimentodenovos

fatossejaincorporadoeestes,valoradospelasociedade,demodoqueao
Legislativocabeverificaraconveniênciaenecessidadedeseregularamatéria,
por meio de lei. Grosso modo,essaéacognominadateoriatridimensionaldo
Direito,traçadaporMiguelReale.

 Omeioambientedigitalinsere-senestahipótese.Comoadventoda
tecnologia,nãosóbenefíciosforamapresentadosàsociedade,mastambémos
riscoseaoportunidadedapráticadedelitos.Nessepasso,aLeino9.472/1997
passouaregularosserviçosdetelecomunicaçõeseprevertipospenaisque
criminalizamcondutaspraticadasnesseambiente.

 Noquetangeespecificamenteaodelitoprevistonoart.183dodiploma
legal sub examen,vê-sequesecriminalizaacondutadaqueleque“desenvolver
clandestinamenteatividadesdetelecomunicação”.

 Nessamedida,parafinspenais,aelementar“atividadedetelecomu-
nicação”éinterpretadadeacordocomoart.60dessamesmalei,oqual,em
confrontocomoart.61,quetratade“serviçodevaloradicionado”,demons-
traqueestenãoconstituiserviçodetelecomunicações,“classificando-seseu
provedorcomousuáriodoserviçodetelecomunicaçõesquelhedásuporte”.
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 Ainterpretaçãoaludidaéamaisadequada,porquerestritivaecon-
vergenteàvontadedolegislador.

ROMÃO,C.E.L.;CONTE,C.P.;OLIVEIRA,D.Y.R.de.Crimeofclandestine
developmentoftelecommunicationactivities:analysisofarticle183ofLaw
No.9,472/1997,inthelightofthemoderncriminaldogmatics.Justitia,São
Paulo,v.207,p.17-35,Jan./Jun.2016.

• ABSTRACT: Thetechnologicalbreakthrough,alliedtotheneedofprovi-
dingaccesstonewmeansofcommunicationandinformation,hascome
upwithnewlegalassetsinsociety.Inthisnewscenario,fromthefacts
oflifeinsociety,therewasavaluationinordertolegallyprotectsuchas-
sets.Telecommunications,thescopeoftreatmentbytheConstitution
oftheFederativeRepublicofBrazilof1988,wereconsideredbythein-
fra-constitutionallegislator,asendowedwithcriminaldignity,deserving
thusthepenaltutelage.Indeed,theArticle183oftheLawNo.9,472of
July16,1997,dealsspecificallywiththeclandestineexploitationoftele-
communicationsservices.Thecurrentjobaimstoanalyzetheelements
ofthispenaltype,atthelightofthemoderncriminaldogmatics,taking
intoaccounttheprincipleswhichinformthemissionoftheCriminalLaw,
theconceptoftypicality(formalandmaterial)aswellasaboutthepos-
sibilityoftheapplicationofthePrincipleofInsignificance.Therefore,a
briefconsiderationwillinitiallybemaderegardingthelegitimacyofthe
criminaltutelagewhichisattributedtotheArticle183ofthementioned
law,referringtothetheoryofconstitutionalmandatesofcriminalization,
whichwillserveasabasisfortheclaimandconclusionthattobelegitima-
te,thepenaltutelageshouldbeconvergingtoinstitutesinconstantdoc-
trinalevolutionandjurisprudence,neverforgettingitistheultima ratio.

• KEY WORDS:Telecommunications.Criminaldignity.Principleofinsignificance.
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origemàmodernaconcepçãodaimputaçãoobjetiva.Porfim,analisam-seos
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Introdução
Aindaquesetomemosseusdiversosconceitos(causal,final,social)

queseconstruíramaolongodaevoluçãodadogmáticajurídicopenal,emais
particularmente,dateoriageraldocrime,pode-seafirmarqueocrimeé,em
últimaanálise,umacondutahumana,enãoumenteabstrato,comopreten-
diamosclássicos.

Aceitaaideiadequeodelitoéumcomportamentohumano,censurável
porque“lesivodeuminteressequepossacomprometerascondiçõesde
existência,conservaçãoeprogressodasociedade”(BETTIOLapudMARQUES,
1997,p.22-23),surge,comocondiçãodessejuízodereprovação,anecessi-
dadedesedemonstrarque,defato,acondutaemexameproduziualesão
do interesse tutelado pelo direito.

Apresenta-se,então,otormentosotemadonexodecausalidade,isto
é,dovínculoentreacondutahumanaealesãotípica,desortequesepossa
estabelecerseraquelecomportamentoacausadestaofensa.

Váriasforamasformulaçõesteóricasqueseapresentaramparaestabelecer
anaturezaeoalcancedessevínculo,ou,poroutraspalavras,quandouma
lesãojurídicapodeserimputadaadeterminadaconduta,desorteapossibi-
litar a responsabilização do(s) seu(s) autor(es).

Adespeitodosesforços,otemaaindaseexibecontroverso.
Énessecontextoquesurgiuateoriadaimputaçãoobjetiva,quese

 examina neste breve estudo.

1 O caráter dogmático do direito penal e sua evolução 
Odireitopenal,comotodaciênciajurídica,possuicaráterdogmático1,

porquesuasmanifestaçõestêmporfulcroasnormasoupreceitosestabelecidos
pelolegislador.Trata-sedeciêncianormativa,cujoobjetoéodever-ser. Seu 
métodoéotécnico-jurídico,denaturezalógico-abstrata,aorientaroes-
tudodasrelaçõesjurídicas,aconstruçãológicadosinstitutosjurídicosea
formulaçãodosistema,que,comodiziaNelsonHungria(1942,v.4,p.283),
“éamaisperfeitaformadoconhecimentocientífico”.Méritodo jurista ale-

1 Apropósito, “Dogma” es un vocabulo griego que significa algo así como “opinión”, “dispo-
sición”, “proposición doctrinal”. La dogmatica es la ciencia de los dogmas”(ROXIN,1997,p.
190,nota1).Sobreotema,confiram-seainda:Fragoso(2992,p.12ess.);Marques(1997,
p.42ess.);Noronha(1982,p.16);eJesus(1999,p.8).
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mãoRudolfvonIhering,queoexpôsnoâmbitododireitoprivado,omé-
tododogmáticoconsiste,conformesintetizamZaffaroniePierangeli(1999,
p.164),“numaanálisedaletradotexto,emsuadecomposiçãoanalítica
em elementos (unidades ou dogmas) e na reconstrução destes elementos 
emformacoerente,tudooqueproduzcomoresultadoumaconstruçãoou
teoria”.Adogmáticaé,assim,naexpressãodeAsúa(1950,p.67),a“re-
construçãocientíficadodireitovigente”.E,pordogmática jurídico-penal,
conformeconceituaRoxin(1997,p.192),entende-se“adisciplinaquese
ocupadainterpretação,sistematização,elaboraçãoedesenvolvimentodas
disposiçõeslegaiseopiniõesdadoutrinacientíficanocampododireitope-
nal”.Seuprincipalcampodeinvestigaçãoéateoriadofatopunível,tam-
bém denominada teoria geral do delito,que,medianteaabstraçãodostipos
concretosdaParteEspecial,abarcaospressupostosgeraisdaaçãopunível.

Conquantoainvestigaçãohistóricapermitaencontrartraçosdesis-
tematizaçãoemobrasdealgunspráticosdodireitocomum,aformula-
çãodoconceitodecrime,hojeaceito,quaseunanimemente,comoação 
típica, antijurídica e culpável,éresultadodepacienteeprofundotraba-
lhocientífico-sistemáticoque,iniciadoemfinsdoséculoXIX,desenvol-
veu-seintensamenteaolongodoséculopassado,econtinuaaevoluir.O
estudodessahistóriadogmáticaevidenciafasesque,animadasporcon-
cepçõesfilosóficasdistintasemarcadaspelainfluênciadosfatoressocio-
lógicosprópriosdecadaépoca,ensejaram,naessência,aconstruçãode
trêssistemasqueosestudiososcostumamreunirsobanomenclaturade
conceito clássico de delito,conceito neoclássico de delito e conceito fi-
nalista de delito.Nenhumdessessistemas,porém,logrousuplantar,por
completo,osdemais,desortequehojecoexistem,nasdiferentesdireções
empreendidaspeladogmáticajurídico-penaldopós-finalismo,concepções
provenientes de todos. 

Aopiniãopredominantenadogmáticarecentemove-senosentidode
alcançar,segundoescreveGallas(1959,p.64),“umasínteseentreosno-
vosimpulsosquedevemosaofinalismoecertasconclusõesirrenunciáveis
dafaseanteriordedesenvolvimentodenossaciência,determinadaporum
pensamentovalorativoeteleológico”.

Caracteriza-se,pois,odireitopenal,naatualidade,comoresume Cha-
vesCamargo(2002,p.33),pelo“ecletismodascorrentesquepredominamna
dogmáticajurídico-penal”,paracompletar,comapoioemSilvaSanches,que:
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[...]esteecletismotornaduvidosa,muitasvezes,aaceitaçãode
formasdogmáticas,porreferir-seaconsideraçõesaxiológicas,
de influência neokantiana, ou como tópicas soluçõesad hoc,
que decorre da crítica contra a dogmática dedutivo-abstrata,
doclássico.Há,ainda,referênciasontológicasepostuladosde
políticacriminal.(CAMARGO,2002,p.33)

2 A teoria da imputação objetiva – considerações preliminares 
Afaste-se,paralogo,oequívocodepensarqueaexpressão“imputaçãoobjetiva”

estejaasereferiràresponsabilidadepenalobjetiva,istoé,àpossibilidadederes-
ponderosujeitopeloresultado,desdequepresentearelaçãodecausalidadeentre
esteeacondutadaquele,independentementedaverificaçãododolooudaculpa.

Trata-se,emverdade,deconstruçãoteóricaqueprocuraexplicarquando
ecomodeterminadoeventotípicopodeserjuridicamenteatribuídoaalguém.
Anomenclaturamaiscorreta,aliás,éimputação ao tipo objetivo.Seassimé,
convém,antesdemaisnada,umexamedovalorsemânticodaexpressão.

Ovocábuloimputação,derivadodolatimimputatio,deimputare (levar 
emconta,atribuir),significa:

[...] a declaração ou atribuição, que se faz, de que a ação
pertence a uma pessoa ou foi praticada pelamesma. Nesse
sentido,quersignificaroatopeloqualsedeclaraquealguém,
comoautoroucausadordeumaação,comoefeito,dequeé
causa, deve responder pelas consequências damesma ação.
(DEPLÁCIDOESILVA,1967,p.802)

Pode-se,pois,afirmar,comMirPuig(apudGRECO,2000,p.10),que
“imputaçãoéavaloraçãodealgocomoatribuívelaalguém”.

Aconsideraçãodoquesejatipoobjetivo,porsuavez,demandaumexa-
me,aindaquesumário,doconceitodetipo,edecomosedesenvolveusua
estruturaçãonadogmáticajurídico-penal.

Oconceitodetipo,comoelementoautônomodentrodaestruturacon-
ceitualdecrime,deve-seaErnstvonBelingque,em1906,naobraDie Lehre 
vom Verbrechem,oexpôscomooconjuntodoselementosdescritivosdofato
punível,contidonalei2.Nosistemaclássico de delito,calcadonaconcepção

2Aobrafoi,posteriormente,suplementadaealterada,emalgunsaspectos,pelopróprio
autor,comumopúsculointituladoDie Lehre vom Tatbestand,de1930.
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causal-naturalista de ação,otipoassumiuumacaracterísticamarcantemente
objetiva.Eraelecompreendidocomoadescriçãopuramenteexternaeobje-
tiva,desprovidadequalquerpredicadodevalor,dodesenrolardeumacon-
duta prevista na lei penal.

Jánosistemaneoclássico de delito,emboraaindaalicerçadonoconceito
causal-naturalista de ação,surgiramprofundasmodificaçõesnoâmbitodati-
picidade. A descoberta dos elementos normativos do tipo,queencerramum
conteúdodevalor,eoreconhecimentodoselementos subjetivos do injusto 
afastaramcompletamenteaformulaçãoclássicadequeatipicidaderevestia
característicasexclusivamentedescritivaseobjetivas3.Otipojánãomaisse
entendia,comonaformulaçãoclássica,comoadescriçãopuramenteexterna,
objetiva,daação,desprovidadequalquerpredicadodevalor.Converteu-se,
então,emtipo de injusto,contendo,nãopoucasvezes,elementosnormati-
voseelementossubjetivos.PorissoescreveJuarezTavares(1980,p.40)que
“averificaçãonodelitodeelementosnormativosdotipoedascaracterísti-
cassubjetivasdoinjustoveioacontribuirdecisivamenteparadecretarafa-
lênciadoconceitodetipodeBeling”.

Asmodificaçõesjádelineadaspelosistemaneoclássicoseaperfeiçoaram,
demodorevolucionário,comadoutrinafinalistadaação,formuladaporHans
Welzel,em1931.Definiu-aopenalistaalemão,como“oexercíciodeumaati-
vidadefinalista”,elevandoavontadeàcondiçãode“espinhadorsaldaação”.
Jánãoseconcebeacondutahumanasemoseuelementocaracterístico,fun-
damental,aintencionalidade,istoé,semoseufinalismo.“Essefinalismo”,
escreveAssisToledo(1994,p.227),“oelementointencional,inseparávelda
ação,éoseuelementodirecional,é,emresumo,odolo”.

Otipo,naconcepçãofinalista,érepresentadocomoação tipificada. 
Poroutraspalavras,constituiaformalizaçãojurídico-penaldoscomponentes 

3JuarezTavares(1980,p.38)indicaqueoselementosnormativosdotipoforamdescobertos
porMaxErnstMayer,EdmundMezgereMaxGrünhut.Atribui-seaH.A.Fischerodesco-
brimento,noâmbitododireitoprivado,deelementossubjetivosquepoderiaminfluirna
definiçãodeinjusto,emobrapublicadaem1911.Ofenômenojáforaobservado,naesfera
dodireitopenal,porJohannesNagler(1911)eporAlexanderGrafzuDohna(1905).Pou-
codepois,quasesimultaneamente,AlfredHeglereMaxErnstMayerproduziramaorde-
naçãosistemáticadesseselementos.Deve-seaEdmundMezgerodesenvolvimentopleno
dateoriadoselementossubjetivosdoinjusto(JESCHECK,1981,v.1,p.435,e,maisdeta-
lhadamente,BRUNO,1967,v.1,p.361,nota7).
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daaçãoproibida.“Oordenamentojurídicodeveconcretizarsuasdisposições
penais,istoé,devedescreverobjetivamenteacondutaqueproíbe:matar,fur-
tar,cometeradultério,etc.Deveespecificara‘matéria’desuasproibições”,
anotaWelzel(2001,p.49;1970,p.74).Otipoéprecisamenteessadescri-
ção,objetiva,material,dacondutaproibida.Mas,desdequeamissãodotipo
sejaexatamenteacaracterizaçãodacondutaproibida,econsiderandoquea
finalidadedaconduta,istoé,odolo,integraoconceitodaconduta,entãoo
dolodevepertenceraotipo,comoderestotodososdemaiselementossub-
jetivosdoinjusto.

Nessecaso,resumeMaurach(1966,p.31),“otiposeconverteemum
fenômeno complexo.Estáintegradoporumapartesubjetiva e outra objeti-
va.Apartesubjetivadotipoformaseucomponentefinal,aparteobjetiva
é seu componente causal,sendoocomponentecausaldominadoedirigido
pelocomponentefinal”.

Noscrimesdolosos,essasduaspartessãootipo subjetivo e o tipo ob-
jetivo.Esteúltimorepresentaamanifestaçãoexteriordavontade.Naspala-
vrasdeWelzel(1970,p.93),“odelitonãoéunicamenteavontademá,senão
avontademáqueserealizanumfato.Ofundamentomaterialdetododelito
éaconcretizaçãodavontadeemumfatoexterno”.

Núcleodotipo objetivoéacondutadelituosa(açãoouomissão),definida
porumverbo(matar,ofender,subtrair,apropriar-seetc.),aqueseagregam
outroselementossecundáriosoucomplementares,istoé,todasasdemaisca-
racterísticasqueolegisladorconferircomoindispensáveisàidentificaçãodo
crime. Assim são o objeto material (v.g.,nofurto,noroubo,notráficoilícito
de entorpecentes) e o resultado (nos crimes materiais) e ainda de outras cir-
cunstânciasrelativasaotempo(v.g.,nohomicídioprivilegiado,noinfanticídio,
nofurtonoturno),aolugar(v.g.,noatoobsceno),aomeio(v.g.,nohomicí-
dioqualificado,art.121,§2o,III)eaomododeexecução(v.g.,nohomicídio
qualificado,art.121,§2o,IV),aoautor(v.g.,noinfanticídio,nopeculato),à
vítima(v.g.,noinfanticídio,naexposiçãoounoabandonoderecém-nascido)
e ao bem jurídico (v.g.,naviolaçãodedireitodeautor).

Otipo subjetivocompõe-se,necessariamente,dodolo,comoelemento
subjetivogeral,e,eventualmente,deintençõesoutendências,comoelementos
subjetivosespeciais(elementossubjetivosdotipooudoinjusto),presentes
emdeterminadosdelitos(furto,roubo,estelionatoetc.).

Feitasessasconsiderações,jáépossívelesboçarumanoçãodoqueseja
ateoriadaimputaçãoaotipoobjetivo.Trata-sedeumaconstruçãoteórica
quepretendeestabelecerosfundamentosjurídicosquepermitamatribuir 
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aalguémarealizaçãodotipoobjetivo,semrecorreraoexamedotiposub-
jetivo,istoé,estabelecerasbasesdaimputaçãonoplanoexclusivamente
objetivodotipo.

3 O nexo de causalidade 
Comojáseconsignounoitem1desteartigo,ainvestigaçãohistóricada

dogmáticajurídico-penalevidenciafasesque,animadasporconcepçõesfilo-
sóficasdistintasemarcadaspelainfluênciadosfatoressociológicospróprios
decadaépoca,ensejaram,naessência,aconstruçãodetrêssistemasreuni-
dos,costumeiramente,pelosestudiososcostumamsobanomenclaturade
conceito clássico de delito,conceito neoclássico de delito e conceito finalista 
de delito,comopropósitodefornecersubsídiosparaasoluçãodosmaisin-
trincadosproblemasquedesafiamaintervençãododireitopenal.

Dentreessesproblemas,avulta,comoumdosmaisantigos,obscurose
controversos,oquedizrespeitoàrelaçãodecausalidade,istoé,aoeloentre
acondutahumanaeoresultadotípico,àaferiçãoda“causa”doresultado.

Mas,comotambémjáseanotounoitem1desteartigo,nenhumda-
quelessistemaslogrousuplantar,porcompleto,osdemais,desortequehoje
coexistem,nasdiferentesdireçõesempreendidaspeladogmáticajurídico-
-penal do pós-finalismo,concepçõesprovenientesdetodos.Naturalmente,a
relaçãodecausalidadenãopoderiapermanecerrefratáriaaessedinamismo
doutrinário.Éjustamentenadiscussãoteóricadonexodecausalidadequese
apresenta,commaiorvisibilidade,ateoriadaimputação ao tipo objetivo.O
temaobjetodesteartigoestá,pois,essencialmenteligadoaoestudodarela-
çãodecausalidade.Essencialmente,masnãoexclusivamente,comoseverá.

3.1 Resultado jurídico e resultado natural
Convém,portanto,umexamedotemarelacionadoaonexodecausalidade,

edasteoriasformuladasparaasuaexplicação.Iniciar-se-áestebreveestudo
comumadistinçãoqueseafiguraessencialaopropósitoaquiestabelecido:
resultado jurídico e resultado natural. 

Ocrimeé,essencialmente,umacondutahumana:nullum crimen sine 
conduta(ou,nullum crimen sine actione).Resultado,pode-seafirmar,éa
consequênciadessaconduta.Soboprismajurídico,ounormativo,resultado
é a lesão ou a ameaça de lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal. 
Sobesseaspecto,nãohácrimesemresultado.Nadoutrinapátria,diziaNel-
sonHungria(1942,v.1,p.13):
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[...] a toda ação ou omissão penalmente relevante corresponde 
um eventus damni ou um eventus periculi,embora,àsvezes,não
sejaperceptívelpelossentidos(como,porexemplo, ‘aofensa
àhonra’,nocrimedeinjúria) [...] todo crime produz um dano 
(real, efetivo) ou umperigo de dano (relevante possibilidade
dedano,danopotencial),istoé,criaumaalteraçãonomundo
externo que afeta à existência ou à segurança do bem ou
interessequealeiprotegecomaultima ratio da sanção penal.

Soboprismanatural(ounaturalístico),resultadoéamodificaçãopro-
vocadanomundoexteriorpelaconduta.Nemtodocrime,porém,produzum
resultadonaturalístico,porqueháinfraçõespenaisqueseaperfeiçoamsem
anecessidadedeumamodificaçãofísica,eoutrasquenãoproduzemaltera-
çãoalgumanomundonatural.Costuma-se,então,classificaroscrimesem:
a) materiais;b) formais;ec) de mera conduta.Oscrimes materiaissãoaque-
lesemqueotipodescreveumresultadonaturaleexigeasuaproduçãopara
queseconsume(v.g.,ohomicídio).Oscrimes formaissãoaquelesemqueo
tipodescreveumresultadonatural,masnãoexigeasuarealizaçãoparaque
seconsume,sendoporissotambémchamadosdecrimes de consumação 
antecipada,poisaleiantecipaomomentoconsumativo,nãoaguardandoa
efetivaproduçãodoresultadonatural(v.g.,ocrimedeconcussão).Ostipos
quedescrevemoscrimes formaissãochamadosdetipos incongruentes,uma
vezquenelesháumdescompassoentreafinalidadepretendidapelosujei-
toativoeaexigênciatípica.Oscrimes de mera condutasãoaquelesemque
otiponãodescreveumresultadonatural,masapenasaconduta,sendopor
issotambémchamadosdecrimes de (simples) atividade (v.g.,atoobsceno
oudadesobediência).

3.2 A teoria da equivalência dos antecedentes
Posta a distinção entre resultado jurídico (ou normativo) e resulta-

donatural(ounaturalístico),volva-seaoexamedonexodecausalidade
ourelaçãodecausalidade.Nexocausaléaligaçãoconcreta,física,mate-
rialenaturalqueseestabeleceentreacondutadosujeitoeoresultado
naturalístico,pormeiodoqualsepodeverificarseaquela(aconduta)é,
ounão,causadeste(resultado).

Tenha-sepresentequeessaverificaçãoatendeexclusivamenteàs
leisdafísica,maisespecificamente,dacausaeefeito,semnenhumtipo
deindagaçãoatinenteaoaspectosubjetivo,àfinalidadequeanimaacon-
dutadosujeito,istoé,sedesejava,ounão,aproduçãodoresultado.Vale
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dizer,nãoseperquire,nestafase,sobreodoloouaculpadosujeito.Re-
laçãodecausalidade,pois,éarelaçãodecausaeefeitoentreaconduta
humanaeoresultadonaturalístico.

Diversasforamasteoriasformuladas,noâmbitodadogmática
jurídico-penal,paraexplicaressarelaçãodecausaeefeitoentreacon-
dutaeoresultado.Interessaaesteestudo,paralogo,oexamedateo-
riadaequivalênciadosantecedentes,tambémconhecidacomoteoriada
 conditio sine qua non,porqueadotadapordiversaslegislaçõese,tradi-
cionalmente,pelodireitopositivobrasileiro. 

Ensinamosestudiososqueateoriafoiprimeiramenteapresentada
peloprocessualistaaustríacoJuliusGlaser,em1858,quepropôsumafór-
muladesupressãomentaldasaçõesparadeterminar-sesesão,ounão,
causasdoresultado.Ateoriafoi,posteriormente,desenvolvidapeloma-
gistradodoTribunalSupremodoReich,MaximiliamvonBuri,quecuidou
deintroduzirnajurisprudênciaalemãsuafórmuladerelaçãocausal,es-
tabelecendoqueécausadoresultadotodacondiçãodaqualdependeu
suaprodução,independentementedasuamaioroumenorproximidade
ouimportância,mastodasequivalentes(CAMARGO,2002,p.47-48;TA-
VARES,2000,p.210-211).

Comojáassinalado,essaéaconcepçãotradicionalmenteacolhida
nodireitopositivobrasileiro.Soa,comefeito,oart.13,caput,doCódi-
goPenal:“Oresultado,dequedependeaexistênciadocrime,somenteé
imputávelaquemlhedeucausa.Considera-secausaaaçãoouomissão
semaqualoresultadonãoteriaocorrido”.Assimtambémdispunhaoart.
11,caput,doCódigoPenalde1940.

Poressaformulação,portanto,todaequalquerconduta(açãoou
omissão)que,dealgummodo,aindaqueminimamente,hajacontribuí-
doparaaproduçãodedeterminadoresultado,devaserconsideradacau-
sadesseresultado.Tudoaquiloque,excluídodacadeiadecausalidade,
ocasionar a eliminação do resultado (procedimento de supressão men-
talhipotética),deveserconsideradocomosuacausa,poucoimportando
se,isoladamente,tinhaounãoidoneidadeparaproduzi-lo.Nãohá,pois,
paraessaconcepção,distinçãoalgumaentrecausa,concausa,condição,
ocasião etc.. 

Adoutrinadaequivalênciadosantecedentes,deforteinspiração
naturalista,mostrou-seinsuficienteparaasoluçãodediversassituações
concretas,sobretudoaquelasrelacionadascomoschamadoscursoscau-
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saisanômalos(ouimprováveis)4.Noentanto,acríticamaisseveraquese
dirigeaessaconstruçãorefere-seàsuaextremaamplitude,quepodelevar
aochamadoregressus ad infinitumquandoseexaminaarelaçãodecausali-
dade(natural)dedeterminadoacontecimento,umavezquesemprehaverá
umacausaqueprovocaoresultadoposterior(umacausadeumresultadoé
precedidadeoutrasque,emumacadeiacausal,sucedem-senosfenômenos
danatureza,emumasérieinfinitadecausas).Assim,soboprismaestrita-
mentenaturalístico,éforçosoadmitir-sequeofabricantedaarmadefogo,e
ocomerciantequeavendeuaohomicidacontribuíram(foramcausanatural)
paraocrimeporestecometido(háquemconsiderequemesmoospaisdo
homicida,porhavê-loconcebido,seriamtambémcausadoresdoresultado).

Assoluçõespropostasparaobviaraamplitudedateoriadaequivalên-
ciadascondiçõesprocuramexcluironexocausalnoâmbitodatipicidade.
Assim,nodireitopátrio,origordaequivalênciaéatenuadonashipótesesde
superveniênciadecausarelativamenteindependentedaconduta.Dispõeo
art.13,§1o,doCódigoPenal:“Asuperveniênciadecausarelativamentein-
dependenteexcluiaimputaçãoquando,porsisó,produziuoresultado;os
fatosanteriores,entretanto,imputam-seaquemospraticou.”. Semelhante
eraaredaçãodoparágrafoúnicodoart.11doCódigoPenalde1940(TAVA-
RES,2000,p.216).

Deoutrabanda,àconfiguraçãodatipicidadenãobastaonexocausal.
Exige-se,ainda,ochamadonexonormativo,assentadosobreaexistênciade
doloouculpa(quandoadmitida)noatuardosujeito.ComoescreviaMaga-
lhãesNoronha(1982,p.129-130),

4Citamosautores,enteeles,asseguintessituações:a)a causalidade alternativa:ocorre
quandoduasoumaiscausasconcorremparaoresultado,sendocadaqualsuficiente,por
sisó,paraasuaprodução(AeB,independentementeesemconhecimentorecíproco,mi-
nistramvenenonaalimentaçãodeC.EstemorreriacomadosedeAoudeB.Logo,ex-
cluindo-secadacausa,oresultadoteriaocorrido;b)a causalidade alternativa com doses 
insuficientes:noexemplocitado,qualquerdasdosesseria,porsisó,insuficienteparaa
produçãodoresultado;c)interrupção de cursos causais salvadores:éocasodaqueleque
impedequeumbotealcancepessoaqueestáseafogando,vindoestaamorrer.Adificul-
dadeestáemfundamentaracausalidadedaatuação,poisnãohouveumaforçaatuante
nosentidodavítima,umavezqueacausaespecíficadoresultado(morte)foiaágua;d)
desvio do curso causal:oladrãoprincipiante,trêmuloeinseguro,apontaumestiletepara
umhomenzarrãoforteeanunciaoassalto.Avítima,surpreendentemente,apavora-se,
sofre um infarto e morre. 
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[...] claro é que a teoria da equivalência dos antecedentes
se situa exclusivamente no terreno do elemento físico 
ou material do delito, e por isso mesmo, por si só, não
pode satisfazer à punibilidade. É mister a consideração
da causalidade subjetiva; é necessária a presença da
culpa (em sentido amplo), caso contrário haveria o que se
denomina regressus ad infinitum:seriamresponsáveispelo
resultadotodosquantoshouvessemfísicaoumaterialmente
concorrido para o evento. 

Cabesalientar,nessepasso,queatipicidadededeterminadofatoso-
menteseverificaquandoreunidostodososseuselementos–objetivose
subjetivos.Nãobasta,assim,ademonstraçãodacausalidadefísica(objetiva),
entretanto,exige-seacomprovaçãodacausalidadesubjetiva(ounexonor-
mativo),istoé,apresençadodolooudaculpa.Éoqueseextraidodispos-
tonosarts.18e19doCódigoPenal.Nostermosdopensamentofinalista:o
tipoencerraumfenômeno complexo.Estáintegradoporumapartesubjeti-
va e outra objetiva. 

4 Antecedentes históricos da teoria da imputação objetiva
Astentativasdecorrigirosexcessosdecorrentesdaadoçãodateoriada

equivalênciadascondiçõesfizeramsurgiroutrasconstruçõescomopropó-
sitodeestabelecerarelaçãodecausalidadenoâmbitopenal.Detodaselas,
convémumrápidoexamededuaspropostas,apontadascomoasprincipais:
ateoriadacausalidadeadequadaeateoriadarelevância.

4.1 Teoria da causalidade adequada
Ateoriadacausalidadeadequada,outeoriadaadequação,éatribuí-

daaomédicoefisiólogoalemãoJoannesvonKriesque,entre1886e1888,
pretendeusolucionarosproblemasdateoriaanterior(daequivalência),so-
bretudoaquelesrelacionadosàsuaamplitude.Antes,porém,Ludwigvon
Barjáhaviapropostoateoriadaregradevida(1871),queéidênticaàteo-
riadaadequação.

Emverdade,opropósitodateoriadaadequaçãonãofoisubstituira
teoriadaequivalênciadosantecedentes,massimcorrigirascríticasquelhe
eramdirigidas,restringindooseuconceitodecausa.Porisso,comoescre-
veJuarezTavares(2000,p.219),“nãoépropriamenteumateoriadarelação
causal,masumateoriadaimputação,porquepretendelimitaracausalidade
natural,segundoparâmetrosjuridicamenteaceitáveis”.
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Se,paraateoriadaequivalência,causaétodacondiçãodoresultado,
paraateoriadaadequação,causaserá,unicamente,acondição adequada 
do resultado,istoé,aquelacondição“que,segundoasrelaçõescomunsda
vidasocial,possuaidoneidadegenéricaparaproduzirtaislesões”5.Ou,mais
sinteticamente,causaéacondiçãoque,conformeaexperiência,éadequada
aoresultadoproduzido.Poroutraspalavras,causaéacondiçãoqueproduza
oresultadodemodoprevisível.Ascondiçõesimprevisíveisdoresultadonão
sãocausaemsentidojurídico.

Aquestãodaprevisibilidade(probabilidade)doresultado,para
 determinar-se a causa adequada,éavaliadasegundoumcritérioobjetivo
denominado prognose posterior objetiva (ou prognose póstuma-objetiva,ou
prognóstico posterior-objetivo),propostoporMaxRumelin: 

[...]seráprevisíveltudoaquiloqueumhomemprudente,dotadodos
conhecimentosmédiosadicionadosaosconhecimentosespeciaisde
queoautorporventuradisponha,nomomentodapráticadaação
(isto é ex ante)entendacomotal.Logo,paraqueseexamineseuma
ação(porex.,mandarotioaumaviagemdeavião)éounãocausa
adequada do resultado (morte em atentado terrorista), basta que
sepergunteseumhomemprudente,colocadonaposiçãodoautor,
teriaapossibilidadedepreveroresultado.Éclaroque,nesteexemplo
do atentado terrorista, inexistirá causalidade, por inexistência de
previsibilidade.Contudo,seouautorsoubessedoatentado,ojuízo
deprevisibilidadeobjetivadeveriaserformuladopartindo-setambém
destesconhecimentosespeciais.Aresposta,portanto,seriaoutra:o
autorteriacausadooresultado.(GRECO,2000,p.26)6,7

5Estaéaformulaçãodateoriaporseucriador,VonKries(GRECO,2000,p.25).
6NoticiaLuísGreco(2000,p.23-25)que,emboraconsolidadanadoutrinaenajurisprudência
alemãs,ateoriadaequivalênciadosantecedenteslevavaasériasinjustiças,sobretudonos
casosdoschamadoscrimesqualificadospeloresultado.Antesdareformapenalde1953,
paraquealguémrespondesseporlesõescorporaisseguidasdemorte,bastavaquehouvesse
praticadodolosamenteaprimeiraação,causando–mesmosemdoloouculpa–oresultado
qualificador.Aquelequeferissedolosamenteavítimaqueviesseafalecerporcausade
umacidentecomaambulânciaresponderiapelocrimequalificadopeloresultado:lesões
corporaisseguidademorte.Paraevitarumatalpuniçãosemculpa,ateoriadaadequação
começouaganharadeptosnadoutrina.Hoje,apósareformalegislativaeodesenvolvimento
deumateoriadaimputação,possuielareduzidonúmerodedefensores.

7Aotratardeaplicaraadequaçãoaoscrimesqualificadospeloresultado,exemplificaJuarez
Tavares(2000,p.220):“nosdelitosqualificadospeloresultado,oresultadomaisgrave–
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 As críticas que se apresentam commaior vigor em relação a essa
propostaresidemnadificuldadedeseestabelecercritériossegurosparaa
determinaçãodo juízodeprevisibilidade,enanegaçãodacausalidadede
ações inadequadas, que muitas vezes se constata empiricamente. Como
resumeLuísGreco(2000,p.26-27):

[...] negar a causalidade neste exemplo do atentado terrorista é 
irlongedemais,umavezqueaquibemexistenexocausalentre
açãoe resultado;estenexocausal,unicamente,é irrelevante
para o Direito, porque inadequado. Daí porque a doutrina
modernarecusaaadequaçãoenquantoteoriadacausalidade,
paraconsiderá-laumateoriadaimputação.

4.2 Teoria da relevância
Ateoriadarelevânciafoiproposta,em1921,porEdmundMezger,que,

semabandonaroconceitocientíficogeraldecausalidade,pretendeudistingui-
-lodoconceitoderesponsabilidade.Acausalidade,queéumconceitológico
pertencenteàciênciaemgeral,tem,naequivalênciadascondições,arelação
entreoagireoresultado.Essenexomaterial,contudo,nãoconduz,porsisó,
àresponsabilidadejurídico-penal,pornãosignificaraequivalênciajurídica.

NaconcepçãodeMezger(apudGRECO,2000),ateoriadaequivalên-
ciadosantecedentesestácorretaparaaconstataçãodacausalidade.Causa
émesmotodacondiçãodoresultado.Todavia,aindaquereconhecidoque
determinadofatorécausa,nemporissoteráelerelevânciaparaodireito.

Oproblemadateoriadaequivalênciaé“igualar,erradamente,
nexo causal e nexo de responsabilidade” (p. 116). O que os
tiposentendemporcausavaialémdosentidoqueateoriada
equivalênciaatribuiaestapalavra.Paraodireitopenal,sóserá
típicaacausaçãoquesepuderdizerrelevante(p.122).“Ofato
de todas as etapas de uma cadeia causal serem causalmente 
equivalentesnãoimplicaemsuaequivalênciajurídica”(p.122)
Causa típica é a condição relevante do resultado. (MEZGER
apudGRECO,2000,p.28-29)

comoamortenolatrocínio–deveserproduzidopelaviolênciaempregadapeloagenteenão
decorrerdefatogeraloudeumenfartedavítima,salvoseoagenteconheciaacircunstância
deserelatambémcardíacaouistopudesseserobjetivamenteprevisívelemfacedesuas
reaçõesouestadoemocional”.
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Naapuraçãodoquesejarelevanteparaaproduçãodoresultado,
seguindoateoriaanterior(daadequação),Mezgerafastou,porqueirre-
levante,tudoaquiloqueforimprevisívelaohomemprudente,situado
nomomentodapráticadaação.Sóoobjetivamenteprevisívelécausa
relevantedeumresultado.Mas,nãoparaaí:Mezgeraindaacrescen-
tououtrocritério:ainterpretação teleológica dos tipos.Nessecaso,as
condiçõesquedeterminaramoresultadodevemseranalisadascomrela-
çãoaotipopenal,paraverificar-sequaissejamrelevantesparaodireito
penal.Seráotelos específicodecadatipodaParteEspecialqueexplici-
taráoquesejarelevante,ounão.Assim,nofamosocasodainundação
–oautorjogaumbaldedeáguanastorrentesqueacabamdeestourar
arepresaeavançamsobreacidade–oautorcertamenteteriacausado
oresultadoemsuaformaconcreta(ainundaçãocomXlitrosdeágua)e
oteriafeitodemodoobjetivamenteprevisível.Contudo,ofatodejogar
umbaldedeáguaemumainundaçãonãopodeserconsideradorelevan-
teemfacedotipodeinundação(MEZGERapudGRECO,2000,p.29-30).

Emresumo,segundoessadoutrina,deve-sefazeradeterminaçãodo
nexodecausalidademedianteadateoriadaequivalênciadascondições,mas
aimputaçãodoresultadosomentesepodeefetivarcombasenarelevância
jurídicadarespectivacadeiacausal,observando-seafinalidadedanormae
oscaracteresdecadatipopenal.

ApontamosautoresqueadeficiênciadopensamentodeMezgerfoi
considerá-locomoumproblemaaserresolvidonaParteEspecial,deixando
dedesenvolveroquehaviadeuniversaleválidonasuaconstrução,isto
é,deixandodechegaratéumateoriageraldaimputação.Reconhece-se-
-lhe,porém,oméritodedistinguirentreoproblemanaturalístico(cau-
salidade)eojurídico(imputação),oquenãohaviasidofeitopelateoria
daadequação(queconfundiaessasetapas),e,alémdisso,ode,aore-
correràinterpretaçãodostipos,inscrever-secomoprecursordamoder-
nateoriadaimputação,desenvolvidaprincipalmenteporClausRoxine
seus seguidores.

5 As origens da teoria da imputação objetiva 
Apontamosestudiososqueateoriadaimputaçãoobjetivatemorigem

nasobrasdeKarlLarenzedeRichardHonig,respectivamente,de1927e1930,
cujasproposiçõesmergulharamemumperíododeletargiaqueduroupou-
comaisdequatrodécadas,atéque,noiníciodosanos1970,foramresgata-
daspelosestudosdeClausRoxinedeEnriqueGimbernatOrdeig,apontados
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comoosresponsáveispeloimpulsoqueculminoucomsuaaceitaçãonaEu-
ropa,sobretudonaAlemanhaenaEspanha8.

5.1 A teoria de Karl Larenz
OcivilistaejusfilósofoKarlLarenzfoibuscarnafilosofiadeHegelosfunda-

mentos para uma teoria de imputação9. A sua construção tem como fundamento 
avontadedoserracional,quepodereconheceroefeitodedeterminadascausas,
prevendoasconsequênciasefixandoadireçãodesejadadeacordocomsuafina-
lidade.Hegelreconheciaaimputaçãosomentenosfatoscausadosdolosamente.
Larenzprocuroucorrigiraestreitezadessaconcepção,admitindo,nasuateoria,
apossibilidadedeserdirigidoocursocausalaevitar-seoresultadoe,portanto,
oproduzidonoâmbitodaculpaemsentidoestrito.Masoconceitodefinalidade
nãopodesercompreendidosenãodemodoobjetivo,istoé,nãosepodeimpu-
tarsomenteaquiloquefoiconhecidoequeridopeloserracional,mastambém
aquiloquepoderiaserconhecidoecompreendidopelavontade.Logo,torna-se
possívelimputar,comoobradapessoa,aquelasconsequênciascompreendidas
nafinalidadeobjetivadaação,istoé,tudoaquiloqueforobjetivamente previsível. 

Emresumo,Larenzerigiu,comocritériodeimputação,apossibilidade
deprevisão,istoé,aprevisibilidade.Masaprevisibilidadenãoapreciadado
pontodevistasubjetivodoautorconcreto,mas,sim,objetivamente,pelapes-
soa,peloserracional.As consequências objetivamente previsíveis são, por-
tanto, atribuíveis à pessoa, enquanto ser racional.

8Nessesentido,vejam-se,entreoutros:Greco(2000,p.14-23);Camargo(2002,p.61ess.);
eRocha(2001,p.53ess.).

9 Aesserespeito,destaca-seque,“ParaHegel,aliberdadeéinerenteaohomemenquan-
tosujeitoracional.Essaliberdademanifesta-senomundoatravésdavontade,davonta-
delivre,davontademoral.Avontade,porsuavez,exterioriza-sesobformadeumaação.
Aaçãoé,portanto,umaobjetivaçãodavontade.Avontadetemopoderdecontrolaros
cursoscausaisemdeterminadosentido,demaneiraqueoresultadodetodoesseempre-
endimentopode-seconsiderar,aofinal,comoobradosujeito.Éavontadequeanimaas
nossasações,éelaquefazdeumaaçãoumaação[...]Seaaçãoé,emessência,avonta-
de,oqueestivercontidonessavontadeéatribuívelaosujeito.Apareceaquiaidéiadefi-
nalidade:sãoimputadasaquelasconsequênciasqueformamumtodocomaação,aqual
édominadaporumafinalidade.Oacaso,obviamente,seráaquiloquenãoestácompre-
endidonavontade,nafinalidade.Éacasotudoaquiloqueforestranhoàvontade,quenão
forconhecido[...]Oqueestivercompreendidonavontadedoagenteéumatoseu,oque
alinãoseencontraréacaso,nãolhepodendoserimputado”(GRECO,2000,p.16-17).
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Fica,assim,afastadaqualquerresponsabilidadedoagenteporfatode-
corrente de um acidente. 

ComoobservaLuísGreco,exatamenteporformularumateoriadeação
(aimputaçãodeterminaoqueéobra,açãodeumsujeito),otrabalhodeLa-
renzinfluencioudemododecisivoosdebatesemtornodoconceitodeação.
Aliás,aformulaçãodateoriafinalistadaaçãofoimarcadamenteinfluencia-
dapelateoriadaimputaçãodeLarenz,cujaafinidadeteriasidoapontada
pelopróprioHansWelzel.Assim,porparadoxalquepossaparecer,pode-se
afirmarquea“teoriafinalistadaaçãoeaimputaçãoobjetivatalcomoaco-
nhecemoshojesãoirmãs,ambasfilhasdateoriadaimputaçãodeLarenz
(GRECO,2000,p.19-20).

5.2 A teoria de Richard Honig
Algunsanosmaistarde,em1930,RichardHonig,nosentidodeuma

revisãodateoriadeKarlLarenz,trouxeparaocampododireitopenalaideia
daimputaçãoobjetiva.Honig,aoseafastardeliberadamentedeelucubra-
çõesfilosóficas,sustentouconstruirseumodelopartindodaTeoriaGeraldo
Direito.NavisãodeGreco(2000,p.21,grifodooriginal):

Ocomportamentohumanoéumaexteriorizaçãodavontade.
É através da vontadequeo homem intervémna natureza,
controlandooscursoscausaisparaatingirseusfins.Contudo,
a vontade aqui não deve ser compreendida em termos
subjetivos, como aquilo que o autor almejava, e sim em
termosobjetivos,comoaquiloquepodiateralmejado.Logo,
esta direção objetiva da vontade é a peça-chave no juízo
de imputação:Comoé justamentea intervençãoorientada
a um fim que constitui a essência do comportamento
humano,a dirigibilidade objetiva a um fim é o critério para a 
imputaçãodeumresultadoe,portanto,paraodistinguirde
um acontecimento fortuito. Será imputável aquele resultado 
que se possa considerar dirigido a um fim.

AteoriadaimputaçãodeHonig,assimcomoadeLarenz,éumateoria
daação,mas,paraaqueleestudioso,deumaaçãotípica.“Seaatuaçãoda
vontadenãoétípica,elasequeréumaaçãonosentidoqueinteressaaodi-
reitopenal”,dizHonig(apudGRECO,2000,p.21).Oprincipalméritodaobra
deHonigéaclarezacomquedistingueaquestãoontológica(causalidade)da
questãonormativa,axiológica(imputação).Porfim,comosalientaLuísGre-
co(2000,p.22),
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[...] o fato de vislumbrar na teoria da imputação uma teoria não 
da ação, comoqueria Larenz,mas da açãotípica, e a recusa
de fundamentar sua concepção na filosofia hegeliana abrem
apossibilidadedeque se funcionalizea teoria considerações
quedizem respeito aosfinsdoDireitoPenal. E é justamente
issoquefaráRoxin,nofundamentalestudode1970–dedicado
aHonig–noqual faznasceramoderna teoriada imputação
objetiva.

6 Critérios da teoria da imputação objetiva
Comojáconsignadoanteriormente,noitem3.2,adoutrinadaequivalência

dosantecedentes,deforteinspiraçãonaturalista,mostrou-seinsuficientepara
asoluçãodediversassituaçõesconcretas,sobretudoaquelasrelacionadas
comoschamadoscursoscausaisanômalos(ouimprováveis).Masacrítica
maisseveraquesedirigeaessaconstruçãoéasuaextremaamplitude,que
podelevaraochamadoregressus ad infinitum. 

Assoluçõespropostasparaobviaraamplitudedateoriadaequivalência
dascondiçõesprocuramexcluironexocausalnoâmbitodatipicidade.Mas
oscorretivosfundadosemregraslegisladas,comoadoart.13,§1o,doCó-
digoPenalbrasileiro,ounaconsideraçãodonexonormativo(oucausalidade
subjetiva),comolimitadoresdacausalidadenatural,nãosatisfizeramàdou-
trina.Porconsideraremessasconstruçõespoucoconvincentes,osestudiosos
dodireitopenallançaram-seabuscar,aoladodacausalidademecânicaou
ontológica(natural),ummododeimputaroresultadoaoautordeumacon-
dutatípicacombaseemumconceitojurídico(enãofísico)decausalidade.

Énessecontextoqueseinsereateoriadaimputaçãoobjetiva.Coma
finalidadedelançarobjetivamenteasbasesdeumaresponsabilidadepessoal
enãoapenascausal,buscouelaestabelecercritériosnormativosquepudes-
semfundamentaraimputaçãoemrelaçãoaumresultadotípico,conforme
osfinsdeproteçãodanormaeoalcancedotipodeinjusto.

Registre-se,então,queateoriadaimputaçãoobjetivanãosepresta
asubstituirateoriadaequivalênciadosantecedentes,istoé,nãoveioàluz
pararesolveroproblemadacausalidadenatural.Aocontrário,salvoalgumas
exceções,sustentamosestudiososqueaverificaçãodacausalidade(natural)
continuasendonecessária.Noschamadoscrimesmateriais (ou de  resultado) 
–emqueaexistênciadocrimedependedaproduçãodeumresultadonatural
–segue-seestabelecendo,sempre,antesdeanalisararealizaçãodaimputa-
çãoobjetiva,acausalidade.Acausalidadenaturalconstitui,assim,umpres-
supostodaimputaçãoobjetiva.Énecessária,masnãosuficiente,àimputação 



54 Justitia, São Paulo, 73 (207), jan./jun. 2016

doresultadoaoseuautor.Nessescasos,comprovadoorequisitodacausali-
dade,chegaomomentodeverificarasuarelevânciadesdeopontodevista
normativo,istoé,arelaçãodeimputaçãoobjetiva.

 Conquantonãointeiramenteacabada,vistoquehá,ainda,desacordos
nadoutrinasobreospontosemqueseassenta,pode-seafirmarqueacom-
provaçãodarelaçãodeimputaçãoobjetivaexigeasseguintescondições:a)
a criação de um risco juridicamente desaprovado;eb)a realização (ou con-
cretização) desse risco no resultado. 

6.1 Criação de um risco desaprovado – as situações de exclusão da imputação
Amissãododireitopenaléaproteçãosubsidiáriadosbensjurídicos

fundamentaisparaavidaemsociedade.Suafunçãoé,assim,eminen-
tementepreventivaepreventivo-geral,umavezqueobjetivaprevenir
lesõesabensjurídicos.Otipo,aestruturaconceitualquedeterminao
queé,emprincípio,proibido,nãopodeisolar-sedessamissãododirei-
topenal:eletemumafunçãoeminentementepreventivo-geral.Otipo
incorporaoimperativo,anormalpenal,queé,portanto,umcomando,
umanormadedeterminação.Assim,se o direito penal proíbe condutas 
para proteger bens jurídicos, é óbvio que só fará sentido proibir condu-
tas que, de alguma forma, os ameacem, em outras palavras: condutas 
perigosas. 

Mas nem todos os comportamentos perigosos são proibidos pelas 
normaspenais.Ocotidianoérepletodecondutasquegeramriscosal-
tamentesignificativos,ou,naterminologiadaimputaçãoobjetiva,juri-
dicamente relevantes.Aquantidadeanualdeóbitosnotrânsitoémais
doqueprovadoperigoinerenteaessaatividade.Igualmente,afabri-
cação e a comercialização de armas de fogo são permitidas dentro de 
certascondições(restrições),aindaqueseconsiderequearmassãoar-
tefatosperigosos,comvocaçãoparadestruirbensjurídicos.Osexem-
plospoderiammultiplicar-se.Proibir,simplesmente,apráticadetoda
açãoperigosacongelariaavidasocial,“transformariaodia-a-diaemum
museu”(WELZELapudGRECO,2000,p.82)10,restringindoaliberdade
doscidadãosdemodoabsolutamentedesproporcionalaoganhoefeti-
voemproteçãoaosbensjurídicos.Odireitopenalobjetivaaproteção

10ImagemcunhadaporWelzel,aofundamentaranecessidadedoconceitodeadequaçãosocial.
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debensjurídicos,masnãoaproteçãoaqualquercusto:sóépolítico-
-criminalmentedefensávelproibiraçõesque,alémdearriscadas,ultra-
passem o risco permitido.

Então,porriscodesaprovadodeve-secompreenderaquelequeexa-
cerbaousuperaoslimitesdosocialejuridicamentetolerado,istoé,aquele
queextravasaolimiteaceitávelderiscoquesepermiteparacadaatividade.

Assim,noscasosemqueoresultadoderivadecondutaamparadapor
riscoquenãoultrapassaoslimitesdanormalidade(daquiloqueésocialeju-
ridicamenteadmitido)nãohaveráimputação.Nessepasso,ateoriadaimpu-
taçãoobjetivaoperacomalgunscritériosadicionais,comforçaparaexcluira
imputação,quaissejam,a)odorisco permitido;b)odadiminuição do risco;
e c) o da ausência de incremento do risco.

6.1.1 Risco permitido
Compreende-se como de risco permitidoumacondutaquecriaumris-

cojuridicamenterelevante,masque,demodogeral(independentementedo
casoconcreto),estápermitida.Assim,aimputaçãoobjetivaseexcluiquando
aaçãoquecausalmenteproduziuoresultado,nãosuperaoslimitesdorisco
permitido.Protótipodoriscopermitidoéaconduçãodeveículos,observan-
do-seasregrasdetrânsito.Incluem-senesseâmbito,também,otráfegoaé-
reo,ofluvial,ofuncionamentodeinstalaçõesindustriais(especialmentepe-
rigosas),asintervençõesmédico-curativasdentrodomarcodalex artis,as
práticasesportivasqueimplicamriscoetc.

Assim,porexemplo,se“A”,obedecendorigorosamenteàsregrasdeconduçãode
veículos,vemaenvolver-seemacidentedetrânsitodequeresulteamortede“B”,não
responderáporela,aindaque,dopontodevistaestritamentenatural,atenhacausado.

Questãofundamentalsalientadapelosdoutrinadoreséqueorisco permiti-
doexcluiatipicidadeenãoaantijuridicidade.Eissoporque,umcomportamento
quegereumriscoautorizadoconsidera-sesocialmentenormal,nãoporqueno
casoconcretoestejatoleradoemrazãodocontextoqueseencontra,maspor-
quenessaconfiguraçãoéaceitodemodonatural.

Ressalte-sequeapráticadecomportamentoquegeraumrisco permiti-
doéresolvida,segundoosparadigmasdasistemáticafinalista,tambémpela
exclusãodatipicidade,pelaexclusãodonexonormativo,istoé,ausênciade
dolooudeculpaemsentidoestrito.Acondutadomotorista“A”,nãosendo
informadapelodolo,nemtampoucodecorrentedainobservânciadocuida-
doobjetivo(nãosehouveomotorista“A”comimprudência,negligênciaou
imperícia),afastaatipicidade.
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6.1.2 Diminuição do risco
Exclui-setambémaimputaçãoobjetiva,quandooagente,nãotendo

criadoorisco,modificaocursocausal,detalformaqueaconsequênciaseja
maisfavorávelaobemjurídicoprotegido,muitoemborapossacaracterizar
umdanoaessemesmobemjurídico.Éahipótesedadiminuição do risco. 
OexemplocitadoporRoxinéodosujeitoque,vendoumapedraquevoa
perigosamenteemdireçãoàcabeçadeoutrapessoa,aindaquenãopossa
neutralizá-la,somentelogradesviá-laaumapartedocorpoqueémenospe-
rigosa.Apesardacausalidade,nãocometelesãocorporal.Outroexemplo,
muitopróximo,écitadoporJuarezTavares(2000,p.225):“A”afasta,comum
forteempurrão,orevólverde“B”,fazendocomqueatinjaoombro,masim-
pedindoquealcanceacabeçade“C”.Emboraoempurrãode“A”sejacausal
paraalesãonoombrode“C”,nãolheseráimputadatallesão,porque,com
suaconduta,“A”,naverdade,diminuiu o risco de uma lesão bem maior do 
bemjurídico,queseriaamortede“C”.Umterceiroexemplo,oferecidopor
ChavesCamargo(2002,p.73):umsujeitoqueempurraumdeficientefísico
queestáprestesaatravessarumaruaelhecausa,comaqueda,lesõescor-
porais,masevitaquesejaatingidoporumveículoquetrafeganormalmen-
te,equepoderiamatá-lo.

Emtodasessashipóteses,adespeitodacausalidadematerial(física),
exclui-seaimputaçãodoresultadoporqueseriaabsurdoproibiraçõesque
tãosomentemelhoramoestadodobemjurídicoprotegido.

Saliente-sequeashipótesesdediminuição do riscoseriam,deregra,
solucionadaspeladoutrinatradicionaldesdeopontodevistadaantijuridi-
cidade,aceitando-seumestadodenecessidadejustificante.Paraateoriada
imputaçãoobjetiva,entretanto,oqueseexcluiéatipicidadedofato,que,
porisso,torna-seirrelevanteparaodireitopenal.Mas,comoescreveChaves
Camargo(2002,p.34), “assim,aaçãodevevisaraomesmobemjurídicoeser
domesmotitular(§)Quando,aocontrário,aaçãodediminuiçãoderiscore-
fere-seabensjurídicosdiversosoudetitularidadediferente,estamosdiante
deumacausadejustificação,relacionadacomaantijuridicidade”.

6.1.3 Ausência de incremento do risco
Afasta-se,igualmente,aimputaçãoaotipoobjetivo,quandooagente,

aindaquenãotenhadiminuídooriscoparaobemjurídico,tampoucooau-
mentoudemodojuridicamenteconsiderável,istoé,quandoocorrerausên-
cia de incremento do risco.JuarezTavares(2000,p.226)explicaque,parase
apurarsehouveounãoaumentodoriscoparaobemjurídico,doiscritérios
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devemserutilizados:a)odacapacidade do domínio do processo causal;eb)
o da intangibilidade do risco.

Osestudiososindicam,desdeRoxin,ofamosoexemplodosobrinhoque,
nomomentoemqueseiniciaumatormenta,edesejosodereceberaheran-
çadotio,envia-oaumbosque,naesperançadequelhemateumraio,oque
defatoacontece.SegundolecionaJuarezTavares(2000,p.226),“emboraa
condutadosobrinho,noplanodacausalidadepsíquica,tenhasidocausal
paraoresultado,estenãolhedeveserimputado,porqueestavaforadeseu
domínio”.ChavesCamargo(2002,p.76-77),porsuavez,afirmaque“nãohá
comoestabelecer-sequehouveacriaçãodoriscoouincremento,poisain-
tençãohomicidaestavadirecionadaparaalgoimpune”eacrescentaque,no
mesmoâmbitoseencontramdiversasoutrassituaçõesque,conquantopos-
sam,excepcionalmente,darlugaraumresultadolesivo,sãonormaisnavida
social(e,pois,juridicamenteirrelevantes),como,porexemplo,passearànoi-
tenumagrandecidade,subirmontanhasnumaexcursão,viajardeaviãoetc..
Como a provocação de uma conduta socialmente normal e geralmente não 
perigosanãopodeestarproibida,nãohaveráumaaçãotipicamentedelitiva
(nocasohomicida),aindaque,excepcionalmente,talaçãosejacausalares-
peito de uma lesão de um bem jurídico protegido.

Outrasituaçãoemquenãosereconheceoincrementodorisco,e,pois,
afasta-seaimputação,severificaquandoaatuaçãodoagentenãoaumen-
taoumodificaumriscopreexistentedemodoatorná-loefetivo.Oexemplo
semprecitadoéodosujeitoqueverteumabaciadeáguaemumarepresa
queapresentafortevazamento,vindoaocorrerumainundação.Estainun-
daçãonãolhepodeserimputadaemfacedainsignificânciadesuacontribui-
ção.“Aqui”,escreveJuarezTavares(2000,p.226-227),“vigoraocritérioda
intangibilidade,querdizer,aimputaçãonãosubsistequandofordetalfor-
madiminutaaparticipaçãonoprocessocausal,quenãosepossademons-
trarasuarelevância”.

6.2 Realização (ou concretização) do risco desaprovado no resultado
Osegundorequisitoparasecomprovararelaçãodeimputaçãoobjeti-

vaéaexigênciadequeoresultadotípicodecorradoriscodesaprovado,cria-
doouincrementadopeloautor.Poroutraspalavras,paraqueseimputeao
autoracausaçãodeumresultado,nãobastaqueelecrie(ouaumente)um
riscodesaprovado(nãoautorizado)desseresultado;énecessário,ademais,
queoresultadotípicodecorraprecisamentedesseriscodesaprovado,cria-
do ou incrementado pelo autor.
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Emregra,amaterializaçãodorisconoresultadotípicoocorrequandoa
condutadoagenteprovocaumriscodesaprovadoaobemjurídico,ouquan-
doincrementaesserisco.Todavia,podeocorrerque,apesardacriaçãooudo
incrementodoriscoindevido,oresultadotípicoprovenhadeoutrosfatores,
em face de um desvio causal.Sãoashipótesesdecursoscausaisanômalos
(ouimprováveis).Nessassituações,exclui-seaimputação.

Éocaso,porexemplo,davítimadeumatentativadehomicídioque
nãomorreporcausadaslesõesdecorrentesdesseatentado,masduranteum
incêndionohospitalparaoqualforalevada.Ahipóteseétradicionalmente
resolvida,noDireitobrasileiro,pelodispositivodoart.13,§1o,doCódigoPe-
nal,que,aocuidardasuperveniênciadecausarelativamenteindependente
daconduta,excepcionaaregradaequivalênciadascondições.

Incluem-se,também,nahipótesedeausênciadematerializaçãotípi-
cadorisco,osresultadosque,emboraadvindosdecondutasirregularesdo
agente,ocorreriamdamesmaforma,casooagentehouvesseseconduzi-
dodeformaregular.Tome-seoexemplocitadoporJuarezTavares(2000,p.
229):“A”dirigeemexcessodevelocidadeevemaatropelar“B”,causando-
-lheamorte,justamenteporqueavítimaatira-secontraoveículoemmovi-
mento.Mesmoque“A”dirigissecomvelocidademoderada,seriaimpossível
evitaroacidente,porqueestesedariadamesmaforma.Nãoseráimputada,
nestecaso,a“A”amortede“B”.Navisãodesteestudo,ahipóteseestaria
resolvidapelateoriadaequivalênciadascondições,umavezque,suprimin-
do-sementalmenteacondutade“A”,oresultadoaindaassimocorreria.En-
tão,acondutade“A”nãoésuacausa.Emverdade,acausadoresultado–
comportamentode“B”queseatiraàfrentedoveículo–éabsolutamente
independentedacondutade“A”. 

Conclusão
Detudoquantoexposto–esedeveenfatizar,longe,muitolongemes-

modeseesgotaremasdiscussõesemtornodopolêmicotema–,podem-se
extrairasseguintesconclusões:

1Ateoriadaimputaçãoobjetivaapresenta-se,naevoluçãodadogmá-
ticajurídico-penal,comoumaferramentaalternativaparaacompreensãodo
quesejacrime,dopontodevistacientífico.

2 Funda-seelanadistinçãoentrecausalidade(aquelarelaçãoontológi-
ca,mecânica,física,decausaeefeitoentreacondutaeoresultado)eimpu-
tação (a possibilidade de atribuir-se a alguém a ofensa ou perigo de ofensa a 
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umbemjurídico),valedizer,distingueentreofísico(causalidade)eojurídi-
coounormativo(imputação).

3 Comoconcebidahoje,aimputaçãoassenta-sesobreateoriadorisco.
Somenteéobjetivamenteimputávelumresultadocausadoporumaconduta
humana,quandotalcondutacriou (ou incrementou) um risco juridicamente 
desaprovado para o bem jurídico, e que se realizou no resultado típico.

4 Trata-sedeummodeloteóricoemgestação,quecarecedeplenafun-
damentaçãoequenãooferece,ainda,respostasuficienteatodososproble-
masecríticasqueselhearticulam.

5 Recomendaaprudênciaquesebusquecompreenderediscutircom
maisprofundidadeosseuspostulados,antesde,alegremente,aceitarque
seja a panaceia para os graves problemas decorrentes da interpretação e 
aplicaçãododireitopenal,ouderepudiá-laporsubverterprincípiosatéaqui
aceitos comodamente pela opinião comum.

CAGLIARI,J.F.Objectiveimputation.Justitia,SãoPaulo,v.207,p.37-61,Jan./
Jun.2016.
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Introdução
Analisaroalcanceeaaplicabilidadedocrimeprevistonoart.10daLei

no7.347/1985(LeidaAçãoCivilPública),quepunecompenadereclusão,de
1a3anos,maismultade10a1.000ObrigaçõesdoTesouroNacional,are-
cusa,oretardamentoouaomissãodedadostécnicosindispensáveisàpro-
posituradaaçãocivilpública,quandorequisitadospeloMinistérioPúblico
aosPrefeitosMunicipais,implicadesvendar,antesdetudo,qualoperfilas-
sumido pelo ParquetapósaConstituiçãoFederalde1988,suasatribuições
e,principalmente,asferramentaslegaisaeleconferidasparaaconsecução
de seus graves misteres.

EmumEstadoDemocráticodeDireito,cujoparadigmadeveseradig-
nidadedapessoahumana,umdosfundamentosdaRepúblicaFederativado
Brasil1,nãoéexageroafirmarqueoMinistérioPúblicodespontacomoinstru-
mento de promoção de uma sociedade mais justa e menos desigual.

Nessaordemdevalores,WallacePaivaMartinsJunior(2015,p.15)destaca:

A Constituição de 1988 depositou no Ministério Público um
projetodeacessoedistribuiçãodejustiçaqueéontologicamente
afinadoa seus fundamentosde soberania, cidadania,dignidade
da pessoa humana, valorização do trabalho e da empresa,
pluralismo político, e a seus objetivos de liberdade, justiça,
solidariedade,desenvolvimento,igualdade,bem-estar,segurança,
para o exercício dos direitos sociais e individuais. É o Ministério 
Público instrumento a serviço desse programa, confiando-lhe a
Constituiçãoogravemisterdedefesadaordemjurídica,doregime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis,
estando nesse concerto a ratio essendi da outorga de autonomia 
institucionaledepredicadosqualificadosaseusmembros.

1 DeacordocomIngoWolfgangSarlet(2012,p.79/80),“Consagrandoexpressamente,no
títulodosprincípiosfundamentais,adignidadedapessoahumanacomoumdosfunda-
mentosdonossoEstadodemocrático(esocial)deDireito(art.1o,inc.III,daCF),onosso
Constituintede1988–aexemplodoqueocorreu,entreoutrospaíses,naAlemanha–,
alémdetertomadoumadecisãofundamentalarespeitodosentido,dafinalidadeeda
justificaçãodoexercíciodopoderestataledopróprioEstado,reconheceucategoricamen-
tequeéoEstadoqueexisteemfunçãodapessoahumana,enãoocontrário,jáqueoser
humanoconstituiafinalidadeprecípua,enãomeiodaatividadeestatal.”.
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Destarte,porimperativoconstitucional,sabe-sequeéfunçãoinstitucional
doMinistérioPúblicopromoveraaçãocivilpúblicaparaaproteçãodopa-
trimôniopúblicoesocial,domeioambienteedeoutrosinteressesdifusos
ecoletivos,importanteatribuiçãoqueconsolidaasuavocaçãoparaatute-
la dos direitos e interesses transindividuais.

Comefeito,nuncaédemaislembrarqueessainovadoraatribuiçãofoi
inicialmenteconferidaaoMinistérioPúblicopelaprópriaLeino7.347/1985,
sendo,antesde1985,poucasaspossibilidadesconferidasaoParquet para 
provocarajurisdiçãonaesferacivil,destacando-se,noponto,sualegitimida-
deparaaproposituradeaçãodiretadeinconstitucionalidade,denulidadede
casamentoedestituiçãodopoderfamiliar,outroradenominadopátriopoder2.

Detodaasorte,enquantonaesferacriminaloMinistérioPúblicodis-
põedoinquéritopoliciale,deformaautônoma3,doprocedimentoinvesti-
gatório criminal4comoprocedimentosadministrativospreparatóriospara
aproposituradaaçãopenalpública,paraaefetivatuteladosdireitosein-
teressesmetaindividuaisolegisladorconstituinteoriginário,naesteirado
previstoinicialmentepelolegisladorordinário,confiou-lhe,comexclusivi-
dade5,oinquéritocivil.

E,tamanhaaimportânciadesteinstrumentodecoletadedadospara
aefetivaampliaçãodoacessoàJustiça,queaprópriaLeino7.347/1985,no
art.10,tipificoucomocriminosaacondutadoagentequeimpliquearecusa,
oretardamentoouaomissãodedadostécnicosrequisitadospeloMinistério

2Nessesentido,confira-seMazzilli(2015,p.40).
3Emsessãorealizadanodia14demaiode2015,oPlenáriodoC.SupremoTribunalFederal,
pormaioriadevotos,vencidooeminenteMinistroMarcoAurélio,nosautosdoRecurso
Extraordinárionº593.727-MG,comrepercussãogeralreconhecida,admitiualegitimida-
deconstitucionaldoMinistérioPúblicoparapromover,porautoridadeprópria,investiga-
çõesdenaturezapenal.

4DisciplinadopelaResoluçãonº13/2006doEg.ConselhoNacionaldoMinistérioPúblico,que
regulamentaoart.8ºdaLeiComplementarnº75/1993eoart.26daLeinº8.625/1993.

5Aomanifestar-sejustamentesobreessatitularidadeexclusivaconferidaaoParquet,Fer-
nandoReverendoVidalAkaoui(2003,p.63)adverte:“Diantedessaconfiançadadapelo
legisladoraoMinistérioPúblicoéqueentendemosqueseusórgãosdeexecuçãodevam
sempreestaratentosàocorrênciadefatosquepossamserobjetodeinvestigação,agindo
deofício,semficarnoaguardoderepresentações,quenemsemprechegam,afastando,
assim,ainércia,quenãoécaracterísticadainstituição.”.



66 Justitia, São Paulo, 73 (207), jan./jun. 2016

Públicoconsideradosindispensáveisàproposituradaaçãocivilpública,tipo
penalquesebusca,medianteopresentetrabalhoeàluzdaresponsabilida-
depenaldePrefeitosMunicipais,estudar.

1 O inquérito civil e o poder de requisição do Ministério Público
Comojádestacadonaslinhasintrodutóriasdestetexto,oinquéritoci-

vilsurgiucomaLeino7.347/19856e,posteriormente,foiprestigiadoemsolo
constitucional,noartigo129,incisoIII,quedispõeserfunçãoinstitucionaldo
MinistérioPúblicopromovê-loparaaproteçãodopatrimôniopúblicoeso-
cial,domeioambienteedeoutrosinteressesdifusosecoletivos.

Aodebruçar-sesobresuasorigens,Mazzilli(2015,p.40)lembra:

Inovandonodireitobrasileiro,osarts.8o e 9odaLACPinspiraram-
se, pois, no instituto do inquérito policial para instruir o
inquérito civil como procedimento de investigação de caráter
administrativo, presidido pelo Ministério Público e destinado
basicamenteaservir-lhecomocoletadeelementosdeconvicção
paraidentificarahipótesedeproporaaçãocivilpública.

 ApósaConstituiçãoFederalde1988,outrosdiplomaslegaisacabaram
elegendooinquéritocivilcomoimportantíssimoprocedimentoextrajudi-
cialvoltadoparaacolheitadedadospreparatóriosàaçãocivilpública,den-
treelesaLeino7.853,de24deoutubrode1989,quedispõesobreoapoio
àspessoasportadorasdedeficiência7;aLeino8.069,de13dejulhode1990,
quedispõesobreoEstatutodaCriançaedoAdolescente8;aLeino8.078,de11

6Dispõeoart.8º,§1º,daLeinº7.347/1985,que“OMinistérioPúblicopoderáinstaurar,sob
suapresidência,inquéritocivil,ourequisitar,dequalquerorganismopúblicoouparticular,
certidões,informações,examesouperícias,noprazoqueassinalar,oqualnãopoderáser
inferiora10(dez)diasúteis.”.

7Veja-se:“Art.6º.OMinistérioPúblicopoderáinstaurar,sobsuapresidência,inquéritoci-
vil,ourequisitar,dequalquerpessoafísicaoujurídica,públicaouparticular,certidões,in-
formações,examesouperícias,noprazoqueassinalar,nãoinferiora10(dez)diasúteis.”.

8Veja-se:“Art.201.CompeteaoMinistérioPúblico:[...]V–promoveroinquéritocivilea
açãocivilpúblicaparaaproteçãodosinteressesindividuais,difusosoucoletivosrelativos
àinfânciaeàadolescência,inclusiveosdefinidosnoart.220,§3º,incisoII,daConstitui-
çãoFederal.”.



67Criminal / Criminal

desetembrode1990,queinstituiuoCódigodeDefesadoConsumidor9;aLeino 
8.625,de12defevereirode1992,queinstituiuaLeiOrgânicaNacionaldoMinis-
térioPúblico10;aLeiComplementarno75,de20demaiode1993,queinstituiu
aLeiOrgânicadoMinistérioPúblicodaUnião11;eaLeino10.741,de1o de ou-
tubrode2003,quedispõesobreoEstatutodoIdosoedáoutrasprovidências12.

Destarte,aLeidaAçãoCivilPúblicafoisucintanoquetangeàinstrução
doinquéritocivil.Assimcomosedácomainstruçãodoinquéritopolicialou
doprocedimentoinvestigatóriocriminal,nãohárigidezprocedimentalpara
arealizaçãodosatosinvestigatóriosque,àevidência,seguemformalivre,
ajustando-se ao caso concreto.

Nadaobstante,pode-seafirmarqueosucessodaatuaçãodesempenhadapelo
MinistérioPúbliconasearadatutelacoletivadependediretamentedaeficáciados
trabalhosdeinvestigaçãoporeledirigidosaolongodainstruçãodoinquéritocivil.

 ParaLuisRobertoProença(2001,p.49),

Frágileineficienteainvestigação,poucoselementosdeconvicção
teráoórgãoministerial,sejaparapersuadiroinfratoraadequar-
sevoluntariamenteàsexigências legais, sejapara convencero
juiz, emação judicial eventualmenteproposta.Da suaeficácia
depende,assim,adefesadosbensjurídicoscolocados,naesfera
cível,sobaatribuiçãodoMinistérioPúblico.

9Veja-se:“Art.90.Aplicam-seàsaçõesprevistasnesteTítuloasnormasdoCódigodeProcesso
CiviledaLeinº7.347,de24dejulhode1985,inclusivenoquerespeitaaoinquéritocivil,
naquiloquenãocontrariarsuasdisposições.”.

10Veja-se:“Art.26.NoexercíciodesuasfunçõesoMinistérioPúblicopoderá:I–instaurarin-
quéritosciviseoutrasmedidaseprocedimentosadministrativospertinentes[...]”.

11Veja-se:“Art.6º.CompeteaoMinistérioPúblicodaUnião:[...]VII–promoveroinquéri-
tocivileaaçãocivilpúblicapara:a)aproteçãodosdireitosconstitucionais;b)aproteção
dopatrimôniopúblicoesocial,domeioambiente,dosbensedireitosdevalorartístico,
estético,histórico,turísticoepaisagístico;c)aproteçãodosinteressesindividuaisindispo-
níveis,difusosecoletivos,relativosàscomunidadesindígenas,àfamília,àcriança,aoado-
lescente,aoidoso,àsminoriasétnicaseaoconsumidor;d)outrosinteressesindividuais
indisponíveis,homogêneos,sociais,difusosecoletivos.”.

12Veja-se:“Art.74.CompeteaoMinistérioPúblico:I–instauraroinquéritocivileaaçãoci-
vilpúblicaparaaproteçãodosdireitoseinteressesdifusosoucoletivos,individuaisindis-
poníveiseindividuaishomogêneosdoidoso.”.
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Assimsendo,despontamcomoindispensáveisàinstruçãodoin-
quéritocivil,dentreoutrasmedidas,asrequisiçõesdediligênciasedo-
cumentosdiversospeloórgãodoMinistérioPúblicoqueopreside13. 
Nãoseconfundemasrequisiçõescommerospedidosousolicitações.
Constituem-se,pois,emverdadeirasordenslegaisencaminhadaspelo
Parquetparaqueseentregue,apresenteouforneçaalgo(MAZZILLI,
2015,p.175).

Comefeito,esseverdadeiropoderderequisiçãoconferidoaoMi-
nistérioPúbliconãoencontraprevisão,apenas,noart.8o,§1o,daLei
daAçãoCivilPública.AoladodaprópriaConstituiçãoFederal,noart.
129,incisoVI,diversosdiplomaslegaistambémcontemplam,defor-
maexpressa,essaferramentalegal,comespecialdestaqueparaaLei
Complementar no75/199314;paraaLeino8.625/199315;e,noEstado
deSãoPaulo,paraaLeiComplementarEstadualno734/199316.

13Deacordocomoart.6º,§10,daResoluçãonº23,de17desetembrode2007,doEg.Con-
selhoNacionaldoMinistérioPúblico,“todososofíciosrequisitóriosdeinformaçõesaoin-
quéritocivileaoprocedimentopreparatóriodeverãoserfundamentadoseacompanha-
dosdecópiadaportariaqueinstaurouoprocedimentooudaindicaçãoprecisadoende-
reçoeletrônicooficialemquetalpeçaestejadisponibilizada”.

14Veja-se:“Art.8º.Paraoexercíciodesuasatribuições,oMinistérioPúblicodaUniãopode-
rá,nosprocedimentosdesuacompetência:[...]II–requisitarinformações,exames,perí-
ciasedocumentosdeautoridadesdaAdministraçãoPúblicadiretaouindireta;[...]§3º.A
faltainjustificadaeoretardamentoindevidodocumprimentodasrequisiçõesdoMinisté-
rioPúblicoimplicarãoaresponsabilidadedequemlhedercausa.”.

15Veja-se:“Art.26.Noexercíciodesuasfunções,oMinistérioPúblicopoderá:I–instaurar
inquéritosciviseoutrasmedidaseprocedimentosadministrativospertinentese,parains-
truí-los:a)expedirnotificaçõesparacolherdepoimentoouesclarecimentose,emcasode
nãocomparecimentoinjustificado,requisitarconduçãocoercitiva,inclusivepelaPolíciaCi-
vilouMilitar,ressalvadasasprerrogativasprevistasemlei;b)requisitarinformações,exa-
mespericiaisedocumentosdeautoridadesfederais,estaduaisemunicipais,bemcomo
dosórgãoseentidadesdaadministraçãodireta,indiretaoufundacional,dequalquerdos
PoderesdaUnião,dosEstados,doDistritoFederaledosMunicípios.”.

16Veja-seart.26:“Noexercíciodesuasfunções,oMinistérioPúblicopoderá:I–instaurarinqué-
ritosciviseoutrasmedidaseprocedimentosadministrativospertinentese,parainstruí-los:[...]
b)requisitarinformações,exames,períciasedocumentosdeautoridadesfederais,estaduais
emunicipais,bemcomodosórgãoseentidadesdaadministraçãodireta,indiretaoufunda-
cional,dequalquerdosPoderesdaUnião,dosEstados,doDistritoFederaledosMunicípios.”.
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E,paraoC.SuperiorTribunaldeJustiça(STJ),nemmesmoaprévia
instauraçãodeinquéritocivilouqualqueroutroprocedimentoadminis-
trativoseapresentacomonecessáriaparaoseuescorreitoexercício17.

Assim,pode-seafirmarque,

[...] atuando em sua área de atribuições, o órgão do
Ministério Público terá poder de requisição, pouco
importa seja federal, estadual oumunicipal a autoridade,
arepartiçãoouoórgãodestinatáriodarequisição.Importa
sequemrequisitoupodiafazê-lo.Nadaimpede,p.ex.,que
um órgão doMinistério Público estadual investigue dano
cuja reparação seja da competência da Justiça local, e
precisededocumentoqueestejaempoderde repartição
federal.(MAZZILLI,2015,p.177) 

17Veja-se:“EMENTA:MANDADODESEGURANÇA.PREFEITOMUNICIPAL.REQUISIÇÃODE
INFORMAÇÕESPELOMINISTÉRIOPÚBLICO.PESSOASCONTRATADASPELAPREFEITURA.EM-
BARGOSDEDECLARAÇÃO.VIOLAÇÃOAOARTIGO535DOCPC.SÚMULA284/STF.DIREITO
DECERTIDÃO.DECISÃONOSLIMITESCONSTITUCIONAIS.INDEPENDÊNCIADOMINISTÉ-
RIOPÚBLICO.DIRETRIZESTRAÇADASPELAADMINISTRAÇÃOSUPERIORDOPARQUETES-
TADUAL.OBRIGATORIEDADE.AUSÊNCIADEPREQUESTIONAMENTO.SÚMULA282/STF.
DESNECESSIDADEDEPRÉVIAINSTAURAÇÃODEINQUÉRITOCIVILOUPROCEDIMENTOAD-
MINISTRATIVO.ARTIGO26,I,B,DALEI8.625/93.I–Trata-sedemandadodesegurança
impetradopeloorarecorrente,prefeitomunicipaldeMinasGerais,contraoatodoMinis-
térioPúblicoconsubstanciadonarequisiçãodeinformaçõessobreaspessoasnomeadas,
contratadaseterceirizadasporaquelaPrefeituraapartirde05.10.98.II–Incidênciada
Súmula284/STFnotocanteàalegaçãodeviolaçãoaoartigo535,I,doCPC,umavezque
orecorrentelimitou-seaaduzirqueamesmafoiocasionadaemrazãodeterrestadosem
respostaosdeclaratórios,nãoexplicitandodequeformateriaoacórdãorecorridoincor-
ridoemomissão,obscuridadeoucontradição.III–Aquestãorelacionadaaodireitode
certidãofoidirimidaàluzdedisposiçãoconstitucional,inviávelseudebatenoslimitesdo
recursoespecial.IV–Ausênciadeprequestionamentoemrelaçãoàobrigatoriedadeou
nãodoMinistérioPúblicoemacatarorientaçõesfirmadasporoutrosórgãos.Incidência
daSúmula282/STF.V–Nãosefaznecessáriaapréviainstauraçãodeinquéritocivilou
procedimentoadministrativoparaqueoMinistérioPúblicorequisiteinformaçõesaórgãos
públicos–interpretaçãodoartigo26,I,b,daLeinº8.625/93.VI–Recursoparcialmente
conhecidoe,nessaparte,improvido"(REsp.873.565/MG,Rel.Min.FranciscoFalcão.1ª
T.,j.em05.06.2007,DJ28.06.2007,p.880).
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Nessalinhadeintelecção,buscandoconferirunidade,coerênciae
completudeaosistemaporelepropostomedianteaLeidaAçãoCivilPúbli-
ca,entendeuolegisladorordinárioque,diantedamagnitudedasatribuições
conferidasaoMinistérioPúblico,deverialançarmãodenormapenalparaas-
segurar seu pleno exercício. 

Dessaforma,restaclaroquealeiturapromovidapelointérpreteaotipo
penalqueorasebuscaanalisarnãopodedar-sedemaneiraisolada,masem
consonânciacomasprópriasmissõesconferidasaoParquet,valedizer,de
maneirasistêmica,umavezque,“interpretarumanormaéinterpretarosis-
temainteiro,poisqualquerexegesecomete,diretaouobliquamente,uma
aplicaçãodatotalidadedoDireito,paraalémdesuadimensãotextual”(FREI-
TAS,2010,p.76).

Pode-seafirmar,noponto,que,paraoplenoexercíciodasatribuições
conferidasaoMinistérioPúbliconoâmbitodatutelacoletiva,oDireitoPe-
nal,porseapresentarcomoimprescindívelinstrumentodedefesadevalores
essenciaisàvidadohomememsociedade,nãopodepermanecerdistante.

2 Crimes praticados por Prefeitos Municipais
Ex vidodispostonoart.29,incisoX,daConstituiçãoFederalde198818,

o julgamento do Prefeito Municipal pelos crimes de responsabilidade propria-
menteditos,valedizer,pelosdelitoscomunsprevistosnoDecreto-leino201,
de27defevereirode1967,quecontamcomaprevisãodepenasprivativas
deliberdadeparaseusautores(SCARANCEFERNANDES,2002,p.138),epor
quaisqueroutrasinfraçõespenaisprevistasnoCódigoPenalouemleispenais
extravagantesocorrediretamenteperanteoTribunalcompetente19,sejaele
Estadual,Federal,MilitarouatémesmoEleitoral,nosexatostermosdaSúmu-
la702doSupremoTribunalFederal20.E,encerradoseumandatoeletivo,seja

18Veja-se:“Art.29.OMunicípioreger-se-áporleiorgânica,votadaemdoisturnos,comointerstício
mínimodedezdias,eaprovadapordoisterçosdosmembrosdaCâmaraMunicipal,queapro-
mulgará,atendidososprincípiosestabelecidosnestaConstituição,naConstituiçãodorespectivo
Estadoeosseguintespreceitos:[...]X–julgamentodoPrefeitoperanteoTribunaldeJustiça.”.

19Veja-seart.29,colacionadonanotaanteriordestetrabalho.
20Veja-seSúmula702:“AcompetênciadoTribunaldeJustiçaparajulgarPrefeitosrestringe-
-seaoscrimesdecompetênciadaJustiçacomumestadual;nosdemaiscasos,acompetên-
ciaorigináriacaberáaorespectivotribunaldesegundograu.”.
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pelodecursodoperíodo,pelaperdaoucassação,acompetênciaéimediata-
mentedeslocadaparaoórgãojurisdicionaldepiso,sendoconsideradosváli-
dostodososatosprocessuaisjárealizadosemsegundograudejurisdição21.

Deoutrovértice,oprocedimentoaplicávelvemestabelecidopela
Leino8.038,de28demaiode1990,comasalteraçõesquelheforamfei-
taspelaLeino8.658,de26demaiode1993,quecuidadoritoespecialna
açãopenaldecompetênciaorigináriadosTribunais,destacando-se,den-
treoutraspeculiaridades,anecessidade,paraorecebimentoourejeição
dadenúnciaouqueixa,danotificaçãodoacusadoparaoferecerresposta
noprazodequinzedias22. 

Caso o Prefeito denunciado não seja localizado ou crie embaraços para 
ocumprimentodanotificaçãopessoalserádeterminadaasuanotificaçãopor
editalparaque,noprazodecincodias,compareçaaoTribunaletenhavista
dosautos,agoraporquinzedias,comopropósitode,finalmente,apresentar
suaresposta,que,comosesabe,nãoémeramenteformal,poispodelevarà
rejeição da inicial acusatória23.

Adecisãoquerecebeourejeitaadenúncianãoémonocrática,masco-
legiada,cabendoàCâmaraCriminalrealizarojuízodeadmissibilidadedaacu-
saçãoemsessãodejulgamentoqueadmite,peloprazodequinzeminutos,
primeiroaoMinistérioPúblicoedepoisàdefesa,oexercíciodafaculdadede
sustentação oral.

 Recebidaadenúncia,dispõeaLeino8.038/1990,noart.7o24,queo
relatordesignarádiaehoraparaointerrogatório,mandandocitaroacusado
ouquereladoeintimaroórgãodoMinistérioPúblico,bemcomooquerelan-
teouoassistente,sehouver.

21E,deacordocomaSúmula164doSTJ,oPrefeitoMunicipal,apósaextinçãodomanda-
to,continuasujeitoaprocessoporcrimeprevistonoart.1ºdoDecreto-leinº201/1967.

22Veja-se:“Art.4o.ApresentadaadenúnciaouaqueixaaoTribunal,far-se-áanotificaçãodo
acusadoparaoferecerrespostanoprazodequinzedias.”.

23Veja-seart.4o,§2o:“Sedesconhecidooparadeirodoacusado,ouseestecriardificuldades
paraqueooficialcumpraadiligência,proceder-se-áasuanotificaçãoporedital,contendoo
teorresumidodaacusação,paraquecompareçaaoTribunal,emcincodias,ondeterávista
dosautospeloprazodequinzedias,afimdeapresentararespostaprevistanesteartigo.”.

24Veja-se:“Art.7o.Recebidaadenúnciaouaqueixa,orelatordesignarádiaehoraparao
interrogatório,mandandocitaroacusadoouquereladoeintimaroórgãodoMinistério
Público,bemcomooquerelanteouoassistente,seforocaso.”.
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Feitasessasnecessáriasobservações,tem-sequeoritoespecialestabe-
lecidopelolegisladorde1990merecereparoseadaptaçõesàrealidadeatual,
reconhecendo-secomoab-rogadasalgumasdisposiçõesdaLeino8.038/1990.

Malgrado a reforma processual imprimida ao Código de Processo Penal pela 
Leino11.719,de20dejunhode2008,nãotenhaalcançadoaLeino8.038/1990,
éforçosoconvirque,porcoerência,ointerrogatóriodoacusadodevedar-se,
agora,aofinaldainstrução,enãologoapósorecebimentodapeçaacusató-
ria,nostermosdoart.400dodiplomalegaladjetivo25,sobpenadenulidade.

Deoutrogiro,nãosejustifica,nosdiasdehoje,que,exercitadoodirei-
todedefesamedianteoefetivoatendimentoaodispostonoart.4o da lei de 
regência,providênciaque,emrigor,dá-secomaexpediçãodecartasdeor-
dem,cujoprazoparacumprimentoserevelaflagrantementedilatado,uma
vezrecebidaadenúnciaouaqueixa,sejadeterminadaacitaçãodoagoraréu
para,noprazodecincodias,apresentardefesaprévia.

Ora,oportunizaraodenunciadoduasdefesasescritas,umaantesdore-
cebimentodadenúnciaouqueixaeoutraapósaadmissãodaacusação,sig-
nificapostergaroiníciodainstruçãoprocessualúnicaeexclusivamenteem
decorrênciadacondiçãopessoaldoacusado.

E,nessalinhadeintelecção,nemmesmoodispostonosarts.513ese-
guintes do Código de Processo Penal26servedesustentaçãoàmanutenção
dessasistemática.Comosesabe,oart.513dodiplomaprocessualreproduz
oquedispunhaoCódigodeProcessoCriminalde1832paraaformaçãoda
culpa nos processos afetos a “crimes de responsabilidade de empregados 
nãoprivilegiados”,e,deacordocomJoséFredericoMarques(2009,p.368),

[...] não havia, outrora, o inquérito policial a não ser nos
crimes comuns:noscrimesfuncionais,oudelitos próprios, tal
formade investigaçãoou informatio delictinãoeraadmitida.
IncompreensíveléqueosautoresdoprojetodoatualCódigo
de Processo Penal não tenham atentado para isso e, em

25Veja-se:“Art.400.Naaudiênciadeinstruçãoejulgamento,aserrealizadanoprazomá-
ximode60(sessenta)dias,proceder-se-áàtomadadedeclaraçõesdoofendido,àinqui-
riçãodastestemunhasarroladaspelaacusaçãoepeladefesa,nestaordem,ressalvadoo
dispostonoart.222desteCódigo,bemcomoaosesclarecimentosdosperitos,àsacarea-
çõeseaoreconhecimentodepessoasecoisas,interrogando-se,emseguida,oacusado.”.

26Doprocessoedojulgamentodoscrimesderesponsabilidadedosfuncionáriospúblicos.
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consequência, tenham inserido em seus textos uma norma
obsoletacomoadoart.513,ondeatéemjustificaçãosefala,e
issosemnenhumpropósito.

Destarte,nãosendoadmitida,naquelaépoca,ainvestigaçãopreliminar
àproposituradaaçãopenalnoscrimesditosfuncionais,poder-se-iasustentar
anecessidade,porforçadacondiçãodosseusagentes,deprévianotificação
defensiva.Mas,atualmente,essarazãodesernãomaissubsiste,nostermos
deentendimentojásumuladopelocolendoSuperiorTribunaldeJustiça27. 

Assim,nãosejustifica,aqui,amanutençãodooferecimentodedefe-
sapréviaapósacitaçãodoacusado,máximediantedapossibilidadedese-
remalegadasquaisquerquestõesdeordemfáticaoujurídica,peloagente
denunciado,quandodasuanotificaçãoanterioraorecebimentodadenún-
ciaouqueixa.

Atentoànovasistemáticaprocessualpenalbrasileira,EugênioPacelli
(2014,p.788)asseveraqueasupressãodadefesaprévia,emsededecom-
petênciaoriginária,

[...] se justifica pelo afastamento do interrogatório da fase
inicial,resguardando-seoreferidoatoparaofinaldainstrução.
Tudoquepoderiaserditonadefesapréviadoart.8o (Leino 
8.038/90) poderia sê-lo, em maior amplitude, na resposta
escritaanterioraorecebimentodadenúnciaouqueixa.

Todavia,aquestãoaindaestálongedeserpacífica.
AuryLopesJr.(2014,p.963),tendocomopanodefundooritoespecial

previstonoCódigodeProcessoPenalparaoscrimespraticadosporservido-
respúblicoscontraaAdministraçãoemgeral,debruça-sesobreareforma
processualpromovidapelolegisladorde2008,paraentãoasseverarque,não
obstanteatendênciasejaaordinarização,

[...]apropostademesclarosritos,oportunizandoduasdefesas
escritas(emmomentosecomobjetosdistintos,poisaprimeira

27Veja-seSúmula330doSTJ:“Édesnecessáriaarespostapreliminardequetrataoartigo514
doCódigodeProcessoPenalnaaçãopenalinstruídaporinquéritopolicial”.



74 Justitia, São Paulo, 73 (207), jan./jun. 2016

buscaarejeiçãodaacusaçãoeasegunda,aabsolviçãosumária),
émaisbenignaparaoréuenãoacarretaráqualquernulidade
namedidaemqueaatipicidadeprocessualnãotrazconsigoa
violaçãodeumprincípioconstitucional.

 Deoutrovértice,afaseextrajudicialtambémguardasingularidades.
Atenta ao mandamento constitucional, no Estado de São Paulo, a Eg.
Procuradoria-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições e à vista das
manifestaçõesdaSubprocuradoria-GeraldeJustiçaJurídica,doCentrodeApoio
OperacionaldasPromotoriasdeJustiçaCriminais,edaCâmaraEspecializada
em crimes praticados por Prefeitos da Procuradoria de Justiça Criminal28,
editou o Aviso no 37/2011-PGJ, de 21 de janeiro de 2011, recomendando
aosmembrosdoMinistérioPúblicoque,recebendorepresentação,peçasde
informaçãoounotíciade fatoque,emtese, configuremcrimecujaautoria
seja atribuída à autoridade detentora de foro por prerrogativa de função,
aindaqueconstatadanocursodequalquer investigação,procedamao seu
encaminhamento imediato, ou de cópia das peças necessárias, mediante
manifestaçãofundamentadacomindicaçãodofatodelituoso,paraadoçãodas
providências cabíveis. Nessa quadra, a Eg. Corregedoria-Geral da Justiça do
EstadodeSãoPauloeditouoComunicadoGCno2.094/2010recomendandoaos
magistradosdeprimeirograuque,diantedessasmesmashipóteses,também
encaminhemàInstânciaSuperiorqualquerrepresentaçãoounotíciadaprática
de crime em tese29.

28 Protocolado no128.076/2010.
29E,deacordocomoAssentonº149doEg.TribunaldeJustiçadoEstadodeSãoPaulo,ten-
doemvistaanecessidadedefacilitaroprocessamentodeinquéritospoliciaisqueapurem
eventuaiscrimescomunsederesponsabilidadecometidosporprefeitosmunicipais,foi
delegadoaosJuízesdeDireitodasComarcasdoEstadoqueexerçamasfunçõesdeCorre-
gedoresdasDelegaciasdePolíciasobsuajurisdição,aprolação,nosmesmosinquéritos,
quedeverãoircomvistasaoórgãodoMinistérioPúblicodamesmaComarcaouVara,de
despachosdemeramovimentaçãodosmesmosfeitosoudeprorrogaçãodeprazos,des-
dequenãoenvolvamdecisões,operando-searemessaaesteEgrégioTribunaldeJustiça
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Veda-se,portanto,queinvestigaçõesdefatoscriminososcujaautoriapossa
serimputadaaPrefeitoMunicipalocorramemprimeirograudejurisdição,sejaela
deformaindependentepeloMinistérioPúblicooupelaPolíciaJudiciária,semque
sefale,aqui,empréviaautorizaçãojudicialcomocondiçãodeprocedibilidade30. 

Nessasenda,agrandedificuldadedeordempráticaqueseestabele-
ceconsistejustamenteemidentificar,diantedeumainvestigaçãocriminal
jáiniciadaemprimeirograudejurisdição,qualomomentoexatode,como
surgimento de indícios de autoria criminosa por agente detentor de foro por 
prerrogativadefunção,ofeitoserremetidoàSuperiorInstância.

Atítuloilustrativo,oSupremoTribunalFederal,emtemapertinenteaode-
nominadoEstatutodosCongressistas,decidiu-sepeloentendimentodeque,seo
nomedoparlamentaréapenascitadoemdepoimentos,nãohárazãosuficiente
paraqueainvestigaçãosejaimediatamentedeslocadaparaaCorteConstitucional31.

Sejacomofor,nãosepodeatribuirapechadenula,porvíciodecom-
petência,àinvestigaçãoconduzidapeloMinistérioPúblicooupelaPolíciaJu-
diciária,comsuporteemprimeirograudejurisdição,se,nocursodostra-
balhosinvestigatórios,sobrevieremelementosdeconvicçãoqueapontema
existênciadefundadosindíciosdeautoriacriminosaporagentedetentorde
foroporprerrogativadefunção.

Nessalinhadeintelecção,a6aTurmadoSTJ,nosautosdoHabeas Cor-
pus no269.043-PA(2013/0117367-1),sobarelatoriadaMin.MariaThereza
deAssisMoura,afastouaarguiçãodenulidadeemfeitoconduzidopelaPo-
líciaJudiciáriaqueseprestavaainvestigarapráticadecrimesdolososcontra
avidaeque,nodesenrolardosfatos,apontouindíciosdeautoriaporPre-
feito Municipal32.

somenteapóssuaconclusão.AindadeacordocomomesmoAssento,oMagistradopo-
deráconcederprorrogaçãodeprazos,nosinquéritos,emnúmerodequatro,nomáximo,
notempode120dias,e,apóstaisprazos,osautosdeinquéritodeverãoserremetidosao
Eg.TribunaldeJustiçaparaquesejamtomadasasprovidênciascabíveis.

30NadicçãodeEugênioPacelli(2014,p.786),“emboraoTribunalatuenasupervisãoeno
controledelegalidadedainvestigação,nãoháquesefalarnanecessidadedeautorização 
judicialparaainstauraçãodoinquéritopolicial.Supervisão,insista-se,nãoimplicatitularidade
acercadapertinênciaoucabimentodainvestigação,mastãosomenteocontroledesua
legalidade.”.

31 HC no82.647,DJde25.4.2003,Rel.Min.CarlosVelloso.
32Aementaoficialfoivazadanosseguintestermos:“PROCESSUALPENAL.PREFEITO.PRI-
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Dessaforma,tem-sequeoprocessamentodofeitoquebuscaapurare
eventualmenteimputaraoPrefeitoMunicipalapráticadocrimeprevistono
art.10daLeidaAçãoCivilPúblicadeve,necessariamente,obedeceraessasis-
temática,sendorecomendado,ainda,queoórgãodoMinistérioPúblicore-
quisitantetomeacauteladecolherdoprópriodestinatáriomanifestaçãoque
comproveorecebimentodaordem,talqualindicadonoAvisono126,de17de
marçode2005,daEg.Procuradoria-GeraldeJustiçadoEstadodeSãoPaulo33.

SÃOPREVENTIVA.NULIDADE.NÃOOCORRÊNCIA.GRAVIDADECONCRETA.MANUTENÇÃO
DOENCARCERAMENTOCAUTELAR.1–Nãosepodeacoimardenulaainvestigaçãolevada
aefeitopelapolíciajudiciáriaque,nodecorrerdostrabalhos,identificou,porviareflexa,
quandooalvoeramoutraspessoas,fortesindíciosdaparticipaçãonosfatos(homicídioe
tentativadehomicídio)dePrefeito.2–Asubmissãodoselementosdeprovaatéentãoco-
ligidosaoTribunaldeJustiça,forocompetenteporprerrogativadefunção,comexpressa
ratificaçãodaDesembargadoraRelatoradosatospraticadoseautorizaçãoexpressapara
continuarasdiligências,retiraqualquerdúvidasobrealisuraformaldasdiligênciaseda
prisãopreventivaporSuaExcelênciadecretada,comobasenaqueleacervo.Precedentes
desteSTJ.3–Aprisãopreventivanãosemostrailegalsedemonstradososseusrequisi-
tos,nostermosdoart.312doCódigodeProcessoPenal,notadamenteasuanecessidade
paraagarantiadaordempública,hajavistaagravidadein concretodosfatos,denotada
pelomodocomoperpetradasasaçõestidaspordelituosas.4–Notocanteaooutropa-
ciente,quenãotemforoprivilegiado,opedidoencontra-seprejudicado,poisaRelatora,
naorigem,reconhecendoasuaincompetência,revogou-lheaprisão,remetendoocasoà
VaradoJúri,noprimeirograudejurisdição.5–Habeas Corpus denegado em relação ao 
pacienteCARLOSVINÍCIUSDEMELOVIEIRAejulgadoprejudicadonotocanteaopaciente
CARLOSANTÔNIOVIEIRA.”.

33Veja-se:“OPROCURADOR-GERALDEJUSTIÇA,nousodasatribuiçõesquelhesãoconfe-
ridaspeloartigo19,incisoXII,alínea“c”,daLeiComplementarEstadualno734,de26
denovembrode1993,eapedidodoProcuradordeJustiçaLuizRoqueLombardoBarbo-
sa,coordenadordaAssessoriadeCrimesCometidosporPrefeitosMunicipais,órgãodo
GabinetedoProcurador-GeraldeJustiça,RECOMENDAaosPromotoresdeJustiçaqueas
representaçõesencaminhadasàProcuradoria-GeraldeJustiçacomunicandoaeventual
práticadocrimeprevistonoart.10daLeiFederalnº7.347,de24dejulhode1985(Leida
AçãoCivilPública)–“constituicrime[...]arecusa,oretardamentoouaomissãodedados
técnicosindispensáveisàproposituradaaçãocivil,quandorequisitadospeloMinistério
Público”–,sejaminstruídascomcópiadooficioencaminhadoaoPrefeitodoMunicípio,
comrecibofirmadopelodestinatáriooucertificaçãodequeaautoridadeserecusoua
aporsuaassinatura,deformaaficardemonstradasuaplenaeinequívocaciênciadare-
quisiçãodoMinistérioPúblico.”.
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3 O crime de desobediência à requisição emanada pelo Ministério  Público 
praticado por Prefeito Municipal

Comosesabe,oDireitoPenalganhavidaporintermédiodostipospenais.
NaconstataçãodeCláudioBrandão(2014,p.19),“Paraquealgumfato

ganherelevânciapenal,porconseguinte,énecessárioqueeleestejasubsu-
midoemumtipo;istosignificaqueolegisladortornapertinenteaodireito
penalumacondutaquandoamaterializaemumalei.”.

Destarte,évozcomumafirmar-sequeoDireitoPenalatualestáemcri-
se.Emoutraspalavras,esteramodoDireitonãoatendedemaneirasatisfa-
tória,nosdiasquecorrem,àsexpectativassociais.

Nessaquadra,MaximilianoRusconi(2005,p.2)chegaadizer: 

Es indudablequehoydeberíamosponerseriamenteenduda
lacapacidaddelderechopenalparacumplirlosobjetivosque
sepredicancomosupropiajustificación.Elderechopenaldebe
serunode losmecanismosdecontrol socialmás ineficientes
desdeelpuntodevista,incluso,deunarelacióncosto-beneficio.
Índicesinusitadosdeviolencia,frenteatanescasosresultados.

 JesúsMaríaSilvaSánchez(2012,p.5),porsuavez,afirma:

En efecto, es cierto que el Derecho penal, entendido como
potestad punitiva del Estado (Derecho penal en sentido
subjetivo, ius puniendi), fundamentada y limitada por la
existenciadeunconjuntodenormasprimariasysecundarias
(Derechopenalensentidoobjetivo),sehallaencrisis.Esésta
fundamentalmenteunacrisisde legitimación: secuestiona la
justificacióndel recursoporpartedelEstadoa lamaquinaria
penal, su instrumentomáspoderoso. Sinembargo,asimismo
sehallaencrisislallamada“cienciadelDerechopenal”:esésta
unacrisisde identidad,en laque locuestionadoeselpropio
modeloaadoptarysuauténticautilidadsocial,ytambiénuna
crisisde“legitimidadepistemológica”,devalidezcientífica.

Ora,se,porumlado,aaludidaineficiênciadoDireitoPenalde-
corre de verdadeira crise de legitimação social entre este ramo do Di-
reitoeosbensevaloresque,nolimiardoséculoXXI,emumEstado
DemocráticodeDireito,dever-se-iaproteger,poroutro,restainegável
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quegrandepartedainoperânciaaeleatribuídadecorrejustamenteda
péssimatécnicalegislativademonstradapelolegisladorpenalordiná-
rio na construção de tipos penais.

Toma-secomoexemplo,aqui,oconhecidotipopenalprevisto
noartigo4o,parágrafoúnico,daLeino7.492,de16dejunhode1986,
queestabeleceapenadereclusão,de2a8anosemulta,paraages-
tãofraudulentatemeráriadeinstituiçãofinanceira.

Subsumir condutas comissivas ou omissivas ao referido tipo pe-
nalprevistonaleiquedefineoscrimescontraosistemafinanceirona-
cional revela-se tarefa das mais ingratas34.

Nessalinhadeintelecção,aadequaçãotípicadacondutaverifica-
danocasoconcretocomocrimeprevistonoartigo10daLeidaAção
CivilPública,diantedosseuselementosnormativos,tambémrequer
cautelas,sobpenadeseverfrustradaapretensãopenalacusatória.

Odelitosub examinetrata,emsíntese,deespecialmodalidade
dedesobediência,etemcomoobjetojurídicoaadministraçãodajus-
tiçaeaautoridadedasrequisiçõesministeriais(ROCHAJÚNIOR,2006,
p.28-34).

Ocorreque,distanciando-sedaredaçãocontidanoDecreto-leino 
201/1967que,noart.1o,incisoXIV,in fine35,cuidadocrimededesobedi-
ênciaàordemjudicialporPrefeitoMunicipal,edopróprioCódigoPenal,
quetratadocrimededesobediênciaàordemlegaldefuncionáriopúbli-

34LuizRegisPrado(2007,p.182,grifodooriginal),aodebruçar-sesobreessetipopenal,ano-
taque“Critica-seaexpressãotemerária,utilizadapelolegislador,pois,comonãohouve
nenhumadistinçãonocasodeagestãotemeráriatrazerprejuízosoubenefícios,entende-
-sequeébastantesuaocorrênciaparaqueodelitoresteconfigurado.Aocontrário,aLei
1.521/1951(art.3o,IX)foimaisprecisa,tendoemvistaqueagestãoapenaspoderiaser
considerada temerária (ou fraudulenta),quandocausasseprejuízoparaosinteressados.É
claroque,agindodessaforma,olegisladorde1986desrespeitouoprincípiodalegalidade,
noaspectodataxatividadeoudeterminação,edeixouparaojulgadoradelimitaçãoexa-
tadesseconceito,ouseja,éocritériosubjetivoquedeveráserutilizadoparaprecisá-lo.”.

35Veja-se:“Art.1º.SãocrimesderesponsabilidadedosPrefeitosMunicipais,sujeitosao
julgamentodoPoderJudiciário,independentementedopronunciamentodaCâmarados
Vereadores:[...]XIV–negarexecuçãoaleifederal,estadualoumunicipal,oudeixarde
cumprirordemjudicial,semdaromotivodarecusaoudaimpossibilidade,porescrito,à
autoridadecompetente.”.
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co de forma ampla36,olegisladorordináriode1985cuidoudeinserir,no
tipodoart.10daLeino7.347/1985,aexpressão“dadostécnicosindis-
pensáveisàproposituradaaçãocivil”.

Nessaquadra,nabuscadoescorreitoexercíciodeadequaçãotípica,des-
delogosepodeinferirquenãoéqualquerrequisiçãodesatendidaemautosde
inquéritocivilquelevaráàimputação,aoAlcaide,docrimededesobediência
previstonaLeidaAçãoCivilPública.Valedizer,arequisiçãoexaradapeloParquet 
deveincidirsobre“dadostécnicosindispensáveisàproposituradaaçãocivil”.

E,aqui,cabeapergunta:oquesãodadostécnicosindispensáveisàpro-
posituradaaçãocivil?

Aresposta,àevidência,remeteaocasoconcreto.Nãosepode,deantemão,
estabelecerquaisdadossãoounãoindispensáveisàproposituradaaçãocivilpública.

Mais disso.
Ocrimepodeserpraticadoaindaqueaaçãocivilpúblicavenhaaser

ajuizada,pois,

Em razãonão sódoprincípiodaobrigatoriedade,que impõe
ao Ministério Público a defesa responsável dos direitos
metaindividuais, desde que presentes elementos fáticos
e jurídicos mínimos que demonstrem sua agressão, como
igualmenteematençãoàrelevânciadodireitomaterialenvolvido
(que, no caso da ação civil em análise, concerne a direitos
metaindividuais), oMinistério Público pode entender cabível
a propositura da ação mesmo sem os dados indispensáveis,
podendo fazer referência à requisição desobedecida na
petição inicial e pedir em juízo seja tentada a obtenção dos 
dados.Seessessãorealmenteindispensáveis,éporquesem
elesoMinistérioPúbliconãotemcomosaberseécasode
propositura de ação coletiva ou caso de arquivamento, e o
representantedoMinistérioPúblico,mesmosemterconvicção
plenamente formada, dada a desobediência a tal requisição,
pode preferir submeter o caso ao Poder Judiciário, com os
devidosesclarecimentos.(ROCHA,2006,p.28-34)

36Veja-se:“Art.330.Desobedeceraordemlegaldefuncionáriopúblico:pena–detenção,de
15(quinze)diasa6(seis)meses,emulta.”.
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Defato,assimcomooretardamento,arecusaouaomissãocriminosas
nãopodemjustificarapromoçãodearquivamentodoinquéritocivil,sendo
inegávelque,nestashipóteses,odelitoteráalcançadoasuaconsumação,
máximetratando-sedeinfraçãopenaldemeracondutaoudesimplesativi-
dadequenãofaznenhumaindicaçãoaresultadonaturalístico.

Detodaasorte,éforçosoconvirqueaexpressãodados técnicos apre-
sentadapelolegisladorordinárioreclamaqueasinformaçõesrequisitadas
peloórgãodoMinistérioPúblicoversemsobreesclarecimentosespecíficos
afetosadeterminadaarte,ofícioouprofissão.

ParaJosédosSantosCarvalhoFilho(2004,p.352-353),dadostécnicos

[...] sãoaqueles ligadosàarteouà ciência. São,na verdade,
os elementos que só podem ser coligidos por pessoas
que detenham o conhecimento artístico ou científico em
determinadasáreas.Exatamentepordeteremesseespecífico
tipo de conhecimento é que tais pessoas veiculam dados
dotadosdesingularparticularidade:aprecisão.

Essa,inclusive,aorientaçãodadapeloC.SuperiorTribunalFederal,por
sua5aTurma,nosautosdoRecursoEspecialno785.129-RS(2005/0160295-
8),julgadoem29dejunhode2006,sobarelatoriadoMinistroFelixFischer,
aoafirmarque“dadostécnicos”referem-se“aqualquerinformaçãodepen-
dentedeumconhecimentooutrabalhoespecífico,quesejapeculiardede-
terminadoofícioouprofissão”37.

37Aementaoficialfoipautadanosseguintestermos:“PROCESSUALPENAL.RECURSOESPECIAL.
CONTRARIEDADEAOSARTIGOS1oDOCP,381,INCISOIII,DOCPPE10DALEINo7.347/85.
AUSÊNCIADEPREQUESTIONAMENTO.MATÉRIAFÁTICO-PROBATÓRIA.EXPRESSÃODADOS
TÉCNICOS.I–Questõesnãoapreciadas,sequerimplicitamente,nov.acórdãoincrepado
desmerecemexameporausênciadodevidoprequestionamento(Precedentes/Súmulas
no282e356/STF).II–Nãoháviolaçãoaoart.381,III,doCPP,seadecisãocondenatória
expõeosmotivosdefatoededireitoemquesefundou.[...]IV–Aexpressão“dadostéc-
nicos”“se refere a qualquer informação dependente de um conhecimento ou trabalho es-
pecífico, que seja peculiar de determinado ofício ou profissão”,cf.RHCno12.359/MG,Rel.
Min.GilsonDipp,DJU de01/07/2002.V–Nocasoemtela,asinformaçõessolicitadaspelo
MinistérioPúblicoseenquadramnoconceitode“dadostécnicos”,umavezquedizemres-
peitoaosprocedimentosobservadosnarotinadefuncionamentodaPrefeituraMunicipal
deRioGrande/RS.Issoporqueosdadosrequeridossereferiam,v.g.,àcontratoscelebra-
dospeloMunicípio,sehouvelicitaçãoemdeterminadacontrataçãoetc.Recursoparcial-
menteconhecidoe,nestaparte,desprovido.”(grifodooriginal).
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E,nessasenda,hádeseconvirqueseremounãoasinformações
requisitadaspeloórgãodoMinistérioPúblicodados técnicossãomatériaque,
juntamentecomasdemaiselementaresdotipopenal,confunde-secomo
méritodacausaeque,portanto,devesercomprovadaaolongodainstrução
processual,nãopodendoservirdeobstáculoaorecebimentodadenúnciaque,
nosexatostermosdoart.41doCódigodeProcessoPenal,revele-seaptaà
instauração da relação processual.

Comefeito,oC.SuperiorTribunaldeJustiça,porsua6aTurma,nosautos
do HC no209.276-BA(2011/0131959-5),sobarelatoriadaMinistraMariaThe-
rezadeAssisMoura,deixoumuitoclarosermatériaatinenteàinstruçãosaber
seosdocumentosrequisitadospeloMinistérioPúblico,naquelecasoconcreto,
eram ou não dados técnicoseindispensáveisaomanejodaaçãocivilpública38.

Veda-se,pois,quesefaçaprejulgamentodacausapara,emmo-
mentoprocessualinadequado,inferir-se,diantedocasoconcreto,seos
dados técnicosnegadosaoMinistérioPúblicoeramindispensáveisou
nãoàproposituradaaçãocivilpública.

Veda-se,emsuma,quequestõesextrajurídicas,decunhomarca-
damentepolítico,interfiramnaescorreitaapreciaçãodaadmissibilida-
dedaacusaçãoeimpeçam,demaneiratotalmenteequivocada,opleno
exercíciododireitodeaçãopeloMinistérioPúblico.

Deve-seobservar,poroportuno,queessamesmaexegeseincide
sobreocrimededesobediênciaprevistonoart.8o,incisoVI,daLeino 

38Segueaementaoficial:“PROCESSUALPENAL.PREFEITO.RETARDONOFORNECIMENTODE
DADOSREQUISITADOSPELOMINISTÉRIOPÚBLICOPARAPROPOSITURADEAÇÃOCIVILPÚBLI-
CA.DENÚNCIA.INÉPCIA.NÃOOCORRÊNCIA.VIOLAÇÃODOBEMJURÍDICOTUTELADO.AFERI-
ÇÃO.MATÉRIAATINENTEÀINSTRUÇÃO.INCONSTITUCIONALIDADEDOTIPOPENAL.HABEAS
CORPUS.VIAIMPRÓPRIA.ORDEMDENEGADA.1.Nãoéineptaadenúnciaquedescrevesatis-
fatoriamenteosfatostidospordelituosos,narrando,demaneirasuficiente,aatuaçãodopa-
cienteouafaltadelaeasimplicaçõesdissodecorrentes.2.Emtalcontexto,estãosatisfeitosos
requisitosdoart.41doCódigodeProcessoPenal,possibilitandooexercíciododireitodede-
fesa.3.SaberseosdadosrequisitadospeloMinistérioPúblicoeramtécnicoseindispensáveis
àproposituradaaçãocivilpúblicaématériaaserdirimidanainstruçãocriminal,notadamen-
teporqueosdocumentosqueguarnecemosautosdestehabeascorpusnãosãosuficientes
paraessaaferição.4.Inconstitucionalidadedelei,nocasoconcretodoprópriotipopenal(art.
10daLeinº7.347/1985),nãoéassuntoasersuscitadoincidentalmentenohabeas corpus,via
célere,deíndolemandamental.Precedentes.5.Impetraçãodenegada.”.
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7.853/198939,quedispõesobreoapoioàspessoasportadorasdedeficiên-
cia,esobreocrimededesobediênciainsculpidonoart.100,incisoVI,daLei
no10.741/200340(EstatutodoIdoso),porapresentarem,ambosostipos
penais,aexpressão“dadostécnicos”,devendoserobservado,diantede
aparenteconflitodenormas,oprincípiodaespecialidade41,máximese
seconsiderarqueassançõespenaisprevistasnosrespectivospreceitos
secundáriossãodistintas.

Oelementosubjetivodotipoéodolo,valedizer,avontadelivreecons-
cientederecusar,retardarouomitirdadostécnicosindispensáveisàpropo-
situradaaçãocivilpúblicapeloParquet,elementovolitivoquenãopodeser
sumariamenteexcluídopelameradelegaçãodoefetivocumprimentoàor-
demministerial,peloAlcaide,aosseussubordinados.ComochefedoPoder
ExecutivoMunicipaleinequívocodestinatáriodaordemlegalemanadapelo
Parquet,aindaquehajadelegaçãodoseuefetivoatendimento,éinegável
quecompeteaopróprioPrefeitofiscalizarseutempestivocumprimento,sob
penadesefalar,aqui,emconcursodepessoas.

Essa,inclusive,aorientaçãodadaporJuarezTavares2012,p.321,quan-
do,tratandodarelevânciapenaldaomissãonoâmbitodaAdministraçãoPú-
blica,afirmaque“seochefeordenaqueosubordinadorealizeumatarefa,
devefiscalizarsuaexecuçãoparaqueessanãovenhaalesarbemjurídicoda
própriaadministraçãooudeterceiro”).

Valedizer,sendoodestinatáriolegaldarequisição,competeaopróprio
Alcaide,emcasodemerasubstituiçãodasuaefetivaexecução,exercerseu
deverdevigilância,máximeseseconsiderarquedessadelegação,àevidên-
cia,nãoparticipaoParquet.

39Veja-se:“Art.8o.Constituicrimepunívelcomreclusãode1(um)a4(quatro)anos,emul-
ta:[...]VI–recusar,retardarouomitirdadostécnicosindispensáveisàproposituradaação
civilobjetodestaLei,quandorequisitadospeloMinistérioPúblico.”.

40Veja-se:“Art.100.Constituicrimepunívelcomreclusãode6(seis)mesesa1(um)anoe
multa:[...]V–recusar,retardarouomitirdadostécnicosindispensáveisàpropositurada
açãocivilobjetodestaLei,quandorequisitadospeloMinistérioPúblico.”.

41LembraAssisToledo(1994,p.51,grifodooriginal)que,“Seentreduasoumaisnormas
legaisexisteumarelaçãodeespecialidade,istoé,degêneroparaespécie,aregraéade
queanormaespecialafastaaincidênciadanormageral.Considera-seespecial(lex spe-
cialis)anormaquecontémtodososelementosdageral(lex generalis) e mais o elemen-
toespecializador.”.
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Nessaordemdevalores,aocontráriodosustentadoporjuristasdere-
nome42,nãosehádefalar,in casu,naaplicaçãodoprincípiodaconfiança,que
encontra o seu fundamento material no princípio da autorresponsabilidade 
(DIAS,2001,p.365),comocritériolimitadordodeverconcretodecuidado43.

Aqui,éforçosoreconhecerqueaconfiançanãosesobrepõeao
especialdeverdecontrolequetodomandatáriopopularexercesobre
oprocederdeseussubordinados,notadamenteporque,comosintetiza
HelyLopesMeirelles(2006,p.711):

ComogovernantedoMunicípio,oprefeitoéseurepresentante
legalecondutordosnegóciospúblicos locais;comochefedo
Executivo,éaautoridadesupremadaAdministraçãoMunicipal,
tendo preeminência sobre todas as demais. A preeminência
do prefeito na Administração local decorre naturalmente da 
sua situaçãodechefedoPoderExecutivo,detentorde todos
os instrumentos de ação de que dispõe o Município para a
realizaçãodeseusfins.

42Portodos,veja-seGilbertoPassosdeFreitas(2015,p.311-320),aoafirmarqueseriao
caso,porexemplo,“deumdiretordeumarepartiçãoque,atendendoàrequisiçãodo
MinistérioPúblico,determina,aofuncionárioencarregadodeumsetor,ofornecimen-
todosdadossolicitadoseeste,dolosamente,deixadeconsignarcertosdados.Elenão
responderiapelocrime.Omesmosedarianocasoemqueofuncionárioencarregadode
receberasrequisiçõeseofíciosendereçadosàautoridadesuperior,nãoosencaminheo
ofíciorequisitóriodoMinistérioPúblicoàpessoaaoqualfoiendereçado.Estanãopode-
ráserresponsabilizada.”.

43LembraJuarezTavares(2009,p.313)que“Oprincípiodaconfiançafoidesenvolvidopela
jurisprudência,especialmente,nodireitodetrânsito.Hojetemaplicaçãomaisampla,es-
tendendo-seatodosossetoresemquehajaumaatuaçãoconjunta,ouseja,atividadesco-
munitáriasouemdivisãodetrabalho.Algunsautores,inclusive,comoJakobs,outilizam
comocritériogeraldeimputação.Segundoesteprincípio,todoaquelequeatendeade-
quadamenteaocuidadoobjetivamenteexigido,podeconfiarqueosdemaiscoparticipan-
tesdamesmaatividadetambémoperemcuidadosamente.Aconsequênciadaaplicação
destepensamentonodireitopenalseráadeexcluiraresponsabilidadedosagentesem
relaçãoafatosqueseestendamparaalémdodeverconcretoquelheséimpostonascir-
cunstânciasenascondiçõesexistentesnomomentoderealizaraatividade.”.
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Deoutrovértice,inexistindoaprevisãodamodalidadeculposa,casoa
desobediênciasejacausadapormeranegligência,nãoháquesefalarnaprá-
ticadecrime.Éocaso,v.g.,damomentâneadesestabilizaçãoadministrativa
verificadanoiníciodemandatoseletivos.Aoiniciarsuagestão,nãoéinco-
mumqueoPrefeitoMunicipalaindanãotenhaocompletodomíniodamá-
quinaadministrativa,desconhecimentoque,porvezes,podelevaraonão
atendimentodarequisiçãoministerial.

Todavia,éforçosoreconhecerque,comojáadiantado,essadesesta-
bilizaçãoadministrativadevesermomentânea,enãoduradoura.Valedizer,
deveseraexceção,enãoaregra.Adesídiareiterada,notadamenteempe-
ríodoestáveldaAdministraçãoPúblicaMunicipal,quandooAlcaidejáreúne
plenascondiçõesdeconhecercomsegurançaoaparatoqueseencontrasob
seus cuidados traduz-se em conduta dolosa e autoriza a sua responsabiliza-
çãopenalpelapráticadoart.10daLeidaAçãoCivilPública.

4 A correlação com a improbidade administrativa
Comosesabe,aLeino8.429,de2dejunhode1992(LeideImprobidade

Administrativa),tutelaaprobidadeadministrativapormeiodetrêsespécies
deatosdeimprobidade,e,paracadaumadelas,“aleiarrolaexemplificati-
vamentecertassituaçõesoucondutas(reveladaspelaexpressãoe notada-
mente),poisocaput dos arts. 9o,10e11jádefinemnoqueconsistemessas
espéciesoumodalidades”(MARTINSJUNIOR,2009,p.207).

Destarte,noartigo11,aLeino8.429/1992cuidadosatosdeimprobida-
deadministrativaqueatentamcontraosprincípiosdaAdministraçãoPública,
valedizer,dascondutasqueimpliquemqualqueraçãoouomissãoquevioleos
deveresdehonestidade,imparcialidade,legalidadeelealdadeàsinstituições.

E,nessaquadra,extrai-sedoart.11,incisoII,dareferidaLei,quecons-
tituiatodeimprobidadeadministrativaretardar ou deixar de praticar, inde-
vidamente, ato de ofício.

Assiméque,aoladodapráticadocrimeprevistonoart.10daLeida
AçãoCivilPública,nadaimpedeque,nasearaprópria,adesobediênciado
AlcaideàrequisiçãodoMinistérioPúblicotambémautorizeainstauraçãode
investigaçãodestinadaàdemonstraçãodoatodeimprobidadeadministrati-
vaaquisublinhado.

Destaque-se,poroportuno,queoadvérbioindevidamente empregado 
pelolegisladorde1992reclama,talqualoelementosubjetivodotipoprevis-
tonoart.10daLeidaAçãoCivilPública,consciênciaevontadederetardar
oudeixardepraticaroatodeofício.
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Há,pois,claracorrelaçãoentreocrimeeoatodeimprobidadeadmi-
nistrativa.Nessecaso,naponderaçãodeEuricoFerraresi(2011,p.131),

Urge responsabilizar o agente público pela omissão,
identificando-o pessoalmente para o fim de alijá-lo da
Administração Pública. Geralmente as justificativas para a
omissão consistem nas mesmas teses de sempre: falta de
condições para fiscalizar, ausência de recursos etc., quando,
a bem dizer, a omissão decorre de atividade ilícita do
administrador,queprefereevitartomarmedidasimpopulares
aperderseuseleitores,mesmoquedaomissãoadvenharisco
àcoletividade.Administraréaplicaraleideofício.Impossível
sustentarodesconhecimentodaobrigaçãodeatuar.Pormais
despreparadoquesejaomembrodoPoderPúblico,obrigado
atomarasmedidaspreventivas,écertoquesevêassessorado
por técnicos, inclusive da área jurídica. Manifesto, assim, o
dolo,semprequeretardaoudeixadepraticaratodeofício,em
ofensaaosprincípiosdaAdministraçãoPública.

Indisfarçável,portanto,queoefetivocombateàindevidadesobediên-
ciapatrocinada,emtese,peloAlcaide,deve,necessariamente,percorrera
responsabilizaçãopelapráticadeduasmodalidadesdeilícito,valedizer,oilí-
cito penal e o ilícito civil. 

Conclusão
Aceita-seque,emumEstadoDemocráticodeDireito,apenasbensju-

rídicosdeextremorelevoparaasadiaconvivênciasocialpodemserobjeto
deatençãodolegisladorpenalordinário.

Ocorreque,concretizaroconteúdomaterialdodelitoimplica,àevi-
dência,exercitarinequívocosjuízosdevalor.

Assimsendo,atransposiçãodoconceitoabstratodebemjurídico-pe-
nalparaaconcretizaçãodosbensevaloresqueolegisladorestáautorizado
e,porvezes,atéobrigadoacriminalizarreclamaanecessidadedeseope-
raruminstrumentoidôneocapazdeservir,comsegurança,deparâmetroao
sistema penal.

Nessasenda,éjustamenteaConstituiçãoFederalqueassumetalcon-
dição,atuandocomolimitenegativodoDireitoPenal,“postoqueseráadmi-
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tidatodacriminalizaçãoquenãoatentecontraotextoconstitucional”(PON-
TE,2008,p.164).

Destarte,acriminalizaçãodecondutasqueimportemnarecusa,nore-
tardamentoounaomissãodedadostécnicosindispensáveisàpropositurada
açãocivilpública,quandorequisitadospeloMinistérioPúblicoaosPrefeitos
Municipais,encontraamparonaCartaPolíticade1988que,commuitaclare-
za,confiouàInstituiçãooespecialmisterdedefenderopatrimôniopúblicoe
social,omeioambienteeoutrosinteressesdifusosecoletivos.

Paratanto,restaevidenciadoqueéjustamentenessemodelodeEs-
tadoqueoDireitoPenalrevelasuaduplaface,pois,porumlado,esteramo
doDireitoassumepapelclaramentevoltadoarestringirliberdadespúblicas
e,poroutro,apresenta-secomoimprescindívelinstrumentodepromoçãoe
efetivaçãodosdireitosfundamentais.

Essaverdadeirasimbioseexistenteentreaefetivadefesadosdireitos
transindividuaiseanecessidadedesesocorrerdenormapenalqueassegure
aoMinistérioPúblicooescorreitoexercíciodesuasprecípuasfunçõesreclama,
emúltimaanálise,quesefaçasériaecomprometidaexegesedoart.10daLei
daAçãoCivilPública,sobpenadesevercomprometidotodoosistemajurídi-
coconstruídoparaaefetivaçãodosdireitosfundamentaise,porconseguinte,
aeficáciairradiantedanormahipotéticafundamentalqueaeleorienta.
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Questões Atinentes ao Júri

RonaldoBatistaPINTO*
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• RESUMO:Oartigotratadequestõespalpitantesalusivasaoprocedimento
doTribunaldoJúri,inauguradascomareformaprocessualde2008,mas
queaindageramintensosdebatesnadoutrinaenajurisprudência.
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Introdução 
Adespeitodotempotranscorridodesdeareformade2008,queintro-

duziuprofundasalteraçõesnasistemáticadoJúri,nemporissoalgunstemas
deixaramdeinspirardebatesintensos.Daídecorreoobjetivodestetrabalho,
queanalisaquestõescontroversas,todasrelacionadasaoprocedimentodoJúri.

1 A constitucionalidade da decisão de impronúncia
Sãorespeitáveisascríticasformuladasàsentençadeimpronúnciano

pontoemque,nostermosdoparágrafoúnicodoart.414doCódigodePro-
cessoPenal,prevêareaberturadoprocessoemfacedosurgimentodenovas
provas.Haveria,aqui,afrontaaoprincípioquevedaone bis in idem,oqual
proíbe alguém ser julgado duas vezes pelo mesmo fato. 

EsseéoentendimentodeVicenteGrecoFilho(2000,p.122),aseconferir:

Nocasodeimpronúncia,enquantonãoextintaapunibilidade,
poderá, em qualquer tempo, ser instaurado processo contra
o réu, sehouverprovanova;no casodeabsolvição sumária,
ocorre a coisa julgadamaterial,queéabsolutaesoberanaem

*PromotordeJustiçanoEstadodeSãoPaulo.Professoruniversitário.MestreemDireitopela
UniversidadeEstadualPaulista(Unesp).
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favordo réu.Taldistinção,porém,é inadmissívelem facedo
princípio constitucional do ne bis in idem, ou seja, ninguém
poderá ser processado penalmente duas vezes pelo mesmo
fato.Considerandoque,na impronúncia,acogniçãodo juizé
tambémplenaeprofunda,namedidaemquedeveexaminar
asprovasdosautosenãoseconvencerdaexistênciadocrime
eindíciodequesejaoréuoseuautor,nãotemsentidoquese
continueaaceitarqueoréunãotenhasidoprocessado,quer
nosentidoteórico,quernosentidoprático,detodososônus
que tal situação acarreta para o acusado, inclusive no plano
moral.Nãoéargumentojurídicodizer-sequeo“homicídioéo
crimerei”.Qualquercrimepodeseratribuídoàcompetênciado
júrienãoserporissoqueoseujulgamentoporfaltadeprova
dofatoouautoriaresultenapossibilidadedenovoprocesso,
havendonovasprovas.

Demaisdisso–outracrítica–dizrespeitoaofatodequeapossibilidade
derevisãodasentençadeimpronúncia,comaconsequentereaberturado
processoemfacedosurgimentodenovasprovas,prestar-se-iacomoverda-
deira espada de Dâmoclesapendersobreacabeçadoréuque,aqualquer
momento,poderiaverreabertooprocesso,emfrancaviolação,inclusive,ao
princípiodapresunçãodeinocência(RANGEL,2007,p.182).

Ousamosdiscordardessesrespeitáveisentendimentos.Deseanotar,
desdelogo,queemfavordaleiháumapresunçãoquemilita,invariavelmente,
nosentidodesuaconstitucionalidade.Éoqueconsistenochamadoprincí-
pio da constitucionalidade das leis,peloqualoatonormativosomenteper-
desuaeficáciaevalidademedianteumadeclaraçãojudicialquedeclaresua
desconformidadecomaConstituição.NaliçãodeclássicadeLuísRoberto
Barroso(2009,p.193):

[...] oprincípiodapresunçãodeconstitucionalidadedosatos
doPoderPúblico,notadamentedasleis,éumadecorrênciado
princípio geral da separação dos Poderes e funciona como fator 
deautolimitaçãodaatividadedoJudiciário,que,emreverência
à atuação dos demais Poderes, somente deve invalidar-lhes
os atos diante de casos de inconstitucionalidade flagrante e
incontestável. 
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Porcontadesseprincípio,portanto,somenteseforpatenteaincons-
titucionalidadeeladeveserdeclarada,emsituaçõesnasquaisnãosepossa
interpretá-laemconsonânciacomaCarta,sobpenadeindevidaingerência
noPoderLegislativo.ComoobservaJoãoPedroGebranNeto(2002,p.108):

[...] o intérprete deve tentar extrair validade das leis e dos 
atos normativos do Poder Público sempre que possível, só
declarandosuainconstitucionalidadequandoestaforflagrante
eincontestável.Adeclaraçãodeinconstitucionalidadesempre
émedidaexcepcionalmenteadotada,porqueimplicarestrição
aoexercíciodeatividadelegítimadeoutroPoder.

Imaginar-se,destarte,queapossibilidadedereaberturadoprocesso,
previstanoparágrafoúnicodoart.414doCPP,violariaoprincípio do ne bis 
in idem,seriaignorarosdireitosindividuaisdavítimaeodireitoàsegurança
daqualétitularasociedade,amboscomassentoconstitucionaletãocaros
quantoodireitodoréuemnãoseverprocessadoduasvezespelomesmo
fato.Essaformulaçãonosparecebastanterazoável,capazdepreservarapre-
sunçãodaconstitucionalidadedodispositivo,poissopesaambososdireitos,
demodoaprevalecerapossibilidadedereaberturadoprocesso,sobretudo
quandosecuidadecrimegravíssimo,poratentarcontraobemjurídicomais
valioso–avida–,areclamarforteatuaçãoestatalemseucombate.

Mesmoaafirmaçãonosentidodequeoréuseriaprocessadoduasvezes,
pelomesmofato,mereceumareflexãomaisaprofundadaeguardapertinên-
ciacomapróprianaturezajurídicadadecisãodeimpronúncia.Comefeito,
emboraimpugnávelpormeiodeapelação,segundoaredaçãoatualdoart.
416doCPP,continuamosaentenderseranaturezajurídicadessadecisãoin-
terlocutóriamista,deconteúdoterminativo,poisencerraumaprimeirafase
doprocesso,semingressarnomérito.Ora,senãoháinvestigaçãosobreo
mérito,tarefaquecabeexclusivamenteaoJúri,nadaimpedearediscussão
dacausa,sobretudoquandoolegisladorteveocuidadodeexigiraofertade
outradenúnciaouqueixa,emfacedosurgimentodenovasprovas(art.414,
parágrafoúnico,doCPP),preservando,assim,ocontraditórioeaamplade-
fesadoacusado.Oqueoscríticosnãoexplicaméaformadesolucionarahi-
pótesenaqual,inicialmenteimpronunciadooréu,porquenãolocalizadoo
corpodavítima,estevenhaposteriormenteasurgir.Sobretudoquandonos-
soDireitonãoadmiteachamadarevisãocriminalpro societate.FicariaoEs-
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tadoimpedidodeagiremtãoclamorosasituação?Haveráquemafirme
que,emoutrassituações,cuidando-sedecrimesquenãosãosejamda
competênciadoTribunaldoJúri,podeocorreromesmo,istoé,umavez
absolvidooréu,comotrânsitoemjulgadodasentença,nadamaispo-
deráserfeito.Éverdade,masnenhumcaso–insistimos–dirárespeito
acrimedetamanhagravidadecomoaquelesquesãolevadosaoJúri,a
exigir,emseutrato,especialcuidadodolegislador.

Apropósito,nãotemosdúvidaemafirmarque,naprática,eventual
remoçãodomundojurídicodessedispositivo,porqueinconstitucional,
implicariainegávelprejuízoaosréus.Issoporqueninguémignoraoca-
ráterdeexcepcionalidadedasentençadeabsolviçãosumária,porsub-
trairdoJúri(seujuiznatural,segundoaConstituição),ojulgamentodos
crimesdolososcontraavida.Emoutrostermos,situaçõesnasquaiso
réuseriaimpronunciado,comaextinçãodessaespéciededecisão,in-
variavelmenteredundariamnapronúncia,levandooagenteaJúri,su-
jeitando-oaumacondenaçãodespidadeprovas,passíveldeocorrência
anteainexistênciademotivaçãodasdecisõesdoConselhodeSenten-
çaededefinitividade,emfacedoprincípioconstitucionalquegarante
a soberania do decisum.

Tambémnãocomungamosdatesepelaqualadecisãodeimpro-
núnciaacarretarianumasituaçãodeincertezaparaoréu,dadaapossi-
bilidadedereaberturadoprocessoque,deresto,afrontariaoprincípio
dapresunçãodeinocência.Primeiro,porqueapossibilidadedereaber-
turadoprocessosofreumalimitaçãotemporal,namedidaemqueper-
duraenquantonãoverificadaaprescrição.Passadoesselapso,nãoé
maispossívelfalar-seemnovoprocesso.Segundo,pelofatodequenão
serátodaequalquerprovaqueautorizaráoutradenúnciaouqueixa,mas
somenteaquelaprovanova,formalousubstancialmentenova.Terceiro,
emrazãodequeoréunãosofrequalquercondenação,podendo,ainda,
serabsolvidopeloJúri,casoanovaacusaçãoredundeempronúncia.

Aliás,aseprivilegiaresseentendimento,tem-seumasituaçãomui-
tomaisgraveaoréunoart.366doCPP,quando,citadoporedital,não
compareceetampoucoconstituidefensor.Aquiocorreainterrupçãodo
lapsoprescricional,comasuspensãodoprocesso(perdurando,assim,a
situaçãodeincerteza),mascomumfatoragravante,queconsisteexata-
mente na possibilidade da decretação de sua prisão preventiva. Apesar 
disso,aoquesaibamos,ninguémjamaissustentouainconstitucionali-
dadedessedispositivo,saudado,aorevés,comosalutaraoréu,porim-
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pedirsuacondenaçãomesmoignorandoaexistênciadoprocesso-crime.
Estassãoasrazõespelasquaisnãovislumbramosinconstitucionalidade
nadecisãodeimpronúncia.

2 Inovação na tréplica
Questãoaltamentepolêmicaimportaemavaliarse,noprocedimen-

todoJúri,maisprecisamentenatréplica,podeadefesatrazeraodebate
tesejurídicaatéentãoinédita.Suponhamos,assim,quealinhadefensiva
venhasedesenvolvendonosentidodanegativadeautoria.Poderiaadefe-
sa,jánatréplica,inovarafimdesustentaralegítimadefesa?Arespeitode
talquestãodesenvolveremosessasbreveslinhas.

Poisbem.Adoutrinamaisantiganãocuidoudamatériae,amais
moderna,mostra-sedividida.Tambémnajurisprudênciaamatérianãoé
tranquila.Pelaimpossibilidadedeseinovar,natréplica,atesedefensiva,
confiram-se:RT 602/393e485/299.Emsentidocontrário,admitindoaino-
vação,vejamosRT696/331,661/269e630/303.

Emborareconhecendoodebatequesedesenvolveemtornodaques-
tão,entendemossermesmoincabíveldeferir-seàdefesaapossibilidadede,
natréplica,invocartesenova,atéentãonãoventiladanosdebates.

Osargumentosemsentidocontrário,quandoadmitemainovação,
sãobasicamenteosseguintes:

a)oprincípiodocontraditório,deíndoleconstitucional,garanteapos-
sibilidadedeapartecontráriasemanifestararespeitodealguma
provanovaoufatonovosurgidonotranscursodoprocesso,mas
nãoobrigaaoitivadoex adverso se a novidade se referir a teses 
jurídicas.Tantoque–argumentamosqueadmitemainovação–
noprocedimentocomum,comojulgamentoafetoaumjuiztoga-
do,sesurgirnovateseinvocadapeladefesaemsuasalegaçõesfi-
nais,cumpriráaomagistradoproferirasentençaenãodeterminar
opronunciamentodoórgãoacusatório;

b)vigoranoprocedimentodojúrioprincípiodaplenitude da defe-
sa,demaiorabrangênciadoqueameraampla defesa. Por con-
tadisso,nenhumobstáculodevesertolerado,capazdeafrontar
esseprincípio,queautorizaasustentaçãodequalquertese,atodo
momento,desdequeemfavordoréu.Chegou-seaafirmarque“o
MinistérioPúblico,sim,temqueabrirojogo.Oréupodesurpre-
enderoMinistérioPúblico”(STJ,RE5.329-GO,6aTurma,votodo
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min.VicenteCernicchiaro,j.em31.8.1992).Porém,ésalientadoque,
ojuiz,percebendoqueatesenova,porilógica,écapazdeprejudicar
oréu,devedá-loporindefeso,dissolvendooConselhodeSentença;

c)apossibilidadedeapartesconcedidosaoórgãoacusatório,restabele-
ceocontraditório;

d)aacusaçãojamaispoderáalegartersidotomadadesurpresa,pois
cabe a ela preverosargumentosqueserãoutilizadospeladefesa(RT 
693/331).

Comadevidavênia,pareceequivocadaessaargumentação.Épreciso,
inicialmente,averiguaroalcancedoprincípioconstitucionaldocontraditório.
Segundoensinaadoutrina,ocontraditórioseconstituina“ciênciabilateral
dosatosetermosprocessuaiseapossibilidadedecontrariá-los”,naexatalição
deJoaquimCanutoMendesdeAlmeida(1973,p.80).Vê-se,portanto,quea
preocupaçãodesseprincípioédegarantiraigualdadeentreaspartes.Ames-
maarmaqueseconcedeaumapartedevetambémserconcedidaaoutra,de
modoagarantiraabsolutaigualdadeentreambas.Comefeito,comodestaca
VicenteGrecoFilho(2000,p.63),nocontraditório“todososatosdoprocesso
devemserrealizadosdemodoqueapartecontráriapossadelesparticiparou,
pelomenos,possaimpugná-losemcontramanifestação”.Daídiscordamosde
queanecessidadedaaudiênciabilateral,tãocaraaosromanos(audiatur et al-
tera pars),refira-seapenasafatosouprovasnovasenãoatesesjurídicasno-
vas.Umatesejurídica,atéentãoinédita,surgidanoplenárioapenasnatrépli-
ca,nãodeixadeserumfato novoe,assim,deveriapermitiramanifestaçãoda
partecontrária.Máximequandosesabeque,noJúri,osjuradosjulgam,basi-
camente,questõesdefatoenãodedireito.DaíaoportunaliçãodeGiovanni
Leone,citadoporDemercianeMaluly(2014, p.46),paraquem“oprincípiodo
contraditórioconsistenodeverimpostoaojuizdeouvirtodasaspartes,asse-
gurando-lhesqueintervenhameexponhamsuasrazõesdeconvencimento”.
Reiteremos:oprincípiodocontraditóriodeterminanãoapenasaaudiênciada
partecontráriasobrefatoouprova,indoalémparagarantiraamplamanifes-
taçãoarespeitodequalquerpontododebate,quersetratedequestãofáti-
caoujurídica.ArestodoSuperiorTribunaldeJustiça(STJ)emquefoirelatoro
Min.SálviodeFigueiredo,colocabemamatéria: 

[...] o princípio do contraditório, com assento constitucional,
vincula-se diretamente ao princípio maior da igualdade 
substancial, sendocertoqueessa igualdade, tãoessencialao
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processo dialético, não ocorre quando uma das partes se vê
cerceadaemseudireitodeproduzirprovaoudebateraquese
produziu (Informativo do STJ no1/378).

Senãohápossibilidadedessamanifestação,sobpenadetornar-seinfin-
dávelodebate,entãoquenãoseadmitasuautilização,evitando,assim,tomar
de surpresa a acusação. 

Acomparaçãoquesepretendeestabelecerentreoprocedimentocomum
noqualojuiznãodeveabrirvistaàacusaçãoparasemanifestarsobreteseju-
rídicanovasuscitadapeladefesaeoprocedimentodoJúri,éabsolutamente
equivocada.Primeiro,porque,naprática,quasesempreosjuízes,preocupados
comaigualdadeprocessual,facultam,sim,àacusaçãoapossibilidadedesema-
nifestarsobrequestãojurídicanovatrazidapeladefesaemsuasalegaçõesfi-
nais.Segundo,pelofatodequeumadecisãodalavradeumjuiztogadorevela
contornoscompletamentediversosdaquelaproferidapeloConselhodeSentença.
Ora,osjurados,leigosquesãonascoisasdoDireito,decertoseimpressionarão
muitomaiscomumatesejurídicanovatrazidapeladefesa,sobretudoquando
apresentadaporúltimoesemapossibilidadedecontestaçãopelaacusação.Já
aojuiztogadooineditismonãoacarretaráalteraçãoalgumaemsuaconvicção.
É,portanto,incabívelaanalogiaquesepretendefirmarentreasduassituações,
umavezquefincadasempressupostosdistintos.

Tambémnãoaproveitaosegundodosargumentoselencadosemfavor
dapossibilidadedeinovação,quesefundanoprincípiodaplenitudededefe-
sa,demaiorabrangênciasecomparadoàampladefesa.Valeatentar,deinício,
queosconstitucionalistas,emsuamaioria,nãoidentificamqualquerdistinção
entreosprincípiosdaplenitudededefesa,previstoparaoprocedimentodo
Júrieodaampladefesa,exigidoparaosdemaisprocedimentosjudiciais.As-
sim,CretellaJúnior(1992,p.469)ensina: 

[...] a plenitude de defesa do réu, ou acusado, diante do
conselho de sentença e do juiz que preside ao julgamento,
éprincípioque,fixadono iníciodoart.5o,XXXVIII, “a”,desta
Constituiçãode5deoutubrode1988,maisadianteserepete,
emincisodomesmoart.5o sob noLIV(“ninguémseráprivado
da liberdade semodevidoprocesso legal”)e sobnúmeroLV
(“aosacusados,emgeral,sãoasseguradosocontraditórioea
ampladefesa”).
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AlexandredeMoraes(2013,p.307),porsuavez,assenta:

[...] a plenitude de defesa encontra-se dentro do princípio 
maiordaampladefesa,previstonoart.5o,LV,daConstituição
Federal.Alémdisso,conformesalientePontesdeMiranda,na
plenitudededefesainclui-seofatodeseremosjuradostirados
de todas as classes sociais e não apenas de uma ou de algumas. 

JáFernandodaCostaTourinhoFilho(2013,p.21),comentandoesse
princípioaotratardoJúri,relacionaváriasdesuasmanifestações,como
aimpossibilidadedealguémserprocessadosemdefensor,danecessida-
dedapenaseraplicadaapenasporumjuiz,dapossibilidadequesecon-
fereaoréudeinterporrecursos,deserouvidoapósaacusação,deser
intimadodasdecisõesetc..Ora,todosessesexemplosdeexercícioda
plenitudededefesaseaplicam,igualmente,aoprincípiodaampladefe-
sa.Aliás,nãoseentendeporarazãopelaqualoconstituinteteriaoptado
por uma defesa plenaparaoJúriesecontentado,paraosdemaisproce-
dimentos,comumadefesaampla,ferindooprincípiodaisonomiaemní-
tidoprejuízoparaoréuquenãocometeuumcrimedolosocontraavida.

Masadmitamosqueoconstituintenãopretendeuapenasreforçar
aideiadeampladefesaquandocogitoudaplenitudedadefesa,masque
tenha,efetivamente,tidoapreocupaçãoemgarantirumadefesaabsolu-
ta,semqualquerrestrição,muitomaisabrangentequeameraamplade-
fesa,queguardouparaosdemaisprocedimentos.Mesmoquetenhasido
essa a ratio legis,seráválidaainovaçãonatréplica?Continuamosenten-
dendoquenão.

Desortequeestabelecer-seaplenitudededefesanãosignifica
dizerqueaintençãodoconstituintetenhasidodelivraroréudetodoe
qualquerregramentoprocessual.Aplenitudededefesanãodevejamais
 importar no estabelecimento de um verdadeiro vale-tudo,desprovido
dequalquerdisciplinaeemfrancaviolaçãoàsnormasprocessuais.Ase
privilegiartalentendimento,dever-se-iapermitir,porexemplo,queade-
fesaocupasseatribunaporquatrooucincohoras,jáquequalquerlimita-
çãocontidanoart.474feririaoprincípiodaplenitudedadefesa.Sobessa
ótica,ainda,nãoobstanteoteordoart.479,jamaispoder-se-iaimpedir
adefesadeapresentardocumentonovoemplenário,mesmoquetoman-
doaacusaçãodesurpresa.Tambémnãoseriaplenaadefesaseojuizin-
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deferisseorequerimentodefensivoquepretendesseouvirdeztestemu-
nhasemplenário,apesardodispostonoart.422.Ora,jádecidiuoSTF:

[...] osprincípios constitucionais que garantemo livre acesso
aoPoderJudiciário,ocontraditórioeaampladefesa,nãosão
absolutos e hão de ser exercidos, pelos jurisdicionados, por
meio das normas processuais que regem a matéria, não se
constituindonegativadeprestaçãojurisdicionalecerceamento
dedefesaainadmissãoderecursosquandonãoobservadosos
procedimentos estatuídos nas normas instrumentais” (STF –
Pleno–Ag.Rg.no152.676/PR–Rel.Min.MaurícioCorrêa,DJ,
SeçãoI,j.em3.11.1995). 

Vemos,portanto,queomandamentoconstitucionalquetratadaplenitude 
de defesa não deve ser interpretado a ponto de isentar a defesa de submis-
sãoàsregrasdoprocesso,sobpenadeseestabelecerabalbúrdia,obstando,
inclusive,oesgotamentodaprestaçãojurisdicional.

Tampoucodeisentarodefensordeoutroprincípioqueétípicodopro-
cesso,qualseja,oquepregaalealdade processual.Comefeito,naliçãode
Cintra,GrinovereDinamarco(2010,p.38-39):

[...] sendo o processo, por sua índole, eminente dialético, é
reprovávelqueaspartessesirvamdelefaltandoaodeverde
verdade, agindo com deslealdade e empregando artifícios
fraudulentos.Jávimosqueoprocessoéuminstrumentoposto
àdisposiçãodaspartesnão somentepara a soluçãode suas
lides, como tambémpara a atuaçãododireito. Diante desta 
sua finalidade, deve ele revestir-se de uma dignidade que
corresponda a seus fins.Oprincípioqueimpõeessesdeveres
demoralidadeeprobidadeatodosaquelesqueparticipamdo
processo [...] denomina-se princípio da lealdade processual. 

Indagamos,então,agoracomumavisãoprática,extraídadocotidiano
doJúri:qualateseque,atéentãoignoradapeladefesa,seriacapazdesurgir
apenasnatréplica?Quepodersobrenaturaléesseque,assolandoabrupta-
menteodefensor,oinspirariaapontodecogitardeumaversãoatéentão
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inédita?Ora,aexperiênciarevelaqueainovaçãonatréplicaimplica,issosim,
estratégiadesonestacujoobjetivoéludibriaraacusaçãoque,aessaaltura,
jánãomaisencontrarátempohábilpararefutá-la.Parasevalerdamesmafi-
guradelinguagemutilizadanojulgamentodoSTJ,cujaementafoitranscrita
linhasatrás,trata-sedecartaqueadefesa,astuciosamente,tiradobolsodo
colete,movidaporintensamá-fé,capazdequebrararegradojogo.

Curiosa,outrossim,asoluçãopreconizadapelosquesustentamapos-
sibilidadedeinovaçãoquandoatesesurgidaàúltimahoraforprejudicialao
réu,porser,v.g.,ilógica.Suponhamosquealegítimadefesatenhasidosus-
tentadaduranteoprocessoe,natréplica,venhaoadvogadocomanegati-
vadeautoria.Alegamquecumpreaojuiz,nessecaso,impedirtalespéciede
argumentação,negandosuainclusãonoquestionárioe,nainsistência,daro
réuporindefeso,naformadoart.497,incisoV.Parececontraditóriotalposi-
cionamento.Oubemvigoraaplenitudededefesae,portanto,deveserobje-
todavotaçãoateseinéditaou,comopensamos,essapossibilidadenãodeve
sercogitadae,assim,suaapreciaçãopelosjuradosimpedida.Imaginar,en-
tretanto,queainovaçãodeveantespassarpelocrivodojuiz,implica,inclu-
sive,afrontaàsoberaniadoJúri,impedidodejulgarlivremente.

Emnadaenfraquecenossoposicionamentoaventarapossibilidadede
apartes,suficientesparaqueaacusaçãocontestasseateseinédita,emvir-
tudedeserunânimeoentendimentoqueelesdevamsercurtos,precisos,
limitando-sequaseaumaúnicafrase.Assim,dequeformapoderiaaacusa-
ção,tomadadesurpresapelanovaversão,respondê-laàaltura,valendo-se,
quandomuito,deumaouduasintervenções?

Étambémequivocadooúltimoargumentofavorávelàinovação,preco-
nizado em um julgado (RT 693/331),peloqualcumpreaoPromotordeJustiça
prever osargumentosaseremutilizadospeladefesa,emtesequesomente
podeserinterpretadaseriamentequandoseimpede,exatamente,apossibi-
lidadedeapresentaçãodateseinédita.Claro:seadefesamantiverumalinha
decoerência,construídadesdeafasedosumáriodeculpa,saberáaacusa-
ção,deantemão,qualatesedefensiva.Aocontrário,sesurgircomnova
tese,apenasnatréplica,retirarádaacusaçãoapossibilidadedeadivinha-
ção curiosamente sugerida no aresto. 

Emsíntese,naliçãodeJoséFredericoMarques(1955,p.204),“a
réplicaéumcomplementodaacusação,assimcomoatréplicaéumcom-
plementodadefesa,eumadecorrênciadaregradequeoacusadosem-
prefalaemúltimolugar”.Presta-seatréplica,portanto,comooúltimo
momentoprocessualconferidoàdefesaafimdequereforcesuaargumen-
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tação,tornandoacontestaraoraçãodoacusador,realçandoalgumpon-
toobscuro,valendo-sedealgumafrasedeefeitooumesmoutilizando-se
dealgumdadoaindanãoexplorado,masconstantedosautos.Jamaisse
admite,porém,autilizaçãodatréplicacomoverdadeiraarmadilhatra-
madapeladefesaqueteveàsuadisposiçãotodooprocessoparainvocar
asmaisvariadastesesjurídicase,ardilosamente,deixousomenteparao
últimomomentoaapresentaçãodoargumentoinédito.Édaessênciado
Júri–repita-se–oconfronto,conformesalientaRobertoLyra(1950,p.
17),umdeseusmaisardorososdefensores,paraquem“todatesestem
suaantítese,todacríticatemsuaréplica,todoargumentotemseucon-
tra-argumento”.Comessacondutadesleal,adefesaprivaapartecontrá-
riadocontraditório,cerceandoseudireitodeacusação,ematitudeque
devesercoibidapelomagistrado,aquemresta,comoúnicaalternativa,
deixardeincluirnoquestionárioquesitoespecíficoversandosobreano-
vidade trazida pela defesa. 

3 Exibição e leitura de documentos em plenário
Aregrageralquantoàprovadocumental,nostermosdodispostonoart.

231doCPP,éapossibilidadedesuaproduçãoemqualquerfasedoprocesso.
Essaregra,noprocedimentodoJúri,sofreexceção,conformedepreendemos
doart.479,aopermitiraproduçãodeprovadocumentalouleituradedocu-
mentossomentequandodadaàpartecontrária,comantecedênciadepelos
menostrêsdias,apossibilidadedeteracessoaessaprova.Aratio legis é cla-
ra,jáqueseprocuraevitarqueaparteadversasejatomadadesurpresacom
aapresentaçãoouleituradeumdocumento,emplenário,cujoteoreauten-
ticidadeignore,impedindo,portanto,suacontestação.Semfalarnasurpresa
queassaltaráapartecontráriapelaexibiçãodeobjetoatéentãodesconhe-
cido.Atende-se,assim,aoprincípiodalealdadeprocessualquedeveorien-
tar a conduta das partes. 

Orevogadoart.475proibiaaleiturade“jornaisouqualquerescrito”,
semque,antes,fosseadotadaacauteladecomunicaràpartecontrária(o
prazodeantecedência,eraomesmo,detrêsdias).Mantidaanecessidadede
préviacomunicaçãoaoadversário,areformade2008foiadiante,poisalém
deproibiraleituradejornaiseescritos,vedou,também,“aexibiçãodeví-
deos,gravações,fotografias,laudos,quadros,croquiouqualqueroutromeio
assemelhado,cujoconteúdoversarsobreamatériadefatosubmetidaàapre-
ciaçãoejulgamentodosjurados”.
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Leitura de doutrina e jurisprudência – ComoexplicaRuiStoco(2004,p.
220),“significa,a contrario sensu,quenãosecompreendenaproibiçãodestear-
tigoaleituradejurisprudênciaoucompêndiodedoutrinaouadistribuiçãodecó-
piasdepeçasdosautos,desdequesemquaisqueranotações,grifosourealces”.

A exibição proibida, sem a prévia comunicação da parte contrária, é 
do documento que guarde pertinência com a causa–Saliente-se,porém,
quesomenteseexigeessacautelaquandoodocumentoaserexibidoguarde
alguma relação com a matéria de fato tratada no processo. Cuidando-se de 
questãogenérica,semrelaçãodiretacomoobjetodoprocesso,aexibiçãoé
autorizada,semnecessidadedepréviacomunicação.Nessesentidodecidiu
(antesdareforma)oSuperiorTribunaldeJustiça,aopermitiraapresentação
defitadevídeosobreincêndio,deconteúdo,portanto,científico: 

A lei processual penal é explícita ao referir que é proibida a
produção de documento, cujo conteúdo verse sobrematéria
defatoconstantedoprocesso,semoconhecimentodaoutra
parte.Ojulgamentosóseriapassíveldeanulação,serestasse
evidenciadaarelaçãodiretaentreoconteúdodafitaeofato
em julgamento, prejudicial à defesa (REsp no 255787-PR, 5a 
TurmaRel.Min.GilsonDipp, j. em21.5.2002,DJ01.07.2002,
p.370).

Ciência à parte adversa – Vimosquenãobastaajuntadadodocumen-
tocomantecedênciamínimadetrêsdias.Éprecisoqueapartecontrária
tomeciênciadessedocumentoantesdotríduolegal.Assim,naliçãodeEdíl-
sonMougenoutBonfim(1994,p.195),anterioràmudançaemestudo,“seo
promotor junta documentos cinco dias antes da data designada para o julga-
mento,enãoobstante,adefesanãoéintimada,ouintimadaadestempo[...]
claroestáoimpedimentodautilizaçãodetalprovaemplenário”.

Nadoutrinahaviaentendimentodequebastavaajuntadadodocu-
mentoaosautosnoprazolegal,sendoirrelevanteadatanaqualapartead-
versa,efetivamente,deletomouciência.Hojeaquestãoseencontrasupera-
da,poisaredaçãoanteriordoart.475,quetratavadamatéria,satisfazia-se
com a mera comunicação daparteadversa,enquantoaredaçãoatual,trazida
comareformade2008,éperemptóriaemexigiraciênciadapartecontrária.
Aintimaçãodopromotordejustiçaedodefensornomeadodeveserpessoal
(art.370,§4o),razãopelaqual,principalmenteoprimeiro,afimdeevitaro
adiamentodojulgamentoouver-senaiminênciadeserimpedidodeapre-
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sentarodocumento,deveráredobraracautela,juntando-ocomantecedência
suficienteparaqueoadvogadodoréudeletomeconhecimento,mediante
mandadoasercumpridoporoficialdejustiça,quepoderáencontrardificul-
dadesnalocalizaçãododefensor.PerduraocuidadodoMinistérioPúblico
sendoconstituídooadvogado,jáquedeveráserintimadopelaimprensaou,
emsuafalta,pormandadooucartacomavisoderecebimento(art.370,§2o). 

Nulidade relativa – Eventualdesobediênciaaessedispositivo,porém,
ensejanulidaderelativa,adepender,assim,deoportunaarguição(STF–RT 
589/432,589/431),bemcomodacomprovaçãodoprejuízo.Desorteque,se
apresentadoumdocumentosemapréviaaudiênciadapartecontrária,mas
quenãocontenhanenhumdadorelevante,incapaz,porisso,deinfluenciarno
ânimodosjurados,nãosereconheceráanulidade.Ou,ainda,seodocumento,
embora não avisado o ex adverso,deixoudeserlidoemplenário(JSTJ213/322),
ou foi apreendido pelo juiz (RT742/618),nãohaveráensejoparanulidade. 

Conceito de documento –Oconceitodedocumentoéencontrado
noart.232,cujoscomentáriosremetemosoleitor.Paraoparágrafoúnico
doart.479,contudo,documentonãoéapenasumescrito,instrumento
oupapel.Maisqueisso,documento,emumsentidoamplo,é“qualquer
objetohábilparaprovarumaverdade”(RT588/393).Oprópriodisposi-
tivolegal,comojásalientamos,ampliaesseconceito,compreendendo,
nessaproibição,“aleituradejornaisouqualquerescrito”,bemcomode
vídeos,gravaçõesetc.

Casuística–Combasenesseconceito,deformacasuística,ajuris-
prudênciaelencaumasériedeexemplos,nosquaisseadmitiu,ounão,a
exibiçãododocumentoemplenáriosemoprévioconhecimentodapar-
tecontrária.Trata-se,àevidência,dejulgadoscolhidosantesdareforma,
masqueaindaserevelamatuais,justificando,porisso,apertinênciade
sua menção. 

Assim,jásepermitiualeituradenotíciadejornal,referenteaocrime
praticado,semapréviacomunicaçãoàparteadversa,soboargumento 
dequesetratavadefatonotório(RT513/326e460/314).Pareceabso-
lutamenteequivocadoesseposicionamento,jáqueapartefinaldorevo-
gadoart.475proibiaexpressamentetalleitura.

Ademais,aleituradenotíciaveiculadapelaimprensareferenteafatos
quenãosãoobjetodoprocesso(altoíndicedecriminalidade,fatoressociais
quecolaboramparaisso,inaptidãodocárcereparaarecuperaçãodopreso
etc.),exatamenteportrataremdequestõesestranhasaofatoemsi,épermiti-
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da,semanecessidadedecomunicaçãoaoex adverso (RT504/326e645/281).
Tambémporissoéadmitidaaleituradelivrostécnicoscontendoques-

tõesgenéricas,deordemfilosófica,éticaoujurídica(STF–RT593/460e
634/300).Tambémdaarmautilizadapeloréu(RT 774/563e632/289).Vacila
ajurisprudênciaquantoàreconstituiçãodocrime,aoautorizá-lasemconhe-
cimento prévio da outra parte (RT630/289eJSTJ32/327),aoexigiraprévia
comunicação (RT544/346).

Autilização,pelaspartes,demétodosparamelhoresclareceradinâmi-
cadosfatos,comocroquis (RT 494/374),bonecosarticulados(RT588/322),
gráficos(RT516/298)efotografias(RT 565/313),eraadmitidasemaexigên-
ciadenenhumacautelaprévia.Comainovaçãotrazidapeloparágrafoúni-
codoart.479,aexibiçãodetaisdocumentosexigiráacomunicaçãoprévia
da parte adversa.

Jáareproduçãodeprogramatelevisivooudefitagravada,relaciona-
daaofato,exigia,segundoajurisprudência,acomunicaçãoàpartecontrária
(JTJ156/298eRT 511/326),comotambémdecartas(RT554/405)edepare-
cer médico-legal (JSTJ19/235).Comainovação,essaexigênciaéreforçada.

Quantoàexibiçãodefolhadeantecedentes,querdoréu,querdavítima,
entendemossernecessáriaaciênciadapartecontrária,setaldocumentonão
estiverjuntadoaosautos(RT 610/338).Aocontrário,seodocumentoconstar
dosautos,sendo,portanto,deconhecimentodaspartes,aelesepodefazer
qualqueralusãosemquesefiraodispositivolegalemestudo.Aexibiçãode
outroprocessomovidocontraoréu,semoconhecimentodapartecontrária,
enseja a nulidade do feito (RT581/285).Memoriaisescritosentreguesaosju-
rados,antesdasessão,tambémforamconsideradosilegais(RT589/323),in-
clusiveporafrontaroprincípiodaoralidadequeinspiraoJúri(RT627/287).

CalhouaoSupremoTribunalFederal,noHC no85682-PR,julgadoem
29deagostode2006,noqualfoiorelatoroMinistroCezarPeluso,ressal-
tarque“não ofende o disposto no art. 475 do Código de Processo Penal, 
nem outra norma qualquer, a leitura, durante sessão do tribunal do júri, de 
cópia ou extrato de sentença condenatória do réu noutro processo, se tal 
documento já constava dos autos na certidão de antecedentes” (Diário da 
Justiçan.188,de29desetembrode2006).

Oargumentodequejásevaleuadoutrinanosentidodequecumpre
aojuizcoibirautilizaçãodafolhadeantecedentes,alertandooConselhode
Sentençaarespeitodapresunçãodeinocênciadoréu,éabsolutamenteequi-
vocado.Ora,estandoodocumentojuntadoaosautos,elepassaaserpúblico
e,porisso,cadaparteoutilizadaformaqueparecermaisconvenienteàsus-
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tentaçãodeseusargumentos.Cabeaosjurados,esomenteaeles,aanálise
dapertinênciaounãodastesessustentadascombasenaqueledocumento.A
intervençãodojuizalertandoaosjuradosdeque,emboradafolhadeantece-
dentesdoréuconsteminúmerosprocessos,deveserpresumidasuainocên-
cia,importariaeminequívocainterferêncianoânimodosleigos,queficariam
impressionadoscomaquelamanifestação,emevidenteprejuízoàacusação.

Damesmaforma,nãoseconcebeacondutadojuizque,interrom-
pendoadefesaoumesmonasalasecreta,informeaosjuradosqueafolha
de antecedentes da vítima não constitui dado relevante para o deslinde do 
caso. Uma atuação pautada por tal comportamento afrontaria a própria 
essênciadoJúri,quesecaracterizapelasoberaniadosvereditos,semque
seexijadosjuradosafundamentaçãodeseusvotos,últimoresquíciodo
sistema da íntima convicção do julgador. Se a condenação ou absolvição 
sefundamentar,indevidamente,nafolhadeantecedentesdoréuouda
vítima–hipóteseque,naprática,parecededifícilcomprovação–caberá
àparteprejudicadaapelaraoTribunaldeJustiçaafimdequeoutrojulga-
mentosejarealizado,comaconsequenteanulaçãodoprimeirocomful-
cronoart.593,incisoIII,alínead,doCPP.

Conclusão
Ascolocaçõesformuladaslinhasatrásnospermitemchegaraalgumas

conclusões.Aprimeiradelas,nosentidodequeadecisãodeimpronúncia,em
absoluto,reveste-sedeinconstitucionalidade.Éque,emfavordanorma,mi-
lita sempre o princípio da constitucionalidade das leis,peloqualsomenteem
casosexcepcionaissereconhecesuainconstitucionalidade,oque,tivemosa
intençãodedemonstrar,nãoéocasodoart.414doCPP.Tampoucoháque
seafirmarque,naimpronúncia,oréupermaneceriaemumasituaçãodein-
certeza,umavezquesempresujeitoaumnovoprocesso.Primeiro,porquea
pretensãopunitivadoEstado,emdadomomento,podeocorrer,atingidaque
foipelaprescrição.Segundo,pelofatodequearenovaçãodoprocesso(com
novaacusação)somenteocorreráquandoprovasnovassurgirem,aexigira
ofertadenovadenúnciaouqueixaeseueventualrecebimento.

Emseguida,analisamosainovaçãonatréplica,concluindopelaimpos-
sibilidadedessaconduta.Comefeito,abrir-seàdefesaapossibilidadede,
natréplica,jáaofinaldosdebates,trazerumateseatéentãoinéditaviolao
princípiodalealdadaprocessual.Afinal,seosdebatesemplenárioseorien-
taramemdeterminadosentido(namaioriadasvezesomesmoadotadodes-
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deafaseinicialdoprocesso),nãohánenhumfundamentológicoparaque,
naúltimaintervençãodefensiva,sejamtodostomadosdesurpresacomuma
teseinédita,quenãopoderáserrefutadapelaacusaçãoemfacedaimpossi-
bilidadedeavaliá-laemtempohábil.

Tratamos,porderradeiro,daregracontidanoart.479doCPP,específi-
cadoprocedimentodoJúri,queregulamentaaexibiçãodedocumentosem
plenário,quandofizemosressaltaranecessidadededarciênciaàpartead-
versacom,nomínimo,trêsdiasdeantecedênciadarealizaçãodoJúri.Mais
atentos,aqui,aquestõesdeordemprática,colacionamosentendimentosju-
risprudenciaissobreoconceitodedocumento,comointuitodeexplicarquais
delessesubmetemàregradomencionadodispositivolegal. 

PINTO,R.B.Mattersrelatingtothejury.Justitia,SãoPaulo,v.207,p.89-105,
Jan./Jun.2016.

• ABSTRACT: Thispaperdealswiththrobbingissuesrelatedtotheprocedure
oftheJuryCourt,inauguratedwiththeproceduralreform,in2008,which
stillgeneratesintensedebatesondoctrineandjurisprudence.

• KEY WORDS: Jury.Acquittal.Rejoinderanddocumentsinplenary.

Referências
ALMEIDA,JoaquimCanutoMendesde.Princípios fundamentais do processo 
penal.SãoPaulo:RevistadosTribunais,1973.
BARROSO,LuísRoberto. Interpretação e aplicação da Constituição:funda-
mentosdeumadogmáticaconstitucionaltransformadora.7.ed.rev.SãoPau-
lo:Saraiva,2009.
CINTRA,AntônioCarlosdeAraujo;GRINOVER,AdaPellegrini;DINAMARCO,
Candido. Teoria geral do processo.SãoPaulo:Malheiros,2010.
CRETELLAJÚNIOR,José.Comentários à Constituição Brasileira de 1988.Rio
deJaneiro:ForenseUniversitária,1992.v.I.
DEMERCIAN,PedroHenrique;MALULY,JorgeAssaf.Curso de processo penal. 
9.ed.RiodeJaneiro:Forense,2014.
GEBRANNETO, JoãoPedro. A aplicação imediata dos direitos e garantias in-
dividuais.SãoPaulo:RT,2002.
GRECOFILHO,Vicente.Manual de processo penal.11.ed.SãoPaulo:Sarai-
va,2015.



105Criminal / Criminal

GRECOFILHO,Vicente.Tribunal do Júri:estudosobreamaisdemocráticains-
tituiçãobrasileira.CoordenadorRogérioLauriaTucci.SãoPaulo:Revistados
Tribunais,2000.
LYRA,Roberto.O júri sob todos os aspectos:textosdeRuyBarbosasobrea
teoriaeapráticadeinstituição.RiodeJaneiro:Imprenta,1950.
MARQUES,JoséFrederico.O júri no direito brasileiro.SãoPaulo:Saraiva,1955.
MORAES,Alexandrede.Constituição do Brasil interpretada e legislação cons-
titucional. 9.ed.SãoPaulo:Atlas,2013.
RANGEL,Paulo.Direito processual penal.17.ed.RiodeJaneiro:LumenJu-
ris,2007.
STOCO,Rui.Código de processo penal e sua interpretação jurisprudencial. 2. 
ed.rev.atual.ampl.SãoPaulo:RevistadosTribunais,2004.
TOURINHOFILHO,FernandodaCosta.Manual de processo penal.35.ed.São
Paulo:Saraiva,2013.v.2.
TUCCI,RogérioLauria(Coord.). Tribunal do Júri:estudosobreamaisdemo-
cráticainstituiçãobrasileira.SãoPaulo:RevistadosTribunais,2000.









109Cível / Civil

Arbitragem no Direito Brasileiro com Ênfase 
na Convenção Arbitral: Cláusula 

Compromissória e Compromisso Arbitral1

Fernando Luz Sinimbu PORTUGAL*

“De tudo quanto se escreve,  agrada-me 
apenas o que alguém escreve com o 
próprio sangue.  Escreve com sangue e 
aprenderás que sangue é espírito.” 

(NIETZSCHE, 2009)

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Evolução histórica da arbitragem. 1.1 
Evolução da arbitragem na história mundial. 1.2 Evolução da 
arbitragem na história brasileira. 2 Conceito de arbitragem. 3 
Natureza jurídica da arbitragem. 3.1 Teoria contratualista. 3.2 
Teoria jurisdicional. 3.3 Teoria híbrida. 4 Constitucionalidade da 
arbitragem. 5 Arbitragem no Direito do Trabalho. 6 Da Lei no 9.307, 
de 12 de setembro de 1996. 6.1 Da legitimidade, do objeto e dos 
critérios da arbitragem. 7 Da convenção de arbitragem e seus efeitos. 
7.1 Da cláusula  compromissória. 7.2 Do compromisso arbitral. 7.3 
 Compromisso arbitral e cláusula compromissória. 8 Da arbitragem e 
das cartas arbitrais no CPC de 2015. Conclusão. Referências.

• RESUMO: O presente ensaio tem por intuito abordar a historicidade, a 
constitucionalidade, as características e as controvérsias arbitrais, no 
tocante às cláusulas compromissórias e ao compromisso arbitral. Apesar 
de se terem passado 19 anos da positivação da Lei no 9.307/1996, não 

 1 Artigo adaptado para a Revista Justitia, resultante de Monografia elaborada para o Curso 
de Direito da PUC/MG, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em 
Direito, sob a orientação da Profa. Maria Emília Naves Nunes, Belo Horizonte, 25 de maio 
de 2015.

* Advogado. Pós-graduando na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG).
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há ainda ênfase na discussão do tema. Existe, porém, certo descaso e 
certa omissão do meio jurídico para com o instituto, seja pela descon-
fiança, seja pela falta de domínio do assunto. Em razão disso, este traz 
uma pesquisa mais detalhada da Arbitragem Brasileira, com ênfase na 
Convenção Arbitral, isto é, nas cláusulas compromissórias e compro-
missos arbitrais. As fontes de pesquisa são doutrina, artigos científicos, 
jurisprudências e normas jurídicas de diversos ordenamentos jurídicos, 
isto é, do Direito Comparado. 

• PALAVRAS-CHAVE: Arbitragem. Cláusula arbitral. Cláusula  compromissória. 
Direito.

Introdução
Conflitos são próprios do convívio. Desde a antiguidade, os seres 

humanos formulam alternativas para solucioná-los, para minimizá-los e para 
evitá-los. O Estado, pois, nasce dessas necessidades.

Ocorre que, mesmo antes da criação da jurisdição estatal, o ser 
humano utilizava-se de um procedimento interessante para dirimir conflitos 
privados ou públicos – a Arbitragem –, mediante a eleição de terceiro como 
árbitro. Eis que, com o crescimento e com o fortalecimento do Estado, a 
instituição cedeu parte de seu espaço à jurisdição estatal, porém não perdeu 
sua importância. 

O presente texto o intuito de elucidar a origem histórica, o conceito, 
a natureza jurídica e a constitucionalidade da Arbitragem e, destarte, da 
Convenção Arbitral, além da formação da Lei Específica que regulamenta o 
tema e a relação com outros ramos do Direito.

1 Evolução histórica da Arbitragem

1.1 Evolução da Arbitragem na história mundial
A Arbitragem é um procedimento utilizado para solucionar conflitos 

desde os primórdios, podendo ser considerada um dos mais antigos  institutos 
no Direito, uma vez que, “mesmo em tempos onde não se cogitava da existência 
de um direito internacional, muitas das formas de soluções pacíficas de litígios 
entre grupos sociais já tinham aparecido”. (SOARES, 1978, p. 375).
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Relatos do instituto arbitral foram realizados pela primeira vez entre 
Cidades-Estados na antiga Babilônia, relativos a dissídios ocorridos por volta 
dos anos 3000 a.C., como Soares (1978).

É compreensível técnicas extrajudiciais terem sido elaboradas na 
Antiguidade, visto que o Estado não era perene e forte o bastante para 
oferecer soluções satisfatórias às pretensões conflituosas.

A arbitragem, no âmbito privado, foi uma realidade corriqueira durante 
a Antiguidade. Há relatos em textos filosóficos, bíblicos e religiosos diversos, 
como no Alcorão, e em diversas culturas.

Segundo o pensamento de Aristóteles: “o árbitro visa à 
 equidade, enquanto o juiz visa à lei, motivo por que se criou o 
árbitro, para que se pudesse invocar a equidade”. (COUTINHO, 
1999, p. 08)

O Rei (Salomão) disse: “Esta afirma: ‘Meu filho está vivo, e o 
seu filho está morto’, enquanto aquela diz: ‘Não! Seu filho está 
 morto, e o meu está vivo.” Então o Rei ordenou: “Tragam-me 
uma espada”. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: “Cortem a criança 
viva ao meio e deem metade a uma e metade à outra.” A mãe 
do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, 
 clamou: “Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela! Não 
a mate!” A outra, porém, disse: “Não será nem minha, nem 
sua.  Cortem-na ao meio!” Então o Rei deu seu veredicto: “Não 
 matem a criança! Deem-na à primeira mulher. Ela é a mãe.” 
Quando todo o Israel ouviu o veredicto do Rei, passou a respei-
tá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava 
nele para fazer justiça. (BÍBLIA, 1 Reis, 3) 

Que é isto, que vocês quando têm alguma coisa contra o outro 
cristão vão à justiça, e pedem a um tribunal pagão que decida 
a questão, ao invés de levá-la a outros cristãos para decidirem 
quem de vocês é que está certo? (BÍBLIA, I, Coríntios 6,1-6)

E quando dois grupos de fiéis combaterem entre si,  reconciliai-os, 
então. E se um grupo provocar outro,  combatei o provocador, 
até que se cumpram os desígnios de Deus. Se, porém, se cum-
prirem (os desígnios), então os  reconciliai eqüitativamente 
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e sede equânimes, porque Deus aprecia os equânimes. (AL-
CORÃO, 49ª Surata, versículo 92)

Há ainda o mito da disputa pelo patronado da Cidade de Atenas. 
Segundo Robert Graves, na obra O Grande Livro dos Mitos Gregos, Atena 
e Poseidon disputavam entre si a posse de Ática (região grega). Zeus, ao 
perceber o conflito entre ambos, submeteu a querela ao arbítrio dos demais 
deuses, a uma espécie de Tribunal de Arbitragem. Eis que a decisão proferida 
foi favorável a Atena.

A internacionalização da arbitragem teve sua origem na Grécia Antiga, 
tendo por objeto questões fronteiriças das Cidades-Estados. Os autores helenos, 
em diversas obras, apontam os deuses como árbitros em questões mundanas.

[...] se as soluções pacíficas puderam existir na Grécia antiga, foi 
porque existiu a possibilidade de haver deuses comuns a várias 
cidades, portanto, valores comunitários mais amplos, o que 
de fato aconteceu, na medida em que se firmou uma religião 
pan-helênica e se criou um verdadeiro direito intermunicipal. 
(SOARES, 1978, p. 374-402)

As questões fronteiriças interpátrias não foram o único objeto do 
instituto. A arbitragem também serviu de papel essencial na solução de 
conflitos internacionais privados, no momento em que foram estipuladas, 
nos tratados, cláusulas que se referiam ao bem-estar e à prática de “atitudes 
justas” em relação aos cidadãos das Cidades-Estados contratantes. O caso 
mais famoso da Antiguidade foi o tratado de paz entre Esparta e Atenas, 
chamado de Tratado de Nícias, que previa um procedimento acordado 
entre as cidades em caso de conflitos.

Durante os séculos, a prática judicial estatal grega se fortaleceu e se 
aperfeiçoou, porém, a prática arbitral privada coexistiu de forma intensa. 
Guido Fernando Silva afirma que a arbitragem era baseada em “um 
compromisso, contrato especial, ou um cláusula compromissória, inserta 
nos contratos ou tratados de comércio, de aliança ou de paz.” (SOARES, 
1978, p. 376). 

2 Disponível em: <http://www.centroislamico.com.br/infusions/pro_download_panel/
download.php>. Acesso em: 5 jan. 2015.
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A referência normativa, a fonte do Direito aplicada à época, tanto na 
arbitragem quanto na jurisdição estatal, era, portanto, o Direito Comum 
Helênico, um Direito acordado, volitivo entre as Cidades-Estados.

À semelhança do que ocorre hoje, os árbitros eram escolhidos pelas 
partes; tratava-se, na maioria das vezes, de homens públicos ou juristas. 
Há também relatos de instituições religiosas terem arbitrado querelas.

No século II a.C., Roma dominou a Grécia, porém os compro-
missos fronteiriços acordados se mantiveram eficazes, assim como 
a arbitragem para solução de conflitos entre as Cidades-Estados e 
cidadãos, na esfera privada. 

O instituto da arbitragem ganha força com o processo de expan-
são territorial do Império Romano. O confronto entre o sistema 
jurídico romano e os dos povos conquistados, principalmente 
daqueles cuja base do direito era consuetudinária, viriam re-
forçar a arbitragem como recurso ágil e eficiente na resolução 
dos conflitos de interesses em todos os níveis, primeiramente 
entre os Estados e depois entre os indivíduos dentro de um 
império bastante heterogêneo, composto por cidadãos, es-
trangeiros (bárbaros), escravos, etc., que relacionavam entre si, 
mormente através de uma intensa atividade comercial. (PINTO, 
2002, p. 34)

Os romanos muito contribuíram para o aperfeiçoamento da 
 técnica arbitral privada. Esta foi baseada no instituto dos Contratos, isto 
é, a  arbitragem deveria ser prevista em contrato, era um ato de natureza 
 pactícia. Por dispensar formalidades, rituais e leis indispensáveis no Di-
reito Romano, a arbitragem foi largamente utilizada, tanto pela celeridade 
quanto pela simplicidade.

[...] se, no terreno das relações com outros povos, a contrário 
das relações no mundo pan-helênico, o Direito Romano regre-
diu na aplicação da arbitragem, nas relações entre particulares, 
tornaram o instituto mais consentâneo com o mundo dos negó-
cios. Outro fator importante a observar na evolução da arbi-
tragem é que, sob a influência do ideário cristão, a arbitragem 
se estenderia para um domínio cinza, entre público e privado, 
para incluir casos em que ela se torna forçada, ao estabelecer, 
necessariamente, os bispos, como árbitros nas causas entre re-
ligiosos e leigos. (SOARES, 1978, p. 379)
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Durante a Idade Média, a Igreja Católica mediou, conciliou e arbitrou 
conflitos políticos. O exemplo mais notável foi a delimitação do Tratado de Torde-
silhas, fixada pelo Papa Alexandre VI, entre os Estados-Nações Portugal e Espanha. 

Além dessa instituição religiosa, durante esse período histórico 
membros da nobreza também participaram como árbitros diante de dissídios. 
O ocorrido no ano de 1264 é um bom exemplo. Luís IX, rei da França, arbitrou 
o litígio entre Henrique III, monarca da Inglaterra, e seus barões revoltosos.

Foi também na Idade Média que a arbitragem comercial surgiu e se 
desenvolveu. Nesse período, houve melhorias e inovações tecnológicas 
que permitiram o aumento de produção e consequentes excedentes de 
artigos, que passaram a ser considerados bens economicamente valoráveis 
e a ser comercializados entre feudos, condados e principados, isto é, entre 
os diversos povos europeus. As feiras foram locais em que novas relações 
negociais afloraram e, por consequência, novos conflitos também.

Em meio a essa expansão de intercomunicação, corporações de ofício 
e profissões liberais – grupos formados durante esse período – exigiam 
soluções céleres, dinâmicas, simples e seguras. Eis, pois, a larga utilização da 
arbitragem em suas relações privadas.

Em 1789, houve um marco histórico mundial, ocorrido na França, qual 
seja, a Revolução Burguesa. Os revoltosos aspiravam mudanças político-
-sociais marcantes e substanciais e se inspiravam em ideais libertários para 
fundamentar filosófica e juridicamente a causa.

Com a queda do Ancien Régime, em 1791, foram criados decretos 
garantindo a segurança das decisões arbitrais entre as partes, assim como 
a instituição de arbitragem obrigatória durante o período franco-revolucio-
nário. No mesmo ano, a Constituição Francesa estabeleceu que “o direito 
dos cidadãos de terminar definitivamente suas contestações pela via da 
arbitragem, não pode sofrer qualquer lesão pelos atos do poder legislativo” 
(Título III, Capítulo V, art. 5º, da Constituição Francesa de 1791)3.

Durante o século XX, os acordos internacionais comerciais se intensifi-
caram, em decorrência da globalização político-econômica. São exemplos, o 
Protocolo de Genebra, de 1923; o Tratado de Genebra, de 1927; a instituciona-
lização pela Organização dos Estados Americanos da Comissão Interamericana 

3 Disponível em: <www.fafich.ufmg.br/~luarnaut/const91.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2015.
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de Arbitragem Comercial (CIAC), em 1933; e a Lei-modelo sobre Arbitragem 
Comercial Internacional realizada na Comissão das Nações Unidas, em 1985.

1.2 Evolução da arbitragem na história brasileira
Após o estudo realizado no item anterior, em relação à arbitragem 

em diversos períodos históricos e em diversas nações, faz-se mister a 
análise histórica da arbitragem no Brasil.

A primeira normatização arbitral relacionada diretamente ao Brasil 
foi o Tratado de Tordesilhas, de 1494, acordo feito entre Portugal e 
Espanha, intermediado pelo Papa Alexandre VI, mediante o qual foram 
partilhadas as terras descobertas e por descobrir entre os dois países 
querelantes, visto que diplomaticamente, entre si, as Nações não haviam 
logrado uma solução.

A origem do instituto jurídico brasileiro remonta ao contexto 
colonial do Império Português.

No Brasil, este instituto é legalmente conhecido desde os tem-
pos da colonização portuguesa e, atualmente, vem encontran-
do um novo caminho, como provam a criação de várias câmaras 
arbitrais e a elaboração de projetos de lei, dos quais um projeto 
de autoria do senador Marco Maciel, culminou na Lei 9.307/96, 
lei que regula a arbitragem no Brasil. (SANTOS, 2004, p. 24)

A história da arbitragem no Brasil, mostra que houve uma 
sistematização desde as Ordenações Afonsinas, quando D. 
Afonso III publicou norma sobre “juyzes aluydores”, como 
pode ser visto segundo Alfredo Buzaid nos Portugaliae Monu-
menta histórica, Leges ET Consuetudines, tendo sido regulada 
a princípio pelas Ordenações Afonsinas, depois pelas Manue-
linas e, principalmente, pelas Filipinas, que teve aplicação em 
nosso país até mesmo após a nossa independência. (SOUZA, 
2004, p. 173)

De 1580 a 1640, houve entre esses dois Estados-Nações a chamada 
União Ibérica, caracterizada como o período histórico em que a dinastia 
portuguesa de Avis, que desde 1385 reinava em Portugal, não mais dispunha 
de representantes legítimos. Houve, pois, embates políticos entre os próprios 
lusitanos e se decidiu coroar Felipe II, da Espanha, como Rei, como monarca 
comum a Portugal e Espanha.
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A consequência jurídica desse evento histórico para as colônias 
ultramarinas, principalmente para o Brasil, foi a adoção das Ordenações 
Filipinas por todo o Império Lusitano, isto é, o Brasil também se subordinou 
a essas normas. Frise-se que havia estipulação do juízo arbitral nas referidas 
Ordenações. A previsão do instituto jurídico da arbitragem vigeu até 1824, 
ano em que houve a outorga da Constituição Imperial brasileira.

[...] foi registrado nas Ordenações Filipinas que, mesmo após a 
proclamação da nossa independência, continuaram em vigor, 
sob a rubrica “Dos Juízes Arbitrais”, inserida no título XVI, do 
Livro II.
Disciplinavam essas Ordenações a possibilidade de recurso 
mesmo que as partes tivessem lavrado o compromisso arbitral 
com disposição expressa de cláusula “sem recurso”. Previam, 
ainda, a aplicação de uma multa em favor do vencedor, caso o 
recurso não lograsse provimento, mantendo-se, dessa forma, 
a decisão arbitral. Essa possibilidade de recurso, mesmo sendo 
consensualmente renunciada, era prevista para dar às partes 
maior segurança do julgado, tendo-se em vista que a decisão 
arbitral daquela época não estava sujeita à homologação judi-
cial, via de juiz togado. (LENZA, 1999, p. 9/10)

A Constituição de 1824 alterou os chamados juízos arbitrais, os quais 
passariam a ser executados sem recurso, se assim fossem convencionados 
inter partes. O art. 18 previa que, “Nas cíveis e nas penais civilmente 
intentadas poderão as partes nomear juízes árbitros. Suas sentenças serão 
executadas sem recurso, se assim o convencionassem as mesmas partes.” 
(LENZA, 1999, p. 10).

Em 1850, com o Código Comercial Brasileiro, ocorreu a chamada 
jurisdicionalização da arbitragem, isto é, criou-se o instituto da Arbitragem 
Obrigatória, para solucionar questões de contratos de locação mercantil; 
de matéria societária; de liquidação de sociedades; de casos de naufrágios; 
de avarias e de quebras. Impunham-se, à época, competências e limites 
diferentes entre árbitros que julgassem de acordo com normas comerciais e 
com cláusulas de compromisso, isto é, distinguiam-se arbitragem necessária 
de arbitragem voluntária. Esses institutos perduraram até 1866, ano em que 
se revogou a Arbitragem Compulsória (Necessária).

Um caso emblemático de arbitragem internacional brasileira foi o 
ocorrido em 1872. Dom Pedro II indicou o Visconde de Itajubá como árbitro 
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para a querela entre Estados Unidos da América e Inglaterra, decorrente da 
Guerra Civil de Secessão Norte-Americana.

1872 – Caso Alabama – Questão derivada da Guerra de Secessão 
americana entre Estados Unidos e Inglaterra. Nomeação de ár-
bitro brasileiro indicado por D. Pedro II: Visconde de Itajubá. 
Compensações derivadas da Guerra Civil Norte-Americana4.

Durante a primeira República Brasileira, de 1889 a 1930, os Estados 
Federativos dispunham de maior autonomia em relação à União. Podiam, 
pois, legislar em matéria processual. Diversas unidades federativas regulamen-
taram a matéria, porém de formas variadas, incongruentes entre si. Houve 
legislações diversas referentes à arbitragem em muitas Unidades Federativas.

A Constituição de 1891 propôs o uso da arbitragem como meio de se 
evitar guerras e dirimir querelas que envolviam limites fronteiriços.

O Código Civil de 1916 abrangeu o instituto arbitral dos arts. 1.307 a 
1.048. O Código de Processo Civil de 1936, nos arts. 1.031 a 1.046, prescreveu, 
também, a arbitragem. Porém, o Código de Processo Civil de 1973 revogou 
expressamente as disposições cíveis em relação a essa matéria, por critério 
cronológico, temporal.

Até a produção normativa da Lei no 9.307/1996, a arbitragem foi um 
instituto desprestigiado pelos aplicadores pátrios do Direito. A disposição de 
um juízo arbitral deveria ser prevista por uma cláusula contratual, chamada 
de Cláusula Compromissória ou Arbitral. 

Em caso de litígio, a lide era decidida por um árbitro pactuado inter partes, 
porém a sentença arbitral necessitava de homologação por um juiz togado para 
produzir efeitos, para gozar de eficácia, isto é, um requisito que descaracterizava o 
instituto, visto que a finalidade deste era evitar a interferência jurisdicional estatal.

A Lei no 9.307/1996 proporcionou garantia de princípios básicos para o 
desempenho da Arbitragem, isto é, simplicidade, economia processual, celeridade, 
informalidade, flexibilidade (dinamismo) procedimental e referência legal robusta.

4 REVISTA DO Advogado, n. 51 out. 1997. Arbitragem. Texto presente no sítio eletrônico 
do Tribunal Regional Arbitral de São Paulo, Evolução histórica da arbitragem no Brasil. 
Disponível em: <http://www.tra-sp.com.br/evolucao.htm>. Acesso em: 15 jan. 2015.
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2 Conceito de arbitragem
A palavra arbitragem é oriunda do vocábulo latino arbiter (juiz, jurado). No 

ordenamento brasileiro, esse instituto pode ser entendido, de acordo com a norma 
jurídica vigente, como acordo de vontades entre maiores e capazes, que voluntaria-
mente elegem árbitros para solução de conflitos, afastando a tutela judicial. 

A Lei no 9.307/1996 estabelece que apenas direitos patrimoniais dispo-
níveis podem ser objeto de arbitragem.

Art. 1o. As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da 
arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimo-
niais disponíveis.

Art. 3o. As partes interessadas podem submeter a solução de seus 
litígios ao juízo arbitral mediante convenção de  arbitragem, assim 
entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.

O procedimento arbitral é assim entendido pela doutrina:

[...] a instituição pela qual as pessoas capazes de contatar con-
fiam a árbitros, por elas indicados ou não, o julgamento de seus 
litígios relativos a direitos transigíveis. (ALVIM, 2005, p. 14)

[...] sendo a arbitragem forma de solução de litígios, não se pode 
confundi-la com o arbitramento, verdadeiro procedimento que 
se promove no sentido de apurar o valo de determinados fatos 
ou coisas, de que não se têm elementos certos de avaliação. 
(CARMONA, 1993, p. 22)

[...] (o árbitro é) equivalente jurisdicional, constitui espécie 
autônoma, ocorrendo sempre que duas ou mais pessoas sub-
metam suas disputas ao arbítrio de terceiro, não integrante dos 
quadros do Poder Judiciário. (FIÚZA, 1995, p. 42)

Superadas as dúvidas acerca da conceituação, o estudo da natureza 
jurídica arbitral se faz essencial.

3 Natureza jurídica da arbitragem
Em relação à natureza jurídica do instituto, a doutrina não é uníssona. 

Há três grandes correntes: privatista ou contratualista; processualista, juris-
dicional ou publicista; mista, híbrida ou intermediária.
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3.1 Teoria contratualista
De acordo com essa corrente, o árbitro deve decidir, limitado ao 

acordo inter partes, nos limites do estabelecido voluntariamente entre 
as partes. A decisão arbitral não seria semelhante às decisões jurisdi-
cionais, pois se assemelharia mais a um contrato, que solucionaria o 
litígio, a lide.

Chiovenda é um dos principais expoentes da teoria contratualista:

[...] relega o procedimento arbitral, por inteiro, à esfera con-
tratual, e os árbitros só podem dispor sobre “material lógico” 
da sentença, que restaria na esfera da atividade privada, e que 
o juiz, através do decreto de executoriedade, transforma numa 
sentença, consistente no somatório de um juízo lógico e de um 
comando. (ALVIM, 2004, p. 38)

Nota-se que o pensador italiano faz referência à homologação da 
sentença arbitral, característica presente no ordenamento jurídico ítalo. 
Em face da necessidade da homologação do laudo arbitral, o ilustre 
juspensador considera a arbitragem desprovida de caráter jurisdicional, 
visto que a exigibilidade do título seria constituída após a ratificação do 
Poder Judiciário. Para o italiano, a sentença arbitral sem homologação 
seria semelhante a um parecer.

Faz-se necessário ressaltar que a Lei no 9.307/1996, também 
conhecida como Lei da Arbitragem, diverge da italiana no aspecto citado 
por Chiovenda. Os arts. 18 e 31 da referida lei nacional versam sobre o 
posicionamento pátrio em relação à exigibilidade da sentença arbitral e à 
autonomia do instituto em relação à atividade judicante:

Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que 
proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo 
Poder Judiciário.
Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus 
sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos 
órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui 
título executivo.

A teoria contratualista é importante para a elucidação do instituto, 
mas não exaure todas as características dele.



120 Justitia, São Paulo, 73 (207), jan./jun. 2016

3.2 Teoria jurisdicional
Antes de discorrer sobre a Teoria Jurisdicional, faz-se mister conceituar 

a palavra “Jurisdição”. Esta é formada por duas expressões latinas: Juris 
(direito) e Dictionem (dizer), motivo pelo qual jurisdição significa, etimologi-
camente, dizer o direito, isto é, legislar e aplicar o Direito.

Chiovenda define Jurisdição de forma objetiva:

[...] função do Estado que tem por escopo a atuação da von-
tade concreta da lei por meio da substituição, pela atividade 
de órgãos públicos, da atividade de particulares ou de outros 
órgãos públicos, já no afirmar a existência da vontade da lei, 
já no torná-la, praticamente, efetiva. (CHIOVENDA, 2000, p. 3)

Já o juspensador Francesco Carnelutti aborda a Jurisdição do ponto de 
vista teleológico, isto é, como o meio de se alcançar a justa composição da 
lide. Nas palavras do autor, citado por Cintra (2009, p. 149):

[...] só existiria um comando completo, com referência a 
 determinado caso concreto (lide), no momento em que é dada 
a sentença a respeito: o escopo do processo seria, então, a justa 
composição da lide, ou seja, o estabelecimento da norma de di-
reito material que disciplina o caso, dando razão a uma das partes. 

O conceito de lide utilizado no atual trabalho é a tradicional ideia de 
pretensão resistida, produzida por Carnelutti (1939, p. 40).

Hodiernamente, no Brasil e em diversas nações, à Jurisdição se 
incorporou o requisito de Constitucionalidade, isto é, a necessidade de ser 
adequada ao prescrito na Charta Magna vigente. 

A constitucionalização, na linha do argumento aqui desen-
volvido, expressa a irradiação dos valores constitucionais pelo 
sistema jurídico. Esta difusão da Lei Maior pelo ordenamento se 
dá por via da jurisdição constitucional, que abrange a aplicação 
direta da Constituição a determinadas questões; a declaração 
de inconstitucionalidade de normas com ela incompatíveis; e a 
interpretação conforme a Constituição, para atribuição de sen-
tido às normas jurídicas em geral. No caso brasileiro, deve-se 
enfatizar, a jurisdição constitucional é exercida amplamente: do 
juiz estadual ao Supremo Tribunal Federal, todos interpretam 
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a Constituição, podendo, inclusive, recusar aplicação à lei ou 
outro ato normativo que considerem inconstitucional. (BAR-
ROSO, 2006, p. 44)

A Teoria Jurisdicional da Arbitragem reconhece que esse procedimento 
é escolhido, é designado inter partes, porém destaca que os árbitros são 
limitados de acordo com a Lei, com a norma jurídica vigente. Além disso, os 
árbitros são finalística e responsavelmente semelhante aos juízes togados, 
isto é, solucionam dissídios. O compromisso arbitral nada mais seria que a 
ampliação da jurisdição.

Os pensadores dessa corrente jusfilosófica creditam à vontade do legis-
lador brasileiro – vontade do Estado em si – a possibilidade de se escolher 
a Arbitragem como solução de querelas, isto é, ao normatizar, ao positivar 
esse instituto, o Estado legaliza e outorga poderes aos árbitros, assim como 
outorga poderes aos juízes togados. A diferença seria a fonte desses direitos-
-deveres, visto que as partes podem escolher seus árbitros, ao passo que, no 
Poder Judiciário, o juiz é sorteado por meio da distribuição da petição inicial. 

O art. 31 da Lei de Arbitragem (Lei no 9.307/1996) é o principal exemplo 
utilizado por essa corrente jurídica em relação à arbitragem brasileira, uma 
vez que a sentença arbitral é equiparada à sentença judicial.

Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus 
sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos 
órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui tí-
tulo  executivo.

Diante de ambas as teorias expostas linhas atrás, houve pensadores 
que perceberam características importantes nas duas correntes, fato que 
originou um pensamento híbrido a respeito da Arbitragem.

3.3 Natureza híbrida
A natureza jurídica híbrida, mista ou intermediária da Arbitragem 

concilia as duas correntes já descritas. 
Esse posicionamento jusfilosófico reconhece características arbitrais 

contratualistas inter partes na formação da convenção arbitral, isto é, 
esse instituto se origina da conduta volitiva, da autonomia de vontade dos 
contratantes. Porém, os defensores dessa doutrina admitem ser indubitável 
a jurisdicionalidade do procedimento utilizado pelos árbitros. Em outras 
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palavras, os fundamentos e as garantias constitucionais (ampla defesa, 
contraditório, publicidade, dignidade da pessoa humana, imparcialidade, 
livre convencimento motivado) devem ser respeitados e cumpridos, pois são 
normas jurídicas inderrogáveis, indisponíveis.

4 Constitucionalidade da arbitragem
A constitucionalidade da Lei da Arbitragem foi debatida durante o 

julgamento do Agravo Regimental na Sentença Estrangeira no 5.206-7, do 
Reino da Espanha, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. 

Os ministros Ellen Gracie, Maurício Corrêa, Marco Aurélio, Carlos 
Velloso, Celso de Mello, Ilimar Galvão e Nelson Jobim votaram pela consti-
tucionalidade do instituto. Contrariamente, os ministros vencidos foram 
Sepúlveda Pertence, Sydney Sanches, Néri da Silveira e Moreira Alves.

No que tange à arbitragem, a questão levantada foi um possível desrespeito 
ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, presente no art. 5o, inc. XXXV, da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, cujo texto estabelece que 
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Os ministros que impugnaram a arbitragem brasileira argumentaram, 
in suma, que o juízo arbitral compulsório violaria o princípio presente na 
Magna Charta Brasileira ora transcrito, isto é, o instituto arbitral anularia 
parcialmente o Poder Judiciário:

[...] compreendo que não será possível substituir a vontade de 
uma das partes contratantes pela decisão do juiz, sem ofensa 
ao art. 5º, XXXV, da Constituição, pois, em situação tal, interdi-
ta-se o acesso ao Judiciário para o desate de litígio, resultante 
de contrato e, assim, a ele posterior, sujeitando-se, a juízo 
extrajudicial, a parte, que a ele não quer se submeter para a 
solução de litígio, cujo objeto e limites somente surgiram após 
o contrato onde inserida cláusula compromissória. (Ministro 
Néri da Silveira, AgRgSE 5.206-7)

Em contrapartida, a corrente a favor da constitucionalidade da 
Arbitragem defendeu a ideia de que a voluntariedade dos contratantes 
em escolher da arbitragem ao invés da jurisdição estatal é um direito 
facultativo. Utilizá-lo não mitigaria parcialmente o princípio da inafas-
tabilidade da jurisdição do Estado, uma vez que foi uma escolha entre 
os polos contratuais, semelhantemente à composição, à novação ou à 
negociação. 
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Não vejo que se afaste do conhecimento judicial a solução de 
pendências entre os contratantes. O que se dá é mudança no 
foco e na ocasião em que será possível um apelo ao  judiciário. 
Sem cláusula compromissória, as partes podem, ou não, 
 submeter a controvérsia surgida, ao longo da execução de um 
contrato, à arbitragem (tanto quanto poderiam, desde logo, 
transacionar sobre os respectivos direitos). Com a presença 
de uma cláusula compromissória, as partes podem, ainda as-
sim, remeter ao juiz a decisão sobre a sua obrigatoriedade no 
caso em que uma delas resista à concretização do compro-
misso arbitral. Neste momento, e já diante da lide definida (a 
qual, se antes, era indeterminada, pressupunha-se necessaria-
mente decorrente da execução do contrato), o juiz apreciará a 
 consistência das eventuais objeções do recalcitrante em adim-
plir a obrigação pela qual se obrigara: vale dizer, a obrigação 
de submeter as controvérsias exsurgentes do contrato ao juízo 
arbitral. (Ministra Ellen Gracie, AgRgSE 5.206-7)

Após longo e elaborado debate, a Arbitragem foi declarada constitu-
cional pelo Supremo Tribunal Federal, fato importantíssimo.

5 Arbitragem no Direito do Trabalho
Exaurido o debate em relação à constitucionalidade da Arbitragem 

pelo Supremo Tribunal Federal, faz-se necessário demonstrar o uso 
específico do instituto no Direito do Trabalho, em face da especialidade 
dessa vertente jurídica.

O Direito Trabalhista aborda os conflitos em diferentes perspectivas. 
Pode-se dividi-los em dissídios coletivos e dissídios individuais. 

[...] são conflitos coletivos trabalhistas aqueles que atingem 
comunidades específicas de trabalhadores e empregadores ou 
tomadores de serviços, quer no âmbito restrito do estabeleci-
mento ou empresa, quer em âmbito mais largo, envolvendo 
categoria ou, até mesmo, comunidade obreira mais ampla. 
(DELGADO, 2006, p. 1291)

Dissídio individual é o processo judicial por meio do qual 
o  Estado concilia ou decide os litígios entre empregados e 
 empregadores, singularmente considerados, decorrente da re-
lação de emprego e, mediante lei, outras controvérsias decor-
rentes de relação de trabalho. (NASCIMENTO, 2006, p. 357)



124 Justitia, São Paulo, 73 (207), jan./jun. 2016

Conforme discorre o ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho, 
Indalécio Gomes Neto: 

No dissídio individual são ventiladas questões que dizem 
 respeito, imediatamente, aos interesses concretos de uma 
pessoa ou de várias pessoas, ao passo que no dissídio cole-
tivo estão em discussão interesses abstratos de um grupo ou 
de uma  categoria. Nos dissídios coletivos se pleiteia, de regra, 
a criação de novas condições de trabalho enquanto nos dis-
sídios  individuais plúrimos se pleiteia a aplicação de normas 
 preexistentes5.

Ao se analisar os conceitos formulados pela doutrina, combinados à 
redação constitucional da Carta Magna Brasileira de 1988, a jurisprudência 
trabalhista majoritária firmou o entendimento segundo o qual a arbitragem é um 
direito e a sentença arbitral deve ser respeitada em casos de dissídios coletivos:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
[...]
§ 1o – Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão 
eleger árbitros.
§ 2o recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou 
à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar 
dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do 
Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas 
legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas 
anteriormente. 

DISSÍDIO COLETIVO – PREVALÊNCIA DOS ACORDOS COLETIVOS 
CELEBRADOS COM PARTE DA CATEGORIA PROFISSIONAL SOBRE 
A SENTENÇA NORMATIVA. Dispõe o artigo 114 da Constituição 
Federal, em seu § 2o, que, “recusando-se qualquer das partes 
à negociação ou à arbitragem, é facultado aos respectivos sin-
dicatos ajuizar dissídio coletivo, podendo a Justiça do Trabalho 
estabelecer normas e condições, respeitadas as disposições 
convencionais e legais mínimas de proteção ao trabalho”. À luz 

5 Disponível em: <www.tst.jus.br/documents/1295387/1335985/2.+Dissídio+Coletivo>. 
Acesso em: 15 jan. 2015. 
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da norma constitucional em exame, o ajuizamento de dissídio 
coletivo tem por pressuposto o exaurimento das tentativas de 
negociação entre as partes. Nesse contexto, constata-se que o 
legislador constituinte de 1988 sinalizou no sentido de presti-
giar a autocomposição dos conflitos trabalhistas, estimulando, 
sempre que possível, a sua solução pela via negocial. Por essa 
razão, aliás, a Constituição Federal é expressa ao dispor, em 
seu artigo 8o, III e VI, que “ao sindicato cabe a defesa dos direi-
tos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive 
em questões judiciais ou administrativas”, sendo obrigatória 
a sua participação nas negociações coletivas de trabalho. 
Fixadas essas premissas, não há como se atribuir à sentença 
normativa prevalência sobre acordos coletivos, extrajudicial-
mente celebrados com entidades sindicais  representativas 
de parte da categoria profissional, sob pena de se estar 
 decidindo na contramão dos princípios agasalhados pelo 
ordenamento constitucional em vigor. Recurso ordinário do 
sindicato parcialmente provido6.

Tribunal Superior do Trabalho – TST. NÚMERO ÚNICO PROC: 
AIRR – 1475/2000-193-05-00. PUBLICAÇÃO: DJ – 17/10/2008 
ACÓRDÃO.

7a Turma
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. JUÍZO ARBI-
TRAL. COISA JULGADA. LEI Nº 9.307/96. CONSTITUCIONALIDADE. 

O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal dispõe sobre a garantia 
constitucional da universalidade da jurisdição, a qual, por definir 
que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apre-
ciação do Poder Judiciário, não se incompatibiliza com o compro-
misso arbitral e os efeitos de coisa julgada de que trata a Lei no 
9.307/96. 

É que a arbitragem se caracteriza como forma alternativa de 
prevenção ou solução de conflitos à qual as partes aderem, por 
força de suas próprias vontades, e o inciso XXXV do art. 5º da 

6 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Processual Trabalhista. Recurso Ordinário em 
Dissídio Coletivo. RODC – 709468. Órgão Julgador – Seção Especializada em Dissídios 
Coletivos, Data de Julgamento: 11/10/2001. 
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 Constituição Federal não impõe o direito à ação como um 
 dever, no sentido de que todo e qualquer litígio deve ser sub-
metido ao Poder Judiciário. Dessa forma, as partes, ao adota-
rem a arbitragem, tão-só por isso, não praticam ato de lesão 
ou ameaça a direito. Assim, reconhecido pela Corte Regional 
que a sentença arbitral foi proferida nos termos da lei e que 
não há vício na decisão proferida pelo juízo arbitral, não se há 
de falar em afronta ao mencionado dispositivo constitucional 
ou em inconstitucionalidade da Lei no 9.307/96. Despicienda a 
discussão em torno dos arts. 940 do Código Civil e 477 da CLT 
ou de que o termo de arbitragem não é válido por falta de jun-
tada de documentos, haja vista que reconhecido pelo Tribunal 
Regional que a sentença arbitral observou os termos da Lei no 
9.307/96 – a qual não exige a observação daqueles dispositivos 
legais e não tratou da necessidade de apresentação de docu-
mentos (aplicação das Súmulas nos 126 e 422 do TST). Os ares-
tos apresentados para confronto de teses são inservíveis, a teor 
da alínea a do artigo 896 da CLT e da Súmula no 296 desta Corte. 
Agravo de instrumento a que se nega provimento7.

Porém, em relação a dissídios individuais, a Arbitragem é questionada e 
a jurisprudência interpreta de diversas formas o cabimento do instituto. Isso 
ocorre, porque os direitos laborais assegurados pela CLT são entendidos como 
indisponíveis por grande parte da doutrina e dos julgadores trabalhistas.

6 Da Lei nº 9.307, de 12 de setembro de 1996
A Lei nº 9.307/1996 positiva e regula a Arbitragem no Brasil. Como 

todas as normas jurídicas pátrias, ela respeita e se inspira em direitos funda-
mentais constitucionais. Podem-se elencar exemplos desses princípios, quais 
sejam, do contraditório, da ampla defesa, da imparcialidade do árbitro, da 
isonomia das partes, do livre convencimento do árbitro, da fundamentação 
das decisões, ou seja, do devido processo legal.

O Projeto de Lei no 406/2013, de autoria do Senador Renan Calheiros, 
é uma tentativa de fazer alterações na Lei da Arbitragem:

7 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de Instrumento, relator Des. Pedro Paulo 
Manus, julgado em 15/10/2008, publicado em 17/10/2008. 
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Altera a Lei no 9307/96 – que institui a Lei de Arbitragem – para 
 estabelecer que a Administração Pública direta e indireta poderá 
utilizar-se de arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos 
 patrimoniais disponíveis decorrentes de contratos por ela celebrados; 
fixa critérios para a inclusão de cláusula compromissória nos contratos 
de adesão, nas relações de consumo estabelecida por meio de contra-
to de  adesão e nos contratos individuais de trabalho; determina que 
as partes, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de disposi-
tivo do regulamento do órgão arbitral institucional ou entidade espe-
cializada que limite a escolha do árbitro único, coárbitro ou presidente 
do tribunal à respectiva lista de árbitros, autorizado o controle da es-
colha pelos órgãos competentes da instituição; permite aos árbitros 
proferir sentenças parciais e determina que as partes e os árbitros, de 
comum acordo, poderão prorrogar o prazo estipulado para proferir 
a sentença final; estabelece que a parte interessada poderá pleitear 
ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade da 
sentença arbitral; determina que para ser reconhecida ou executada 
no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita, unicamente, à 
homologação do STJ; disciplina as tutelas cautelares e de urgência no 
processo de arbitragem e a Carta Arbitral; prevê que o MC deverá in-
centivar as instituições de ensino superior a incluírem em seus currícu-
los a disciplina da arbitragem como método de resolução de conflitos; 
estabelece que o CNJ e o CNMP deverão incentivar a inclusão, nos 
conteúdos programáticos de concursos públicos para o ingresso nas 
carreiras do Poder Judiciário e do Ministério Público, respectivamente, 
de matéria relacionadas à arbitragem como método de resolução de 
conflitos; altera a Lei no 6404/76 – que dispõe sobre as Sociedades por 
Ações – para estabelecer que a aprovação da inserção de convenção 
de  arbitragem no estatuto social obriga a todos os acionistas da com-
panhia, assegurado ao acionista dissidente o direito de retirar-se da 
companhia mediante reembolso do valor de suas ações8.

De acordo com a Agência Senado, além do referido Projeto de Lei, 
a Emenda da Câmara dos Deputados no 1/2015 foi acatada parcialmente, 
modificando-se a palavra “questões” do art. 33 do anteprojeto para 
“pedidos”. Aguarda-se, agora, a sanção da PLS 406/2013.

8 Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_
mate=114641>. Acesso em: 25 maio 2015.
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6.1 Da legitimidade, do objeto e dos critérios da arbitragem
O primeiro capítulo, no art. 1o da Lei no 9.307/1996, estabelece um 

pressuposto cogente para estabelecer a legitimidade e o objeto arbitrais, 
quais sejam, a capacidade (civil) de contratar e direitos transacionáveis, 
conforme dispõe o art. 1o da Lei no 9.307/1996: “As pessoas capazes de 
contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a 
direitos patrimoniais disponíveis.”

A capacidade civil, de acordo com o Ordenamento Pátrio, refere-se 
ao exercício pleno de atos da vida civil. Isso abrange os negócios jurídicos – 
contratos, constituição de sociedade, testamento –, o matrimônio, o exercício 
de certos direitos reais, conforme dispositivos a seguir do Código Civil de 2002:

Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil:
I – os menores de dezesseis anos;
II – os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem 
o necessário discernimento para a prática desses atos;
III – os que, mesmo por causa transitória, não puderem expri-
mir sua vontade.
Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira 
de os exercer:
I – os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II – os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por 
deficiência mental, tenham o discernimento reduzido;
III – os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo;
IV – os pródigos.
Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por 
 legislação especial.

O art. 2o da Lei da Arbitragem prevê que os critérios arbitrais podem 
ser escolhidos, anteriormente, pelas partes. Na dicção do referido artigo, “A 
arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade, a critério das partes.”.

Por um lado, “De direito” significa que as partes podem optar por 
normas jurídicas, específicas ou não, nacionais e/ou estrangeiras, desde que 
respeitem os preceitos do Ordenamento Jurídico Brasileiro.

Por outro lado, a lei prevê o critério da “equidade” para nortear 
o julgamento dos árbitros, aspecto oriundo da internacionalidade do 
instituto. Isso significa que os árbitros podem julgar de acordo com o mais 
“justo” diante a concretude do caso, independentemente de legalidade, 
desde que fundamentado.
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7 Da convenção de arbitragem e de seus efeitos
A Lei no 9.307/1996 estipula dois meios técnico-jurídicos para se gozar 

do direito à arbitragem: a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. 
De acordo com o texto legal, “Art. 3o As partes interessadas podem submeter 
a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, 
assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.”

Apesar de a Lei de Arbitragem prever a Convenção Arbitral, não há 
conceituação objetiva desta. Por conseguinte, a doutrina e a jurisprudência 
se utilizam de definições legais internacionais e de diversas fontes para criar 
conceitos sobre o tema.

Conforme cita Rodrigo Almeida Magalhães em sua pesquisa relacionada 
ao tema:

José de Albuquerque Rocha a define “como o acordo escrito 
através do qual as partes se obrigam a se submeter seus litígios 
civis, atuais ou futuros, ao juízo arbitral.”
O código de Processo Civil alemão, no parágrafo 1.029, 
 determina que “a convenção arbitral é o acordo entre as 
 partes em submeter à decisão de um tribunal arbitral total ou 
 parcialmente os litígios que entre elas ocorrem ou que venham 
a surgir futuramente, pertinentes a uma determinada relação 
contatual ou extra-contratual.”
O art. 1o, 2 da Lei de Arbitragem Voluntária portuguesa, escla-
rece que “a convenção de arbitragem pode ter por objeto um 
litígio actual, ainda que se encontra afecto a tribunal judicial 
(compromisso arbitral), ou litígio eventuais emergentes de uma 
determinada relação jurídica contratual ou extracontratual 
(cláusula compromissória).” (MAGALHÃES, p. 212-213)

Além das definições apresentadas, faz-se mister elucidar o significado 
do vocábulo “convenção” na Língua Portuguesa. O Dicionário Aurélio define 
convenção como “ajuste entre partes interessadas; pacto entre partidos 
políticos beligerantes; costume admitido (nas relações sociais); reunião de 
pessoas para tratar de termas ou interesses comuns”9.

Ora, após todas as explanações referentes ao tema, pode-se concluir 
que convenção exprime a ideia de acordo, de ajuste de vontades, de contrato. 

9 Disponível em: <www.dicionariodoaurelio.com>. Acesso em: 20 abr. 2015. 
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A Convenção Arbitral, pois, seria a expressão voluntária entre as partes para 
se utilizar da arbitragem em litígios atuais ou futuros, isto é, estabelece-se a 
competência do árbitro, no lugar do juiz togado.

Após ter sido conceituado o gênero, Convenção Arbitral, fazem-se 
necessárias as definições de suas espécies, quais sejam, cláusula compro-
missória e compromisso arbitral.

7.1 Da cláusula compromissória
A cláusula compromissória é um meio de afastar a competência judicial 

de litígios contratuais futuros e determináveis, de forma voluntária pelas 
partes e de instituir a arbitragem. É conceituada objetivamente pela própria 
Lei de Arbitragem:

Art. 4o A cláusula compromissória é a convenção através da 
qual as partes em um contrato comprometem-se a subme-
ter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativa-
mente a tal contrato.
§ 1o A cláusula compromissória deve ser estipulada por es-
crito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em docu-
mento apartado que a ele se refira.
§ 2o Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória 
só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de insti-
tuir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua 
instituição, desde que por escrito em documento anexo 
ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente 
para essa cláusula.

A II cláusula da Convenção de Nova Iorque de 1958 definiu e foi 
referência para a conceituação brasileira referente ao tema:

Cada Estado signatário deverá reconhecer o acordo escrito 
pelo qual as partes se comprometem a submeter à arbitragem 
todas as divergências que tenham surgido ou que possam vir 
a surgir entre si no que diz respeito a um relacionamento ju-
rídico definido, seja ele contratual ou não, com relação a uma 
matéria passível de solução mediante arbitragem. 

Entender-se-á por “acordo escrito” uma cláusula arbitral inseri-
da em contrato ou acordo de arbitragem, firmado pelas partes 
ou contido em troca de cartas ou telegramas. 
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O tribunal de um Estado signatário, quando de posse de ação 
sobre matéria com relação à qual as partes tenham estabeleci-
do acordo nos termos do presente artigo, a pedido de uma de-
las, encaminhará as partes à arbitragem, a menos que constate 
que tal acordo é nulo e sem efeitos, inoperante ou inexequível.

Apesar do conceito legal e das ideias elaboradas pela convenção interna-
cional na cidade de Nova Iorque, há a necessidade de se preencher a lacuna deixada 
pelo legislador pátrio referente ao conteúdo das cláusulas arbitrais. Destarte, os 
doutrinadores classificam a cláusula compromissória como cheias ou vazias.

Reputa-se cheia, a cláusula em que as partes, valendo-se da 
 faculdade prevista no art. 5o da Lei de Arbitragem, reportam-se 
às regras de um órgão arbitral ou entidade especializada, caso 
em que a arbitragem será instituída e processada de acordo 
com tais regras; reputa-se vazia a cláusula que não se reporta 
às citadas regras, nem contenha as indicações para a nomeação 
de árbitros, de forma a possibilitar a constituição do juízo arbi-
tral. (CARMONA, 1998, p. 220)
Art. 5o da Lei 9.307/96: Reportando-se as partes, na 
 cláusula compromissória, às regras de algum órgão arbitral 
institucional ou entidade especializada, a arbitragem será 
instituída e processada de acordo com tais regras, poden-
do, igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula, 
ou em outro documento, a forma convencionada para a 
 instituição da arbitragem.

Os contratantes, na redação presente na cláusula arbitral cheia, estabe-
lecem entidades ou instituições arbitrais, além dos critérios apresentados no 
item 6.1 deste trabalho. 

Subsidiariamente, o julgamento de eventuais conflitos seguirá as 
regras da instituição julgadora eleita pelas partes. Nesse caso, a arbitragem 
finalisticamente específica é cabível, chamada de ad hoc. Os parâmetros 
são estabelecidos, tanto pelas partes quanto pelos julgadores – árbitros, 
voltados a apenas uma situação concreta.

Na hipótese de cláusula compromissória vazia, há o acordo em 
submeter futuro litígio à arbitragem, porém sem especificar suas regras, 
quiçá julgadores ou critérios. A Lei de Arbitragem prevê clara e expressa-
mente o procedimento cabível, nos arts. 6o e 7o:
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Art. 6o Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a 
arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua 
intenção de dar início à arbitragem, por via postal ou por outro 
meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de 
recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local certos, 
firmar o compromisso arbitral.
Parágrafo único. Não comparecendo a parte convocada ou, 
comparecendo, recusar-se a firmar o compromisso arbitral, 
poderá a outra parte propor a demanda de que trata o art. 7o 
desta Lei, perante o órgão do Poder Judiciário a que, originari-
amente, tocaria o julgamento da causa.
Art. 7o Existindo cláusula compromissória e havendo resistência 
quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada 
requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo a 
fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência es-
pecial para tal fim.
§ 1o O autor indicará, com precisão, o objeto da arbitragem, 
instruindo o pedido com o documento que contiver a cláusula 
compromissória.
§ 2o Comparecendo as partes à audiência, o juiz tentará, pre-
viamente, a conciliação acerca do litígio. Não obtendo sucesso, 
tentará o juiz conduzir as partes à celebração, de comum acor-
do, do compromisso arbitral.
§ 3o Não concordando as partes sobre os termos do compro-
misso, decidirá o juiz, após ouvir o réu, sobre seu conteúdo, na 
própria audiência ou no prazo de dez dias, respeitadas as dis-
posições da cláusula compromissória e atendendo ao disposto 
nos arts. 10 e 21, § 2o, desta Lei.
§ 4o Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a no-
meação de árbitros, caberá ao juiz, ouvidas as partes, esta-
tuir a respeito, podendo nomear árbitro único para a solução 
do litígio.
§ 5o A ausência do autor, sem justo motivo, à audiência 
 designada para a lavratura do compromisso arbitral, importará 
a extinção do processo sem julgamento de mérito.
§ 6o Não comparecendo o réu à audiência, caberá ao juiz, ou-
vido o autor, estatuir a respeito do conteúdo do compromisso, 
nomeando árbitro único.
§ 7o A sentença que julgar procedente o pedido valerá como 
compromisso arbitral.

Faz-se mister ressaltar que o art. 8o da referida lei positivou a ideia 
doutrinária de autonomia da cláusula arbitral perante o contrato principal:
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Art. 8o A cláusula compromissória é autônoma em relação ao 
contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade 
deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula 
compromissória.
Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por pro-
vocação das partes, as questões acerca da existência, validade 
e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que con-
tenha a cláusula compromissória.

A redação legal é clara ao estabelecer diferença entre nulidade do 
contrato em que a cláusula estiver inserida e nulidade da própria cláusula. 
O legislador, mediante a norma jurídica em referência, solucionou o debate 
acerca da validade e da autonomia da cláusula compromissória, pretérito à 
Lei nº 9.307/1996, entre doutrinadores e jurisprudência.

7.2 Do compromisso arbitral
Compromisso Arbitral é definido no art. 9o da Lei no 9.307/1996. No 

conceito legal, duas hipóteses são previstas, quais sejam, judicial e extraju-
dicial. Outrossim, dois procedimentos diversos são elucidados nos parágrafos 
seguintes, para cada caso:

Art. 9o O compromisso arbitral é a convenção através da qual 
as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais 
pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial.
§ 1o O compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termo nos 
autos, perante o juízo ou tribunal, onde tem curso a demanda.
§ 2o O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por 
escrito particular, assinado por duas testemunhas, ou por 
 instrumento público.

Rodrigo Almeida Magalhães (2012, p. 228) apresenta alguns conceitos 
da doutrina sobre o tema:

Para César Fiuza, “compromisso arbitral é, pois, convenção 
 bilateral pela qual as partes renunciam à jurisdição estatal e se 
obrigam a se submeter à decisão de árbitros por ela indicados”.
A Enciclopédia Saraiva do Direito define que “o compromisso é 
um contrato, realizado pelas partes, que, não querendo subme-
ter-se à decisão da justiça, nomeiam árbitro (ou árbitros), para 
que ele dirima dúvidas, advindas de uma relação jurídica.”
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Ressalte-se que o compromisso arbitral é entendido como solução de 
conflitos atuais, efetivos, concretos, já determinados; limita o conteúdo em 
que a arbitragem ocorrerá. 

As características obrigatórias do compromisso arbitral são previstas 
no art. 10 da Lei no 9.307/1996, assim como as facultativas, optativas estão 
no art. 11 da referida lei:

Art. 10. Constará, obrigatoriamente, do compromisso arbitral:
I – o nome, profissão, estado civil e domicílio das partes;
II – o nome, profissão e domicílio do árbitro, ou dos árbitros, 
ou, se for o caso, a identificação da entidade à qual as partes 
delegaram a indicação de árbitros; 
III – a matéria que será objeto da arbitragem;
IV – o lugar em que será proferida a sentença arbitral.
Art. 11. Poderá, ainda, o compromisso arbitral conter:
I – local, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem;
II – a autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem por 
eqüidade, se assim for convencionado pelas partes;
III – o prazo para apresentação da sentença arbitral;
IV – a indicação da lei nacional ou das regras corporativas 
aplicáveis à arbitragem, quando assim convencionarem as partes;
V – a declaração da responsabilidade pelo pagamento dos 
 honorários e das despesas com a arbitragem; e
VI – a fixação dos honorários do árbitro, ou dos árbitros.
Parágrafo único. Fixando as partes os honorários do árbitro, ou 
dos árbitros, no compromisso arbitral, este constituirá título 
executivo extrajudicial; não havendo tal estipulação, o árbitro 
requererá ao órgão do Poder Judiciário que seria competente 
para julgar, originariamente, a causa que os fixe por sentença.

Malgrado a Lei no 9.307/1996 tenha positivado o conceito e requi-
sitos do compromisso arbitral, é necessário que se elucide a relação entre 
compromisso e cláusula arbitrais, pois são meios de se instituir a arbitragem.

7.3 Compromisso arbitral e cláusula compromissória
Em relação à necessidade de se firmar compromisso arbitral em caso 

de cláusula compromissória vazia, a doutrina majoritária entende tratar-se de 
requisito inafastável, de acordo com o art. 7o da Lei no 9.307/1996.

Já na hipótese de cláusula arbitral cheia, majoritariamente entende-
-se dispensável o compromisso arbitral, desde que preencha os requisitos 
do art. 10 da Lei no 9.307/1996.
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Há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relacionada a 
essa questão, conforme colaciona-se a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO 
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL. 
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA “CHEIA”. COMPROMISSO AR-
BITRAL. PRESCINDIBILIDADE. ATA DE MISSÃO. DELIMITAÇÃO 
DA CONTROVÉRSIA E DAS REGRAS APLICÁVEIS. CONSENTI-
MENTO EXPRESSO. ARTIGOS ANALISADOS: 5o, 6o E 19 DA LEI 
No 9.307/96.
Agravo de instrumento interposto na origem em 10/07/2007, 
do qual foi extraído o presente recurso especial, concluso 
ao Gabinete em 31/07/2013. 2. Exceção de pré-executivi-
dade oposta com o fim de declarar a nulidade de senten-
ça arbitral, ante a ausência de assinatura de compromisso 
arbitral. 3. A convenção de arbitragem, tanto na modali-
dade do compromisso arbitral quanto na modalidade de 
cláusula compromissória, é suficiente e vinculante, afas-
tando definitivamente a jurisdição estatal. 4. A contrata-
ção de cláusula compromissória “cheia”, espécie admitida 
pelo art. 5º da Lei de Arbitragem, na qual se convenciona 
a forma de nomeação dos árbitros ou adoção de regras 
 institucionais, prescinde de complementação por meio de 
compromisso arbitral. 5. A “ata de missão” ou “termo de ar-
bitragem” não se confunde com a convenção arbitral. Trata-
se de instrumento processual próprio, pelo qual se delimita a 
controvérsia posta e a missão dos árbitros. 6. Diante da liber-
dade ampla vigente no procedimento arbitral, a manifesta-
ção das partes e dos árbitros na Ata de Missão possibilita a 
revisão e adequação das regras que serão utilizadas no de-
senrolar do processo, ainda que resulte em alterações quan-
to ao anteriormente convencionado, desde que  respeitada a 
igualdade entre as partes e o contraditório. 7. Negado provi-
mento ao recurso especial10.

10 STF, Recurso Especial Cível 1389763, PR, 2013/0186578-8, Relatora Ministra Nancy 
Andrighi, julgado em 12/11/2013, publicado em 20/11/2013. Disponível em: <www.stf.
gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2015.
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Na hipótese de cláusula arbitral vazia, por omissão de redação, o 
compromisso arbitral é necessário, uma vez que se devem estabelecer 
requisitos essenciais ao juízo arbitral. Como descrito anteriormente, o 
procedimento previsto para solucionar essa questão foi positivado nos arts. 
6o e 7o da Lei no 9.307/1996.

Em termos conceituais, a principal diferença entre cláusula e compro-
misso arbitrais refere-se à característica temporal. A cláusula compromissória 
é um ajuste de vontades que gera a obrigação de se submeter litígios futuros 
referentes a um negócio jurídico à arbitragem. Já o compromisso arbitral 
gera a obrigação de se submeter conflito atual à arbitragem.

8 Da arbitragem e das cartas arbitrais no CPC de 2015
O Código de Processo Civil de 2015 prevê a Arbitragem como Juris-

dição. O art. 3o, § 3o, e o art. 42 versam sobre a possibilidade de as partes 
acordarem e disporem sua querela à apreciação arbitral.

Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou 
lesão a direito.
§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução 
 consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, ad-
vogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 
inclusive no curso do processo judicial.
Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz 
nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de 
instituir juízo arbitral, na forma da lei.

A Lei no 9.307/1996 prevê, no art. 22, a comunicabilidade entre Juízo 
Estatal e Juízo Arbitral.

Art. 22. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o  depoimento 
das partes, ouvir testemunhas e determinar a  realização de perí-
cias ou outras provas que julgar necessárias, mediante requeri-
mento das partes ou de ofício.
§ 1o O depoimento das partes e das testemunhas será  tomado em 
local, dia e hora previamente comunicados, por escrito, e reduzido 
a termo, assinado pelo depoente, ou a seu rogo, e pelos árbitros.
§ 2o Em caso de desatendimento, sem justa causa, da convocação 
para prestar depoimento pessoal, o árbitro ou o tribunal arbitral 
levará em consideração o comportamento da parte faltosa, ao pro-
ferir sua sentença; se a ausência for de testemunha, nas mesmas 
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circunstâncias, poderá o árbitro ou o presidente do tribunal 
arbitral requerer à autoridade judiciária que conduza a tes-
temunha renitente, comprovando a existência da convenção 
de arbitragem.
§ 3o A revelia da parte não impedirá que seja proferida a sen-
tença  arbitral.
§ 5o Se, durante o procedimento arbitral, um árbitro vier a 
ser substituído fica a critério do substituto repetir as provas 
já produzidas.

Ocorre que, no Código Processual Civil de 1973, não havia menção a 
esse instituto arbitral, fato que o tornava impraticável. Com o advento do 
Código Processual Civil de 2015, dois artigos versam sobre a Carta Arbitral e, 
portanto, possibilitam hodierna prática jurídica.

Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e 
rogatória:
§ 3o A carta arbitral atenderá, no que couber, aos requisitos 
a que se refere o caput e será instruída com a convenção de 
arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e de sua 
aceitação da função.
Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em 
segredo de justiça os processos:
IV – que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento 
de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na 
arbitragem seja comprovada perante o juízo.

Eis a grande contribuição do Código de Processo Civil de 2015 para a 
Arbitragem. Nota-se que o legislador atendeu às angústias dos operadores 
do Direito Arbitral e sanou uma omissão pretérita, inobservância que desca-
racterizava o instituto arbitral.

Conclusão
Após aprofundar o estudo sobre o tema, conclui-se que a 

Arbitragem é um instituto importantíssimo para o Direito, pois diver-
sifica os meios de se solucionar conflitos e possibilita qualidade técnica 
apurada nas decisões.

Geralmente, os estudos acadêmicos jurídicos não enfatizam o 
ensino da Arbitragem, uma vez que o foco das Escolas de Direito é 
preparar o estudante para atuar no contencioso judicial.
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O fato de as Escolas não se aprofundarem no tema não diminui o 
instituto, quiçá sua utilização. A Arbitragem não mais deve ser encarada 
pelo meio jurídico como um instituto sem valor prático, tampouco como 
um método estranho ao Direito Constitucional Brasileiro. 

Depreende-se, do estudo e análise do tema, que há necessidade 
de os cursos de Direito enfatizarem e explorarem com maior profun-
didade a matéria, pois, da forma como esta é tratada, lamentavelmente, 
nem todos os operadores do Direito terão conhecimento sobre o tema. 
Assim, continuará restando aos que, por curiosidade, pesquisaram, a 
tarefa de aplicar e solucionar eventuais controvérsias arbitrais.

PORTUGAL, F. L. S. Arbitration in Brazilian law with emphasis on 
arbitration agreement: arbitration clause and arbitration agreement. 
Justitia, São Paulo, v. 207, p. 109-139, Jan./Jun. 2016.

• ABSTRACT: The actual article was executed to research the histo-
ricity, the constitutionality, the particularities and the arbitration 
controversies, with regard to arbitration clause and arbitration 
commitment. Despite after 19 years of affirmation of No. 9,307/1996 
Law, there is no emphasis yet in discussion about the topic. There 
is, however, such negligence and such omission by legal field about 
the institute, whatsoever distrust, whatsoever suspicion, whatsoever 
lack of mastery about the subject. The aim of this work was realize 
a more detailed research about Brazilian Arbitration, emphasizing 
the Arbitration Agreement, in other words, arbitration clauses and 
commitment. 

• KEY WORDS: Arbitration. Arbitration clause. Arbitration commitment. 
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• SUMÁRIO: Introdução. 1 O avanço da biotecnociência. 2 A identidade de 
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• RESUMO: A identidade sexual, que compreende não apenas o ato sexual, 
mas também todas as interações de ordem física, psíquica e social que 
regem o homem, passou a ser recentemente discutida no mundo médico 
e jurídico e sua acomodação no social. A múltipla identificação sexual que 
inicialmente era considerada uma doença, pois não trazia uma definição entre 
o sexo biológico e o psíquico, assim como considerada transtorno mental, 
foi perdendo a conceituação de sexualidade anormal e ganhou o status de 
forma de orientação sexual. Assim, para que haja o necessário ajustamento 
da realidade sexual daquele que não se identifica com o seu sexo genético e 
se frustra como ser humano, há necessidade de se buscar a identidade sexual 
ou de gênero correspondente à sua realidade. Para atingi-la, deve valer-se 
de intervenções médicas e jurídicas. A primeira cirurgia de transgenitalização, 
realizada em 1952, abriu portas para que, uma vez bem-sucedida, pudesse 
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avançar e ajudar aqueles que tinham desvio da identidade sexual. No 
Brasil, tal procedimento foi regulamentado por uma Resolução do 
Conselho Federal de Medicina (CFM). Após muitas batalhas judiciais, 
o transgenitalizado conseguiu retificar seu nome e sexo no registro de 
nascimento, assim como conquistar vários outros direitos decorrentes 
dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

•	 PALAVRAS-CHAVE: Cirurgia transexual. Bioética. Biodireito.

Introdução
O presente estudo visa demonstrar que a proliferação do conheci-

mento científico, com técnicas cada vez mais aperfeiçoadas, invadindo e 
desbravando o vasto território ético e moral do homem, provoca, inevita-
velmente, mudanças de várias ordens, com alcance até mesmo na definição 
sexual, nos casos de transexualidade.

Com a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), segundo a 
qual o transtorno de identidade de gênero, assim classificado o transexua-
lismo, deixou de ser considerado doença, abriu-se imenso espaço para os 
que assim se assumissem, encontrassem visibilidade política, social e jurídica 
mais expressivas, condizentes com os princípios norteadores da Constituição 
Federal. 

Dessa maneira, a cirurgia de transgenitalização, cujo objetivo é 
solucionar a inadequação da pessoa ao seu sexo anatômico para ajustá-lo ao 
psíquico pretendido, tornou-se realidade e foi regulamentada pelo Conselho 
Federal de Medicina com a edição da Resolução no 1.955 em 12 de agosto 
de 2010, tudo para fazer prevalecer a não discriminação e com relevo à 
autodeterminação e aos direitos fundamentais de igualdade e da dignidade 
da pessoa humana.

E é certo que a cirurgia de adequação sexual produz vários efeitos na 
vida civil do transgenitalizado, a começar pelo seu assento de nascimento, 
que deverá ser retificado no tocante ao nome e sexo, por meio de ação 
judicial. E a jurisprudência dos tribunais brasileiros, em razão da reiteração 
de pedidos e também da autonomia da vontade do transgenitalizado, passou 
a aceitar a retificação do nome com a adoção do “nome social”, impondo 
poucas restrições para o seu uso. 

A discussão do tema, com seus matizes mais envolventes, é o desafio 
que motivou o presente estudo.
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1 O avanço da biotecnociência
O incessante avanço das pesquisas médicas, principalmente na área 

da genética humana, obriga o cidadão a fazer uma reflexão de sua realidade 
e a se transportar para a nova era liderada pela biotecnociência, em que 
medicina, direito e ética se entrelaçam tão espetacularmente e rompem a 
barreira do inimaginável, acabando por afetar até então os pacatos conceitos 
do homem, pela complexidade de seus meios e resultados. Mal dá tempo 
para se aceitar determinado procedimento médico evolutivo, que outro se faz 
presente e, em nome da ciência, atropela todo o lento raciocínio do homem 
destinatário da pesquisa, que fica sem condição alguma de fazer a avaliação 
necessária de sua conveniência, tamanha são as propostas sedutoras.

As atividades médicas ampliaram-se imensamente nas áreas labora-
torial e de pesquisa, em decorrência dos avanços tecnológicos, da evolução 
da sociedade e dos costumes, aí incluídos o desenvolvimento incessante 
das pesquisas em seres humanos, as interferências sobre o início e o fim 
da vida – como a eleição do sexo do filho, a clonagem, as terapias gênicas, 
os métodos de reprodução assistida, a maternidade substitutiva, a eugenia, 
a eutanásia, a distanásia, a ortotanásia, a escolha do tempo para nascer 
e morrer, a engenharia genética, a cirurgia de transgenitalização em caso 
de transexualidade, a utilização da tecnologia do DNA recombinante e das 
células-tronco embrionárias, o transplante de órgãos e tecidos humanos, a 
biotecnologia e muitos outros avanços científicos. 

As novas tecnologias que pareciam ainda distantes batem às portas 
dos grandes centros médicos e se fazem presentes para a utilização nos seres 
humanos. A perplexidade ultrapassa as raias da curiosidade e faz nascer 
um novo campo no qual se concentram a medicina, o direito e a bioética, 
todos à procura de definição, direcionamento e soluções para seus conflitos, 
tendo sempre em vista o bem-estar do homem. Este, figura central e único 
destinatário dos procedimentos destinados a proporcionar condições mais 
saudáveis para o desenvolvimento de sua dignidade, nos moldes preconi-
zados por Aristóteles quando definiu o supremo bem, permanece intocável, 
acima da ciência, embora se ofereça a ela para ser sujeito de pesquisa, 
revestido, no entanto, de todas as garantias legais. A ciência, porém, em 
alguns casos, recebe restrições da ética, pois ela prima em se movimentar 
em um espaço onde não se faz a avaliação daquilo que é bom ou mal para 
o homem. A ética, por sua vez, contando com o auxílio da bioética, faz uma 
leitura de dentro para fora e procura selecionar somente aquilo considerado 
necessário e conveniente para o homem.
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Falar nos dias de hoje que um homem pode transformar-se em uma 
mulher já não causa tanta estranheza, até mesmo por aqueles que comungam 
o pensamento mais conservador, apegados a conceitos fundamentalistas. A 
bem da verdade, ao longo dos anos, neste mundo globalizado e pluralista, 
várias pesquisas foram implantadas lentamente e se desenvolveram com muito 
sucesso nesta área específica da genética, até chegarem à chamada biologia 
sintética, que permite, por incrível que pareça, a criação da vida artificial.

As evoluções apontadas interferem também diretamente na indivi-
dualidade da pessoa. Permite que cada uma seja considerada dona de si 
mesmo, com direitos de se manifestar a respeito de várias situações, dentre 
elas, a própria sexualidade no tocante à escolha dos parceiros. Nasce 
um hiato intransponível entre o cidadão e o Estado, que não exerce mais 
nenhuma influência sobre o corpo e a disposição da vida de cada um, desde 
que observadas as regras legais. “O conceito de que somos donos de nós 
mesmos”, adverte Sandel (2013, p. 90), “aparece em muitas discussões 
sobre a liberdade de escolha. Se sou dono de meu corpo, da minha vida e da 
minha pessoa, devo ser livre para fazer o que quiser com eles (desde que não 
prejudique os outros)”.

2 A identidade de gênero
Sempre predominou a regra segundo a qual o sexo é ditado pelas 

genitálias que definem o homem e a mulher. A natureza do ser humano, 
apesar de carregar regras inflexíveis, todas lastreadas em conceitos 
fincados como dogmas, vai lentamente se diluindo e se amoldando às 
novas realidades. É uma adequação que se faz necessária e diferencia os 
homens de suas épocas. E tudo no passar de um tempo tão curto. Basta 
ver que Machado de Assis, cujo centenário de morte foi comemorado 
recentemente, com seu estilo inconfundível, retratou de forma pudica o 
relacionamento amoroso entre as pessoas: começava com o flerte, após 
considerável tempo chegava ao noivado e daí para o casamento. Mas, sem 
relato de cena que revelasse sensualidade ou até mesmo diversidade de 
opção sexual. Basta ver o cuidado que teve ao narrar o romance entre 
Bentinho e Capitu e o possível adultério com seu amigo Ezequiel, no livro 
Dom Casmurro. A metáfora erótica mais acentuada foi utilizada quando se 
referiu à Capitu dizendo que tinha “olhos de cigana oblíqua e dissimulada” 
(ASSIS, 1978, p. 219).
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Nenhuma dúvida de que é o cérebro a força propulsora do mecanismo 
chamado corpo humano. “Corpo e cérebro”, afirma o neurocientista 
português Damásio (2011, p. 126), “executam uma dança interativa contínua. 
Pensamentos implementados no cérebro podem induzir estados emocionais 
que são implementados no corpo, enquanto este pode mudar a paisagem 
cerebral e, assim, a base para os pensamentos”. 

Daí que a vocação sexual é ditada por ele e só não será efetivada se 
esbarrar em uma adequação social inadequada. Não há ainda, pelo menos 
por enquanto, nenhum movimento científico que possibilite o transplante 
de cérebro, mesmo que tenha sido criado em laboratório, para extirpar o 
desvio originário. A única solução viável é a intervenção cirúrgica para se 
chegar ao equilíbrio de adequação sexual entre mente e corpo. 

Com invejável perspicácia, Giannetti (2010, p. 35) assim se manifestou 
ao questionar a respeito do desconhecimento do próprio cérebro: 

E, no entanto, pus-me a questionar, o que sei de fato sobre o cére-
bro que me faz quem sou? Tudo que se passa nessa espantosa 
“caixa preta” – e que é a essência do meu ser – se encontra vedado 
à minha introspecção. Embora tenha acesso ao que transcorre 
em minha mente – aos meus pensamentos, desejos, memórias e 
recitais religiosos – , o que me vai pelo cérebro se afigura inteira-
mente fora do alcance dos meus sentidos e da minha consciência.

O transexualismo já foi considerado doença, mas com a interpre-
tação evolutiva da medicina, passou a ser definido como uma desordem 
da identidade de gênero, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
que retirou a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças. 
Em uma visão não muito técnica seria todo comportamento diverso do 
padrão estabelecido pela heterossexualidade. Já de um ponto de vista 
mais apurado, de acordo com Cury (2011, p. 126), “é um transtorno de 
identidade de gênero, que contrasta com o sexo biológico do nascimento, 
tendo o indivíduo a obsessão para pertencer ao sexo oposto e ser consi-
derado desta forma”.

Igualmente elucidativa é a definição de Farina (1982, p. 117) a respeito 
do transexualismo: “Trata-se de manifestação extrema de inversão psicos-
social, em que o indivíduo nega seu sexo biológico e exige a operação de 
reajustamento sexual a fim de poder assumir a identidade do seu verdadeiro 
gênero, que não condiz com seu sexo anatômico”.
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A definição de sexualidade, embora se dê no momento da concepção 
e vá recebendo cargas variadas na infância, puberdade e vida adulta, 
compreende uma gama de situações internas e externas para se chegar à 
sua configuração definitiva. Como advertem Cury e Batigalia (2009, p. 27):

Durante toda esta escalada, a personalidade sexual irá se 
formar tendo vários ingredientes como: seu relacionamento 
com os pais, com a família, com o número de irmãos, com a 
idade dos irmãos, o relacionamento interpessoal dos mem-
bros da família, com a babá, com os empregados, com a es-
cola, com o tipo de moradia, com as suas atividades diárias; 
enfim, com fatores intrínsecos e extrínsecos aos seus.

A lei permite a realização da cirurgia de transgenitalização de pessoa 
que carrega as genitálias interna e externa perfeitas, porém em total 
desajuste com sua mente, que já se amoldou ao sexo oposto. A falta de 
sintonia e conjugação dos fatores corpo e mente acarreta transtornos que 
impossibilitam o cidadão de encontrar sua verdadeira identidade sexual, 
como também exige uma carga supletiva de efetiva proteção legal para o 
exercício e a defesa de seus direitos consagrados nas políticas para a diver-
sidade sexual. Seria a realização do lema do poeta grego Píndaro, quando 
exortava: “torna-te o que tu és”.

Correta e irrepreensível é a conceituação de Peres (2001, p. 91), ao ponderar: 

[...] a identidade de gênero se traduz num sentimento do in-
divíduo quanto à sua identificação como homem ou mulher. 
Isto porque a nossa estrutural social consegue conceber o sexo 
de forma dicotômica, na sua versão masculina ou feminina. 
Há uma tendência de se classificar tudo e todos como sendo 
masculino ou feminino, não havendo espaço para o que não se 
adapta a uma dessas categorias.

A evolução dos princípios reguladores da convivência humana alcançou 
um estágio de liberdade que proporciona a cada um ousar ser o que quiser 
ser. Trata-se um de novo parâmetro identitário com erupções temporárias, 
que nem mesmo a lei, reguladora que é do controle social, consegue enunciar 
uma regra que seja coerente e aceitável, de acordo com um padrão ético. A 
aparência, por si só, não traduz uma identidade sexual definida. Basta ver o 
comportamento do crossdresser (aquele que traja vestes e usa acessórios 
do sexo oposto ao seu), que carrega dois perfis sexuais dissociados um do 
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outro, podendo apresentar-se como heterossexual, homossexual, bissexual, 
totalmente divorciado da transexualidade. 

A definição da identidade sexual, dessa maneira, não está nas 
genitálias e sim faz parte da liberdade de escolha da pessoa, compreendida 
na elasticidade do princípio da dignidade humana. O Direito, obrigatoria-
mente, tem que caminhar de braços dados com as transformações sociais e 
encarar esta nova realidade, baseando-se no respeito mútuo e no convívio 
estável, ambos tutelados pelo Estado. Afinal, o que se busca é a realização e 
o aperfeiçoamento do ser humano para que possa atingir a felicidade, meta 
optada por Platão que tinha por propósito oferecer orientação à pessoa. Na 
interpretação de White (2009, p. 34), Platão sustenta:

[...] se uma pessoa está sujeita a conflito é porque geralmente 
sua razão não governou com sucesso a sua personalidade. Em 
particular, a sua razão não governou e organizou os seus dese-
jos. Neste caso, não apenas sua razão não está executando a 
sua função natural – que é organizar e dirigir a personalidade 
– mas também significa (Platão acredita) que a razão da pessoa 
não tem uma concepção clara e coerente da harmonia de todos 
os desejos aos quais uma pessoa deve conformar-se. É um fra-
casso da razão, um tipo de irracionalidade.

Os antigos romanos reprovavam a homofilia, porém não a censuravam 
publicamente. No seu entendimento, quem praticava os prazeres sexuais contra 
a natureza não era considerado um monstro, mas sim um libertino, pois não agia 
de acordo com as regras sociais. Como explica Paul Veyne (2008, p. 234):

Porque essa sociedade realmente não passava seu tempo a per-
guntar-se se as pessoas eram homossexuais ou não; por outro 
lado, prestava uma atenção desmesurada a ínfimos detalhes de 
modo de vestir, da pronúncia, dos gestos, do modo de andar, 
para desprezar os que denunciassem nesses detalhes sua falta 
de virilidade, quaisquer que fossem seus gostos sexuais.

Esse raciocínio conduz inevitavelmente à conclusão de que o sexo se 
afasta da natureza humana e passa a integrar a dignidade da pessoa humana 
no âmbito de sua racionalidade e aí reside com a vocação de encontrar seu 
bem-estar e a realização da plenitude afetiva, com base na afirmação do 
valor intrínseco de cada um. Só assim o respeito ao ser humano será univer-
salizado na vida em sociedade. José Antonio Marina (2008, p. 197) enfatiza:
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Nós, seres humanos, não queremos ser elementos triviais de 
uma evolução cega, não queremos ser trocáveis, intercam-
biáveis, monetizáveis, substituíveis, descartáveis. Queremos ser 
reconhecidos como intrinsecamente valiosos, como merecedores 
de uma proteção e consideração, como dotados de dignidade.

3 Transexualismo
Além das pesquisas científicas, o mundo passa por uma transformação 

cultural profunda, assimilando várias evoluções. O casamento entre homos-
sexuais, autorizado em alguns países, como no Brasil1, Argentina e França 
recentemente, que era uma realidade muito distante, avizinha-se do senso 
de valoração e aceitação do homem, com o acréscimo de que o “casal”, 
com a união, além de direitos previdenciários, sucessórios e outros, gozará 
ainda do direito de casar-se e adotar filho. Isso sem falar, ainda, da utilização 
das técnicas de reprodução assistida para relacionamentos homoafetivos, 
respeitado o direito à objeção de consciência do médico2.

O Conselho Federal de Medicina expediu a Resolução no 1.652/2002, 
que permite a realização de cirurgia de redesignação sexual do transexual ou 
transgenitalização. Para a lei, transexual é aquela pessoa física e biologicamente 
normal, dotada de genitália externa e interna perfeitas, mas que, em sua mente, 
pensa pertencer ao sexo contrário ao seu. Em outras palavras, trata-se da pessoa 
que não se ajusta ao seu sexo, que a ele tem rejeição e vive como se fosse do 
sexo contrário, com tendência à automutilação. É como se carregasse a genitália 
em seu corpo com indiferença, mirando-se para o outro sexo como o seu verda-
deiramente idealizado. Na definição de Choeri (2004, p. 93), “É o indivíduo que 
se identifica como pertencente ao sexo oposto e experimenta grande frustração 
ao tentar se expressar através de seu sexo genético”. Diferente, portanto, do 
homossexual, que convive com seu sexo e com ele tem prazer.

O mesmo Conselho Federal de Medicina revogou a Resolução no 
1.652/2002 e editou a de no 1.955/2010, que agora permite a prática de 
adequação do fenótipo feminino para masculino em qualquer hospital público 

1 Resolução no 175, de 14 de maio de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, que proíbe 
os cartórios de rejeitar a habilitação, a celebração e a conversão da união estável em 
casamento civil entre homossexuais. 

2 Resolução do Conselho Federal de Medicina no 2013, publicada em 9 de maio de 2013.
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ou privado3. Dessa maneira, a remoção do útero, do ovário e das mamas deixa 
de ter natureza experimental. Essa natureza somente é atribuída à cirurgia do 
tipo neofaloplastia (construção de pênis). A adequação do fenótipo masculino 
para feminino já podia ser praticada em hospitais públicos ou privados, indepen-
dentemente da atividade de pesquisa.

De acordo com a regra sempre predominante, o sexo é ditado pela genitália 
que define o homem e a mulher. A identidade sexual, sentencia Cury (2012, p. 
33), “é a manifestação espontânea, seja no sentimento, ou na expressão de 
pertencer ao sexo feminino ou masculino independente dos seus cromossomos”. 
A natureza do homem, apesar de carregar regras inflexíveis, todas lastreadas em 
conceitos fincados como dogmas, vai lentamente se diluindo e se amoldando às 
novas realidades. 

Nestes casos, permite a lei que se faça a ablação das genitálias, com 
a consequente mutilação, com a finalidade curativa. Diniz (2006, p. 290), 
da forma magistral que lhe é peculiar, aponta as condições exigidas para a 
realização da conversão curativa:

a) existência de desconforto com o sexo anatômico natural;
b) desejo compulsivo expresso de eliminar a genitália externa, 

perder os caracteres primários e secundários do próprio 
sexo e ganhar os do sexo oposto;

c) permanência do distúrbio de identidade sexual de forma 
contínua e consistente por, no mínimo, dois anos;

d) ausência de outros transtornos mentais;
e) avaliação de equipe médica composta por cirurgião plásti-

co, geneticista, neuropsiquiatra, endocrinologista, urolo-
gista, psicanalista, psicólogo e assistente social, que, depois 
de dois anos de acompanhamento conjunto e atendimen-
to psicoterápico, deverá dar o diagnóstico de transexu-
alismo de maior de vinte e um anos a atestar a ausência 
de  características físicas inapropriadas para a cirurgia. Tal 
 operação deverá ser feita em hospitais universitários ou pú-
blicos adequados à pesquisa, desde que preenchidos os cri-
térios acima mencionados e desde que haja consentimento 
livre e esclarecido do próprio paciente (Res. CNS n. 196/96).

3 Dispõe sobre a cirurgia de transgenitalismo e revoga a Resolução CFM no 1.652/2002.
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O critério de seleção dos pacientes para a cirurgia de redesignação sexual 
será feito por uma equipe multidisciplinar, constituída, obrigatoriamente, por 
médico psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social, 
após dois anos de acompanhamento, com o diagnóstico médico de transgeni-
talismo, ausência de características físicas inapropriadas para a cirurgia e que 
seja o paciente maior de 18 anos. O art. 7o da Resolução, de maneira imperiosa, 
determina que deve ser praticado o consentimento livre e esclarecido. 

O referido documento é de vital importância. É, assim, uma exposição de 
uma situação clínica ao paciente, com bastante clareza e precisão, mediante 
a indicação dos benefícios que poderão advir da prática da ars curandi, 
assim como dos eventuais insucessos. Trata-se, pode-se dizer, de uma carta 
de obrigação moral que compreende o entendimento do relato médico e a 
autorização do paciente para sua realização. Costa (apud SALLES; LUNA, 2008, 
p. 165) adverte que “Algunas de estas obligaciones pueden englobarse bajo la 
doctrina general de que el médico debe obtener consentimiento informado 
válido de su paciente antes de realizar un tratamiento o algún procedimiento 
diagnóstico”.

A idade exigida pela Resolução no 1.652/2002, revogada pela Resolução 
no 1.955/2010, merece uma ressalva. A maioridade civil pelo Código Civil 
revogado era fixada em 21 anos. O novo Código Civil entrou em vigor em 11 
de janeiro de 2003, após um longo período de vacatio legis, e estabeleceu a 
maioridade plena aos 18 anos, para a realização de todos os atos da vida civil. 
Venosa (2010, p. 7), em comentário feito ao novo Código, admite que, “Aos 18 
anos, em tese, o convívio social e familiar já proporcionou ao indivíduo certo 
amadurecimento, podendo o agente compreender o alcance dos atos que 
pratica. A maturidade plena para a vida civil é alcançada, no atual diploma, 
aos 18 anos”.

Dessa maneira, todos os atos da vida civil poderão, sem nenhuma 
restrição, exceto nos casos de incapacidade em razão de doença mental que 
afete o discernimento da pessoa, ser praticados por aquele que conta com 
18 anos completos. Como se trata de uma lei definidora, todas as demais 
devem adequar-se ao seu teto. O legislador processual penal assim se ajustou: 
“O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos 
maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade” (art. 436 do CPP). Ora, 
se o cidadão, com 18 anos, está apto para julgar seus semelhantes, com maior 
razão reunirá condições para julgar questões relevantes à sua vida.

Após a cirurgia de transgenitalização ou redesignação sexual, o próximo 
passo será o da acomodação no registro civil da nova identidade sexual do 
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interessado que obedecerá, em tese, ao preceito do art. 58 da Lei no 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, alterado pela Lei no 9.708, de 18 de novembro 
de 1998. Uma coisa é declarar o sexo do bebê no instante de seu nascimento 
para fins de registro, outra é a construção da identidade sexual da pessoa, 
que vai se formando ao longo do tempo, até chegar o momento da definição. 
Daí, pode-se concluir pela mutabilidade do registro porque não corresponde 
à realidade. Como adverte Peres (2001, p. 172):

Considerando-se, agora, a importância do sexo psicossocial na 
determinação sexual do indivíduo, faz-se necessário modificar 
os critérios jurídicos assentados na indisponibilidade do corpo. 
Essa nova perspectiva possibilita que o indivíduo, em prol da 
construção da sua identidade sexual, disponha, até certo ponto, 
do seu próprio corpo.

Tanto a doutrina como a jurisprudência não se ajustaram quando os 
primeiros casos começaram a bater às portas dos tribunais. A retificação do 
registro civil era indeferida, pois o pretendente, na realidade, apresentava 
uma definição artificial do sexo, uma vez que não se trata de homem nem 
de mulher e sim de um ser humano mutilado. Entretanto, levantaram-se 
em favor do transgenitalizado várias vozes, alegando, resumidamente, que 
o cidadão tem o direito de conviver com sua real definição sexual e que sua 
identidade sexual deve ficar reproduzida na identidade pessoal, para sua 
segurança e também das demais pessoas. De nada adianta ao transexual, 
após a complicada e delicada cirurgia, apresentar-se com o nome e o sexo 
originários, o quais serão, certamente, motivos de chacota. Ajustados sexo e 
nome, cumpre-se o princípio da continuidade do registro civil.

Vários tribunais, inicialmente, rejeitavam ações com o propósito 
de mudança de sexo e nome no documento registral. As decisões foram 
amoldando-se à aceitação social e passaram a permitir a pretensão, desde 
que transgenitalizado o autor. Hoje, o procedimento ganha corpo e permite 
a mudança de nome sem a cirurgia transexual, com fulcro na dignidade da 
pessoa humana, conforme algumas decisões4.

4 TJSP, APL 0082646-81.2011.8.26.0002, Ac. 7145642, 8a C. Dir. Priv., Rel. Des. Helio Faria, j. 
30/10/2013). TJSP, APL 0082646-81.2011.8.26.0002, Ac. 7145642, 8a C. Dir. Priv., Rel. Des. 
Helio Faria, j. 30/10/2013.
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Para evitar constrangimento mesmo àqueles não transgenitalizados, 
mas que se incorporam no outro sexo, o Governo do Rio Grande do Sul, 
por meio do Decreto no 49.122, de 17 de maio de 2012, criou a Carteira 
de Nome Social que permite a travestis e transexuais usar a identificação 
por nomes femininos, perante os órgãos e entidades do Poder Executivo do 
Estado, desde que solicitem ao Instituto-Geral de Perícias, responsável pela 
emissão do documento5.

Nessa mesma linha de pensamento, o Tribunal de Justiça gaúcho foi 
além: autorizou a mudança de nome no registro civil, independentemente 
da realização da cirurgia de redesignação sexual, conforme se verifica da 
decisão ora cotejada:

Apelação. Retificação de registro civil. Transexualismo. 
 Travestismo. Alteração de prenome independentemente da re-
alização de cirurgia de transgenitalização. Direito à identidade 
pessoal e à dignidade. A demonstração de que as características 
físicas e psíquicas do indivíduo, que se apresenta como  mulher, 
não estão em conformidade com as características que o seu 
nome masculino representa coletiva e individualmente são 
suficientes para determinar a sua alteração. A distinção entre 
transexualidade e travestismo não é requisito para a efetiva-
ção do direito à dignidade. Tais fatos autorizam, mesmo sem 
a  realização da cirurgia de transgenitalização, a retificação do 
nome da requerente para conformá-lo com a sua identidade 
social. Deram provimento6. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na mesma esteira, em 
recente decisão, assim se pronunciou acerca da retificação de nome e sexo 
no registro civil:

 
Registro civil. Alteração de prenome e sexo da requerente em vir-
tude de sua condição de transexual. Admissibilidade.  Hipótese 
em que provada, pela perícia multidisciplinar, a desconformi-
dade entre o sexo biológico e o sexo psicológico da requerente. 

5 Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/decreto-governo-rs-institui-carteira.pdf>. Acesso 
em: 27 maio 2013.

6 TJRS, AC 70030504070, 8a C. Cív., Rel. Des. Rui Portanova, j. 29/10/2009.
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Registro civil que deve, nos casos em que presente prova de-
finitiva do transexualismo, dar prevalência ao sexo psicológico, 
vez que determinante do comportamento social do indivíduo. 
Aspecto secundário, ademais, da conformação biológica sexual, 
que torna despicienda a prévia  transgenitalização. Observação, 
contudo, quanto à forma das alterações que devem ser feitas 
mediante ato de averbação com menção à origem da retifica-
ção em sentença judicial. Ressalva que não só garante eventuais 
direitos de terceiros que mantiveram relacionamento com a re-
querente antes da mudança, mas também preserva a dignidade 
da autora, na medida em que os documentos usuais a isso não 
farão qualquer referência. Decisão de improcedência afastada. 
Recursos providos, com observação7.

A elasticidade interpretativa expandiu de tal forma que ainda cabe 
uma última cunha no tema abordado. O Conselho Nacional de Combate 
à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT), pela Resolução no 12, de 16 de 
janeiro de 2015, considerando o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que define as diretrizes e bases da 
educação nacional, garante a adoção do nome social àquelas pessoas 
cuja identificação civil não reflita adequadamente sua identidade 
de gênero, em todas as instituições de ensino, em todos os níveis e 
 modalidades.

Para tanto, dentre outras recomendações, as instituições de 
ensino deverão garantir a quem solicitar o direito ao tratamento oral 
exclusivamente pelo nome social, assim como referido nome deverá 
ser inserido nos formulários e sistemas de informação utilizados nos 
procedimentos de seleção, inscrição, matrícula, registro de frequência 
e outros documentos escolares, observando, no entanto, a recomen-
dação da utilização do nome civil para emissão de documentos oficiais.

Não há nenhuma dúvida que a vocação sexual é ditada pela mente. 
Mas, no caso de ocorrer desequilíbrio ou desalinho entre ela e o gênero 
originário, haverá necessidade de correção e o procedimento cirúrgico 
será o fator preponderante para se estabelecer a sintonia entre o corpo e 

7 TJSP, AC 0008539-56.2004.8.26.0505, 6a C. Dir. Priv., Rel. Des. Vitor Guglielmi j. 18/10/2012.
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a mente em busca da verdadeira identidade sexual. Na realidade, o que 
se constatava é que a pessoa carregava as genitálias interna e externa 
perfeitas, porém em total desajuste com sua mente, que já se amoldara 
ao sexo oposto e a ele queria definir sua orientação sexual.

O Direito, instrumento que regulamenta a convivência humana e 
estabelece as regras para tanto, deve ser dinâmico e se ajustar às neces-
sidades sociais, com o escopo de possibilitar a cada um desenvolver suas 
aptidões, qualidades e realizar da melhor forma o seu projeto de vida. Em 
outras palavras, o Direito deve caminhar de braços dados com as trans-
formações sociais e encarar as novas realidades que se avizinham. Com a 
evolução do pensamento do homem a liberdade ganhou um espaço consi-
derável e passou a ser um dos fatores mais preponderantes da cidadania 
apregoada constitucionalmente. Cria-se, então, um novo parâmetro identi-
tário que proporciona a cada um ousar ser o que quiser ser, no âmbito de sua 
dimensão pessoal. Daí por que a lei deve atender às erupções que, embora 
se apresentem como temporárias, vão se sedimentando com o passar do 
tempo e passam a exigir um tratamento coerente e aceitável de acordo com 
o padrão ético que vige no país.

Ao transitar por este pensamento evolutivo, o Procurador-Geral da 
República intentou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.275, 
perante o Supremo Tribunal Federal, com vistas a perseguir a melhor 
interpretação ao art. 58 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que 
regulamenta os registros públicos e, especificamente, saber da viabilidade 
da alteração do prenome e gênero no registro civil, mediante averbação no 
registro original, mesmo em não se submetendo o interessado à cirurgia de 
transgenitalização.

A decisão da Suprema Corte, tendo como embasamento central a 
dignidade da pessoa humana, proferida em 1o de março de 2018, foi no 
sentido de autorizar a alteração do nome e gênero, sem a necessidade de 
realização do procedimento cirúrgico da redesignação de sexo.

Assim é que, com base nas normas constitucionais que privilegiam 
a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a vida privada, a honra, a 
imagem, a identidade ou expressão de gênero sem discriminação, assim 
como a decisão da Organização Mundial da Saúde (OMS) em excluir a 
Transexualidade do capítulo das doenças mentais da Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), a Corre-
gedoria Nacional de Justiça editou o Provimento no 73, de 28 de junho de 
2018, regulamentando a matéria.
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Dessa maneira, se o interessado for maior de 18 anos, habilitado 
para exercer todos os atos da vida civil, valendo-se da autonomia da 
vontade, sem prévia autorização judicial alguma, independentemente 
de comprovação cirúrgica de redesignação sexual ou de apresentação de 
laudo médico ou psicológico, juntando as certidões e documentos exigidos, 
poderá procurar o Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais para 
requerer a alteração e a averbação do prenome e gênero nos assentos de 
nascimento e casamento, com a finalidade de buscar a adequação com a 
identidade autopercebida.

Conclusão
O assunto rende muitas intervenções e não pode ser mais tratado à 

socapa e à sorrelfa ou colocado entre parênteses, com o sinal indicativo do 
no trespassing, isolando o homem da realidade que bate às suas portas. Não 
se deve lançar mão do pensamento utilitarista de Bentham, onde se procura 
maximizar o bem-estar para o maior número de pessoas, que torna o Direito 
uma equação matemática. Faz-se mister, sim, oferecer condições para 
dirimir as divergências sexuais do grupo social de acordo com a preferência 
de cada indivíduo, fazendo prevalecer o pensamento de Kant, no sentido de 
que o homem é um racional, merecedor de dignidade e respeito. A meta, 
portanto, é conferir a dignidade condizente com sua inclinação sexual, como 
também a efetiva proteção legal para o exercício e a defesa de seus direitos 
consagrados nas políticas para a diversidade sexual neste ainda desconhecido 
campo que se abre.

A biotecnociência foi desenvolvendo cada vez mais recursos para 
uma intervenção de sucesso nas cirurgias de transgenitalização, apontando 
sempre para a conveniência do ser humano na busca de sua identidade 
sexual. O Direito, por sua vez, vem assimilando toda essa evolução e, cum 
grano salis, nas prudentes interpretações, vai possibilitando o ajustamento 
da nova identidade, realizando as alterações de nome e sexo necessárias, 
sem a necessidade da cirurgia de redesignação sexual. A sociedade, final-
mente, assimilou a isonomia existente entre todos e passou a entender o 
ajustamento sexual como condição de humanização do homem.

OLIVEIRA JÚNIOR, E. Q. de; OLIVEIRA, P. B. Q. de; ANDRADE, G. B. de O. Sex 
reassignment surgery: medical, social and legal realities. Justitia, São Paulo, 
v. 207, p. 141-157, Jan./Jun. 2016.
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• ABSTRACT: The sexual identity, which does not only comprise the sexual 
act, but also all the physical, mental and social interactions conducting 
man, was discussed recently by the legal and medical world. The multiple 
sexual identification that was initially considered a disease, because it 
did not provide a definition between biological and psychological sex 
just as considered mental disorder, has progressively lost the conceptu-
alization of abnormal sexuality and won the status of a form of sexual 
orientation. Thus, in order to have an adjustment of the sexual reality 
as they cannot identify themselves with their genetic sex and become 
frustrated as a human being, there is a need to seek sexual identity or 
gender corresponding to their reality. For this purpose, they must use 
medical and legal interventions. The first Sex reassignment surgery, in 
1952, opened doors, because since it was successful, it could help those 
people who had sexual deviation. In Brazil, this procedure was regulated 
by a Resolution of the Federal Council of Medicine. After many legal 
battles, the transgenitalized could rectify their name and gender on birth 
certificate, as well as gaining many other rights under the principles of 
equality and human dignity.
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Introdução 
O criador de uma obra em regra quer ser reconhecido como seu 

autor, uma vez que a assinatura de um trabalho pode influir positiva-
mente na forma como é visto pela sociedade. Assim, é certo que a boa 
fama, eventualmente adquirida pelo autor, está diretamente ligada à 
qualidade da manifestação de sua personalidade inserta na própria obra.

De fato, a assinatura de um trabalho é uma forma de se fazer 
conhecido em seu tempo. Também permite a imortalização da persona-
lidade, que se torna presente também na posteridade, dado que o autor 
continua vivo em sua obra (SCHACK, 2010, p. 184).

Com efeito, mesmo antes do surgimento da legislação protetiva 
do autor, a ligação da obra ao nome já possuía a função de garantir ao 
criador uma forma de defesa contra usurpadores, que encontravam um 
grau maior de dificuldade para lesar o autor de uma obra assinada. Assim 
procedeu, por exemplo, Michelângelo, que em 1501, ao completar a obra 
Pietá, prontamente assinou seu nome (SCHACK, 2010, p. 184).

Nessa linha, na medida em que a proteção do autor foi evoluindo, 
percebeu-se que o reconhecimento da autoria consistia no ponto mais 
fundamental e menos contestado dessa tutela, por ser este diretamente 
ligado ao direito geral da personalidade (STROWEL, 1993, p. 496).

Trata-se, então, no quadro dos direitos da personalidade do autor, 
do tema central da proteção dos interesses pessoais e espirituais do 
criador (DIETZ; PEUKERT apud SCHRICKER; LOEWENHEIM, 2010, p. 871). 
E tanto é assim que, conforme ensina Chinellato, “não se encontrou 
nenhuma legislação que não o reconheça, pois é considerado um dos 
primeiros e mais importantes direitos morais do autor” (CHINELLATO, 
2008, p. 166)1. Por isso, a compreensão do direito ao reconhecimento da 
autoria, como veremos, é pressuposto imprescindível para o estudo do 
plágio e da contrafação, figuras que constituem violação da lei autoral 
(FRAGOSO, 2009, p. 293).

1 No que diz respeito aos países que adotam o sistema do copyright, é certo que a legislação 
em regra não contém normas gerais sobre o reconhecimento da paternidade. No 
entanto, mesmo nesses ordenamentos avessos aos direitos da personalidade do autor, há 
disposições que nos permitem inferir a existência do direito ao reconhecimento da autoria, 
como é o caso da obrigação de indicar a fonte (LIPSZYC, 1993, p. 166).
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1 O direito ao reconhecimento da autoria 
O direito ao reconhecimento da autoria protege a vinculação personalística 

existente entre o autor e a sua obra2. Encontra previsão expressa na Lei no 9.610, 
de 19 de fevereiro de 1998, a qual estabelece que o autor tem o direito moral 
de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra, bem como de ter seu nome, 
pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, 
na utilização da obra (art. 24, I e II)3.

Em complemento, o art. 12 da mesma lei prevê que o autor de obra literária, 
artística ou científica, para se identificar como tal, poderá “usar de seu nome civil, 
completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro 
sinal convencional”.

Ao lado da Lei no 9.610/1998, não podemos deixar de mencionar a 
Convenção de Berna, que, no art. 6 bis, item 1, também reconhece ao autor, 
independentemente dos direitos patrimoniais, e mesmo depois de sua cessão, o 
direito de reivindicar a paternidade da obra.

Nessa senda, o caráter amplo e genérico dessas disposições tem levado 
alguns autores a compreender a existência de distintas e diversas hipóteses 
no âmbito do direito ao reconhecimento da autoria, o que pode ser verificado 
não somente no Brasil, mas também nos ensinamentos de doutrinadores 
 estrangeiros.

2 As facetas do direito ao reconhecimento da autoria 
No Brasil, o entendimento prevalente encontra no direito ao reconheci-

mento da autoria a presença de dois aspectos, um positivo e outro negativo. 
Sob o ponto de vista positivo (art. 24, II, da Lei no 9.610/1998), significa que 
o autor tem o direito de exigir que a obra seja publicada com a menção 
da designação por ele determinada, bem como que tal nome não pode ser 
trocado pelo de outra pessoa, modificado ou excluído (VEGA VEGA, 1990, 
p. 121). No que toca ao aspecto negativo, em caso de alguém se atribuir 

2 Conforme ensina Pontes de Miranda (2000, p. 177), essa “identificação pessoal, essa 
ligação do agente à obra, essa relação de autoria, é o vínculo psíquico, fático, inabluível, 
portanto indissolúvel”. De acordo com Adriano de Cupis (2004, p. 336), a “paternidade 
intelectual representa um vínculo espiritual indissolúvel entre o autor e a sua obra”.

3 Art. 24 da Lei no 9.610/1998: “São direitos morais do autor: I – o de reivindicar, a qualquer 
tempo, a autoria da obra; II – o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional 
indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; [...]”.
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falsamente a autoria de uma obra, em detrimento de seu criador, terá este 
o direito de reagir contra a violação cometida, pugnando pela ligação de seu 
nome à obra, em conformidade com o art. 24, inciso I, da Lei no 9.610/1998.

No Direito Alemão4, a título de comparação, os ensinamentos sobre 
a matéria seguem, em linhas gerais, o que foi comentado linhas atrás5. É 
garantido ao criador de uma obra o reconhecimento da sua autoria e 
a liberdade de decidir qual nome utilizará para se identificar. Em caso de 
violação desse direito, como no caso de o titular do direito patrimonial alterar 
arbitrariamente o nome do autor, a lei alemã garante ao criador o respeito ao 
seu direito moral, especialmente contra plagiadores (SCHACK, 2010, p. 186). 
Assim sendo, o criador, conforme amplamente asseverado pelos estudiosos 
tedescos, pode propor ação em defesa da paternidade de sua obra contra 
todos aqueles que coloquem sua autoria em discussão ou que a pretendam 
para si (KROITZSCH apud MÖHRING; NICOLINI, 2000, p. 260).

Desse modo, à exceção do controvertido direito de contestar a pater-
nidade (de se opor à falsa atribuição de autoria), que não será objeto de 
nossos estudos, as divergências existentes entre os autores se postam mais 
no campo didático. Portanto, o que nos interessa para o estudo do plágio 
e da  contrafação é que o autor tem direito de ver sua autoria reconhecida, 
cabendo a ele determinar como seu nome se apresentará na obra, seja por 

4 Isto é, na Lei de Direitos Autorais (Urheberrechtsgesetz – UrhG).
5 Nesse ponto, para demonstrar a similaridade dos ensinamentos, vejamos o seguinte 

trecho da doutrina de Manfred Rehbinder (2010, p. 161): “O reconhecimento da autoria 
é protegido mediante o direito de indicação do nome (§ 13 da UrhG), completado pela 
proibição de modificação (§ 38 UrhG) e pelo dever de informar a fonte (§ 63 UrhG). Os 
interesses do autor são protegidos pelo direito de indicação do nome sob dois aspectos. 
Pelo primeiro, pode o autor ser reconhecido a qualquer tempo pelo seu trabalho e se 
defender contra usurpações – por exemplo, quando um terceiro se faz passar injustamente 
como autor de seu trabalho. Pelo segundo, tem o autor o direito de menção diante 
daqueles que usam seu trabalho”. Tradução livre do seguinte original: “Die Anerkennung 
der Urheberschaft wird geschützt durch das Namensnennungsrecht in § 13 UrhG, ergänzt 
durch das Änderungsverbot des § 39 UrhG und die Pflicht zur Quellenangabe gemäβ § 
63 UrhG. Die Urheberinteressen werden durch das Namensnennungsrecht in zweierlei 
Hinsicht geschützt. Zum einen kann sich der Urheber jederzeit zu seinem Werk bekennen 
und gegen Übergriffe wehren, z. B. dort, wo Dritte sich zu Unrecht als Autoren seiner 
Werke augeben. Zum anderen hat der Autor Nennungsrechte gegenüber demjenigen, der 
sein Werk nutzt”.



163Cível / Civil

meio do nome civil, de pseudônimo ou do anonimato, bem como tem direito 
à veiculação de pretensões que garantam o respeito ao direito de paternidade.

3 Plágio

3.1 Considerações iniciais
O plágio constitui, indubitavelmente, lesão a direitos da personalidade 

do autor, estando intimamente ligado ao direito ao reconhecimento da 
paternidade. Apesar de o plágio ser há muito tratado no Brasil, não há em 
nosso ordenamento jurídico um conceito ou regulamentação da matéria6, 
tratando-se de terminologia e construção adotadas pela doutrina e repli-
cadas na jurisprudência7.

A Lei no 9.610/1998 não apresenta nenhuma definição de plágio, mas 
tão somente conceitua a contrafação, entendida como “a reprodução não 
autorizada” de uma obra (art. 5o, VII). Todavia, a contrafação não se confunde 
com o plágio, tema que será analisado neste trabalho para podermos 
afastar eventuais equívocos que ocorrem no dia a dia. Em todo caso, aqui já 

6 Conforme anota Chinellato (2012, p. 308), o único ordenamento jurídico que chegou a 
conceituar o plágio foi o peruano, no art. 124 da Lei no 13.714, de 1o de setembro de 
1961, ao dispor: “También infringe la ley quien comete el delito de plagio que consiste en 
difundir como propia, en todo o en parte, una obra ajena, seja textualmente o tratando 
de dissimular la apropriación mediante ciertas alteraciones”. Todavia, essa lei foi revogada 
pelo Decreto Legislativo no 822, de 23 de abril de 1996, que não repetiu a conceituação 
(CHINELLATO, 2012, p. 308).

7 O mesmo ocorre, conforme noticia Waiblinger, na Alemanha, onde a lei não conceitua 
o plágio, existindo menção à expressão apenas na exposição de motivos do § 23 da lei 
autoral (UrhG). Embora não previsto na lei, o termo é encontrado em decisões judiciais, 
especialmente de tribunais que julgam matéria administrativa, onde sempre existem 
processos discutindo a perda de grau acadêmico por plágio. As decisões, entretanto, não 
chegam a apresentar um conceito razoável e exato do plágio, ficando a tarefa a cargo 
da doutrina, que, por sua vez, diante da grande quantidade e diversidade de conceitos, 
acaba utilizando frequentemente um conceito geral para diferentes tipos de ação. Apesar 
disso, mesmo não sendo possível um conceito único, pois cada autor define o plágio à 
sua maneira, a temática é sempre objeto de estudo nos livros sobre Direitos de Autor 
(WAIBLINGER, 2011/II, p. 325-328). A ausência de previsão legal também é notada por 
SCHACK (2010, p. 143), o qual destaca que o plágio constitui denominação usual para o 
furto intelectual.
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podemos estabelecer uma distinção, pois a contrafação foi conceituada pela 
Lei no 9.610/1998, ao passo que o plágio não foi definido pelo legislador.

3.2 Etimologia 
Na Antiguidade Clássica, tanto em Roma como na Grécia, era corrente o 

problema do plágio, mas não havia legislação específica para a proteção do autor. 
A palavra que chegou ao português pelo latim (plagium) decorre das 

previsões da Lex Fabia de Plagiariis, do século II a.C.. O plágio do Direito 
Romano, entretanto, não guardava nenhuma relação com a acepção atual 
da palavra (CHINELLATO, 2012, p. 306), pois os romanos, sob o nome de 
plagium, puniam “a escravização de homem livre, bem como a compra e 
venda ou assenhoreamento de escravo alheio” (HUNGRIA, 1958, p. 198).

Todavia, a expressão sofreu desvio histórico, atribuído ao poeta Marco 
Valério Marcial (42-104 d.C.), que comparou seus epigramas a escravos 
libertos, os quais estariam nas mãos de um sequestrador de nome Fidentino 
(plagiarius) (REHBINDER, 2010, p. 07).

Marcial escreveu, em seus epigramas (Epigrama 30, Livro I), que, 
“Segundo consta, Fidentino, tu lês os meus trabalhos ao povo como se 
fossem teus. Se queres que os digam meus, mandar-te-ei de graça os meus 
poemas; se quiseres que os digam teus, compra-os, para que deixem de ser 
meus”. E, no Epigrama 5, asseverou ainda que, “Quem busca a fama por 
meio de poesias alheias, que lê como suas, deve comprar não o livro, mas o 
silêncio do autor” (apud ROCHA, 2001, p. 15).

De qualquer forma, foi somente no período da Renascença que a 
palavra plágio veio a ter sua acepção atual, quando os “jurisconsultos 
Duareno e Tomásio concluíram que o plágio era punido pela Lex Fabia de 
Plagiariis, entendimento que foi seguido por autores modernos, o qual, no 
entanto, baseou-se em erro” (CHINELLATO, 2012, p. 306).

3.3 O plágio: conceito em construção
O plágio é um instituto jurídico cuja conceituação ainda se encontra 

em construção, mas, em linhas gerais, fala-se na falsa atribuição da criação 
de uma obra ou de parte dela, em evidente ofensa ao direito de paternidade 
do autor plagiado8. O plagiador tem como objetivo primordial a obtenção 

8 O plágio é, sem dúvida alguma, um tema muito polêmico, havendo até mesmo aqueles 
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de fama e reconhecimento, o que é muitas vezes alcançado com a indevida 
atribuição de produções alheias, as quais são afastadas da personalidade de 
seu verdadeiro criador e, lamentavelmente, ligadas ao plagiador.

A conduta, muitas vezes, tem fundamento na falta de condições desse 
verdadeiro “ladrão intelectual” de criar alguma obra digna de deferência. Não 
faltam outros, entretanto, que, apesar de dotados de inteligência e talento, 
simplesmente por preguiça ou visando ao reconhecimento ou lucro fácil, 
“não hesitam [em] recorrer ao mesmo expediente” (CHAVES, 1983, p. 404). 
Porém, independentemente dos motivos que levam ao cometimento desse 
ilícito, o fato é que nossa legislação, como já mencionado, não apresenta um 
conceito do plágio, o que é digno de aplausos e tem levado a doutrina a se 
debruçar sobre o tema.

A despeito da sua importância, até o momento a matéria ainda não 
foi suficientemente desenvolvida. Torna-se, portanto, imprescindível que a 
doutrina cumpra sua função, precisando a significação do plágio, o que sabida-
mente não é tarefa fácil, ainda mais se considerarmos a existência de inúmeras 
espécies de obras protegidas pelo Direito de Autor. 

Entrementes, não faltam definições para o termo, entendendo-se, de 
modo geral, como o fez Otávio Afonso (2009, p. 121), ao consignar a ideia 
de que plagiador é aquele que apresenta uma imitação ou cópia literal da 
obra de outrem como sendo de sua autoria.

Nessa mesma linha leciona Antônio Chaves (1983, p. 406), asseverando 
que no plágio há a apresentação de “trabalho alheio como próprio, mediante 
o aproveitamento disfarçado, mascarado, diluído, oblíquo, de frases, ideias, 
personagens, situações, roteiros e demais elementos das criações alheias”.

Não é diferente a definição de Schack (2010, p. 143), que vê o plágio 
como “a apropriação, com ou sem alteração, de todo um trabalho protegido 
pela lei autoral ou de parte dele, com a usurpação de sua autoria”9.

que são mais tolerantes em relação à sua prática, especialmente no domínio da literatura. 
Diante disso, não poderíamos deixar de citar no presente trabalho, para reflexão, as 
palavras de Giraudoux: “Le plagiat est à l’origine de toutes les littératures, à l’exception de 
la première, qui d’ailleurs est inconnue” (LUCAS; LUCAS, 2006, p. 242).

9 Tradução livre do seguinte original: “Das Plagiat ist die unveränderte oder veränderte Übernahme 
eines urheberrechtlich geschützten Werkes oder Werkteiles unter AnmaBung der Urheberschaft”. 
Um pouco diversa é a definição de Rehbinder (2010, p. 156): “Em sentido estritamente 
jurídico entende-se como plágio somente a apropriação de trabalhos, ou parte de 
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Carlos Aberto Bittar (2008, p. 48-49) também examina a matéria, 
definindo o plágio como a “imitação servil ou fraudulenta de obra alheia, 
mesmo quando dissimulada por artifício, que, no entanto, não elide o intuito 
malicioso”. Afasta da definição o aproveitamento remoto ou fluido, isto é, de 
pequeno vulto.

Digno de nota é igualmente o ponto de vista de Villalba e Lipszyc (2009, 
p. 495), que consideram como plágio a apropriação de todos ou de alguns 
elementos originais da obra de outro autor, apresentando-os como próprios.

Por conseguinte, das ideias apresentadas, podemos ver que há no 
plágio, em linhas gerais, a negação da relação de paternidade existente 
entre determinada obra e seu autor. O plagiador ignora que determinada 
obra foi criada por outrem, apoderando-se integralmente ou de partes 
essenciais desta. Seja como for, em que pese a existência de semelhanças 
entre as definições apresentadas, é certo que, em uma análise mais acurada, 
podemos constatar divergências bastante significativas, o que ficará mais 
evidente a seguir, com o estudo dos pressupostos do plágio.

3.4 Pressupostos
No plágio está em jogo a própria personalidade do autor, que é direta-

mente atingida pelo plagiador. Ofende-se fundamentalmente o direito de 
paternidade ao se afastar a obra do seu verdadeiro autor. A conduta também 
pode lesionar outros direitos dessa mesma natureza (chamados de direitos 

trabalhos, protegidos pelo direito autoral, seja ele não alterado ou com modificação 
cuja distância do original não alcance a livre utilização, além da omissão da informação 
de fonte junto à citação permitida”. Tradução livre do seguinte original: “Im engeren 
juristischen Sinne versteht man darunter nur die Übernahme von urheberrechtlich 
geschützen Werken oder Werkteilen, sei sie unverändert oder in einer Umarbeitung, 
deren Abstand vom Original nicht die freie Benutzung erreicht, ferner die Unterlassung 
der Quellenangabe bei an sich erlaubten Zitaten”. O professor esclarece ainda que, em 
razão das diferentes compreensões do fenômeno, entendeu melhor o legislador alemão 
não colocar na lei um conceito de plágio.
Ulmer (1980, p. 274), por sua vez, apresenta uma definição mais síntetica do plágio, que 
consistiria simplesmente na “utilização de uma obra protegida ou de parte da mesma 
com usurpação da autoria”. Vejamos o original do trecho traduzido livremente: “Plagiat 
im Rechtssinn ist demnach die Benutzung eines geschützen Werkes oder Von Teilen 
desselben unter Anmaβung der Urheberschaft”.
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morais do autor), como é o caso do direito à integridade (art. 24, IV, da Lei no 
9.610/1998), quando há alterações na obra, bem como do direito ao inédito 
(art. 24, III, da Lei no 9.610/1998), se a obra ainda não tinha sido publicada10. 

Apesar de colidir diretamente com os direitos da personalidade do 
autor, o plágio pode ainda prejudicar de forma indireta a utilização econômica 
da obra, pois é possível a concorrência entre as obras, que poderia muito 
bem diminuir as vendas daquela objeto de plágio.

Dessa maneira, ao plagiar uma obra, é certo que o autor da conduta 
ilícita pode beneficiar-se de eventuais proveitos econômicos decorrentes de 
sua utilização. Entretanto, o pressuposto fundamental do plágio é a obtenção, 
pelo plagiador, de vantagens de ordem não patrimonial, como a fama, o 
reconhecimento e o prestígio, agregando valores à sua personalidade, em 
desrespeito ao direito de paternidade de outrem.

Devemos ainda acrescentar que, para a ocorrência do plágio, faz-se 
necessária a violação dos direitos do autor, o que somente ocorrerá quando 
estivermos diante de uma obra protegida. Pois bem, como nem toda obra do 
espírito é protegida pelo Direito de Autor, devemos então compreender que 
somente poderá haver a prática de plágio quando a obra plagiada for protegida 
pela lei autoral (CHINELLATO, 2012, p. 310). Assim sendo, as produções intelec-
tuais mencionadas no rol do art. 8o da Lei no 9.610/1998, por não serem objeto 
de proteção como direitos autorais, não podem conduzir à prática de plágio.

Outrossim, faz-se mister a existência de aproveitamento das ideias que 
constituem a essência, o cerne, a espinha dorsal da obra plagiada. A confi-
guração do plágio, dessa forma, somente vai ocorrer com “a absorção do 
núcleo de representatividade da obra, ou seja, daquilo que a individualiza e 
corresponde à emanação do intelecto do autor” (CHINELLATO, 2012, p. 317).

Nunca é demais lembrar, entrentanto, que as ideias fazem parte 
do acervo cultural da humanidade, não pertencem com exclusividade a 
nenhuma pessoa e, portanto, não há que se falar no seu monopólio (art. 
8o, I, da Lei no 9.610/1998). Por isso, para podermos admitir a ocorrência de 
plágio, é igualmente indispensável que as ideias atribuídas indevidamente ao 
plagiador façam parte de obra alheia, tenham sido expressas em trabalho de 

10 Nessa mesma linha ensinam Delia Lipszyc e Carlos Alberto Villalba (2009, p. 495): “el 
plagio importa no solo la reproducción o la comunicación pública total o parcial de una 
obra ajena sino también una lesión a su integridad y a su paternidad”.
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outrem (VILLALBA DÍAZ, 2013, p. 64-65). Nesse sentido, conforme esclarece 
Fragoso, “o plagiário usurpa a criação alheia, não a ideia, não o tema, mas o 
modo como foram estes tratados, ou seja, usurpa o modo de expressão de 
tal ideia, de tal ou qual tema” (FRAGOSO, 2009, p. 296).

Vale ainda destacar que não configura o ilícito o mero aproveita-
mento de fontes comuns, de modo que não se pode, sem uma análise mais 
aprofundada do caso concreto, dizer que houve plágio pelo simples fato de 
as fontes bibliográficas utilizadas nas obras serem as mesmas. Igualmente, 
não conduzem ao plágio a simples ocorrência de identidade temática e a 
similitude ou equivalência de ideias e pensamentos11. Para a configuração do 
plágio é necessário mais do que referidas coincidências.

Ademais, não podemos esquecer que a proteção concedida ao autor, 
inclusive contra casos de plágio, independe da existência de um registro da obra 
e de sua autoria. Tal registro é meramente facultativo em nosso ordenamento 
jurídico (art. 18 da Lei no 9.610/1998)12, podendo ser afastado por prova em 
contrário, o que lhe dá a natureza de uma presunção meramente relativa de 
autoria (iuris tantum). Apesar disso, o registro anterior da obra pelo verdadeiro 
autor constitui uma prova bastante significativa, que não pode ser desprezada13.

Por derradeiro, parece-nos que a dissimulação não é elemento 
essencial para a configuração do plágio, pois se assim não fosse, o plágio 

11 E aqui vale citar a obra-prima de literatura alemã, Fausto, de Goethe, que se baseia em 
lendas e em obras anteriores (FRAGOSO, 2009, p. 263).

12 Art. 18 da Lei no 9.610/1998: “A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de 
registro”.

13 Ainda no que toca à questão da autoria e do registro da obra, vale lembrar que o art. 18 
da Lei no 5.988, de 14 de dezembro de 1973, previa que as dúvidas levantadas quando 
da realização do registro poderiam ser submetidas à decisão do Conselho Nacional de 
Direito Autoral. A Lei no 9.610/1998, contudo, não repetiu a referida disposição, abolindo 
o procedimento de suscitação de dúvida. Não obstante a inexistência do procedimento, a 
temática chegou a ser analisado pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região em um caso 
em que a Fundação Biblioteca Nacional se deparou com o registro de uma obra literária 
que teve sua autoria questionada por terceiro. A despeito do problema atinente à autoria 
da obra, em face da ausência de previsão legal, o processo foi extinto sem julgamento de 
mérito, ao argumento de que o Judiciário não é órgão de consulta. A decisão de primeiro 
grau foi majoritariamente referendada em segunda instância (BRASIL. Tribunal Regional 
Federal da 2a Região. Apelação Cível 200151010198066/RJ. Relatora: Desembargadora 
Federal Liliane Roriz. Rio de Janeiro, DJ de 06/05/2009, p. 159).
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grosseiro, a cópia literal, não constituiria o ilícito, haja vista a ausência do 
“mascaramento”. Assim sendo, apesar de o plagiador geralmente procurar 
camuflar, dissimular, mascarar ou disfarçar sua conduta ilícita, em nosso 
entendimento, tal conduta não constitui pressuposto para a caracterização 
do plágio. 

3.5 Plágio: extensão e dissimulação
No que diz respeito à extensão, a obra alheia pode ser plagiada total 

ou parcialmente. O plágio parcial é o mais comum, visto que a prova em 
juízo de plágio integral é muito mais fácil do que aquela do plágio parcial. De 
fato, como não há critérios objetivos que possam ser aplicados para a carac-
terização do plágio, torna-se sempre necessária a avaliação pelo magistrado 
de cada caso concreto, o que é muito mais simples quando uma obra foi 
integralmente plagiada.

Ao lado da extensão do plágio, ou seja, parcial ou total, também 
podemos apontar a existência do plágio sutil e do plágio grosseiro. No plágio 
sutil o trabalho de análise do magistrado é bem mais difícil, podendo valer-se 
até mesmo do auxílio de peritos, uma vez que o plagiador modifica habil-
mente a obra nova, alterando sua composição e expressão, atingindo amplo 
sucesso na dissimulação de sua conduta. Nessa situação, o plagiador pode 
até mesmo restar sem reprovação jurídica, já que o julgamento dependerá 
bastante dos conhecimentos e das habilidades do perito em seu ramo de 
atividade. Contudo, mesmo que não haja sanção jurídica, a conduta não 
deixa de ser moralmente reprovável (FRAGOSO, 2009, p. 300).

O plágio grosseiro, por seu turno, em regra consiste na cópia ipsis 
litteris de trabalho alheio, com a substituição do nome do seu verdadeiro 
autor, mas também admite a tentativa de dissimulação. A dissimulação no 
plágio grosseiro é conduta usual, pois o plagiador, como já destacamos, tenta 
se passar por autor do trabalho, procurando enganar tanto seu verdadeiro 
autor como toda a sociedade (MORAES, 2008, p. 86)14. Todavia, a tentativa 
de dissimulação não é exitosa, visto que a falta de talento do plagiador 

14 Villalba Díaz (2013, p. 23-24), em função da tentativa ou não de se acobertar o plágio, 
classifica-o em duas modalidades: plágio servil e plágio inteligente. A cópia literal ou 
quase literal do trabalho é chamada de plágio servil, ao passo que a cópia dissimulada, 
mas que mantém a essência da obra original, nomina-se plágio inteligente.
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permite facilmente a constatação da prática do ilícito. O plágio grosseiro é 
então identificado pela simples e superficial comparação entre as obras.

Aliás, na tentativa de dissimular sua conduta, muitas vezes o plagiador 
invoca o nome do plagiado no trabalho, fazendo agradecimentos ou 
prestando homenagens (VILLALBA DÍAZ, 2013, p. 49). Também é bastante 
comum a citação da obra plagiada na bibliografia, o que certamente não 
afasta o ato ilícito, pois o que interessa para a sua configuração é o conteúdo, 
a natureza do trecho plagiado e não a quantidade de empréstimos tomados 
ou o que foi pesquisado15. Sobre o tema, Antônio Chaves (1983, p. 407) é 
extremamente esclarecedor:

Pode ocorrer, com efeito, que o plágio não tenha tomado senão 
um pequeno número de passagens, mas que estas, principal-
mente em se tratando de uma obra filosófica ou científica, se-
jam exatamente as que dão à obra seu caráter de originalidade 
própria, que são como a medula. Ora, neste caso, pouco impor-
taria a quantidade dos empréstimos; é a sua qualidade, a sua 
natureza, que é preciso levar em conta.

Daí, podemos extrair que a apropriação deve dizer respeito à essência 
ou substância da obra plagiada. Por um lado, não basta a reprodução de 
trechos ou de fragmentos nos quais não se possa reconhecer a substância, as 
partes orgânicas da obra plagiada, pois tal conduta não será suficiente para a 

15 Acerca da obra musical, seguindo a linha da ausência de um critério objetivo para 
a definição do plágio, não há que falarmos em um mínimo de notas ou compassos 
necessários para a caracterização do plágio. É totalmente equivocado e sem amparo legal 
o “mito dos oito compassos”. Por conseguinte, para que não haja injustiças, somente é 
possível a verificação da ocorrência dessa conduta ilícita em cada caso concreto, uma 
vez que “não existe qualquer regra aritimética para detectar o plágio musical” (MORAES, 
2008, p. 90). E não é outro o entendimento de Villalba Díaz (2013, p. 24), o qual deixa 
claro que a configuração do ilícito não depende da quantidade do material utilizado, mas 
sim se foi utilizada a essência da obra alheia. O autor argentino ainda cita um trecho de 
uma decisão proferida em 1976 pela Suprema Corte da Província de Buenos Aires, que 
transcrevemos: “la mayor o menor proporción de la utilización del material ajeno en la 
obra propria no es una cuestión substancial; lo que importa es si de la comparación puede 
establecerse la similitud y por lo tanto, el origen de lo supuestamente plagiado” (VILLALBA 
DÍAZ, 2013, p. 24).
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configuração do plágio (CHINELLATO, 2012, p. 314). Por outro lado, partindo 
da necessidade de reprodução da essência de outra obra, é certo que o 
plágio não demanda a identidade das formas de expressão, admitindo-se 
sua ocorrência mesma na adaptação de uma obra de um gênero para outro, 
como é o caso da obra literária que é transformada em obra audiovisual 
(FRAGOSO, 2009, p. 299). 

Outrossim, é interessante notarmos que existem muitos casos de 
plágio em que não há grande preocupação com a dissimulação da conduta. 
Infelizmente, isso tem ocorrido com frequência nas universidades brasileiras 
(muito comum em trabalhos de conclusão de curso de gradução), em que 
muitos estudantes simplesmente copiam da internet trabalhos alheios, 
apenas substituindo o nome do autor. São casos de plágio total e grosseiro, 
que muitas vezes passam despercebidos, mas não podem ser desprezados, 
pois graus acadêmicos são concedidos àqueles que agiram com total 
desonestidade intelectual16. Nessas situações, é cabível não somente a perda 
da titulação pretendida, mas também o acionamento do responsável nas 
esferas cível e criminal.

Aliás, diante do problema apontado, vale abrir um pequeno parêntese 
a seguir para tecer alguns comentários sobre outro tema muito discutido no 
ambiente acadêmico, o chamado autoplágio.

3.6 Autoplágio
Ainda na esfera da temática do plágio, não poderíamos deixar de 

apresentar esta breve nota acerca do chamado autoplágio, que não encontra 
previsão ou conceituação em nosso Direito Positivo. Fala-se muito na vedação 
do autoplágio, especialmente em ambiente acadêmico, mencionando-se 
usualmente que um autor não pode utilizar trechos de textos que escreveu 
em obra posterior.

Nas palavras de Rehbinder (2010, p. 156), o autoplágio ocorre quando 
um autor utiliza, em uma criação posterior, um trabalho, ou parte dele, 

16 Acerca do plágio em ambiente acadêmico é ainda interessante notarmos que as instituições 
de ensino geralmente proíbem tal conduta em códigos de ética ou de boas práticas. Esse é 
o caso, por exemplo, do art. 83 das Normas Acadêmicas da Universidade de Palermo, que 
sanciona com expulsão o aluno que tenha incorrido em fraude, desonestidade acadêmica, 
plágio ou cópia (VILLALBA DÍAZ, 2013, p. 67).
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apresentado anteriormente. Contudo, tal prática somente pode representar 
lesão a direitos autorais quando há obrigação contratual que vede tal 
conduta, o que pode ocorrer na assinatura de um contrato de edição. Assim 
sendo, se um autor não se obrigou contratualmente, não há que se falar em 
autoplágio, ficando livre para reproduzir posteriormente sua obra, em parte 
ou na totalidade, quantas vezes quiser.

De qualquer maneira, não nos parece adequada a terminologia 
utilizada, pois o autoplágio não pode sequer ser considerado como uma 
espécie de plágio, haja vista que, como foi visto, o plágio pressupõe violação 
do direito de paternidade do autor, não sendo concebível que um criador 
viole seu próprio direito.

Por outro lado, apesar de não se tratar de modalidade de plágio, 
é importante lembrar que, usualmente, para a concessão de titulação 
acadêmica, exige-se a apresentação de um trabalho inédito. Nesses casos, 
até mesmo em função da vinculação às normas da instituição de ensino, a 
apresentação de obra já levada ao público anteriormente não vai ocasionar 
lesão à legislação autoral, mas não permitirá a concessão da titulação 
pretendida, tendo em vista o exigido pela instituição de ensino.

Pois bem, traçadas as linhas gerais do que se compreende por plágio, 
figura que é considerada por muitos autores como a mais grave lesão aos 
direitos do autor (VILLALBA DÍAZ, 2013, p. 32), passamos agora à contrafação, 
que, por se tratar de figura correlata, não poderíamos deixar de abordá-la 
neste trabalho.

4 Contrafação

4.1 Conceituação
A contrafação consiste na reprodução não autorizada de uma obra, 

entendendo-se por reprodução “a cópia de um ou vários exemplares de uma 
obra literária, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma 
tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário 
por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser 
desenvolvido” (art. 5o, VI e VII, da Lei no 9.610/1998).

Como podemos notar da definição legal, a conduta do contrafator, 
ao reproduzir sem autorização uma obra, não tem como objetivo a lesão a 
direitos da personalidade do autor, como é o caso do direito de paternidade. 
Não há preocupação do contrafator em esconder a paternidade de uma obra 
para poder atribuí-la a si mesmo, pois o que usualmente ocorre é que o 
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contrafator indica corretamente a autoria da obra, mas prejudica o autor 
no que diz respeito ao aproveitamento econômico. Assim, a contrafação 
está ligada essencialmente aos aspectos patrimoniais, pois retira indevida-
mente da obra “os proventos econômicos que de direito caberiam ao autor” 
(CHAVES, 1983, p. 406)17.

Realmente, na contrafação existe a publicação ou a reprodução, de 
forma abusiva, de trabalho alheio. Não há que se falar no consentimento do 
autor para a realização do ato do contrafator e, por isso, não tem nenhuma 
relevância a forma extrínseca, o destino, ou a finalidade da conduta violadora 
(CHINELLATO, 2012, p. 314). 

O referido ato ilícito configura, convém notarmos, violação não 
somente ao direito de autor, mas também aos direitos que lhe são conexos 
(ou vizinhos), encontrando sancionamento pela legislação tanto civil (art. 
5o, VI e VII, da Lei no 9.610/1998) como criminal (art. 184 do Código Penal) 
(FRAGOSO, 2009, p. 294).

Dessa maneira, em linhas gerais, quando uma pessoa desfruta ilici-
tamente de obra alheia, em geral sem afastar o direito de paternidade de 
seu autor, estamos diante de contrafação (GUTIERREZ, 2008, p. 87-88). Por 
conseguinte, a contrafação consiste na reprodução ilícita da obra, integral ou 
parcial, por qualquer meio tangível, visando à violação dos direitos econô-
micos decorrentes da obra.

4.2 Etimologia 
O termo contrafação decorre do aportuguesamento da palavra francesa 

contrefaçon, que em seu sentido original significa apenas falsificação. Como 
nem toda violação a direito autoral constitui uma falsificação, seu emprego 
pela lei autoral se distanciou do seu sentido original no idioma francês, já 
que o Direito Brasileiro considera a contrafação simplesmente como a repro-
dução não autorizada (FRAGOSO, 2009, p. 294).

17 Sobre o tema, bastante clara é a lição de Otávio Afonso: “O plágio consiste em apresentar 
como própria a obra intelectual produzida por outra pessoa”, ao passo que a “contrafação 
equivale a reproduzir uma obra, sem autorização, independente do meio utilizado. 
Neste caso, ela atenta contra a individualidade da obra alheia, visando obter ilicitamente 
vantagem econômica. O contrafator não pretende ser reconhecido como autor da obra 
contrafeita” (AFONSO, 2009, p. 121).
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De qualquer modo, apesar das críticas da doutrina e do desuso da 
expressão em legislações estrangeiras, trata-se da terminologia adotada 
pela Lei no 9.610/1998. 

4.3 A distinção entre o plágio e a contrafação 
A distinção entre o plágio e a contrafação torna-se bastante complicada na 

medida em que nem sempre há na contrafação a menção ao nome, pseudônimo 
ou sinal convencional adotado pelo autor, o que configura, além da violação a 
direitos patrimoniais, também a ofensa ao direito de paternidade.

Igualmente, existe contrafação e desrespeito ao direito ao inédito (art. 24, 
III, da Lei no 9.610/1998) nos casos em que uma obra ainda não publicada é levada 
ao público, sem o consentimento do seu autor, por um contrafator. Situação muito 
comum em lançamentos de obras cinematográficas, quando, mesmo antes do 
lançamento do filme nos cinemas, já é possível a compra de um exemplar “pirata”.

Os problemas para a identificação das duas formas de violação dos 
direitos de autor são, então, evidentes, pois é certo que a contrafação pode 
atingir, ao mesmo tempo, os direitos da personalidade do autor e a utili-
zação econômica da obra. O mesmo também pode ocorrer com o plágio, 
que pode lesionar simultaneamente o aproveitamento econômico da obra 
e os direitos da personalidade de seu verdadeiro autor. Ademais, a ofensa a 
outros direitos da personalidade do autor, da mesma forma, não ajuda na 
distinção, pois tanto no plágio como na contrafação é cabível, por exemplo, 
o desrespeito ao direito ao inédito e à integridade.

No que toca à extensão, a contrafação pode decorrer de reprodução 
total ou parcial da obra, acontecendo o mesmo no plágio, uma vez que o 
plagiador pode ter se utilizado total ou parcialmente da obra alheia.

O terreno é, sem nenhuma dúvida, bastante movediço, porém, devemos 
notar que no plágio sempre haverá a lesão a direitos da personalidade do 
autor, especificamente o direito à paternidade, bem como haverá a apresen-
tação de conteúdo de obra alheia como se fosse própria. Assim, podemos 
dizer que o plágio não ocorre apenas em decorrência da reprodução de uma 
obra, “mas porque os créditos não foram atribuídos ao responsável original” 
(KROKOSCZ, 2012, p. 11) e ainda são conferidos ao plagiador.

Na contrafação, por seu turno, é necessária a ocorrência de violação ao 
monopólio de aproveitamento econômico da obra, sendo apenas eventual 
o desrespeito aos direitos morais do autor. Na contrafação não se torna 
imprescindível a atribuição de obra alheia ao contrafator, pois esse elemento 
é essencial somente no plágio.
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Com isso, para que ocorra o plágio, é fundamental a existência de 
atribuição de uma obra alheia como própria, não sendo suficiente apenas 
a lesão ao direito de paternidade do autor, uma vez que isso pode suceder 
também em casos de contrafação. Essa mesma distinção é feita por Chinellato 
(2012, p. 314), valendo aqui a transcrição dos seus ensinamentos:

Separando-se as figuras em causa, observa-se que no plágio a 
obra alheia é simplesmente apresentada pelo imitador como 
própria ou sob graus diferentes de dissimulação. Há absorção 
de elementos fundamentais da estrutura da obra, atentando-se, 
pois, contra a personalidade do autor (frustração da paternidade). 
Na contrafação, há representação ou reprodução da obra alheia 
sem autorização autoral, podendo ser total ou parcial. Incluindo-
se, em seu âmbito, a derivação sem consentimento (a adaptação, 
ou a tradução, ou a variação do tema), eis que sempre se visa a 
aproveitamento econômico indevido da obra ( atentando contra 
o aspecto patrimonial, ou contra a obra em si).

Dessa maneira, se a reprodução parcial ou total de obra de outrem  não 
vier acompanhada da imprescindível atribuição ilegítima de autoria, mas 
tão somente da ausência do reconhecimento da autoria pela não indicação 
do nome, pseudônimo ou sinal indicativo, então estaremos diante de caso 
de contrafação e não de plágio. Em todo caso, no plágio sempre haverá 
violação a direitos da personalidade do autor e a apresentação de trabalho 
alheio como se fosse próprio. Na contrafação, no entanto, necessaria-
mente haverá violação a direitos patrimoniais do autor, mas nem sempre 
acompanhada de lesão a direitos da personalidade do autor.

Conclusão 
No presente artigo procuramos deixar evidente a distinção entre o plágio 

e a contrafação, institutos que são muitas vezes confundidos pela doutrina e 
pelos tribunais. Nessa senda, observamos, em um primeiro momento, que 
a contrafação foi conceituada pela Lei no 9.610/1998, ao passo que o plágio 
não foi definido pelo legislador, dependendo dos trabalhos doutrinários para 
que se chegue a sua conceituação. 

Demonstramos que no plágio sempre haverá a lesão ao direito à pater-
nidade, sendo apenas acessório o evental prejuízo aos aspectos patrimoniais 
do autor. No plágio há, portanto, a negação da relação de paternidade 
existente entre determinada obra e seu autor. Na contrafação, por 
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seu turno, a reprodução de uma obra vai necessariamente levar à violação 
do monopólio de aproveitamento econômico, sendo apenas eventual o 
desrespeito aos direitos morais do autor. 

Restou cristalina a necessidade de que para a configuração do plágio 
o trecho apropriado constitua a essência, o cerne, a espinha dorsal da obra 
plagiada. Assim, não basta a reprodução de trechos ou de fragmentos nos 
quais não se possa reconhecer a substância da obra plagiada. Além disso, 
enfatizamos não existir plágio nas hipóteses de mero aproveitamento de 
fontes comuns, de simples ocorrência de identidade temática e de similitude 
ou equivalência de ideias e pensamentos.

Por fim, destacamos que a dissimulação não é elemento essencial 
para a configuração do plágio. De fato, mesmo a cópia literal, sem “mascara-
mento”, na qual há apenas a substituição do nome do autor pelo nome de um 
terceiro, conforme o caso concreto, vai configurar plágio e não contrafação.

ZANINI, L. E. de A. Notes on plagiarism and counterfeiting. Justitia, São Paulo, 
v. 207, p. 159-178, Jan./Jun. 2016.
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• RESUMO: Presta-se o presente trabalho a analisar questões atinentes 
à atuação e ao funcionamento das agências reguladoras do sistema 
financeiro, em um estudo comparado que abrange a União Europeia – 
com destaque para Portugal – e alguns países de common law, além do 
Brasil. Inspirado em uma filosofia de normatização, supervisão, controle 
e punição de infrações penais, busca-se identificar a justa medida entre 
prevenção e repressão criminais e o exercício dos direitos, liberdades e 
garantias individuais. O Estado Regulador emerge da tendência mundial 
de redução do espaço de intervenção do Poder Público, em prol de um 
expansionismo do agir da sociedade e do mercado. A regulação do setor 
econômico-financeiro deflui da necessidade de regulamentação de uma 
área atrativa para práticas delitivas, especialmente no que tange aos 
crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, ambos de 
repressão prioritária internacionalmente pela sua danosidade social, o 
que demanda um sistema investigativo eficaz, cooperativo internacional-
mente, mas que não comprometa os ideários democráticos e os direitos 
humanos constitucionalmente assegurados, sobretudo o direito à não 
autoincriminação e o direito ao silêncio. Analisam-se os poderes e prerro-
gativas das agências reguladoras e os deveres das reguladas direcionados 
à prevenção, à detecção e ao combate ao crime, mediante fiscalização 
reforçada das transações financeiras suspeitas e de clientes com maior 
risco de práticas criminosas. Atente-se para a atualidade do tema e para 
a conveniência de alterações legislativas que possam melhor atender aos 
propósitos de combate à criminalidade, quando o sistema financeiro é 
meio ou fim em si mesmo para esse desiderato.

• PALAVRAS-CHAVE: Regulação. Lavagem de dinheiro. Sistema financeiro.

Introdução
Diversos são os questionamentos norteadores da atuação e 

 funcionamento das agências reguladoras, que vão desde a alegada ausência 
de legitimidade democrática, até sua suposta ameaça ao formato tripartite 
tradicional do Estado1, desde o momento em que essas agências parecem 

1 Sobre o assunto, veja-se Mendes (2012, p. 310).
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assumir o papel de um “quarto Poder”2, com relativa independência e 
autonomia de atuação, o que tem desencadeado extensas discussões 
doutrinárias acerca dos referidos temas. Também é alvo de debates o 
aspecto da concentração, em um único órgão administrativo, dos poderes 
de supervisão, acusação e decisão sancionatória3, o que mereceria um 
trabalho à parte, com fôlego para explorar de modo adequado e juridica-
mente profundo a matéria. 

Entretanto, ainda que tangencialmente se venha a discutir ao longo 
das linhas que se seguem algumas dessas questões, talvez até pela força e 
frequência com que integram e permeiam a temática das agências regula-
doras, o ponto fulcral da presente pesquisa volta-se a um estudo assaz diverso, 
que busca analisar o papel a ser desempenhado pelas agências reguladoras 
do sistema financeiro e que repercute na prevenção, apuração e punição de 
infrações penais, com destaque para o crime de branqueamento de capitais, 
cuja operacionalização, em regra, dá-se mediante operações financeiras, 
muitas vezes ultrapassando as fronteiras nacionais. Por se tratar de delito 
pluriofensivo, seu eficaz combate implica a proteção da própria ordem 
socioeconômica e, em última análise, a preservação de uma sadia concor-
rência (MARTINS, 1999) entre empresas e pessoas singulares, evitando-se a 
contaminação das instituições financeiras por capitais de proveniência ilícita 
e os abalos que daí podem advir. 

Está-se hoje diante de um mundo globalizado, com olhar vertido 
para o combate à criminalidade organizada, cabendo ao jurista avaliar os 
padrões de conformação da jurisprudência e da doutrina, na medida em 
que se proponha a afastar-se de um modelo de expansionismo penal, sem 
se descurar do poder-dever do Estado de combater os desvios perpetrados 
pelos particulares, pessoas físicas e jurídicas, e até pela própria Adminis-
tração Pública4 que possam comprometer a realização dos objetivos maiores 

2 Ou fourth branch, como acentua Ana Raquel Moniz (apud GONÇALVES ET AL., 2013, p. 
106). Referido poder das agências reguladoras concentra atividades de direção, condução 
ou pilotagem ou, em outra perspectiva, de agente corretor do mercado, na relação regula-
dor-cidadão-empresa regulada (GONÇALVES, P., 2013, p. 13). 

3 Conforme observa Raul Soares da Veiga (2009, p. 147-148). No mesmo sentido, dentre 
tantos autores, tem-se Mendes (2009, p. 223). 

4 Por intermédio de seus gestores ou representantes legais, que imprimem vida e subjeti-
vidade à atividade empreendida pelo Estado.
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da sociedade. A identificação da justa medida entre a prevenção e repressão 
criminais e o exercício das liberdades e garantias individuais – como o direito 
à não autoincriminação e a presunção de inocência5 – exigem do intérprete 
uma atividade multidisciplinar, mediante o manejo de padrões de ética6 e de 
responsabilidade, a serem sopesados no trato da coisa pública e, ademais, 
com um olhar vertido no sistema jurídico posto e outro na realidade, sequiosa 
de melhores e mais justas respostas que possam atender às demandas 
hodiernas da coletividade. 

1 O Estado regulador como realidade inafastável da sociedade pós-moderna

1.1 O caminho cíclico: a redução do Estado em prol de maior  eficiência
Certo é que as transformações operadas no modo de agir estatal não 

se podem voltar em benefício do próprio Estado stricto sensu7, porquanto 
este é meio, e não fim em si mesmo. O referido paradigma, destinado a 
uma atuação estatal mais eficaz (NALLAR, 1999, p. 11-12) e aperfeiçoada, 
presta-se a assegurar o melhor cumprimento dos objetivos comunitários, no 
ideário de bem-estar geral (NALLAR, 1999, p. 12). Nesse contexto, assistiu-
-se a uma tendência liberalizante que reconfigurou as próprias funções 
do Estado, restringindo o seu espaço de intervenção, passando-se a um 
movimento expansionista do agir da sociedade e do mercado, em sentido 
de verdadeira “inversão de rota” (GONÇALVES, P. 2006, p. 535-536), com 
redefinição de papeis e reordenação da relação público–privado. Além do 
primado da eficiência na prestação de serviços públicos, nessa nova confor-
mação estatal, apresenta-se ainda o fenômeno da abstenção (NALLAR, 1999, 
p. 12-13), consistente, justamente, no reconhecimento do papel subsidiário 
do Estado quando se está a falar no desenvolvimento da sociedade e na 

5 Há outras questões igualmente polêmicas, como a possibilidade de aproveitamento de 
provas obtidas na fase de supervisão em ulterior processo sancionatório instaurado 
pela mesma agência, que não podem ser objeto de detalhamento mais aprofundado no 
presente trabalho (MENDES, 2012, p. 310-314).

6 Sobre uma ética regulatória a inspirar o ambiente da regulação administrativa, veja-se 
Moniz (apud GONÇALVES ET AL., 2013, p. 119 e ss.).

7 Está-se aqui a se referir à ideia de interesse público secundário, nos moldes preconizados 
pela teoria do direito administrativo. 
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concreção dos objetivos de realização do homem. Impende reconhecer que, 
hodiernamente, a intervenção estatal somente se revela legítima na medida 
do indispensável à concreção dos objetivos maiores da sociedade. 

Assim, nos ambientes em que a livre iniciativa e a liberdade de mercado 
puderem exercer, com certo grau de equilíbrio, as funções essenciais à satis-
fação das necessidades humanas, parece lícito sustentar a conveniência do 
afastamento do Estado, assumindo, no máximo, o papel de mero espectador 
e controlador de procedimentos e de resultados8, em face do seu munus de 
tutor do núcleo inalienável do interesse público9, em sua vertente primária. 
Sua intervenção mostrar-se-á devida e oportuna naquelas situações em 
que a iniciativa privada não logre desenvolver a contento determinada 
atividade de per si ou não revele interesse empresarial em agir em certo 
setor, cabendo ao Estado a prestação direta daquele encargo. Entretanto, 
em alguns casos, espera-se do Estado uma atitude intermédia, no sentido 
de prover as condições necessárias e adequadas para que o investidor parti-
cular se municie de instrumentos capazes de despertar a atenção para atuar, 
em seu núcleo de liberdade, em atividades que, sem a intervenção estatal, 
mostrar-se-iam inviáveis ao protagonismo da iniciativa privada, inspirada 
que é no lucro e na mais-valia. 

Os críticos10 dessa concepção do Estado regulador afirmam tratar-se 
de uma reinvenção do Estado liberal dos séculos XVIII e XIX, imerso em uma 
lógica que falseia as leis naturais inerentes a uma autêntica economia de 
mercado, incapaz de garantir materialmente a liberdade e a dignidade de 
todos, significando um movimento de volta ao passado, ao “inferno perdido” 
do laissez-faire. As críticas também se ocupam de apontar para uma suposta 
incompatibilidade entre a lógica da iniciativa privada e o interesse público 
perseguido e tutelado pelo Estado, o que levaria a justificar o dever do Estado 
“ativador”11 de garantir a saúde das empresas privadas quando desempe-

8 Atualmente, por meio das agências reguladoras, com as nuances distintivas de cada sistema jurídico. 
9 A essa altura, já se pode aludir ao papel da regulação pública no sentido da satisfação de 

interesses públicos direcionados ao bem-estar comum, melhor traduzíveis em objetivos 
públicos previamente concebidos na seara político-legislativa (GONÇALVES, P., 2010, p. 992).

10 Nesse sentido, veja-se Nunes (2011, p. 51; 2012, p. 782).
11 Verdadeiro “fiador” das atividades privadas capturadas pela sistemática da regulação, 

protegendo-as de prejuízos e dos riscos de incertezas inerentes a qualquer atividade 
econômica desenvolvida no ambiente de mercado, garantindo-lhes o lucro. Indo mais 
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nharem tarefas submetidas à regulação, em face de sua natureza de serviços 
sociais essenciais ou de interesse geral e que, portanto, não podem ser inter-
rompidos ou prestados de maneira inadequada.

1.2 Opção possível ao Estado para exercer controle sem realizar  diretamente 
as funções essenciais ao corpo social e a crise do sistema financeiro 
A função do Estado como agente regulador não se circunscreve a 

uma postura de mero facilitador do mercado, refletindo uma conduta ativa, 
com o uso de mecanismos que interferem no mercado no sentido de impor 
correções12, como atitude de controle, direção ou pilotagem. Podem-se 
identificar, na lógica geral do sistema regulatório, aspectos que se revelam 
positivos, como aqueles imanentes à expedição de mandamentos, diretrizes 
ou recomendações e também circunstâncias negativas, com a fixação de 
proibições, limitações ou advertências impostas aos regulados, inclusive a 
inflição de sanções (GONÇALVES, J. R., 2010, p. 990). Trata-se, em outras 
palavras, de uma modalidade de intervenção do Estado13, adotada por 
grande parte dos regimes democráticos da atualidade, pautada no modelo 
de administração indireta14 em que se busca preservar os pressupostos 
liberais do funcionamento dos mercados, mediante controle exercido “a 
distância” por uma autoridade autônoma (PINTO, 2000a, p. 91) em relação 
ao ente estatal, a quem são outorgados largos poderes normativos, com 

além, suscita-se a impossibilidade de se atingir a situação de win-win, consistente 
na simultânea satisfação dos interesses primários do Estado (consubstanciados nos 
interesses do cidadão) e, ao mesmo tempo, dos interesses privados das empresas, dada 
a incompatibilidade entre esses universos, que se alimentam de lógicas absolutamente 
distintas. No sistema financeiro, objeto do presente trabalho, utiliza-se o jargão too big 
to fail para justificar a interferência do Estado com o objetivo de evitar a falência das 
entidades bancárias, ao argumento de que a estabilidade do sistema financeiro consti-
tui-se em bem público por excelência e, em última análise, essencial inclusive à garantia 
da soberania nacional (NUNES, 2012, p. 764 e ss.). 

12 Fala-se de um Estado market correcting law, e não facilitate law (GONÇALVES, P., 2013, p. 13).
13 Modalidade essa autorizada pelo art. 267°, no 3, da própria Constituição Federal, o qual 

prevê a possibilidade de criação, por lei, de entidades administrativas independentes, 
dotadas de independências orgânica, funcional e social, imunes, portanto, em princípio, a 
ingerências diretas do governo (CANOTILHO, 2010, p. 567).

14 Está-se aqui a se referir à função administrativa de regulação, atribuível inclusive a entidades 
privadas, quando investidas de poderes públicos regulatórios (GONÇALVES, P., 2013, p. 991).
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margens conformadoras de limites e extensões desenhadas pelo próprio 
Poder Legislativo. 

Inclua-se aí a regulação do setor econômico ou “coração” do equilíbrio 
interno de cada País, por meio de agências que se hão de desincumbir da 
tarefa de regular15 e supervisionar uma área dinâmica16 por excelência. Ante 
o exposto, restou inviabilizada a preservação da concepção do Estado do 
bem-estar social e, por conseguinte, passou-se a repensar o modelo até então 
dominante em toda a Europa, de Estado-provedor, lançando-se as bases de 
um Estado social subsidiário, regulamentador de diversas áreas essenciais 
à realização das necessidades básicas asseguradas constitucionalmente. 
A questão está em se analisar o custo daí decorrente, sobretudo para as 
classes econômicas mais desfavorecidas, incapazes de exercitar a liberdade 
real que impera na lógica neoliberal do Estado contemporâneo17. 

Essa crise revelou a importância de preservação da estabilidade 
financeira na agenda política internacional, donde a regulação e supervisão 
bancárias e de todas as áreas afetas ao sistema financeiro tornaram-se o 
componente central da reforma do que tem sido conhecido como “arqui-
tetura financeira internacional” (CROCKETT, 2001)18, com a disseminação 
de agências de regulação por todo o mundo. Essa reengenharia não pode 

15 Essa necessidade de regulação seguiu-se a uma robusta desregulamentação e liberalização 
do setor, operada inicialmente nos Estados Unidos da América e no Reino Unido entre 
1979-1982 e acompanhada por muitos países democráticos. Na sequência e em apertada 
síntese, pode-se destacar a crise financeira norte-americana do subprime sobretudo a 
partir de 2007, motivada pela excessiva expansão do acesso ao crédito, com base em 
critérios artificiais de garantias, que atingiu uma proporção sistêmica alargada, a ponto 
de representar, em “efeito dominó”, verdadeira ameaça à higidez da economia global, 
com repercussões nos bancos europeus e em outras partes do mundo (CAMACHO, 2008, 
p. 7 e ss.). No sentido de que referida crise financeira representou uma verdadeira crise 
do neoliberalismo (STOCKHAMMER, 2010, p. 3 e ss.). Para uma leitura mais aprofundada 
sobre o assunto, sobretudo em sua vertente econômica, veja-se Horn et al. (2009, p. 1-18).

16 Como observa Frederico Pinto (2000, p. 92), “Na verdade, nos finais deste século tudo 
mudou: os circuitos econômicos, os meios de comunicação, os espaços de intervenção 
dos diversos agentes, o tempo dos negócios, as limitações geográficas e, necessariamente, 
a relação do Estado com todas estas realidades”. 

17 Isso porque, “After the banks have been saved, it is the lower classes that are asked to pay 
the bill of the crisis” (STOCKHAMMER, 2010, p. 7).

18 CROCKETT (2001, sem paginação).
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prescindir de um adequado diagnóstico19 do setor, da redefinição de soluções 
e da redistribuição de responsabilidades, consoante a perspectiva das ativi-
dades regulatórias, sobretudo em suas vertentes normativa e de supervisão.

1.3 O dever estatal de garantir o cumprimento de suas funções e 
promover a satisfação dos direitos do cidadão, sob as vertentes 
econômica e financeira 
Fala-se no exercício, pelas agências reguladoras, do poder de polícia 

administrativa (BARROSO, 2005, p. 11), consistente na prerrogativa de 
proceder ao direcionamento das atividades privadas consoante interesses 
públicos juridicamente definidos. Há ainda quem se refira a um direito 
subjetivo à regulação pública (GONÇALVES, P., 2013, p. 67) assegurado, 
por um lado, às agências reguladas e, por outro, igualmente conferido 
aos cidadãos em geral, usuários ou utentes, na medida em que estes se 
situariam na posição de credores de um tratamento justo pelas reguladas 
e imune a cobranças indevidas, a tratamentos desigualitários ou a serviços 
de má qualidade. Nessa perspectiva, assumem as agências reguladoras o 
ônus de garantir as adequadas prestações de serviços, podendo, em caso de 
ineficiência ou omissão, responder (GONÇALVES, P., 2013, p. 67-68) perante 
o particular e até em face das próprias agências reguladas, se de tal inação 
ou atuação desviada advierem prejuízos ou desequilíbrios para a relação 
triangular concebida, o que, em última análise, comprometeria o espírito de 
confiança (GONÇALVES, P., 2013, p. 68) que há de defluir do adequado funcio-
namento de um sistema sujeito a regulação.

De acordo com o art. 101° da Constituição Portuguesa20, presta-se o 
sistema financeiro a garantir a formação, captação e segurança das poupanças, 
bem como a aplicação dos meios financeiros necessários ao desenvol-
vimento econômico e social. Já o art. 81° dessa mesma Carta estabelece 

19 Chega-se a apontar para a necessidade de construção de um consenso no que concerne 
a esse diagnóstico e aos desdobramentos daí decorrentes, no âmbito do setor financeiro 
da regulação (CROCKETT, 2001, sem paginação).

20 Na Constituição Federal Brasileira, coube ao art. 182 estabelecer que o sistema finan-
ceiro nacional se presta a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos 
interesses da coletividade.



187Cível / Civil

algumas incumbências prioritárias do Estado nas searas econômica21 e 
social, destacando-se a promoção do bem-estar social e econômico e da 
qualidade de vida das pessoas22, sobretudo aquelas em situação de desfavo-
recimento, visando-se ao desenvolvimento sustentável. Para tanto, dispõe 
o Estado regulador de instrumentos de ação que vão desde a normatização 
do sistema até o acompanhamento de sua atuação e, ainda, por meio de 
mecanismos sancionadores destinados a prevenir desvios no mercado, 
bem como a reprimi-los, quando assim for julgado oportuno e necessário 
pelo sistema normativo vigente. Resta analisar como essas ferramentas são 
normatizadas em sistemas jurídicos distintos, sobretudo quando se está a 
falar de países submetidos a regras impostas para além do sistema jurídico 
nacional, como é o caso dos países integrantes da União Europeia, a exemplo 
de Portugal.

2 O Estado regulador no sistema financeiro – breve estudo comparado, na 
perspectiva dos modelos adotados em diferentes países e da filosofia de 
normatização, supervisão, controle e punição das agências reguladoras

2.1 O modelo norte-americano e suas peculiaridades
Nos Estados Unidos, a mudança de paradigmas no que tange à forma 

de gestão de áreas essenciais de prestação de serviços partiu de um Estado 
de intervenção mínima23, calcado na ideia da mão invisível do mercado. 
Enfrentou-se, assim, o desafio de se conceber um modelo econômico que 
pudesse reestruturar as funções do Estado24 de modo que as necessidades 

21 Ao referir-se especificamente à ordem econômica, a Constituição Federal Brasileira lança 
seus alicerces na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa e aponta para a 
garantia de existência digna a todos como seu objetivo, sob inspiração, dentre outros 
princípios, na livre concorrência, na redução das desigualdades sociais e na propriedade 
privada (art. 170, caput, II, IV e VII). 

22 Alínea “a” do art. 81° da Constituição Portuguesa.
23 Diferentemente do modelo europeu, o sistema econômico norte-americano funda-se na 

primazia da iniciativa privada em detrimento da atividade governamental e da intervenção 
na economia, levando as entidades financeiras – sobretudo os bancos – a agirem livre-
mente, sem nenhum controle ou regulamentação, em nível vertical, sobretudo por parte 
do Governo Federal, alheio à ideia de criação de um banco central (KREGEL, 2012, p. 31-32).

24 Sobre as distintas trajetórias percorridas nos direitos norte-americano e europeu, em 
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da sociedade pudessem ser satisfeitas, com algum controle e supervisão 
do ente público, em detrimento da liberdade absoluta, a qual se revelava, 
àquela altura, insuficiente à garantia de um mínimo bem-estar econômico 
(BARBOSA, 2005, sem paginação) da população. Fala-se das deficiências 
das funções legislativa e judicial (GOMES, J. B. B., 2005, p. 3) do período do 
laissez-faire como um dos geradores da necessidade de superação daquele 
sistema do livre mercado e da busca de novas formas de posicionamento 
estatal ante os desafios impostos pela modernidade. Esse sistema sofre 
aperfeiçoamentos25, visando adequar-se a critérios que atinjam os objetivos 
maiores justificadores da implementação, em diversas áreas, da regulação. 

Reforçaram-se os poderes de investigação das agências reguladoras do 
mercado financeiro e de capitais norte-americano após o “11 de Setembro”, 
por meio da Patriotic Act, com foco no combate ao financiamento do terro-
rismo (GAGEIRO, 2009, p. 42-43). Entretanto, não são destacados grandes 
avanços, de repercussão internacional, em decorrência desses mecanismos. 
Outras leis mais rigorosas para o setor foram criadas, tendo resultado na 
punição severa26 de representantes de algumas empresas com atuação 
irregular, naquele mercado. O sistema de regulação norte-americano – 
assim como o britânico, partidário do common law – baseia-se no dever de 
cooperação27 das supervisionadas para fins de identificação de infrações. 

matéria de intervenção do Estado na economia e de implementação do sistema de 
regulação, veja-se Pedro Gonçalves (2006, p. 539-540). Também sobre o assunto, mas com 
a visão de que essa mudança de paradigmas, em Portugal, teria significado um retrocesso 
relativamente à importância do papel do Estado na economia, veja-se Nunes (2011, p. 31).

25 A esse propósito, Joaquim Barbosa Gomes (2005, p. 15) destaca que algumas das mais 
recentes agências americanas estão a impor um “entendimento bipartidário” como 
condição para nomeação dos dirigentes dos referidos órgãos. Em outras palavras, trata-se 
de mecanismo estratégico que se presta a evitar o monopólio político e ideológico nas 
agências reguladoras, que pudesse estar atendendo a interesses intrínsecos ao Chefe 
do Poder Executivo, responsável pelas nomeações, em detrimento do ônus das agências 
reguladoras de velar pelo bom e regular funcionamento econômico setorial, nas mais 
diversas áreas, objetivando o bem comum geral. 

26 O aludido rigor normativo (“fundamentalismo”) afastou investidores internacionais, o 
que está a merecer revisões legislativas que possam aproximar e harmonizar os modelos 
regulatórios europeus – continental e anglo-saxônico – e o norte-americano (GAGEIRO, 
2009, p. 43-44).

27 Gageiro reconhece que os sistemas de civil law – inclusive em Portugal – também se 
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Nos Estados Unidos, o mercado mobiliário é regulado pela Securities and 
Exchange Commision, uma agência pública correlata da Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) portuguesa. In casu, identificados 
indícios de ilícitos criminais, interrompe-se a investigação e se procede à 
remessa desses elementos à direção da entidade (board), a qual, validan-
do-os, encaminha-os ao titular da ação penal28. No âmbito bancário tem-se 
o Financial Stability Oversight Council, criado pelo Dodd-Frank Act/2010, 
com funções macroprudenciais (MORENO, 2014, p. 63-66/80)29 no âmbito 
do sistema regulatório financeiro, atuando na forma de recomendações, 
sobretudo no tocante aos riscos e ameaças sistêmicas, bem como aos 
mecanismos de cooperação e coordenação interagências. Ainda, o Financial 
Stability Oversight Council, composto por representantes de todas as 
agências de regulação e supervisão americanas, tem por objetivo identificar 
desequilíbrios em quaisquer instituições financeiras consideradas relevantes 
e impor ações corretivas (DEOS, 2012, p. 386-387) de crises no sistema, a 
exemplo das ocorridas no setor hipotecário. 

2.2 O sistema regulatório adotado em Portugal – em construção
Em Portugal, a regulação estatal despontou a reboque da crise do 

Estado Social, que até então assumia todas as atividades integrantes dos 
serviços públicos. O excessivo peso que o sistema então vigente impunha ao 
Estado impossibilitou o prosseguimento de um modelo calcado em custos 
elevados, com uma atuação do Poder Público ampla e concentradora. A 
problemática econômica e previdenciária vivenciada na Península Ibérica, 
indicadora da insuficiência dos recursos para a prestação de serviços de 

inspiram em idêntica premissa, sendo, na prática, de forma muito menos intensa. Referido 
dever de colaboração, nas palavras do autor, consiste no ônus de assistir a autoridade 
reguladora no deslinde da verdade, fundado no princípio da idoneidade e competência 
das pessoas autorizadas e que prestam serviços financeiros e de investimento a terceiros, 
em clima da “máxima confiança pública” (GAGEIRO, 2009, p. 61). 

28 É interessante observar que, desse ponto em diante, os funcionários da agência reguladora 
responsáveis pela detecção e coleta dos indícios passam a atuar como auxiliares do Minis-
tério Público, na continuidade das apurações, podendo, inclusive, ser ouvidos na fase 
judicial como peritos ou testemunhas dos ilícitos que ajudaram a identificar (GAGEIRO, 
2009, p. 70-71). 

29 Ainda sobre o assunto, veja-se Kregel (2012, p. 52). 
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qualidade a todos, resultou na adesão ao modelo haurido na realidade 
norte-americana, também presente na França. Não se poderia partir para 
o modelo de um Estado absenteísta, pois se trata de serviços públicos 
essenciais à coletividade, em que o Poder Público detém interesse e 
responsabilidade. 

Fala-se em mudança de papeis, afastando-se o Estado da prestação 
direta para garantir a eficiência de serviços básicos, a serem prestados 
por terceiros. O alargamento da economia de mercado em Portugal 
ocorreu a partir da década de 1990, sob o influxo do direito comunitário, 
superadas as tendências publicistas até então vigentes, partindo-se para 
uma posição moderada de intervenção estatal na economia, conforme 
a ideia de responsabilidade pública de garantia (GONÇALVES, P., 2013, 
p. 536), imanente à atividade de regulação. O Estado português retirou 
sua condição de protagonista da economia de mercado (PEREIRA, 1997, 
p. 15), afastando-se da propriedade de diversas instituições de crédito e 
das próprias bolsas, resultando em um processo de desgovernamentali-
zação, desregulamentação e rerregulamentação (PEREIRA, 1997, p. 17) 
da atividade financeira. Passou-se de um modelo de Estado prestador 
direto do serviço30 para o padrão das agências reguladoras, em sistema 
de heterorregulação (GONÇALVES, P., 2006, p. 540-542), com perfil de 
intervenção estatal externa, com exercício das tarefas de normatização, 
supervisão e sancionamento. Em Portugal, o setor econômico-financeiro 
concentra-se em três agências reguladoras: o Banco de Portugal, a CMVM31 

e o Instituto de Seguros de Portugal. Há quem aponte para desvantagens 
nessa partilha de agências reguladoras32, presente no contexto da Europa do 

30 Assumiu o Estado, nesse contexto, a posição de garante do adequado funcionamento dos 
setores e serviços privatizados e, em última análise, da própria realização dos direitos dos 
cidadãos (GONÇALVES, P., 2006, p. 537-538).

31 A conformação como entidades autônomas e dotadas de especiais poderes de supervisão 
das agências de regulação do mercado de valores mobiliários, incluindo-se a Comissão 
de Valores Mobiliários portuguesa, inspirou-se, justamente, no modelo da Securities and 
Exchange (SEC) norte-americana, com as alterações e adaptações que se fizeram neces-
sárias, em face das peculiaridades de cada ordenamento jurídico. A esse respeito, veja-se 
Pinto (2000a, p. 91). 

32 Destaque-se o caso da Inglaterra, com apenas uma agência de regulação na área econô-
mico-financeira. Entretanto, a concentração de amplos poderes em uma só agência pode, 
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Sul, alegando ser mais fácil responder a apenas uma instância de regulação, 
além dos riscos de conflitos de competência entre as agências, quando se 
fala de produtos econômico-financeiros complexos e que podem permear, 
simultaneamente, setores diversos, submetidos a distintas agências, cada 
uma com intervenção em área específica. Isso sem falar nas instituições 
regulatórias em nível europeu33, conforme a tendência de padronização34 
de procedimentos e comportamentos no mercado financeiro, para facilitar 
as transações econômicas internacionais e se combaterem os fenômenos 
da criminalidade globalizada, sobretudo na zona do Euro35.

2.3 Os mecanismos regulatórios do Brasil – em busca da eficiência
No Brasil, a regulação cuidou de substituir um cenário que refletia 

um Estado eminentemente clientelista, ineficiente, dispendioso e, não 

igualmente, trazer desvantagens, raciocínio que revela a ausência de respostas seguras 
que possam apontar para o modelo mais adequado de intervenção regulatória, no setor 
(GAGEIRO, 2009, p. 52-53).

33 Cite-se o Sistema Europeu de Supervisores Financeiros, que cria normas para facilitar 
a uniformidade de procedimentos, mormente quando se trata de relações financeiras 
internacionais, em nível de União Europeia. Esse sistema é formado pelas autoridades 
europeias de supervisão, as european supervision authorities (ESAs), quais sejam, a 
European Banking Authority (EBA), a European Securities and Markets Authority (ESMA) 
e a European Insurance and Occupational Authority (EIOPA), que prestam contas de suas 
atividades ao Parlamento Europeu e à Comissão Europeia. Isso sem falar na European 
Systemic Risk Board ESRB), com atribuições macroprudenciais, no tocante à regulação do 
sistema financeiro. Essa nova estrutura substituiu os Comitês anteriormente existentes: 
o Commitee of European Bank Supervisors (CEBS), o Commitee of European Securities 
Regulators (CESR), o Commitee of European Insurance and Ocupational Pensions Super-
visors (CEIOPS), o Basel Commitee on Banking Supervision e, ainda, a International 
Organization of Securities Commissions e a International Association of Insurance 
Supervisors. O European Central Bank (ECB) cuida da formulação e operação da política 
monetária para os países do Euro, incluindo a emissão de moeda, mas não detém 
atribuições mais significativas em sede de regulação financeira (DEOS, 2012, p. 389-396).

34 Com uma interessante e aprofundada discussão sobre o “diálogo” a ser travado entre 
as entidades de supervisão nacionais e aquelas instaladas em âmbito europeu, veja-se 
Pereira (2010, passim).

35 Sobre a temática da regulação financeira em nível europeu – com ênfase no sistema 
bancário – como norte estabilizador da moeda única, veja-se José Renato Gonçalves 
(2010, passim).
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raro, tecnicamente defasado. O setor público, no viés paternalista desde 
sempre exercitado, pautava sua atuação de forma parcial36, de modo a 
atender a necessidades de grupos econômicos ou sociais detentores de 
parcelas do Poder, com a escolha para ocupação de funções estratégicas 
em atividades essenciais baseada em critérios afastados de qualquer 
meritocracia37. O modelo brasileiro criou agências reguladoras38 a partir 
da segunda metade da década de 1990 (GOMES, J. B. B., 2005, p. 12), sob 
a modalidade de autarquias e, portanto, com personalidade jurídica de 
direito público, dependentes de lei para a sua criação, com mecanismos 
que as mantêm autônomas39 em relação ao Poder Público e funções fisca-
lizatória, normatizadora e judicante típicas de entidades reguladoras, 
em outros sistemas jurídicos que adotaram referido conceito. Fala-se em 
um acentuado deficit democrático nas agências reguladoras brasileiras 
(GOMES, J. B. B., 2005, p. 14), em face de uma manifesta preponderância 
do Executivo – que nomeia os dirigentes das referidas agências – e de 
um Poder Legislativo que parece renunciar à sua função de controle da 
Administração Pública, no sistema de checks and balances, na medida em 
que não exerce uma fiscalização efetiva sobre as nomeações realizadas 
para a direção das agências. 

Daí os riscos de que as indicações obedeçam a interesses políticos 
de grupos dominantes, em detrimento dos legítimos anseios da sociedade 
e que deveriam conformar os pilares inspiradores da atuação das citadas 

36 Luis Roberto Barroso (2005, p. 2) observa que, mesmo no período liberal, o Estado 
brasileiro sempre foi onipresente, fazendo com que a possibilidade de êxito em qualquer 
projeto político, social ou empresarial se quedasse refém das boas relações mantidas com 
o Poder Público. Ainda sobre o assunto, veja-se Marques (2008, p. 31-36).

37 Fala-se em ideias como ineficiência, desperdício de recursos, morosidade, burocracia 
e corrupção, que caracterizariam o Estado da pós-modernidade, no final do século XX, 
conteúdos que podem ser identificados no cenário brasileiro como molas propulsoras do 
processo de desestatização ou de introdução da lógica do Estado Regulador (BARROSO, 
2005, p. 2). 

38 Releva a característica de o Estado ter permanecido com o papel de agente econômico 
decisivo, sobretudo tendo-se em conta a robusta produção normativa que dele adveio, 
direcionada aos entes com atuação em áreas sujeitas à regulação (BARROSO, 2005, p. 5).

39 Essa autonomia reflete-se nos âmbitos político-administrativo e econômico-financeiro 
(BARROSO, 2005, p. 9). 
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agências. Especificamente em relação ao sistema financeiro, dispõe de 
previsão bastante sintética na Constituição Federal40, com regulamen-
tação por lei complementar. Consta do próprio texto constitucional que 
sua estruturação visa à promoção do desenvolvimento equilibrado do 
País e ao atendimento dos interesses da coletividade. Merecem destaque 
o Banco Central do Brasil (BC)41, o Conselho Monetário Nacional (CMN) 
e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM)42. Na área de seguros, têm-se 
o Conselho Nacional de Seguros Privados43 e a Superintendência de 
Seguros Privados44. O sistema financeiro brasileiro não sofreu crises 
como as vivenciadas em nível mundial, afirmando-se que as instituições 
bancárias no Brasil gozam de sólida saúde econômica e financeira, em 
face dos custos que são dispensados aos usuários ou utentes, situados 
entre os mais elevados do mundo. A regulamentação do setor encon-
tra-se dispersa em legislação infraconstitucional, de modo fragmentário. 
Para a detecção e combate à lavagem de dinheiro ou ao branqueamento 
de capitais, a Lei no 9.613/199845 contém regramentos que exigem, de 
pessoas físicas e jurídicas46, medidas objetivas, consistentes na adoção 
de políticas, procedimentos e controles internos47, cabendo-lhes manter 
registro atualizado em seu órgão de regulação ou, na sua falta, perante 

40 Art. 192 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 40/2003.
41 O Banco Central do Brasil, apesar de ser uma autarquia ligada ao Governo Federal, organiza, 

disciplina e fiscaliza o sistema financeiro, atuando como principal agência reguladora do setor.
42 Criada pela Lei no 10.411/2002, adquiriu maior autonomia, incluindo mandatos estáveis 

para seus dirigentes, consoante art. 1o do referido diploma legal, que alterou a redação 
do art. 5o da Lei no 6.385/1976.

43 Órgão normativo das atividades de seguro no Brasil e da Previdência Privada, vinculado 
ao Ministério da Fazenda, criado pelo Decreto-lei no 73/1966.

44 Autarquia da Administração Pública indireta federal incumbida do controle e fiscalização do 
mercado de seguros privados e públicos obrigatórios e previdência complementar, no Brasil.

45 Com as alterações introduzidas pela Lei no 12.683/2012.
46 Destaque-se a referência, dentre outros entes, àqueles que atuem com recursos finan-

ceiros de terceiros e outros ativos, títulos ou valores mobiliários, o que inclui, nessa seara, 
todas as instituições inseridas no sistema financeiro nacional, as quais passam a assumir 
responsabilidades voltadas à detecção e ao combate ao branqueamento (lavagem de 
dinheiro), perante o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

47 Isso sugere a obrigatoriedade da implementação de mecanismos de compliance.
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o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)48, o qual deve 
ter atendidas suas requisições e preservado o sigilo das informações 
prestadas, sob pena de multa. Após a sistematização das informações 
obtidas dos diversos órgãos obrigados, elabora o COAF relatórios de 
inteligência financeira e os remete às autoridades competentes49 para 
instauração dos procedimentos cabíveis sempre que concluir pela 
existência de fundados indícios da prática do crime de lavagem de ativos 
ou de qualquer outro ilícito.

É oportuno consignar, no entanto, que, com o Governo iniciado 
em janeiro de 2019, o Brasil vive um cenário político de expectativas de 
mudanças, em especial no que tange à prática de indicações por merito-
cracia. Essa decisão deve refletir significativamente no sistema interno 
como um todo, haja vista a preocupação demonstrada durante a escolha 
das equipes para ocuparem cargos de primeiro e segundo escalões do 
Governo Federal, pautada pela capacidade técnica e sem os chamados 
“acordões” ou “toma-lá-dá-cá”.

3 O delito de branqueamento de capitais e sua vinculação com a praxis do 
sistema financeiro – Onde e como se situam, nesse universo, as agências 
de regulação: poderes, prerrogativas ou dever legal? 

O desempenho de atividades no sistema econômico-financeiro 
é reservado e restrito, inspira-se no critério da confiança no sistema 
(GAGEIRO, 2009, p. 54-55) e está submetido a um rigoroso sistema 
de controle exercido pelas agências reguladoras, mediante um juízo 
discricionário50. Tal lógica alicerça-se na ideia de que, dada a impor-

48 Trata-se da unidade de inteligência financeira brasileira, composta por representantes do 
Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários, dentre outros órgãos.

49 Art. 15 da Lei no 9.613/1998. Em termos pragmáticos, essas informações são prestadas à 
Receita Federal, órgão responsável pela apuração de ilícitos fiscais, e aos órgãos do Minis-
tério Público Federal e Estadual, que as podem utilizar associadas a outros indícios de 
crimes, mas sem valor probatório autônomo, em face da sua natureza sigilosa e indiciária.

50 Sobre o assunto, cite-se interessante análise de caso submetido a julgamento final pelo Supremo 
Tribunal Administrativo, em que se discutiu, justamente, o princípio da presunção de inocência 
versus o poder da agência reguladora de descredenciar um profissional para atuar no mercado 
financeiro, ao argumento de sua inidoneidade, malgrado não houvesse condenação criminal em 
seu desfavor (Processo no 01009/04, de 3 de maio de 2005) (GAGEIRO, 2009, p. 65-66). 
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tância do setor e os prejuízos decorrentes de anormalidades dos 
mercados financeiros (GAGEIRO, 2009, p. 54), justificar-se-ia a neces-
sidade de uma acurada seleção para o desempenho dessas atividades, 
que seriam reservadas apenas aos tecnicamente aptos e idôneos, tudo 
sob aferição da agência reguladora respectiva. Entretanto, qualquer 
análise requer a incidência de uma visão supranacional que se revele 
capaz de identificar deficiências no sistema de cooperação entre 
as entidades reguladoras do sistema financeiro, em nível de União 
Europeia, capazes de comprometer a troca de informações51 e, ainda, 
a adoção de decisões comuns que se revelem oportunas, no contexto 
da Europa continental. 

Até no modelo suíço de regulação econômico-financeira, no qual 
tradicionalmente inexistem sanções para os regulados do setor52, há agora 
aquelas a serem infligidas pela única agência reguladora lá existente, 
quando houver descumprimento de obrigações acerca da prevenção, 
detecção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento 
do terrorismo. Não se pode partir da concepção de que as empresas 
reguladas atuariam, na prática, inspiradas no ideário do interesse público, 
no exercício de suas funções. O desafio é alcançar a sensibilização dos 
entes regulados para que, quer por consciência de dever legal, quer pelo 
risco de sanções, possam agir compromissados com o adimplemento do 
interesse público. 

51 Nesse sentido, destacam-se recomendações expedidas no De Larosiére Report, consis-
tentes em proposta legislativa para a criação de um sistema europeu de supervisão 
financeira (ESFS) que viabilize uma eficaz e franca cooperação intersetorial e de troca de 
informações entre os entes de supervisão, bem como a padronização de procedimentos 
e normas técnicas para o setor e a adoção de soluções conjuntas por diversos países 
europeus, no universo da regulação financeira. O referido sistema, que tem como base 
jurídica o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) é composto pelas 
autoridades nacionais de supervisão europeias (integradas por um comitê conjunto – 
Joint Committee of European Supervisory Authorities), além das autoridades de regulação 
referidas na nota de rodapé no 33 (TEIXEIRA, 2010, p. 234-239). 

52 À exceção da punição consistente na retirada de autorização para atuar no setor de pessoas 
previamente autorizadas, quando a agência reguladora concedente, posteriormente, emite 
juízo de inidoneidade ou incompetência em seu desfavor (GAGEIRO, 2009, p. 54-55).
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3.1 Aspectos normativos da atividade de combate ao crime no sistema 
econômico-financeiro, com foco no branqueamento de capitais
A atividade de branqueamento de capitais situa-se no rol dos crimes 

de repressão prioritária, em nível internacional53. Com métodos ocultos54 de 
perpetração, diversos mecanismos são criados para facilitar sua detecção, 
sobretudo quando a prática criminosa ocorre no sistema financeiro. Fala-se 
de uma verdadeira “sociedade do risco”55 (PINTO, 2000a, p. 92) no plano 
econômico-financeiro, com crescentes ameaças para os investidores, 
para as empresas e até para os próprios sistemas econômicos, havendo a 
necessidade de alternativas que garantam a preservação da idoneidade56 
dos agentes econômicos e da regularidade de seus comportamentos. Em 
face de sua danosidade aos mercados, exsurgem normas de cumprimento 
obrigatório pelas instituições mais vulneráveis a essa espécie delitiva. A Lei 
no 25/200857 fixa medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao 

53 Destaque-se o Regulamento (CE) no 1.781/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
que disciplina mecanismos de rastreabilidade das operações de transferências de fundos, 
visando à prevenção, investigação e detecção do branqueamento de capital e do financia-
mento do terrorismo, em uma lógica de cooperação e colaboração, com o fornecimento, 
às autoridades responsáveis, de informações exatas e relevantes sobre o ordenante, 
por parte dos prestadores de serviços de pagamento, sobretudo quando se trata de 
operações internacionais, no espaço financeiro integrado da União Europeia. Em 
Portugal, o assunto foi disciplinado pelo Decreto-lei no 125/2008, fixando-se sanções 
contraordenacionais para o descumprimento dos deveres impostos no diploma 
normative em questão.

54 Para Bruno Santiago (2001, p. 607), “a criminalidade organizada tem o condão de se 
reinventar e adaptar-se às novas realidades econômico-sociais, dificultando-se as inves-
tigações, que têm que se adaptar a suas estruturas e metodologias e a essas novas e 
sub-reptícias manifestações criminosas”. O trecho citado também está disponível em: 
<http://www.mlgts.pt/xms/files/Publicacoes/Artigos/385.pdf>. Acesso em: 9 abr. 2014.

55 No sentido de que essa “sociedade do risco” provocaria a implantação de medidas 
jurídicas de intervenção estatal cada vez mais duras e apartadas das garantias do Direito 
Penal de um Estado de Direito, veja-se Dias (2010, p. 257).

56 Aponta-se a atividade de supervisão do mercado financeiro como uma alternativa à 
resposta penal conferida pelo sistema jurídico, indicando soluções como a mediação de 
conflitos ou a criação de fundos indenizatórios para os investidores (PINTO, 2000a, p. 93).

57 O referido diploma legal (alterado pela Declaração de Rectificação no 41/2008, Diário da 
República, 1a série, n. 149, de 4 ago. 2008, fl. 5188) presta-se a transpor para a ordem 
jurídica portuguesa as Diretivas 2005/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
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branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do 
terrorismo, impondo deveres58 às entidades financeiras, como o de prestar 
informações59 ao Procurador-Geral da República e à Unidade de Informação 
Financeira se houver suspeita de que teve lugar, está em curso ou foi tentada 
operação que configure a prática do delito de branqueamento de capitais. 

No art. 3° da Lei no 25/2008 constam os organismos financeiros 
sujeitos aos seus comandos, como as instituições de crédito, os entes que 
atuam com fundos de capital de risco e as sociedades gestoras de fundos 
de pensões, dentre outros60, na tentativa de se abranger todas as empresas 
que denotem especial risco de operacionalização de atividades ilícitas de 

26 de outubro, e no 2006/70/CE, da Comissão, de 1o de agosto, relativas à prevenção da 
utilização do sistema financeiro e das atividades e profissões especialmente designadas 
para efeito de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

58 De modo sintético, os deveres podem ser traduzidos como: a) de colaboração com as 
autoridades judiciárias que atuam no combate ao branqueamento, mediante comuni-
cação ou denúncia (acompanhada da documentação comprobatória) de operações 
suspeitas (posição ativa); b) de informação (posição passiva, quando as autoridades, 
no contexto de investigações já em curso, pretendem confirmar ou infirmar as supostas 
ilicitudes); e c) de exame ou dever especial de diligência (ônus de analisar as operações 
que sugerem a prática de branqueamento), em que se utilizam critérios tão rigorosos 
quanto aqueles utilizados para concessão de crédito. O efetivo cumprimento desses ônus 
impostos às entidades financeiras há de ser supervisionado pelas entidades reguladoras 
do setor. Os referidos meios de colaboração ocorrem tanto de maneira originária quanto 
durante as fases de inquérito, instrução ou julgamento de casos que apurem o delito de 
branqueamento (BRANDÃO, 2002, p. 38-49).

59 Art. 16°, no 1, da Lei no 25/2008. Destaca-se que, de acordo com o no 2 do mesmo dispo-
sitivo legal, as informações fornecidas somente se prestam a instruir processo penal, 
resguardando-se a identidade de quem as haja fornecido. 

60 Incluem-se ainda empresas de investimento e outras sociedades financeiras, organismos 
de investimento coletivo que comercializem as suas unidades de participação, empresas 
de seguros e mediadores de seguros (à exceção dos seguros de vida), sociedades de 
titularização de créditos, instituições de pagamento, sociedades de consultoria para 
investimentos, dentre outros segmentos que desenvolvam atividades afins, conforme 
listagem expressamente fixada no mesmo dispositivo legal. Há de se acrescer também 
as sucursais portuguesas de entidades financeiras estrangeiras, bem como as sucursais 
financeiras exteriores. Até as entidades incumbidas de serviços postais, que por acaso 
prestem serviços financeiros ao público, estão sujeitas aos mesmos comandos legais. 
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branqueamento61, com repressão imposta por comandos supranacionais. 
Para cumprir os ditames da referida Lei, o Banco de Portugal, por meio do 
Aviso no 5/2013, como autoridade de supervisão das entidades finan-
ceiras, explicita mecanismos acrescidos de diligência62. Feitas as referidas 
exigências, incumbirá ao referido banco avaliar se as estratégias, sistemas, 
modelos, políticas, processos, procedimentos e controles aplicados pelas 
instituições financeiras supervisionadas estão suficientemente aptos a 
garantirem a gestão adequada desses riscos63.

3.2 O que fazer? Instrumentos disponibilizados às agências  reguladoras, 
em nível interno e supranacional 
No universo das agências reguladoras não há que se falar em atividades 

que possam contender com a competência legislativa das forças nacionais de 
segurança64, restando, entretanto, legítimos os disciplinamentos atinentes 
à prevenção e detecção de crimes, na seara das atribuições regulatórias 
daquelas agências. Chega-se a afirmar que as agências reguladoras, com ônus 
legal de denunciar delitos de que tenha tido conhecimento em razão de suas 
funções, seriam equiparadas a funcionários públicos65 ou polícias administra-

61 O art. 4° dessa mesma Lei estabelece responsabilidade similar para entidades não financeiras 
listadas em novo rol, donde merecem destaque os Notários, Advogados e outros profissionais 
independentes que exerçam operações de gestão de fundos, de valores mobiliários ou outros 
ativos pertencentes a clientes, além de abertura e gestão de contas bancárias, de poupança ou 
de mobiliários, ou seja, que atuem de forma correlata a instituições financeiras. 

62 Ou medidas suplementares de vigilância da clientela, a serem exercitadas pelas entidades 
financeiras supervisionadas, em conformidade com um modelo global de gestão de riscos, 
internamente implementado individualmente pela instituição financeira, em função de seu 
perfil, com registro escrito dessas políticas internas (Aviso no 5/2013, do Banco de Portugal).

63 Consoante item 2- a) i), do Aviso no 5/2013, do Banco de Portugal.
64 Art. 164, alínea “u”, da Constituição Portuguesa. Nessas hipóteses, a competência para 

legislar constitui reserva absoluta da Assembleia da República apenas quando diz respeito 
ao regime geral das forças de segurança, não atingindo, portanto, eventuais atos norma-
tivos exarados no interesse preventivo e repressivo de infrações penais, que guardem 
relação com as atividades das agências reguladoras, em nível tanto interno quanto supra-
nacional. A propósito, veja-se Acórdão 232/2010 – TC.

65 Art. 242°, no 1, alínea “b”. Nessa linha já decidiu o Tribunal da Relação de Lisboa (Proc. 
620/05, 5a Seção) – sumário disponível em: www.pgdlisboa.pt –, reconhecendo a admis-
sibilidade das provas recolhidas ao abrigo do art. 386° do CVM, em consonância com o 
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tivas especiais66, atuando na tutela de bens jurídicos67 em setores específicos da 
sociedade. In casu, está-se a aludir à regularidade do mercado econômico-finan-
ceiro, assegurando-se, em caráter preventivo, a licitude das transações efetuadas 
e auxiliando-se na apuração e no combate de delitos ofensivos ao funcionamento 
regular de tal setor mediante cumprimento dos deveres legais68 de comunicação 
e de colaboração69, entre outros. A Lei no 25/2008 define o conceito de “pessoas 
politicamente expostas” como as que desempenham ou desempenharam, há um 
ano, elevados cargos políticos ou públicos, além de membros próximos da sua 
família e pessoas que reconhecidamente possuam com elas estreitas relações 
de natureza societária ou comercial. Assim, impõe-se às entidades, financeiras70 

art. 358° do mesmo diploma normativo, o qual estatui que a supervisão desenvolvida pela 
CMVM obedece ao princípio da prevenção e repressão das atuações contrárias à lei ou a 
regulamento. Sobre o assunto, veja-se Bolina (2012, p. 392-393).

66 Ou de órgãos de polícia criminal de competência específica (art. 248, no 1, do CPP), até 
porque a legislação pertinente não fixa um rol taxativo para esses organismos, cabendo 
ao intérprete identificar tal condição, com base nas atribuições que lhes são previstas, 
a exemplo do papel de coadjuvante das entidades judiciárias na apuração de crimes, 
sem prejuízo de suas funções próprias, igualmente preventivas e investigatórias (ROQUE, 
2009, p. 396-398). A condição apontada, no âmbito do sistema econômico-financeiro, há 
de ser estendida às próprias entidades reguladas, na medida em que também se vinculam 
a tais deveres, por imposição legal e, em termos práticos, estão municiadas de amplas 
condições para encetar e desenvolver as investigações pertinentes, em face dos recursos 
tecnológicos e funcionais de que dispõem.

67 Para Costa Pinto (2000b, p. 380-381), em relação ao sistema econômico-financeiro está-se 
a falar de bens supraindividuais, classificáveis como bens jurídicos intermédios (a exemplo 
das condições de investimentos e de aplicação das poupanças) afetos a um programa de 
desenvolvimento econômico. 

68 Nesse viés, outra não pode ser a conclusão senão a de que essas entidades independentes hão de 
ser dotadas de meios coercitivos capazes de garantir o efetivo cumprimento de suas atribuições, 
contidas nos diversos atos normativos que regem a espécie, na medida do necessário, adequado 
e proporcional em sentido estrito ao cumprimento de seu mister (ROQUE, 2009, p. 403-407).

69 O referido dever de colaboração, aliás, revela-se lugar-comum na seara da regulação, 
fazendo-se presente na legislação da concorrência, quando se impõe aos regulados o 
dever de responder a pedidos de esclarecimento, entregar documentos que lhes forem 
solicitados, bem como de não impedir as diligências de prova efetuadas pela reguladora, 
sob pena de aplicação de coimas, inclusive na hipótese de prestação de informações 
falsas, inexatas ou incompletas (ALFAFAR, 2012, p. 320/371-372).

70 Nuno Brandão (2002, p. 3) até mesmo afirma que as instituições financeiras atuariam 
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ou não, abrangidas pelo referido diploma legal71, o dever de fixar 
mecanismos baseados no risco para determinar se o cliente pode assim 
ser considerado e, nessa condição, mereceria tratamento diferenciado 
no tocante à fiscalização e acompanhamento de suas transações 
financeiras72. Os referidos deveres reforçados de diligência também são 
impostos às entidades obrigadas pela mesma lei em relação a quaisquer 
clientes e operações que revelem maior risco de branqueamento de 
capitais ou de financiamento do terrorismo73. Destaque-se ainda o 
dever de recusa74 no tocante à realização de operações financeiras 
suspeitas ou em que o investidor se negue a fornecer elementos que 
permitam sua identificação, bem como a origem ou destino dos fundos 
e, havendo indícios de branqueamento de capitais, surge o mesmo 
dever de comunicação75 ao Procurador da República e à Unidade de 
Informação Financeira (UIF)76, sem prejuízo da extinção do respectivo 

como verdadeiro longa manus dos órgãos policiais do Estado, em face dos deveres que 
lhes foram legalmente impostos, inclusive concernentes à quebra do sigilo bancário, 
quando se trata de prevenir e combater o crime de branqueamento de capitais. 

71 Vejam-se arts. 3° e 4° da Lei no 25/2008.
72 Consoante art. 12°, no 4, alínea “a”, do mesmo diploma legal. Inclui-se ainda a necessidade 

de autorização superior para a realização de negócios com essas pessoas politicamente 
expostas, além de cuidados especiais para identificação da origem dos fundos objeto dos 
investimentos, com um acompanhamento contínuo acrescido. Ademais, a alínea “b” do 
mencionado dispositivo estatui que as mesmas exigências hão de ser mantidas, ainda a 
quem não mais ostente a característica de “pessoa politicamente exposta”, mas que, em 
razão do perfil ou da natureza das operações desenvolvidas, continue a apresentar um 
risco acrescido de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo.

73 Veja-se art. 12° da Lei no 25/2008.
74 Veja-se art. 13° da Lei no 25/2008.
75 Aponta-se ainda para a possibilidade de configuração, para além da infração administrativa, 

à luz do caso concreto e de suas circunstâncias, da prática do crime de branqueamento 
por omissão decorrente do descumprimento da posição de garante, decorrente da não 
comunicação, pelo profissional investido de tal dever, de operações suspeitas (LIMA, 
2012, p. 182).

76 Cuida-se de unidade central nacional com competências para recolher, centralizar, tratar 
e difundir, em nível nacional, informações relativas à prevenção e investigação dos crimes 
de branqueamento de vantagens de proveniência ilícita, financiamento do terrorismo 
e dos crimes tributários, assegurando, no plano interno, a cooperação e articulação 
com a autoridade judiciária, com as autoridades de supervisão e de fiscalização e com 
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negócio. Daí o dever de colaboração das entidades financeiras e corre-
latas (art. 18°), denotando que esses organismos se obrigam a fornecer 
subsídios probatórios também à autoridade judiciária responsável pela 
condução do inquérito e às autoridades responsáveis pela supervisão ou 
fiscalização do cumprimento dos deveres impostos. O GAFI77, em suas 
recomendações78, estatui que as autoridades competentes79 para conduzir 
investigações relativas ao branqueamento de capitais e financiamento do 
terrorismo deveriam dispor de todas as condições para obter documentos 
e informações necessárias às investigações, incluindo-se a possibilidade 
de utilização de medidas coercitivas de apresentação de documentos 
detidos pelas instituições financeiras e outras pessoas físicas ou jurídicas, 
para a revista de pessoas e busca de locais80 e coleta de depoimentos de 
testemunhas. Na iminência de especial risco de operações de branquea-
mento ou financiamento do terrorismo, sobretudo envolvendo país ou 
jurisdição sujeitos a contramedidas adicionais decididas pelo Conselho 
da União Europeia, essas agências podem impor o dever de comunicação 
imediata e, no tocante ao seu poder sancionador, pelo seu descumpri-
mento, impor coimas81 às reguladas. 

as entidades financeiras e não financeiras (Lei no 25/2008) e, no plano internacional, a 
cooperação com outras unidades de informação financeira ou estruturas congêneres. A 
maioria das UIFs, em nível mundial, está associada ao Egmont Group of Financial Intelli-
gence Units, criado para coordenar, padronizar e otimizar as atividades desempenhadas 
por essas unidades de informação, em nível internacional. 

77 Grupo de Ação Financeira Internacional que cuida de conceber e promover, em nível nacional e 
internacional, estratégias contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

78 Item 31, que trata dos poderes das autoridades de aplicação da lei e das autoridades de 
investigação (BANCO DE PORTUGAL, 2012, p. 25). 

79 Observe-se que, de acordo com o mesmo Relatório GAFI (BANCO DE PORTUGAL, 2012, 
p. 116), as autoridades competentes incluem aquelas de supervisão do setor financeiro 
estabelecidas como autoridades não governamentais independentes, dotadas de poderes 
conferidos pela lei, consoante nota de rodapé no 52 do referido Relatório. 

80 Nessas recomendações, verifica-se a concessão de prerrogativas típicas de órgãos de 
polícia criminal às entidades reguladoras do setor (art. 249° do CPP), o que se revela 
compatível com as medidas cautelares previstas no art. 412° da CMVM e outras previstas 
em atos normativos correlatos.

81  Aplica-se a operações de montante igual ou superior a 5.000 euros, conforme art. 27°, c/c 
art. 46°, inciso I, alínea “a”, e art. 53°, alínea “z”, da Lei no 25/2008.
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Há ainda o dever de sigilo82 imposto às mesmas entidades finan-
ceiras e não financeiras que realizem operações nas modalidades descritas 
no citado diploma legal, consistente na impossibilidade de prestação 
de qualquer informação ao cliente ou a terceiro sobre as comunicações 
efetuadas nos moldes devidos, bem como acerca da existência de eventual 
investigação criminal em curso. Ademais, no referido ato normativo (art. 19°, 
no 3, “a” e “b”) consta também o dever de cooperação internacional entre 
entidades financeiras ou equiparadas, situadas em outros países da União 
Europeia ou em países terceiros equivalentes, na acepção da Portaria 
Ministerial no 41/200983, do Ministério das Finanças e da Administração 
Pública de Portugal, ou seja, que possuam mecanismos semelhantes de 
prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento 
do terrorismo e à respectiva supervisão, a exemplo do Brasil84.

Em nível internacional, registre-se o Guia de Referência Anti-Branquea-
mento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (SCHOTT, 2005, passim), 
elaborado em parceria pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), consectário da preocupação85 e do empenho dos referidos 
organismos na fixação de estratégias e na disseminação de padrões de 
conduta e das melhores práticas, em nível global, para o combate às referidas 
espécies de crimes. Há também o Programa Global contra o Branqueamento 
de Capitais (GMPML)86, que fornece informações técnicas especializadas, 

82 Dispõe o art. 20° dessa mesma lei que as informações prestadas de boa-fé no cumpri-
mento dos deveres impostos não podem configurar violação de segredo, tampouco 
implicar qualquer possibilidade de responsabilidade do agente prestador da informação, 
ressalvada a responsabilidade criminal de quem favoreça a revelação da identidade do 
fornecedor das informações legalmente impostas.

83 Publicada no Diário da República, 2a série, no 8, de 13 de janeiro de 2009, fl. 1170.
84 Conforme alínea “d”, do art. 2°, da referida Portaria no 41/2009. 
85 Prefácio do documento: “A comunidade internacional tem sido testemunha da utilização 

de métodos cada vez mais sofisticados para movimentar fundos ilícitos através dos 
sistemas financeiros em todo o mundo e reconhece a necessidade de melhorar a coope-
ração multilateral para combater estas atividades criminosas” (Disponível em: <http://
siteresources.worldbank.org/INTAML/Resources/ 2454_WB_Portugese.pdf>. Acesso em: 
13 maio 2014).

86 Mecanismo implementado no âmbito da Organização das Nações Unidas (Disponível em: 
<http://www.imolin.org/imolin/gpml.html>. Acesso em: 13 maio 2014).
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auxiliando na criação de sistemas jurídicos especializados, tanto para os 
países de common law quanto de civil law, desenvolvendo a capacidade 
institucional, especialmente com a criação de unidades de informação finan-
ceira. Tem-se ainda o Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, adotado 
pela legislação comunitária mediante as Diretivas 2006/48/CE e 2006/49/CE 
que estabelece, dentre outros importantes aspectos, um conjunto de requi-
sitos de divulgação de informações aplicáveis às autoridades de supervisão, 
as quais são centralizadas e disponibilizadas de modo padronizado no site da 
European Bank Authority87. Destaque-se a “Declaração sobre Prevenção do 
Uso Criminoso do Sistema Bancário para Fins de Branqueamento de Capitais”, 
fundada sob os princípios da devida identificação do cliente, dos padrões 
éticos elevados e cumprimento das leis, da cooperação com as autoridades 
policiais e de políticas e procedimentos destinados à observância da referida 
Declaração.

3.3 As agências reguladoras em espécie, em Portugal, e o seu papel no 
combate ao branqueamento
Às agências reguladoras, de acordo com o art. 38° da Lei no 25/2008, 

cumpre fiscalizar o cumprimento dos deveres impostos às entidades 
financeiras, no que tange aos mecanismos inerentes ao combate ao 
branqueamento de capital e ao financiamento do terrorismo. Trata-se 
do Banco de Portugal, da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
e do Instituto de Seguros de Portugal88, cada um com diversas entidades 
reguladas, submetidas a seu crivo de supervisão e fiscalização. A propósito do 
primeiro, agência reguladora que concentra os papeis de supervisão, norma-
tização e punição das instituições de crédito em nível nacional, incumbe-lhe 
atividade de cooperação internacional. Em se tratando de instituições de 

87 Veja-se a Nota de Rodapé no 33.
88 Há ainda o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF), com competências 

de coordenação entre as autoridades de supervisão do sistema financeiro no âmbito da 
regulação e supervisão das entidades e atividades financeiras e que, desde 2013, assume 
também funções consultivas na definição e execução da política macroprudencial para 
o sistema financeiro nacional (Disponível em: <http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estabi-
lidadeFinanceira/Cooperacaoinstitucional/ConselhoNacionalSupervisoresFinanceiros/
Paginas/ConselhoNacionalSupervisoresFinanceiros.aspx>. Acesso em: 12 abr. 2014).
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pagamento e de moeda eletrônica com matriz em outro Estado-membro da 
União Europeia e que estejam autorizadas a exercer atividades em Portugal, 
é imposto ao referido Banco, ante a suspeita de crime de branqueamento 
de capitais ou de financiamento do terrorismo89, informar tal fato ao Estado-
-membro de origem. Em princípio, não incumbe ao Banco de Portugal a 
atividade regulatória prudencial acerca das referidas entidades financeiras 
de matriz estrangeira com sucursais situadas em território nacional, desde 
que as agências reguladoras do país de origem exerçam tal papel90, remanes-
cendo seu dever de colaboração em relação às agências reguladoras do país 
de origem. 

O aludido espírito de cooperação inclui a possibilidade de que sejam 
realizadas, em território português, inspeções in loco pelas referidas agências 
estrangeiras, desde que previamente informado o Banco de Portugal91. 
Apesar de ser inapropriado um estudo mais detalhado sobre a matéria, 
não se pode deixar de registrar controvérsias desenvolvidas pela doutrina, 
no que concerne à legalidade da remessa desses documentos obtidos na 
fase de supervisão92 às autoridades incumbidas da investigação criminal, ao 
argumento de que a hipótese poderia configurar malferimento ao princípio 

89 Art. 26°, no 2, do Decreto-lei no 317/2009. A referida comunicação há de ser efetivada, 
inclusive, ante a mera suspeita de que o início da atividade financeira da instituição 
estrangeira em território português poderá aumentar o risco de operações de branquea-
mento ou de financiamento do terrorismo. 

90 O dever das instituições financeiras estrangeiras com sucursal em Portugal abrange, 
inclusive, a apresentação prévia ao Banco de Portugal dos mecanismos de controle 
interno que utilizarão para prevenir e reprimir o delito de branqueamento de vantagens 
de proveniência ilícita e financiamento do terrorismo, previstos na Lei no 25/2008. Veja-se 
art. 18°, no 2, alínea “b”, do Decreto-lei no 317/2009. 

91 Consoante art. 35° do Decreto-lei no 317/2009.
92 Gageiro (2009, p. 61-64) refere-se a certa “promiscuidade” no exercício do poder de 

supervisão, quando documentos obtidos nessa fase são utilizados em posterior processo 
sancionatório, sem que, na fase de coleta, tenham os investigados sido constituídos 
arguidos e, nessa condição, pudessem oferecer recusa a qualquer colaboração a ser 
contra eles ulteriormente manejada. O autor também se refere à necessidade de prévia 
comunicação ao destinatário das diligências acerca de eventuais medidas coercitivas de 
obtenção de prova, nos moldes legalmente previstos, o que se mostra incompatível com 
qualquer possibilidade de êxito na captação de elementos que possam se revelar úteis à 
formação probatória, na matéria criminal em testilha. 
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da não autoincriminação93, já que as agências supervisionadas forneceriam 
dados e documentos sem o prévio conhecimento dos investidores, que não 
se situariam em posição de arguidos e, portanto, restariam privados de 
oferecer resistência à remessa de elementos que podem, posteriormente, 
resultar no ajuizamento de lide criminal em seu desfavor. Em contra-argu-
mentação (FIGUEIREDO DIAS ET AL., 2009, p. 46-49), argui-se que aludido 
direito à não autoincriminação somente haveria de ser suscitado ao se falar 
da prestação de depoimento do investigado ou suspeito, de quem não se 
pode exigir o fornecimento de respostas a perguntas que o podem preju-
dicar, não cabendo a extensão da garantia do nemo tenetur à obtenção 
de elementos documentais inerentes à atividade desenvolvida no setor 
econômico-financeiro submetido a regulação, sob pena de se esvaziar toda 
a atividade de supervisão e que importa em apurar suspeitas e, nesse parti-
cular, esclarecer dúvidas que elidam incertezas acerca de supostas práticas 
criminosas, atinentes a crimes de mercado ou a outros delitos, detectados 
incidentalmente. 

Reporta-se à Comissão de Valores Mobiliários de Portugal para se 
destacar o art. 386° do Código de Valores Mobiliários94, o qual denota o 
caráter pré-processual penal das averiguações preliminares95 e estabelece 
que, tão logo concluído referido processo, deve o Conselho Diretivo da 
CMVM remeter os documentos relevantes acerca da notícia de um crime 

93 Para análise mais detida da problemática, com foco na atividade de regulação da concor-
rência, veja-se Alfafar (2012, p. 332-334). Na linha de que resta incabível a utilização de 
documentos obtidos em sede de supervisão (pelo mecanismo da colaboração) ainda 
em processo contraordenacional, desde que se esteja diante de elementos de prova 
de infração passível de implicar sanções de caráter punitivo, veja-se Dias (2010, p. 
246-247/250).

94 Republicado pelo Decreto-lei no 357-A, de 31 de outubro de 2007, e alterado pelo Decre-
to-lei no 211-A, de 3 de novembro de 2008; pela Lei no 28, de 19 de junho de 2009; pelos 
Decretos-lei no 185, de 12 de agosto de 2009, no 49, de 19 de maio de 2010, no 52, de 26 
de maio de 2010, e no 71, de 18 de junho de 2010; pela Lei no 46, de 24 de junho de 2011; 
e pelos Decretos-lei no 85, de 29 de junho de 2011, e no 63-A, de 10 de maio de 2013.

95 Os dados e informações colhidos nessa fase prestar-se-ão à instauração do competente 
inquérito policial, para fins de conformação da moldura probatória que se revele neces-
sária à instauração de ulterior ação penal (SANTIAGO, 2001, p. 1).
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à autoridade judicial competente. De acordo com o art. 383°96 do diploma 
normativo em foco, a instauração de um processo de averiguações prelimi-
nares há de ter lugar sempre que o Conselho Diretivo da CMVM tiver acesso 
a elementos que indiquem a prática de crimes contra o mercado de valores 
mobiliários ou de outros instrumentos financeiros. Trata-se de um plus em 
relação aos poderes de supervisão da CMVM, com maior foco no aprofunda-
mento das investigações de ilícitos criminais. 

Está-se diante de uma espécie de “filtro técnico especializado” 
(SANTIAGO, 2001, p. 2), manejado por um órgão administrativo na siste-
mática de regulação do mercado econômico-financeiro97, que se presta 
a realizar uma primeira análise98 sobre os fatos suspeitos de configurarem 
ilícito penal, permitindo que a ulterior apuração delitiva propriamente dita, 
já a cargo da polícia judiciária e sob a coordenação do Ministério Público, 
possa ser encetada com maiores chances de êxito, em face das investi-
gações liminarmente empreendidas. Essas investigações deverão possibilitar 
detalhamento mais aprofundado, calcado em especificidades técnicas em 
relação às práticas criminosas, idôneo a viabilizar o ulterior aprofundamento 
e coleta de elementos atinentes à conformação da autoria e materialidade 
delitivas. Vale ressaltar que o Tribunal da Relação de Lisboa99 reconhece o 
dever de colaboração dos supervisionados, na condição de profissionais 
do mercado, como contrapartida do acesso ao mercado. Reafirma esse 

96 Saliente-se que o citado dispositivo legal utiliza o termo “pode”, como se coubesse ao 
Conselho Diretivo decidir acerca da instauração ou não do processo de averiguações 
preliminares, ainda que presentes os elementos legalmente previstos para tanto. 

97 Nesse contexto, Bruno Santiago (2001, p. 3) já observa que a criminalidade contra o 
mercado não se perfaz de forma simplificada, antes exigindo, para além da análise de 
aspectos jurídico-econômicos, o cruzamento de dados contabilísticos e financeiros 
que justificariam a necessidade e importância de intervenções capazes de reduzir essa 
complexidade. 

98 O referido mecanismo permite que a investigação criminal posterior possa se concentrar 
no essencial, além de evitar a remessa aos órgãos competentes de elementos sem viabi-
lidade técnica, em se tratando de crimes contra o mercado (PINTO, 2000a, p. 103). 

99 Processo no 5523/07.8TFLSB.L1, 3a seção; e Processo no 1724/09.2TFLSB.L1, 3a Seção. Em 
sentido contrário, tem-se: Processo no 3501/06.3TFLSB.L1, 5a seção (Disponíveis em: 
<www.cmvm.pt>. Acessos em: 11 maio 2014). Sobre o assunto, veja-se Bolina (2012, p. 
391-393/401-405).
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Tribunal a relatividade do direito ao silêncio, mediante a ponderação dos 
valores insculpidos nos art. 81°, alínea “f”, e 101°, da Constituição Portu-
guesa. Identifica, assim, nesse dever de colaboração, o ônus de entrega de 
documentos100, sem oposição de nenhum segredo, o que afastaria eventual 
arguição de ilicitude probatória.

Conclusão 
Impende trazer à colação alguns conceitos, quando se trata de 

preservar a higidez de um sistema financeiro fundado na regularidade e que 
possa refletir relações negociais lícitas e consentâneas com o sistema jurídico 
vigente. Toda atividade regulada há de ser embasada em padrões éticos de 
conduta, inafastáveis de atividades que reflitam interesse público apto a 
justificar o dever do Estado de normatizar, supervisionar e imprimir punições, 
com base em regras de comportamento previamente impostas, de forma 
lógica e funcionalmente estruturada. Os poderes de polícia administrativa das 
agências reguladoras, associados ao seu dever de supervisão de mercados 
na área econômico-financeira, somente se pode implementar em espírito de 
cooperação com outros órgãos e agências, em nível interno e internacional, 
sob pena de absoluta ineficácia do sistema concebido, quando se alude à 
prevenção e repressão criminais e à preservação do equilíbrio do mercado 
em uma área tão importante para a saúde econômica das diversas nações, 
responsável por crises profundas capazes de afetar outros subsistemas e 
até comprometer o funcionamento regular do próprio regime democrático. 
Segue-se, então, com o desafio de se alcançarem os limites desejáveis entre 
eficácia e garantias no controle do branqueamento de capitais (LIMA, 2012, 
p. 181), pautados no exercício de um juízo de ponderação entre o bem 
jurídico a ser tutelado pelo Estado, e, na perspectiva oposta, a salvaguarda 
dos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos.

O utilitarismo não se pode sobrepor aos valores assegurados consti-
tucionalmente a todos. Atualmente, identifica-se um realce da frente de 
combate ao branqueamento de capitais, materializada por uma ampla rede 
de regramentos que reafirma o reconhecimento, em nível global, da elevada 
danosidade social dessa espécie delitiva. Assim, todas as atividades a serem 
desempenhadas hão de se implementar na medida do quanto possam 

100 Art. 361°, no 2, alínea “a”, do Código de Valores Mobiliários.
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implicar uma conjugação de esforços coordenados de forma racional, 
sistemática e atempada, em espírito de colaboração e compartilhamento 
de informações, com criação de bancos de dados específicos, em um 
ambiente no qual as agências reguladoras do sistema econômico-financeiro 
fazem mover mecanismos de controle desvestidos de qualquer tolerância 
com transações escusas. Isso porque, malgrado essas transações possam 
revelar-se lucrativas aos olhos das reguladas, detêm a potencialidade de 
contaminar o mercado pela ilicitude, com graves riscos de crises sistêmicas e, 
nesse sentido, suscetíveis de implicações idôneas a repercutir em danos de 
proporções desastrosas101 para a higidez e credibilidade do próprio Estado, 
em termos transnacionais. O êxito dos propósitos evidenciados dever-se-á, 
em grande medida, à disponibilidade de recursos humanos, financeiros e 
tecnológicos adequados qualitativa e quantitativamente ao desempenho 
de tais funções, em cada uma das entidades de regulação que integram o 
sistema econômico-financeiro. O princípio da moralidade administrativa, 
apesar de ausente do Texto Constitucional português, revela-se vetor inafas-
tável da condução de qualquer atividade atinente à persecução do interesse 
público, a exemplo da regulação, sobremodo aquela atinente ao sistema 
econômico e financeiro. 

Evoca-se, aqui, não uma demagogia regulatória, e sim compromis-
sória, influenciadora de comportamentos, com esforço focado na atenuação 
dos riscos de captura dos dirigentes das reguladoras e das reguladas, quer 
pelo Governo, quer pelos setores influentes da economia e com a maximi-
zação das atitudes proativas voltadas a uma neutralidade política do setor. 
Ainda que se atente para os efeitos deletérios que possam advir de uma 
regulação heterônoma e dirigista do setor econômico-financeiro, calcada 
na intervenção estatal na economia, não se dispõe atualmente de alterna-
tivas mais adequadas ao equacionamento da problemática que envolve a 
circulação de capitais e valores em nível global, firmando-se o dever inafas-

101 Apontam-se como efeitos do branqueamento, sobretudo para os países em desenvolvi-
mento, o aumento do crime e da corrupção, o recuo dos investimentos estrangeiros, a 
debilidade das instituições financeiras nacionais, iniciativas de privatização prejudicadas, 
além de riscos para a economia e para o setor privado (Disponível em: <http://sitere-
sources.worldbank.org/INTAML/Resources/2454_WB_Portugese.pdf>. Acesso em: 13 
maio 2014).
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tável de combate à criminalidade organizada, com foco nos riscos sistêmicos 
que dela podem advir. Propõe-se construir um sistema em rede, composto 
por agências reguladoras dotadas de uma política de colaboração recíproca, 
pautada pela confiança e por critérios de racionalidade jurídica capaz de suprir 
sua aventada ausência de legitimidade democrática e que possa resultar na 
aceitação material de suas decisões, considerando-se o redesenho atualmente 
emprestado ao princípio da legalidade nesse novo ambiente de regras e 
regulamentos, a merecer uma análise crítica feita por todos os envolvidos com 
a problemática que tangencia a regulação administrativa.

MARQUES, K. P. R. The powers and duties of financial system regulators in 
collecting and remitting notitia criminis for economic and financial crimes 
– with emphasis on money laundering: the prerogative of requesting 
documents and other evidence. Justitia, São Paulo, v. 207, p. 179-213, Jan./
Jun. 2016.

• ABSTRACT: This work aims to analyze topics related to the performance 
and functioning of Regulatory Agencies of the financial system, through a 
comparative study that includes the European Union – especially Portugal 
– and some countries of Common Law, besides Brazil. Inspired in a philo-
sophy of normatization, supervision, control and punishment of crimes, it is 
intended to identify an appropriate trade-off among crime prevention and 
repression and the exercise of garantees, freedoms and individual rights. 
The Regulatory State derives of the global trend of public intervention 
reduction, towards an expansionism of the society and market action. The 
regulation of economic-financial sector derives from the need of regulation 
of an attractive area to commit crimes, especially money laundering and 
terrorist financing, both of priority repression internationally because of 
the social damages they can cause, which demands an effective investi-
gative system, internationally cooperative, but that doesn’t compromise 
the democratic beliefs and the constitutionally-enshrined human rights, 
especially the privilege against self-incrimination and the right to silence. 
The work analyzes the powers and prerogatives of regulatory agencies and 
the duties of regulated related ones to the prevention, detection and fight 
against crime, through a strengthened supervision of suspicious financial 
transactions and clients with high risks to commit offences. It’s important 
to mention the relevance and timeliness of the topic and the desirability of 
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legislative amendments that can better fulfill the purposes to fight against 
criminality, when the financial system is used as a means or an end in itself 
for that purpose.

• 
• KEY WORDS: Regulation. Money laundering. Financial system. 
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Crueldade contra os Animais – 
Leis Municipais Inconstitucionais 

Eloisa BALIZARDO*

Luiz Fernando Gagliardi FERREIRA** 

“A compaixão para com os animais é das mais 
nobres virtudes da natureza humana.” 

(CHARLES DARWIN)

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Formas de controle da constitucionalidade. 2 
Fundamentos. 3 Da inconstitucionalidade de leis municipais em relação 
à Constituição Estadual. 4 Da inconstitucionalidade de leis municipais em 
relação à Constituição Federal. Conclusão. Referências.

• RESUMO: Em que pese a proibição constitucional (art. 225, § 1º, VII)  em 
relação à prática de atos de crueldade contra todos os animais – silvestres, 
domésticos, domesticados, nativos e exóticos –, não raro leis municipais 
legitimam tratamentos cruéis contra os animais, assim o fazendo a 
pretexto de disciplinar o exercício de direitos assegurados também pela 
Lei Maior, relacionados à livre iniciativa, ao lazer, à manifestação cultural 
ou religiosa, bem como sob o fundamento de trazer possíveis benefícios 
à saúde humana, evitando a proliferação de doenças e permitindo o 
aprimoramento científico. Diante do aparente conflito entre os direitos 
mencionados, faz-se necessário questionar se os benefícios supostamente 
trazidos pelas leis municipais têm correspondência com a realidade e se 
eles justificam o mal e o sofrimento causados aos animais. Assim, cabe 
examinar se a atuação do Poder Legislativo Municipal foi imoderada, 
por formular regras legais, cujo conteúdo revele deliberação absoluta-
mente divorciada dos padrões de razoabilidade, por haver desproporção 
injustificada entre a vantagem obtida e todo o sofrimento causado. Este 
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artigo tem por objetivo discorrer sobre a forma e os fundamentos para 
submeter ao Judiciário o exame de leis municipais que prevejam a prática 
da crueldade contra os animais, tendo em vista a proteção à fauna contida 
em nosso ordenamento jurídico e os entendimentos jurisprudenciais 
sobre o tema, apontando os instrumentos adequados para questionar 
esses atos normativos em relação à Constituição Federal e às Constituições 
dos Estados.

• PALAVRAS-CHAVE: Crueldade. Animais. Leis municipais. Leis municipais 
inconstitucionais.

Introdução
A proteção jurídica dispensada à fauna sofre influência direta das 

constantes evoluções científicas e culturais acerca de sua importância 
para a sobrevivência do homem, seja por sua contribuição no equilíbrio 
ecológico, seja por permitir que ele desfrute de uma sadia qualidade de 
vida, incluindo o seu bem-estar psíquico.

Quando nos referimos à fauna, inclui-se, em seu conceito, a silvestre, 
a doméstica, a domesticada, a nativa e a exótica, não se limitando, 
portanto, ao conteúdo fixado pelo art. 1o, caput, da Lei no 5.197, de 3 de 
janeiro de 1967 (Lei de Proteção à Fauna), que previu proteção apenas à 
fauna silvestre.

E assim é, por força do comando constitucional (art. 225, § 1o, VII), 
que não delimitou o conceito de fauna, de modo que todos os animais 
estão abrangidos em seu manto protetor, pois, mesmo que se entenda 
não possuírem os domésticos e domesticados função ecológica e não 
correrem o risco de extinção, estão resguardados contra a prática que 
lhes seja cruel.

Não poderia ser diferente, uma vez que a existência de animais 
domésticos e domesticados, convivendo em harmonia com o homem, 
traz-lhe significativos benefícios relacionados ao seu bem-estar psíquico. 

Em razão do uso do termo “crueldade” pela nossa Carta Política, 
cabe melhor defini-lo, embora seja intuitivo o que venha a ser a prática 
de atos cruéis.

Conforme nos ensina Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2009, p. 129), 
“crueldade é a qualidade do que é cruel que, por sua vez, segundo o 
dicionário Aurélio Buarque de Holanda, significa aquilo que se satisfaz 
em fazer mal, duro, insensível, desumano, severo, rigoroso, tirano”.
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Nas palavras de Antônio Houaiss e Mauro Sales Vilar (2001, p. 879), 
crueldade, em sentido jurídico, é “todo ato bárbaro praticado pelo agente 
que produza padecimentos físicos e impiedosos”. 

Luciano Rocha Santana e Marcone Rodrigues Marques (2002, p. 
549) definem a prática da crueldade 

[...] como toda ação ou omissão, dolosa ou culposa, desumana, 
despiedosa, nociva, prejudicial, que produz padecimento inútil, 
mais grave que o necessário, contrário à justiça e à razão, à vir-
tude e ao dever, de quem se compraz em ver ou causar sofri-
mento, afligir ou torturar. 

Verificamos, então, que a proteção jurídica à fauna tem estreito vínculo 
com a manutenção da biodiversidade, que, por sua vez, está intimamente 
ligada à garantia da integridade dos ecossistemas e preservação do equilíbrio 
ecológico, necessário à sobrevivência do homem na Terra. 

Da mesma forma é possível afirmar, com a segurança necessária, que, 
da vedação constitucional da prática de atos cruéis contra todos os animais, 
extrai-se a obrigação de um comportamento ético dos cidadãos e do Poder 
Público em relação às demais espécies vivas, harmonizando-se cada vez mais 
com posturas recentes e mais evoluídas, que condenam e se opõem à explo-
ração econômica e ambição sem medidas, para a satisfação de necessidades 
artificiais e instintos inferiores. 

A propósito, cabe-nos destacar:

[...] historicamente se sabe que o homem exerceu despotismo 
cruel sobre o reino animal. Os espetáculos do Coliseu Romano, as 
touradas, a “farra-do-boi”, as brigas de galo manifestam um sen-
so lúdico perverso. A caça por divertimento ou a motivada por 
lucros rápidos não são menos perversas. A extração de  couro, 
penas, marfim, peles e óleo somam-se à destruição (intencional 
ou não) de habitats. A consequência são as espécies extintas e 
aquelas ameaçadas de extinção. (MILARÉ, 2007, p. 246)

E, ao que parece, no Brasil, seguindo uma tendência mundial, a 
população vem demonstrando maior preocupação com a proteção do meio 
ambiente e, em especial, com a fauna, a qual inclui, como já ressaltado, os 
animais silvestres, domésticos e domesticados. 

Esse talvez seja justamente o motivo pelo qual o Brasil, hoje, é o 
segundo maior mercado “pet” do mundo, com mais de 106 milhões de 
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animais, movimentando cerca de R$ 15 bilhões por ano, perdendo apenas 
para os Estados Unidos1, o que demonstra o profundo apreço que os brasi-
leiros possuem pelos animais. 

Em consequência disso, os cidadãos e a sociedade civil organizada, 
cada vez mais, vêm se mobilizando para denunciar casos de maus-tratos, 
abusos e de crueldade, bem como para exigir do Poder Público políticas 
que estejam em consonância com a valorização da proteção aos animais, 
cobrando especial atenção àqueles.

Em que pese a Constituição Federal Brasileira possuir título específico 
dedicado à proteção ambiental, incluindo expressamente a tutela à fauna, 
com vedação às práticas cruéis, e a atual evolução do pensamento e da cultura 
em relação a essa matéria, não raro, encontramos legislações nacionais que 
legitimam o tratamento cruel aos animais.

É certo que o debate da proibição de submissão dos animais a trata-
mento cruel passa pela análise sobre a função da fauna, ou, nos dizeres de 
Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2007, p. 125), sobre “a finalidade da fauna”.

Na esteira da classificação feita pelo referido autor, as principais finali-
dades da fauna são: ecológica, recreativa, científica, econômica e cultural.

A fauna tem função ecológica quando se relaciona diretamente com 
a manutenção do equilíbrio do ecossistema, que permite a criação de 
ambiente sadio, essencial à vida com qualidade. 

Já a finalidade científica consiste no uso de animais para fins científicos 
e tecnológicos bem definidos, permitindo assim a obtenção de medica-
mentos e produtos farmacológicos contra doenças e patogenias que afetam 
o homem. Quanto à utilização de animais para experimentos científicos, vale 
lembrar que existe regramento específico, trazido pela Lei no 11.794, de 8 de 
outubro de 2008, conhecida como Lei Arouca. 

Por sua vez, a finalidade recreativa se vincula ao direito ao lazer, 
assegurando bem-estar ao homem. Assim, o uso de animais estaria inserido 
nas atividades recreativas. 

E, por derradeiro, a finalidade cultural, na qual há a utilização de 
animais na prática de manifestações culturais. 

Então, como compatibilizar o uso de animais a favor da ciência, do 
lazer e de manifestações culturais, se nestas situações lhes podem ser 

1 Disponível em: <http:/g1.globo.com/hora1/noticia/2015/04/Brasil-e-o-segundo-maior-
mercado-de-pet-do-mundo-so-perde-para-os-eua.html>. Acesso em: 28 dez. 2016.
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dispensados tratamentos cruéis, justamente o que é vedado pela Consti-
tuição Federal? 

Assim, é evidente que, ante as diversas finalidades que podem ser 
dadas à fauna, conflitos surgirão, pois, ao mesmo tempo em que existe 
a referida vedação constitucional, os benefícios da utilização de animais 
ao homem também podem estar inseridos em direitos assegurados na 
Constituição (direito à saúde, ao lazer, à manifestação cultural).

Caberá a este estudo, então, cotejar os direitos em colidência, verificando, 
em primeiro lugar, se ambos realmente possuem matriz constitucional, para 
então examinar o conflito à luz dos princípios da razoabilidade e da propor-
cionalidade, a fim de verificar se o mal causado aos animais é absolutamente 
necessário à finalidade a ser atingida e, por conseguinte, se o bem-estar ao 
homem ou a vantagem obtida justificam todo o sofrimento causado.

Nesse contexto, podemos citar, por exemplo, a utilização de animais em 
espetáculos circenses, já que os métodos de adestramento a eles impingidos 
são penosos e cruéis, causadores de extremo sofrimento. 

Essa prática está hoje proibida em 11 Estados da Federação (Alagoas, 
Paraíba, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Goiás, 
Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Espírito Santo). 

Malgradas as proibições estabelecidas no âmbito estadual, há ainda 
Municípios que permitem circos com animais, de modo que as respectivas leis 
municipais, que lhes dão guarida, podem ser questionadas e, por  consequência, 
serem consideradas inconstitucionais. 

Outra situação que podemos citar, e da qual trataremos com mais ênfase 
neste texto, relaciona-se à existência de muitos Municípios que disciplinam o 
controle populacional de animais errantes baseado na ultrapassada política de 
recolhimento e extermínio, política essa que já foi reconhecida pelo Informe 
Técnico da Organização Mundial de Saúde (OMS) como ineficaz e indigna (art. 
6o do Informe Técnico de 1973). 

Assim, o Poder Público Municipal, a pretexto de controlar doenças 
transmitidas por animais e, dessa forma, garantir saúde aos munícipes, 
impõe tratamento cruel aos animais, baseada no recolhimento e extermínio, 
sem que tal método tenha vantagem alguma comprovada na eliminação ou 
controle de zoonoses2.

2 Vejamos:“Não existe nenhuma prova de que a eliminação de cães tenha gerado o impacto 
significativo na densidade das populações caninas ou na propagação da raiva. A renovação 
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O mesmo entendimento contrário a essa prática de recolhimento e 
extermínio é adotado pelo Instituto Pasteur no Manual Técnico no 63. 

Controles populacionais de animais rudimentares, baseados no 
recolhimento e extermínio, previstos em leis de diversos Municípios brasi-
leiros, nos quais a periculosidade dos animais é presumida pelo simples fato 
de perambularem pelas ruas, além de terem sido há décadas considerados 
cientificamente ineficazes, violam os princípios da razoabilidade, propor-
cionalidade, moralidade e eficiência, podendo ainda ser considerados 
inconstitucionais.

Então, leis municipais que prevejam o extermínio e formas injustificadas 
de maus-tratos ou que legitimem a crueldade contra os animais, a pretexto 
de assegurar o exercício de direitos, podem ter sua constitucionalidade 
questionada, pois, no exame dos direitos e interesses em conflito, caberá 
perquirir se existe razoabilidade em submeter os animais a tratamento cruel 
e se este é adequado para garantir as vantagens ou o bem-estar pretendidos.

Não por outra razão, a Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça do Estado 
de São Paulo já se posicionou pela necessidade de se verificar a constitucio-
nalidade da legislação municipal que permita a prática de procedimentos 
cruéis a pretexto de salvaguardar a saúde pública, assim o fazendo por meio 
de recomendação publicada no Diário Oficial de 19 de junho de 20154.

das populações caninas é muito rápida e a taxa de sobrevivência delas sobrepõe à taxa de 
eliminação (a mais elevada registrada até gira em torno de 15% da população canina).”.

3 A publicação do Instituto explica: “A apreensão e a remoção de cães errantes e dos sem 
controle, desenvolvidas sem conotação epidemiológica, sem o conhecimento prévio da 
população e segundo técnicas agressivas e cruéis, têm mostrado pouca eficiência no 
controle da raiva ou de outras zoonoses e diferentes agravos, devido a resistência imediata 
que suscita e à reposição rápida de novas espécimes de origem desconhecidas que, 
associadas à renovação natural da população canina favorecem o incremento do grupo 
de suscetíveis.”

4 O Procurador-Geral de Justiça, no uso das atribuições previstas no art. 19, inciso I, 
alínea “d”, da Lei Complementar Estadual no 734, de 26 de novembro de 1993, expede 
a seguinte Recomendação: 
“CONSIDERANDO que o art. 225, VII da Constituição Federal como forma de dar 
efetividade a proteção ao meio ambiente e a fauna, veda as práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica, que provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade;
CONSIDERANDO que o sistema de proteção especial conferida pelo artigo 193, X da 
Constituição Estadual para proteção da fauna, nesta compreendidos todos os animais 
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1 Formas de controle da constitucionalidade
No que se refere ao paradigma de análise da constitucionalidade, este 

pode dar-se em relação à Constituição Federal ou à Constituição Estadual, ou 
a ambas, a depender do caso. 

Além disso, há duas formas de controle da constitucionalidade.
O primeiro, difuso ou incidental, é o controle em que se permite a 

qualquer Magistrado analisar incidentalmente a constitucionalidade da 
lei para poder decidir o caso concreto que lhe foi trazido em sede de ação 
individual, coletiva ou ação civil pública.

Já o segundo, direto ou concentrado, é o controle que permite a 
impugnação do ato normativo de forma direta, em relação ao seu conteúdo 
geral e abstrato (sem aplicação alguma a um caso concreto e específico). Só 
pode ser feito pelos legitimados e perante o juízo previamente designado 
como competente. 

Devemos ressaltar que, por se tratar de análise de lei municipal, há 
restrição no que se refere ao controle concentrado, pois este não pode ser 
realizado por meio de ação direita de inconstitucionalidade, em razão de a 

silvestres, exóticos e domésticos, vedando as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica e que provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade;
CONSIDERANDO que o sacrifício de cães e gatos é medida extrema e excepcional, admitida 
apenas para a preservação da saúde pública, não podendo ser prevista como providência 
rotineira de eleição do administrador municipal;
CONSIDERANDO que muitos Municípios, a pretexto de controle de zoonose e da população 
de animais, principalmente cães e gatos, vem promulgando leis admitindo a eutanásia e 
outras práticas atentatórias ao mandamento constitucional voltado à proteção da fauna;
CONSIDERANDO a competência exclusiva do Procurador Geral de Justiça, no âmbito do 
Ministério Público, para promoção de ação direta de inconstitucionalidade de leis ou 
atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, (art. 90, III, 
Constituição do Estado de São Paulo; arts. 25, I, e 29, I e II, Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro 
de 1993; arts. 103, II a V, e 116, VI e VII, Lei Complementar Estadual n. 734, de 26 de 
novembro de 1993);
SUGERE aos Promotores de Justiça com atribuição na defesa do meio ambiente que 
atentem para existência de legislação no(s) Município(s) da respectiva Comarca que 
trate de matéria relativa a controle de zoonoses e da população animal haja previsão 
de eutanásia e outras práticas atentatórias ao mandamento constitucional voltado à 
proteção da fauna e, se o caso, adotem as medidas fixadas no Ato Normativo no 702/2011, 
com remessa das informações obtidas, objetivando a propositura de ação direta de 
inconstitucionalidade por violação ao art. 193, X da Constituição Estadual.”.
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Carta Magna não prever o uso dessa modalidade de ação para o questio-
namento de atos normativos editados pelo Município, de modo que, para 
tanto, restaria a arguição de descumprimento de preceito fundamental.

Entretanto, em matéria de defesa animal, não há precedentes no 
manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental, talvez, 
porque a posição doutrinária dominante (André Ramos Tavares, Celso 
Ribeiro Bastos, Daniel Sarmento, Gilmar Ferreira Mendes, Valter Claudius 
Rothemburg e Alexandre de Moraes, citados por Silva (2005) restrinja o 
conceito de preceito fundamental, entendendo não ser suficiente tratar-se 
de norma existente na Constituição, mas sim que sejam regras constitu-
cionais alusivas ao núcleo material no texto constitucional sem o qual não se 
pode falar em Estado, como os direitos e garantias fundamentais (art. 5o), as 
cláusulas pétreas (art. 60, § 4o), os princípios sensíveis, cuja violação autoriza 
a intervenção federal ou estadual (art. 34, VII), os fundamentos (art. 1o), os 
objetivos (art. 3o) e os princípios das relações internacionais (art. 4o) – todos 
dispositivos da Constituição Federal. 

Assim, mesmo existindo dispositivo constitucional expresso, vedando 
que os animais sejam submetidos a tratamento cruel (art. 225, § 1o, VII), 
isso não seria suficiente para se permitir o uso da modalidade de controle 
concentrado mencionado linhas atrás. 

2 Fundamentos
A proteção à fauna, vedando que os animais sejam submetidos à 

crueldade, encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, lembrando 
que, em breves linhas, crueldade significa impingir, de qualquer modo, sofri-
mento atroz, severo e desnecessário.

Inicialmente, podemos citar que, desde 1978, portanto, muito antes da 
Constituição Federal de 1988, o Brasil é signatário da Declaração Universal 
dos Direitos Universais dos Animais da UNESCO, celebrada na Bélgica, que 
estabelece, no artigo 3.1, que “nenhum animal será submetido nem a maus-
-tratos nem atos cruéis; 2. se for necessário matar um animal, este deve ser 
morto instantaneamente, sem dor e de modo a não provocar-lhe angústia”.

Embora não tenha sido ratificada pelo Poder Legislativo, a referida 
Declaração pode ser interpretada como uma Carta de Princípios, de natureza 
moral, fonte de inspiração para a aplicação da lei. 

Por sua vez, a Constitucional Federal Brasileira reafirmou a necessidade 
de dar proteção especial à fauna, sem distinção entre animais silvestres, 
exóticos ou domésticos, vedando qualquer ato que coloque em risco sua 
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função ecológica, provoque sua extinção ou submeta a tratamento cruel. 
Nessa linha, dispõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletivi-
dade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. 
§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 
Poder Público: 
[...]
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práti-
cas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 

A Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências, estabelece: 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa. 
§ 1o Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolo-
rosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou 
científicos, quando existirem recursos alternativos. 
§ 2o A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre 
morte do animal. 

Nesta oportunidade, cumpre-nos destacar que, ao entender o legislador 
constituinte originário pela necessidade de que se constasse no texto da Carta 
Magna a exigência de proteção a determinado bem jurídico, quis deixar bem 
evidente, espantando qualquer dúvida, a enorme importância que tal bem possui.

Desta feita, quando a Constituição impôs ao Poder Público, com o fim 
de assegurar a efetividade ao direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, a obrigação de proteger a fauna, vedadas, na forma da lei, as 
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção 
de espécies ou submetam os animais a crueldade, expressamente estabe-
leceu diretrizes normativas para as instâncias legislativas ordinárias de todos 
os entes da Federação, além de fixar parâmetros de atuação às instituições, 
aos órgãos e demais poderes constituídos, no que se refere ao tratamento a 
ser dispensado aos animais. 
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Da mesma forma, quando o Direito Penal é eleito como instrumento 
de proteção, evidencia-se que o bem jurídico por ele tutelado possui signifi-
cativo valor ao meio social.

Assim, a existência de lei tipificando e prevendo a imposição de sanção 
aos que pratiquem abusos, maus-tratos, firam ou mutilem animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, deve-se ao reconheci-
mento que as aludidas condutas afrontam diretamente os sentimentos de 
justiça, de compaixão, de piedade, que orientam o ser humano a repelir toda 
e qualquer forma de mal radical, evitável e sem justificativa razoável.

É possível extrair do texto constitucional, da declaração universal da 
UNESCO e da lei dos crimes ambientais que houve enorme preocupação em 
se impedir a prática de maus-tratos e de atos cruéis contra os animais, talvez, 
em um primeiro momento, por conta da repulsa e angústia que atos dessa 
natureza, por si sós, poderiam causar ao meio social.

No entanto, nos dias atuais, a proteção se deve também aos frequentes 
questionamentos sobre a manutenção da visão antropocêntrica dominante 
em relação ao meio ambiente, buscando-se cada vez mais uma postura 
ética, a exigir o respeito a todas as formas de vida, uma vez que todos os 
seres vivos têm valor, função e importância ecológica, sejam como espécies, 
seja como indivíduos.

Ademais, comprovou-se cientificamente que os animais possuem 
sistema nervoso desenvolvido e que por isso sentem dor e demonstram 
afeto, de modo a não poderem mais ser considerados como simples coisas.

A rejeição aos atos cruéis, portanto, não possui origem apenas na 
necessidade do equilíbrio ambiental, mas também na ideia de respeito a 
todos os seres vivos (postura ética) e na constatação de que os animais são 
dotados de uma estrutura orgânica que lhes permite sofrer e sentir dor. 

Devemos, pois, proteger e respeitar os animais em função de suas 
características naturais que os dotam de atributos muito semelhantes 
àqueles que estão presentes na espécie humana. 

Nos ensinamentos de Laerte Fernando Levai (2003, p. 211): 

[...] pela nova interpretação jurídica advinda da Carta Política 
de 1988, devidamente respaldada pela Lei 9.605/98, a fauna – 
seja ela silvestre, doméstica ou domesticada, nativa ou exótica 
– passou a ser tida como bem ambiental, agregando em si as-
pectos não apenas de cunho protecionista ou ecológico, mas 
de inegável alcance ético. Todos os animais em solo brasileiro, 
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em vista disso, passaram a ter proteção contra abusos e maus-
tratos [...] 

Já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça que os animais não 
podem mais ser considerados meros objetos e que o Poder Público não 
detém poder discricionário ilimitado para decidir sobre o destino final a ser 
dado aos animais recolhidos, sendo-lhe vedado escolher métodos cruéis 
para eliminá-los. 

RECURSO ESPECIAL No 1.115.916-MG. EMENTA: ADMINISTRA-
TIVO E AMBIENTAL – CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE 
– SACRIFÍCIO DE CÃES E GATOS VADIOS APREENDIDOS PELOS 
AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO – POSSIBILIDADE QUANDO IN-
DISPENSÁVEL À PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA – VEDADA A 
UTILIZAÇÃO DE MEIOS CRUÉIS. 1. O pedido deve ser interpreta-
do em consonância com a pretensão deduzida na exordial como 
um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da 
interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica em 
julgamento extra petita. 2. A decisão nos embargos infringentes 
não impôs um gravame maior ao recorrente, mas apenas escla-
receu e exemplificou métodos pelos quais a obrigação poderia 
ser cumprida, motivo pelo qual, não houve violação do princípio 
da vedação da reformatio in pejus. 3. A meta principal e priori-
tária dos centros de controles de zoonose é erradicar as doen-
ças que podem ser transmitidas de animais a seres humanos, 
tais quais a raiva e a leishmaniose. Por esse motivo, medidas de 
controle da reprodução dos animais, seja por meio da injeção 
de hormônios ou de esterilização, devem ser prioritárias, até 
porque, nos termos do 8o Informe Técnico da Organização Mun-
dial de Saúde, são mais eficazes no domínio de zoonoses. 4. Em 
situações extremas, nas quais a medida se torne imprescindível 
para o resguardo da saúde humana, o extermínio dos animais 
deve ser permitido. No entanto, nesses casos, é defeso a uti-
lização de métodos cruéis, sob pena de violação do art. 225 da 
CF, do art. 3o da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, 
dos arts. 1o e 3o, I e VI do Decreto Federal no 24.645 e do art. 
32 da Lei no 9.605/1998. 5. Não se pode aceitar que com base 
na discricionariedade o administrador realize práticas ilícitas. É 
possível até haver liberdade na escolha dos métodos a serem 
utilizados, caso existam meios que se equivalham dentre os me-
nos cruéis, o que não há é a possibilidade do exercício do de-
ver discricionário que implique em violação à finalidade legal. 
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6. In casu, a utilização de gás asfixiante no centro de controle 
de zoonose é medida de extrema crueldade, que implica em 
violação do sistema normativo de proteção dos animais, não 
podendo ser justificada como exercício do dever discricionário 
do  administrador público. Recurso especial improvido.

Por seu turno, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que a 
proteção constitucional à fauna abrange os animais silvestres, domésticos 
e domesticados, já havia exarado entendimento segundo o qual atos 
normativos que institucionalizem a crueldade contra os animais violam 
frontalmente a Constituição Federal. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1.856 – RIO DE 
JANEIRO. RELATOR: MIN. CELSO DE MELLO. REQUERENTE: 
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. INTDO.: GOVERNA-
DOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INTDO.: ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIODE JANEIRO. EMENTA: AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – BRIGA DE GALOS (LEI 
FLUMINENSE No 2.895/98) – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE, PER-
TINENTE A EXPOSIÇÕES E A COMPETIÇÕES ENTRE AVES DAS 
RAÇAS COMBATENTES, FAVORECE ESSA PRÁTICA CRIMINOSA 
– DIPLOMA LEGISLATIVO QUE ESTIMULA O COMETIMENTO 
DE ATOS DE CRUELDADE CONTRA GALOS DE BRIGA – CRIME 
AMBIENTAL (LEI No 9.605/98, ART. 32) – MEIO AMBIENTE – 
DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE (CF, ART. 225) 
– PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU CARÁTER DE META-
INDIVIDUALIDADE – DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO (OU DE 
NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O POSTULADO DA 
SOLIDARIEDADE – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA FAUNA (CF, 
ART. 225, § 1o, VII) – DESCARACTERIZAÇÃO DA BRIGA DE GALO 
COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL – RECONHECIMENTO DA IN-
CONSTITUIONALIDADE DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA – AÇÃO 
DIRETA PROCEDENTE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE AUTORIZA 
A REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES E COMPETIÇÕES ENTRE AVES 
DAS RAÇAS COMBATENTES – NORMA QUE INSTITUCIONALIZA 
A PRÁTICA DE CRUELDADE CONTRA A FAUNA – INCONSTITUCIO-
NALIDADE. – A promoção de briga de galos, além de  caracterizar 
prática criminosa tipificada na legislação ambiental, configura 
conduta atentatória à Constituição da República, que veda a 
submissão de animais a atos de crueldade, cuja natureza per-
versa, à semelhança da “farra do boi” (RE 153.531/SC), não 
permite sejam eles qualificados como inocente manifestação 
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cultural, de caráter meramente folclórico. Precedentes. – A 
proteção jurídico-constitucional dispensada à fauna abrange 
tanto os animais silvestres quanto os domésticos ou domestica-
dos, nesta classe incluídos os galos utilizados em rinhas, pois o 
texto da Lei Fundamental vedou, em cláusula genérica, qualquer 
forma de submissão de animais a atos de crueldade. – Essa espe-
cial tutela, que tem por fundamento legitimador a autoridade da 
 Constituição da República, é motivada pela necessidade de im-
pedir a ocorrência de situações de risco que ameacem ou que fa-
çam periclitar todas as formas de vida, não só a do gênero huma-
no, mas, também, a própria vida animal, cuja integridade restaria 
comprometida, não fora a vedação constitucional, por práticas 
aviltantes, perversas e violentas contra os seres irracionais, como 
os galos de briga (“gallus-gallus”). Magistério da doutrina. Vistos, 
relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Su-
premo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do 
Ministro Cezar Peluso, na conformidade da ata de julgamentos e 
das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em rejeitar 
as preliminares arguidas e, no mérito, também por unanimidade, 
julgar procedente a ação direta para declarar a inconstitucionali-
dade da Lei no 2.895, de 20 de março de 1998, do Estado do Rio 
de Janeiro, nos termos do voto do Relator. Votou o Presidente, 
Ministro Cezar Peluso. Ausente, justificadamente, a Senhora 
Ministra Ellen Gracie. Brasília, 26 de maio de 2011.

Colacionamos, a seguir, outro julgado da mesma Corte Constitucional, 
mais antigo, mas não menos importante, no qual a manifestação cultural 
conhecida como “farra do boi” foi considerada incompatível com Consti-
tuição Federal. Vejamos:

RE 153531/SC – SANTA CATARINA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Relator: Min. FRANCISCO REZEK. Relator p/ Acórdão: Min. 
MARCO AURÉLIO. Julgamento: 03/06/1997 Órgão Julgador: 
Segunda Turma. Publicação DJ 13-03-1998 PP-00013. EMENT 
VOL-01902-02 PP-00388. Parte(s) RECTE.: APANDE – ASSOCIA-
ÇÃO AMIGOS DE PETROPOLIS PATRIMÔNIO PROTEÇÃO AOS 
ANIMAIS E DEFESA DA ECOLOGIA E OUTROS. RECDO.: ESTADO 
DE SANTA CATARINA. Ementa: COSTUME – MANIFESTAÇÃO 
CULTURAL – ESTÍMULO – RAZOABILIDADE – PRESERVAÇÃO DA 
FAUNA E DA FLORA – ANIMAIS -CRUELDADE. A obrigação de o 
Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, 
incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não 
prescinde da observância da norma do inciso VII do artigo 225 
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da Constituição Federal, no que veda prática que acabe por 
submeter os animais à crueldade. Procedimento discrepante 
da norma constitucional denominado “farra do boi”. Decisão. 
Após o voto do Senhor Ministro Francisco Rezek (Relator) 
 conhecendo do recurso e lhe dando provimento para julgar 
procedente a ação, nos termos do pedido inicial, o julgamento 
foi adiado em virtude do pedido de vista do Senhor Ministro 
Maurício Corrêa. Falou pela recorrida o Dr. José Thomaz Na-
buco de Araújo Filho e, pelo Ministério Público Federal, o Dr. 
Mardem Costa Pinto. 2a Turma, 03.12.96. Decisão: Por maioria, 
a Turma conheceu do recurso e lhe deu provimento, nos termos 
do voto do Relator, vencido o Senhor Ministro Maurício Corrêa. 
Relatará o acórdão o Senhor Ministro Marco Aurélio (art. 38, 
iv, b, do RISTF).  Ausente, justificadamente, neste julgamento, o 
Senhor Ministro Nelson Jobim. 2a Turma, 03.06.97.

Dessa maneira, diante da existência de expressa vedação constitu-
cional da submissão de animais a crueldade e tendo em vista que o uso 
deles, a favor da ciência, do lazer e de manifestações culturais e o método 
a ser escolhido pelo Poder Público para realizar o controle populacional 
dessas espécies, com o fim de garantir saúde aos cidadãos, podem impor 
aos referidos seres justamente os tratamentos cruéis vedados, o Judiciário 
deverá ser chamado a dirimir os conflitos estabelecidos.

Ora, nesses conflitos, de um lado estará a vedação constitucional à 
crueldade, que nada mais é que o instrumento de concretização da garantia, 
idealizada pelo legislador constituinte, de promoção do bem-estar psíquico 
geral da população, que não aceita o mal ou sofrimento desnecessário 
imposto aos animais, os quais não mais podem ser vistos como meras coisas, 
conforme entendimento exarado no recente julgado do Superior Tribunal 
de Justiça (Recurso Especial no 1.115.916-MG), reconhecendo que se trata 
de seres que, a exemplo do homem, também sentem dor e demonstram 
afeto. Do lado oposto, haverá outros direitos assegurados pela Constituição 
Federal (por exemplo, direito ao lazer, direito à manifestação cultural, direito 
à saúde e direito à livre iniciativa de atividades econômicas). 

Então, para a resolução do impasse relativo à existência de direitos 
de origem constitucional aparentemente em desarmonia, faz-se necessário 
lançar mão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os 
quais, inclusive, já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal como 
limitadores do poder normativo estatal, como podemos observar no excerto 
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colacionado a seguir, do julgado do ED no RE no 635.023, destacado no AGR/
MI no 6113, de 22.05.2014:

Como se sabe, a exigência de razoabilidade traduz limitação 
material à ação normativa do Poder Legislativo. O exame da 
adequação de determinado ato estatal ao princípio da propor-
cionalidade, exatamente por viabilizar o controle de sua ra-
zoabilidade, com fundamento no art. 5o, LIV, da Carta Política, 
inclui-se, por isso mesmo, no âmbito da própria fiscalização 
de constitucionalidade das prescrições normativas emanadas 
do Poder Público. Esse entendimento é prestigiado pela ju-
risprudência do Supremo Tribunal Federal, que, por mais de 
uma vez, já advertiu que o Legislativo não pode atuar de ma-
neira imoderada, nem formular regras legais cujo conteúdo 
revele deliberação absolutamente divorciada dos padrões de 
razoabilidade. Coloca-se em evidência, neste ponto, o tema 
concernente ao princípio da proporcionalidade, que se quali-
fica – enquanto coeficiente de aferição da razoabilidade dos 
atos estatais (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, Curso de 
Direito Administrativo, p. 56/57, itens ns. 18/19, 4a ed., 1993, 
Malheiros; LÚCIA VALLE FIGUEIREDO, Curso de Direito Adminis-
trativo, p. 46, item n. 3.3, 2a ed., 1995, Malheiros) – como pos-
tulado básico de contenção dos excessos do Poder Público. 

Verificamos, portanto, que, caso o legislador municipal legitime a prática 
de atos cruéis aos animais, a pretexto de garantir o controle de doenças ou o 
exercício dos direitos de lazer, de manifestação cultural e religiosa e da livre 
iniciativa, tornar-se-á imperativo que o respectivo ato normativo se mostre efeti-
vamente indispensável, que se apresente apropriado aos fins a que se destina 
e que os sacrifícios ou encargos dele decorrentes sejam aceitáveis do ponto de 
vista dos benefícios que produzirão. 

Em outras palavras, devemos analisar se o mal causado aos animais é 
absolutamente necessário à finalidade a ser atingida e se o bem-estar ao homem 
ou as vantagens obtidas justificam todo o sofrimento que lhes foi impingido.

E assim é, porque o Legislativo não pode atuar de maneira imoderada, 
nem formular regras legais cujo conteúdo revele deliberação absolutamente 
divorciada dos padrões de razoabilidade. 

Além disso, deve-se tentar compatibilizar o uso dos animais em favor 
ou benefício do homem com uma visão ética, opondo-se à exploração 
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econômica e à ambição sem medidas, para a satisfação de necessidades 
artificiais e instintos inferiores.

Em que pese eventual polêmica e divergências acerca do status dos 
animais no ordenamento jurídico pátrio, certo é que eles não podem mais 
ser tratados como meros objetos, e, por conta disso, não podemos conceber 
que o legislador, representante do povo, aprove ato normativo que possa 
impor-lhes injustificado e desnecessário tratamento cruel. 

Nessa linha, recentemente, alguns países têm reconhecido os animais 
como seres sencientes, ou seja, capazes de sentir, como é o caso do Parla-
mento Francês, que alterou o antigo art. 528 do Código Civil de 1804 para, 
então, no art. 515, fazer o aludido reconhecimento. A mesma tendência está 
sendo seguida pela Nova Zelândia e pelo Québec, no Canadá5. 

E essa parece ser também a tendência a ser seguida no Brasil. Em decisão 
inédita, proferida em 18 de junho de 2015, a Juíza Patrícia Álvarez Cruz, nos 
autos do Processo no 0017247-24/2012.8.26.0050, reconheceu a senciência 
dos animais e condenou Dalva Lina da Silva à pena de doze anos, seis meses 
e quatorze dias de detenção, e ao pagamento de quatrocentos e quarenta e 
quatro dias-multa, cada um destes fixado em 1/10 do valor do salário mínimo 
vigente à época dos fatos, como incursa, por trinta e sete vezes, nas penas 
cominadas no art. 32, § 2o, da Lei no 9.605/1998, na forma do art. 69 do Código 
Penal, pela morte de trinta e sete animais domésticos (cães e gatos). 

3 Da inconstitucionalidade de leis municipais em relação à Constituição 
Estadual

Consoante o art. 125, § 2o, da Constituição Federal, cabe aos Estados a 
instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos 
estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição 
da legitimação para agir para um único órgão. Assim, todas as Constituições 
Estaduais devem, necessariamente, prever uma forma de controle concentrado 
das leis municipais e estaduais em relação às respectivas Constituições Estaduais. 

No Estado de São Paulo, a Constituição Bandeirante preceitua, no art. 
90, quais são os legitimados para a propositura da mencionada ação direta de 
inconstitucionalidade. 

Por sua vez, o art. 74, inciso VI, dispõe que compete ao Tribunal de 
Justiça julgar e processar originariamente a representação de inconstitucio-

5 Disponível em: <www.anda.jor.br>; <www.olharanimail.com.br>. Acessos em: 28 dez. 2016.
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nalidade de lei ou ato normativo municipal ou estadual contestado em face 
da Constituição Estadual. 

Dessa maneira, se as Constituições dos Estados-membros repetirem 
a preocupação do legislador constituinte da Carta Magna, trazendo as 
mesmas regras de proteção animal, vedando a prática de maus-tratos e de 
tratamento cruel, mesmo quando imposta a pretexto de controlar doenças, 
de permitir a exploração de atividade econômica envolvendo animais ou o 
exercício de direitos, as leis municipais que contrariarem as regras protecio-
nistas e violarem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade poderão 
incidir em inconstitucionalidade. 

No caso do Estado de São Paulo, o art. 193, inciso X, da Constituição 
Bandeirante reafirma a necessidade de proteção ambiental, em especial da fauna, 
ressalvando expressamente que se incluem nessa tutela os animais domésticos e 
que são vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e que 
provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade.

Assim, dispositivos e leis municipais que prevejam o extermínio e formas 
injustificadas de maus-tratos como método de controle de doenças, ou que 
legitimem de qualquer maneira a crueldade, podem ser declaradas inconstitu-
cionais em relação à Constituição dos Estados-membros, bastando que estas 
repitam os mesmos preceitos protecionistas da Constituição Federal.

É o caso, por exemplo, dos arts. 11, 12, inciso V, 15 e 18, parágrafo único, 
da Lei no 4.553, de 2 de dezembro de 1997, que dispõe “sobre o controle 
de populações animais, bem como prevenção e controle de zoonoses no 
Município de São Bernardo do Campo”. 

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ingressou, 
em 8 de maio de 2015, com Ação Direta de Inconstitucionalidade perante 
o Tribunal de Justiça (Processo no 20889919320158260000), com o fim de 
declarar que os referidos dispositivos afrontavam a Constituição Estadual, 
uma vez que a instituição de eutanásia como método prima facie a ser 
empregada pelo ente municipal no controle de zoonoses, bem como a 
destinação de animais não desejáveis a abrigo, revelam-se medidas despro-
porcionais e atentatórias ao mandamento constitucional voltado à proteção 
da fauna brasileira (art. 193, X, da Constituição Estadual de São Paulo). 

A referida ação foi julgada extinta sem julgamento de mérito, tendo 
em vista que a lei em questão foi revogada pelo então Prefeito do Município. 
No entanto, a situação revela que o controle de constitucionalidade das leis 
municipais em relação às Constituições dos Estados-membros é possível e se 
faz necessária quando envolvem o tratamento dispensado aos animais. 
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Além do controle de constitucionalidade concentrado, há também o 
controle difuso feito por qualquer Magistrado, que examina incidentalmente 
a constitucionalidade da lei para poder decidir o caso concreto que lhe foi 
trazido em sede de ação individual, coletiva ou ação civil pública, podendo 
assim fazê-lo tendo como parâmetro a Constituição Estadual.

4 Da inconstitucionalidade de leis municipais em relação à Constituição 
Federal

Conforme já se adiantou, em matéria de defesa animal, não há prece-
dentes no manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental, 
único instrumento que, em tese, poderia ser usado, já que há restrição 
quando o objeto de impugnação é ato normativo editado pelo Município. 
Isso, ao que parece, decorre de a posição doutrinária dominante restringir 
o conceito de preceitos fundamentais como aqueles extraídos das normas 
substancialmente constitucionais, que seriam as que dão os contornos 
básicos ao regime jurídico-constitucional, entendendo, portanto, não ser 
suficiente que a norma conste na Constituição. 

Assim, a existência de dispositivo constitucional expresso, vedando 
que os animais sejam submetidos a tratamento cruel (art. 225, § 1o, VII), não 
é suficiente para permitir-se o uso da modalidade de controle concentrado 
consistente na arguição de descumprimento de preceito fundamental. 

Em que pese essa impossibilidade, leis municipais podem facilmente 
ser questionadas por meio do controle difuso ou incidental, tendo como 
paradigma a Constituição Federal. Para tanto, deve-se analisar se os atos 
normativos municipais preveem a imposição de tratamentos cruéis ou abusivos 
aos animais ou, a pretexto de disciplinar determinada manifestação cultural 
ou atividade de entretenimento que envolva animais, acabe por legitimar, de 
maneira injustificada e desproporcional, a prática de maus-tratos.

Quando se vale do controle incidental ou difuso, exige-se a existência 
de um caso concreto, no qual, por conta da aplicação de lei municipal que 
preveja a imposição de tratamento cruel, efetivamente os animais estejam 
sofrendo as consequências da observância ou do cumprimento da referida lei, 
já que não há como questionar a lei em tese, mas apenas os atos praticados 
em decorrência de sua aplicação, de modo que um dos pedidos da respectiva 
ação será o de cessar com a prática abusiva, postulando-se, incidentalmente, o 
reconhecimento da inconstitucionalidade da respectiva lei municipal.

Novamente cabe trazer à colação a situação, infelizmente muito 
comum, de existirem muitos Municípios brasileiros que disciplinam o 
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controle populacional de animais errantes baseado na ultrapassada política 
de recolhimento e extermínio, método esse já reconhecido como ineficaz 
e indigno. Ora, se o Poder Público Municipal agir conforme estabelece a lei 
municipal, os recolhimentos e a matança de animais poderão ser questio-
nados mediante ação coletiva ou ação civil pública, tendo como pedido a 
cessação dos abusos, postulando-se, incidentalmente, a declaração de 
inconstitucionalidade da lei municipal que daria respaldo aos atos praticados 
pelo Poder Público.

Podemos citar outra situação, qual seja, aquela que se dá quando a lei 
institucionaliza ou legitima a prática de maus-tratos, como seria o caso de 
uma lei, por exemplo, disciplinar a briga de galo, permitindo e autorizando 
sua ocorrência. Então, caso haja, em determinado Município, exposições de 
feiras em que ocorram brigas de galo, autorizadas por lei municipal, a coibição 
da prática do referido abuso poderá ser feita por meio de ação coletiva ou 
ação civil pública, requerendo-se, incidentalmente, o reconhecimento da 
inconstitucionalidade da respectiva lei municipal. 

Neste ponto, cabe-nos discorrer acerca da forma como a Constituição 
Federal disciplina a competência para legislar sobre a proteção da fauna, 
que poderá trazer reflexos para o exame da constitucionalidade dos atos 
normativos municipais. 

A Constituição Federal estabelece que à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal competem legislar concorrentemente sobre florestas, 
caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24, VI). E, 
nos §§ 1o e 2o do citado artigo, dispõe que, no âmbito da legislação concor-
rente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, 
que não excluem a competência suplementar dos Estados. Por sua vez, no 
§ 3o, estabelece que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiari-
dades, suprindo a lacuna legislativa.

Ante o citado permissivo constitucional, ausente lei federal, trazendo 
normas gerais, a lei estadual editada, que cuide da proteção da fauna, passa 
a ser o paradigma para as leis municipais existentes.

Como se sabe, em tema de competência, na legislação concorrente 
ocorre a prevalência da União no que concerne à regulação de aspectos 
gerais do tema, os quais não podem ser contrariados por normas estaduais ou 
municipais. Os demais entes federativos apenas podem legislar de maneira 
suplementar em relação àquela. Em outras palavras, uma norma suple-
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mentar visa aperfeiçoar, incrementar lei federal caso seja esta imperfeita ou 
apresente lacunas, sem, contudo, descumprir seus preceitos ou desviar do seu 
conteúdo, ou até lhe ser contrária. Entretanto, embora as normas estaduais e 
municipais (locais) não possam contrariar as normas gerais federais, importa 
deixar claro que essa vedação se impõe, apenas e tão somente, nos casos 
em que as regras editadas pelos Estados e pelos Municípios sejam menos 
restritivas que aquelas criadas pela União, impedindo assim que ocorra a 
inaplicabilidade das regras de defesa estabelecidas. 

E, no caso de ausência de lei federal – e, portanto, de normas gerais –, 
ante a competência plena permitida pelo legislador constituinte, será a lei 
estadual aquela a disciplinar o assunto, estabelecendo os preceitos gerais 
regionais, vale dizer, as regras de observância obrigatória em todo o terri-
tório do Estado-membro, que, por óbvio, não poderão ser contrariadas pelas 
leis municipais, exceto se estas forem mais restritivas, vale dizer, impuseram 
maior proteção à fauna e à flora que a lei estadual. 

Desse modo, existindo lei estadual que discipline de forma plena, 
por ausência de lei federal, determinado assunto que envolva a proteção à 
fauna silvestre, doméstica ou domesticada, não poderá ser contrariada por 
lei municipal, sob pena de incorrer esta última em patente inconstituciona-
lidade, por invadir o âmbito de competência legislativa do Estado-membro. 

Exemplifiquemos, no Estado de São Paulo, com a edição da Lei no 
12.916, de 16 de abril de 2008, conhecida como Lei Feliciano Filho, a qual 
proíbe que os animais permaneçam por tempo indeterminado nos Centros 
de Controles de Zoonoses (CCZs) ou canis municipais. Ao reconhecer, no art. 
4o, §§ 1o e 2o, a figura do cão comunitário, a referida lei estadual prevê a 
devolução desse animal à comunidade de origem. Além disso, contempla, 
no art. 4o, caput, que o Poder Público realize procedimento para averiguar o 
proprietário e, não sendo este identificado e não sendo caso de eutanásia, 
nos termos do art. 2o, § 2o, prevê a hipótese de o animal ser disponibilizado 
para resgate por entidade de proteção animal ou, nos termos do art. 5o, 
após 72 horas, serão esterilizados e disponíveis para a adoção, acaso não 
seja hipótese de eutanásia. Também veda a eliminação da vida de cães e 
gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabeleci-
mentos oficiais congêneres, exceção feita à eutanásia, permitida nos casos 
de males, doenças graves ou enfermidades infectocontagiosas incuráveis 
que coloquem em risco a saúde de pessoas ou de outros animais. 

Como se vê, ausente lei federal que trate sobre o mesmo assunto e fixe 
normas gerais, a Lei Bandeirante no 12.916/2008, editada com fundamento 
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na prerrogativa constitucional prevista no art. 24, § 3o, trouxe regramentos 
que cuidam da forma de controle das populações de animais domésticos, 
estabelecendo o destino a lhes serem dado para fins de controle de zoonoses 
e qual tratamento a lhes serem dispensado nos procedimentos voltados para 
os fins apontados.

Essas regras são de observância obrigatória em todo o território do 
Estado de São Paulo, não sendo possível, por óbvio, que os Municípios 
estabeleçam normas diversas daquelas, a pretexto de legislar sobre assuntos 
de interesse local. Ora, se cada Município pudesse legislar sobre esse tema 
de maneira diferente ao estabelecido na Lei Feliciano Filho, esta não teria 
nenhuma aplicação ou utilidade prática, na medida em que, como o Estado-
-membro é composto por Municípios, não haveria espaço, portanto, para a 
legislação estadual ser concretizada.

Assim, não pode o legislador municipal prever dispositivos que 
violem as regras gerais estaduais protetivas, sob pena de incorrer em 
inconstitucionalidade.

Conclusão
Diante do exposto, da vedação constitucional da prática de atos cruéis 

contra todos os animais, extrai-se a obrigação de uma postura ética dos 
cidadãos e do Poder Público em relação às demais espécies vivas, ganhando 
maior relevo quando se passa a reconhecer que os animais possuem sistema 
nervoso desenvolvido e que por isso sentem dor, possuem capacidade de 
demonstrar afeto, de modo a não poderem mais ser vistos como meras coisas.

Desta feita, a repulsa aos atos cruéis contra os animais não possui 
origem apenas na necessidade do equilíbrio ambiental, mas também na 
ideia de que se deve respeitar a todos os seres vivos e no reconhecimento 
de que os animais são dotados de uma estrutura orgânica que lhes permite 
sofrer e sentir dor. 

A existência de regra constitucional proibindo que os animais sejam 
submetidos a práticas cruéis exigirá a intervenção do Judiciário, uma vez 
que o método a ser escolhido pelo Poder Público no controle populacional 
desses animais, a pretexto de prevenir doenças, e o uso de referidos seres a 
favor da ciência, do lazer, de manifestações culturais e religiosas, devida-
mente legitimados em atos normativos, poderão impor-lhes tratamentos 
abusivos e cruéis, o que será fonte geradora de conflitos.

Nesses conflitos, teremos, de um lado, a referida vedação consti-
tucional à crueldade, consistente no instrumento de concretização da 
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garantia da promoção do bem-estar psíquico geral da população, que não 
se coaduna com o mal ou sofrimento desnecessário imposto aos animais, 
e, de outro, haverá direitos de matriz constitucional. 

O caminho para se resolver o impasse relativo à colidência de 
direitos de origem constitucional é fazer uso dos princípios da razoabi-
lidade e da proporcionalidade, que servem para examinar se, no caso 
concreto, houve abuso do poder normativo estatal. Dessa maneira, 
torna-se imperativo ao respectivo ato normativo municipal, que preveja 
a prática de atos cruéis aos animais, a pretexto de garantir o controle de 
doenças ou o exercício de direitos assegurados na Constituição, mostrar-
-se efetivamente indispensável e apropriado aos fins a que se destina 
e que os sacrifícios ou encargos dele decorrentes sejam aceitáveis do 
ponto de vista dos benefícios que produzirá. 

Deve-se, portanto, examinar com extrema cautela se o mal imposto 
aos animais é absolutamente necessário à finalidade a ser atingida e se 
o bem-estar ao homem ou as vantagens obtidas justificam, de fato, todo 
o sofrimento que lhes é impingido, sob pena de o ato normativo que 
legitimou o tratamento cruel ser considerado inconstitucional.

Ainda, como vimos, no que se refere ao paradigma de análise da consti-
tucionalidade das leis municipais, este pode dar-se em relação à Constituição 
Federal ou às Constituições dos Estados-membros, bastando, para tanto, que 
estas últimas repitam os mesmos preceitos protecionistas da Carta Federal. 
No entanto, por se tratar de análise de lei municipal, há restrição no tocante 
ao uso do controle concentrado que tenha como parâmetro a Constituição 
Federal, uma vez que esta não previu o uso da ação direta para o questiona-
mento de atos normativos editados pelo Município. 

Além disso, tampouco é possível o manejo da arguição de descum-
primento de preceito fundamental, por esta se restringir apenas e 
exclusivamente à violação do núcleo material na Constituição, sem o qual 
não se pode falar em Estado. Assim, mesmo existindo dispositivo constitu-
cional expresso, vedando que os animais sejam submetidos a tratamento 
cruel (art. 225, § 1o, VII), isso não seria suficiente para permitir-se o uso da 
modalidade de controle concentrado mencionado. 

Em que pese a aludida impossibilidade, leis municipais podem 
facilmente ser questionadas por meio do controle difuso ou incidental, à 
disposição de todo Magistrado para analisar incidentalmente a constitucio-
nalidade da lei e, assim, poder decidir o caso concreto que lhe foi trazido em 
sede de ação individual, coletiva ou ação civil pública.
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Em suma, leis que legitimem a crueldade contra os animais devem ser 
combatidas para garantia do próprio ecossistema, por razões éticas e como 
forma de consolidar nossa civilidade, pois, como nos ensina o geógrafo, 
filósofo e naturalista alemão Alexander von Humboldt6, a civilização de um 
povo se avalia pela forma como seus animais são tratados. 

BALIZARDO, E.; FERREIRA, L. F. G. Cruelty to animals – unconstitutional 
municipal laws. Justitia, São Paulo, v. 207, p. 217-240, Jan./Jun. 2016.

• ABSTRACT: Despite the constitutional prohibition (Article 225, VII, of § 1) 
regarding cruelty to all animals – wild, domestic, domesticated, native and 
exotic –, it is not uncommon for municipal laws to legitimize cruel treat-
ments against the animals under the pretext of disciplining the exercise of 
rights guaranteed also by the Major Law, related to free initiative, leisure, 
cultural or religious manifestation, as well as on the basis of bringing 
possible benefits to human health, avoiding the proliferation of diseases 
and enabling scientific improvement. Faced with the apparent conflict 
between the rights mentioned, it is necessary to question whether the 
benefits supposedly brought by the municipal laws correspond to reality 
and if they justify the evil and suffering caused to the animals. Thus, it 
should be examined whether the action of the Municipal Legislative Power 
was immoderate, by formulating legal rules, which their content reveal a 
deliberation completely divorced from the standards of reasonableness, 
due to the unjustified disproportion between the advantage gained and 
all the suffering caused. This article aims to discuss the form and the 
grounds for submitting to the Judiciary the examination of municipal 
laws that provide for the practice of cruelty against animals, with a view 
to protect the fauna contained in our legal system and jurisprudential 
understandings on the subject, pointing out the appropriate instruments 
to question these normative acts in relation to the Federal Constitution 
and the Constitutions of the States.

• KEY WORDS: Cruelty. Animals. Municipal laws. Unconstitutional municipal 
laws. 

6 Disponível em: <http://veguiaoficial.worldpress.com/2017/09/12/40-frases-inspiradoras-
sobre-defesa-dos-animais>. Acesso em: 28 dez. 2016. 
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Poderes do Juiz na Ação Civil Pública Ambiental

Luís Alberto Thompson Flores LENZ*

• SUMÁRIO: Introdução. 1 Conceito de meio ambiente. 2 Enfoque da tutela 
do meio ambiente na Constituição. 3 Recepção da legislação anterior 
com novo fundamento. 4 Poderes atribuídos ao juiz na órbita ambiental. 
Conclusão. Referências. 

• RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo contribuir na delimitação 
e ampliação dos poderes conferidos aos juízes em ações de proteção 
ambiental, ante os ditames da Constituição Federal brasileira de 1988 e o 
advento da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985), 
notadamente pelo fato de este diploma normativo, de especial relevância 
para o nosso ordenamento jurídico, completar, em 2015, 30 anos de 
vigência. A produção intelectual versa sobre o âmbito das atribuições 
do Magistrado na seara ambiental, ao ponto de se conferir ao julgador 
a condição de protagonista tanto no que diz respeito à interpretação do 
pedido quanto no que se refere aos meios que serão empregados no seu 
resguardo.

• PALAVRAS-CHAVE: Juiz. Prerrogativas processuais. Ação ambiental.

Introdução
O presente estudo tem por objetivo delimitar os poderes conferidos 

ao Magistrado no processo ambiental, notadamente aquele disciplinado 
pela Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/1985), diploma normativo que 
comemora, no exercício de 2015, 30 anos de vigência.

Durante essas três décadas floresceram no Brasil doutrina e jurispru-
dência respeitáveis a tutelar os chamados direitos difusos, e, dentre eles, 
os direitos de terceira geração, como a proteção ao ambiente, os quais 
alcançaram novo patamar com a Constituição Federal de 1988, que expres-
samente disciplinou essa matéria no art. 225.

_______________
* Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Especialista em Direito Político pela 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).
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1 Conceito de meio ambiente
No entendimento de José Afonso da Silva (1994, p. 2), o meio ambiente 

é conceituado como “a interação do conjunto de elementos naturais, artifi-
ciais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em 
todas as suas formas”.

Nesse mesmo sentido, e de forma mais sucinta, bem assinala Pietro 
Virga (1996, p. 359) que, por meio ambiente “si intende l’insieme delle 
condizioni che possono assicurare una vita salubre”. 

A questão que se põe, hoje, diz respeito à necessidade de se promover 
a integração dos hipossuficientes à sociedade, bem como de se manter o 
crescimento econômico da coletividade, resguardando o meio ambiente 
para a sobrevivência do planeta e o benefício das futuras gerações. 

Essa preocupação foi magistralmente apreendida pelo jurista italiano 
Salvatori Patti (1979, p. 4/111-112), para quem

[...] anche nella matéria dell’ambiente il diritto si trova di fronte 
ad interessi contrapposti – generalmente l’interesse individuale 
allo svolgimento di una determinata attività e l’interesse della 
collettività a restare indenne dalle conseguenze nocive di quella 
attività – e deve determinare le linee di risoluzione del conflitto 
assegnando un ordine di rilevanza ai diversi interessi.

2 Enfoque da tutela do meio ambiente na Constituição
Como regra, os diversos países do mundo tratam os instrumentos de 

tutela da natureza (ações públicas e populares), e as minúcias do Direito 
Ambiental como um todo, na legislação infraconstitucional.

A exceção, como bem assinala Aluisio Gonçalves de Castro Mendes 
(2012, p. 182), são Portugal e Argentina. 

Na Itália, a antiga Constituição de 1948 não enfrentou diretamente 
essa matéria, ao ponto de os tribunais terem sido obrigados a realizar 
uma construção, verdadeiro artifício, para inserir no texto constitucional o 
resguardo a tal direito fundamental.

Os juristas peninsulares Vezio Crisafulli e Livio Paladin (2008, p. 77) 
retratam essa situação, em obra coletiva, ao comentarem o art. 9º da Carta 
Magna Italiana, na seguinte passagem:

[...] Nel corso degli anni la sensibilità maturata per le temati-
che ambientali ha infatti spinto la dottrina e la giurisprudenza 
a ricercare nel testo costituzionale un appiglio formale su cui 
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fondare la rilevanza giuridica dell’ambiente. L’interpretazione 
evolutiva dell’espressione “Tutela il paesaggio” di cui al comma 
2 dell’art. in esame, letta in combinazione sistematica con il suc-
cessivo art. 32 (che qualifica la salute come diritto fondamen-
tale dell’individuo e interesse della coletività), ha consentito di 
dilatarne il significato fino a ricomprendervi, attraverso una si-
neddoche (Mengoni, Ermeneutica e Dogmatica Giuridica. Saggi, 
1996, 121, nt. 17), anche la tutela dell’ambiente. 

Já a Constituição Portuguesa é precursora no resguardo da ecologia, 
vinculando ambiente a qualidade de vida e dotando os legitimados dos 
instrumentos necessários à sua tutela.

Nesse sentido, basta ter presente o disposto no artigo 66 do referido 
diploma, in verbis:

Art. 66 (Ambiente e qualidade de vida)
1. Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e 
ecologicamente equilibrado e o dever de o defender.
2. Incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e por 
apelo e apoio a iniciativas populares:

a) Prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas 
prejudiciais de erosão;
b) Ordenar o espaço territorial de forma a construir paisagens 
biologicamente equilibradas;
c) Criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, 
bem como classificar e proteger paisagens e sítios, de modo a 
garantir a conservação da natureza e a preservação de valores 
culturais de interesse histórico ou artístico;
d) Promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, 
salvaguardando a sua capacidade de renovação e a estabilida-
de ecológica.
3. É conferido a todos o direito de promover, nos termos da 
lei, a prevenção ou a cessação dos fatores de degradação do 
ambiente, bem como, em caso de lesão direta, o direito à cor-
respondente indemnização.
4. O Estado deve promover a melhoria progressiva e acelerada 
da qualidade de vida de todos os portugueses.

Semelhante ordenamento, na parte que nos interessa, recebeu o 
significativo comentário de Canotilho e Vital Moreira (1984, p. 349/350), nos 
seguintes termos:
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V. O direito de impedir, preventiva ou sucessivamente, a degra-
dação do ambiente é reconhecido a todos, em conformidade 
com a natureza coletiva do bem constitucionalmente protegi-
do. Cumprindo à lei definir os termos do seu exercício, ele não 
pode deixar de abranger três áreas distintas: (a) ações de ma-
nifestação e representação individuais ou coletivas, ao abrigo 
dos direitos gerais de manifestação e petição ou, até, do direito 
à greve; (b) utilização dos meios graciosos administrativos (re-
clamações e recursos); (c) recurso aos meios judiciais (designa-
damente a impugnação contenciosa dos atos administrativos). 
Verificados os respectivos pressupostos, não está excluído tam-
bém o direito de resistência (art. 21º).
Trata-se, claramente, do reconhecimento constitucional direto 
de formas de ação popular (art. 52º-2) e de formas de procedi-
mentos administrativos coletivos ou populares, os quais pres-
supõem a existência de interesses coletivos (ou de interesses 
difusos, ou interesses públicos latentes), implicam relações 
multipolares ou poligonais entre a administração e os cidadãos 
e exigem um conceito ampliado de interesse e de legitimação 
para recorrer aos tribunais (cfr. notas ao art. 268º). 

De modo inovador, mas em consonância com as aspirações da segunda 
metade do século XX, o constituinte brasileiro que erigiu a Carta de 1988 
disciplinou, de forma alentada, a proteção ao meio ambiente no art. 225 
desse diploma, o qual contou com a seguinte redação:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à Coletivi-
dade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Po-
der Público: 
I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio ge-
nético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 
manipulação de material genético; 
III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços terri-
toriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, 
sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de 
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lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade 
dos atributos que justifiquem sua proteção; 
IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; 
V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de 
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a 
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 
VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de en-
sino e a conscientização pública para a preservação do meio 
ambiente; 
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as prá-
ticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem 
a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§ 2o Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a re-
cuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução 
técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio am-
biente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sanções penais e administrativas, independentemente da obri-
gação de reparar os danos causados.

§ 4o A Floresta Amazônica Brasileira, a Mata Atlântica, a Serra 
do Mar, o Planalto Mato-Grossense e a Zona Costeira são patri-
mônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro 
de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5o São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos 
Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos  
ecossistemas naturais.

§ 6o As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua 
localização definida em lei federal, sem o quê não poderão ser 
instaladas. 

Quem apreendeu, com rara felicidade, a real dimensão do dispositivo 
em questão foi o Supremo Tribunal Federal (STF), conforme demonstrado 
em inúmeras oportunidades, como no julgamento do MS 22.164 e do RE 
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134.269, da relatoria do Ministro Celso de Mello, dotados da seguinte funda-
mentação:

O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de 
terceira geração – constitui prerrogativa jurídica de titularidade 
coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direi-
tos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, 
não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num 
sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletivi-
dade social. Enquanto os direitos de primeira geração (direitos 
civis e políticos) – que compreendem as liberdades clássicas, 
negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade e os 
direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e cul-
turais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais 
ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos 
de terceira geração, que materializam poderes de titularidade 
coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, 
consagram o princípio da solidariedade e constituem um mo-
mento importante no processo de desenvolvimento, expansão 
e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, en-
quanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma 
essencial inexauribilidade (MS 22.164, Rel. Mil. Celso de Mello, 
julgamento em 30-10-95, DJ de 17-11-95). No mesmo sentido: 
RE 134.297, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 13-06-95, 
DJ de 22-9-95. (BRASIL, 2009, p. 1216)

Tanto é assim que hoje, e como magistralmente assevera Alberto 
Trabucchi (1994, p. 381) ao se referir ao direito de propriedade, todos os 
bens públicos e privados, bem como o comportamento em geral, estão 
condicionados pela preocupação ambiental.

Nesse sentido, apenas para ilustrar, basta transcrever a seguinte 
passagem:

(3) Una moderna concezione del diritto di proprietà ci consen-
te di riconoscere rispetto alla stessa cosa l’esistenza anche di piú 
beni giuridici. Esistono, infatti, beni considerati essenziali alla co-
munità che assumono bensí una dimensione particolare, ma non 
in contrasto con l’appartenenza a privati; basti pensare alla tutela 
(pubblica) dei c.d. beni ambientali, la cui accezione si sovrappone 
alla proprietà privata, per ragioni di arte, storia o ecologia. [...] 
Oggi, sopra tutto, per ragioni di ECOLOGIA; l’uomo, ogni uomo, 
pretende il diritto a godere i grandi beni della natura, con pre-
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valenza sull’appropriazione (con effetti privativi) che ne fanno i 
singoli per utile personale. (TRABUCCHI, 1994, p. 381)

Importa advertir, entretanto, para efeitos deste trabalho, que a 
relevância do tema aqui abordado vem realçada de cima para baixo, não se 
podendo aplicar os preceitos da Lei da Ação Civil Pública, erigida em 1985, 
sem termos em mente o que dispõe a Constituição Federal de 1988.

3 Recepção da legislação anterior com novo fundamento 
Como é por todos sabido, o advento de uma nova ordem constitucional 

não importa, ipso facto, na derrogação da legislação anterior, que a precede.
Todas as normas que não são incompatíveis com a inovação constitu-

cional permanecem válidas, mas agora com novo fundamento.
Nesse sentido, e por todos, basta ter presente a lição do publicista 

tedesco Carl Schmitt (1996, p. 110), que, ao abordar o princípio da conti-
nuidade do Estado em caso de abolição de uma Constituição, assinalou:

2. El que en este caso no queda suprimida, desde el punto de 
vista del Derecho internacional, esto es, en relación con otros 
Estados, la continuidad de la unidad política, es un hecho gene-
ralmente reconocido.
Desde el punto de vista de Derecho estatal se deduce de esta 
continuidad que las anteriores leyes y ordenanzas siguen en vi-
gor sin más, es decir sin un especial acto de recepción, en tanto 
no contradigan a la nueva regulación. Incluso determinaciones 
contenidas en Constituciones anteriores pueden seguir en vi-
gor, si bien como simples leyes. 

Semelhante entendimento é aplicável, e pela mesma razão, à Lei no 
7.347/1985, cuja vigência, agora, vem complementada por preceitos da 
Constituição Federal de 1988 e da legislação ordinária superveniente, como 
o Código do Consumidor.

4 Poderes atribuídos ao Juiz na órbita ambiental
A posição do Magistrado ante os processos que resguardam interesses 

difusos e coletivos exige um protagonismo inaceitável para os padrões do 
processo civil do século XIX e primeira metade do século XX.

Naquela época, havia verdadeira passividade do Juiz, que se limitava a 
receber a ação ajuizada pelas partes, não podendo sequer impor andamento 
mais acelerado ao processo ou interferir na produção da prova.
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Vigia, então, de forma extremada, o princípio da disponibilidade da 
demanda pelos interessados.

Como é mais do que evidente, esse raciocínio não se aplica à ação civil 
pública e ao processo dela decorrente, na medida em que, em se tratando de 
resguardar direitos de terceira geração, a atuação do autor (em regra o Minis-
tério Público) é cogente e obrigatória, em decorrência de um “poder-dever” 
atribuído ao Parquet, fato bem apreendido por Enrico Redenti (1939, p. 52).

Logo, toda a postura dos participantes do processo é diversa, cabendo 
o máximo empenho destes, notadamente do Juiz, para o bom equaciona-
mento da controvérsia deduzida em juízo.

Tal posicionamento, e com muito mais razão, deve ser adotado na 
seara ambiental, onde o bem jurídico tutelado é extremamente sensível, ao 
ponto de o jurista italiano Beniamino Caravita (1990, p. 349) ter assinalado 
que “una delle caratteristiche della tematica ambientale concerne la ricor-
rente necessità di utilizzare strumenti che permettano rapidamente di porre 
rimedio a situazioni di emergenza o di pericolo”.

Nesse sentido, é escorreita a advertência de Salvatore Patti (1979, 
p. 111/112) ao abordar o papel do Juiz nas demandas que tutelam o meio 
ambiente, asseverando, in verbis:

Como è stato avvertito anche nella nostra dottrina, il giudice 
in molte cause di tipo collettivo svolge un ruolo che tradizio-
nalmente gli è negato, imponendosi valutazioni di ordine gene-
rale o strettamente politiche, specialmente quando il conflitto 
riguarda contrastanti interessi di tipo collettivo, come ad esem-
pio nei casi in cui l’interessi all’ambiente si è trovato contrap-
posto a quello dei lavarotori danneggiati della disoccupazione 
conseguente all’eventuale chiusura delle industrie inquinanti.

Mais expressivo ainda é o posicionamento de Angelo Ferrati (1986, 
p. 163) ao tratar dessa questão, em estudo específico intitulado Il Giudice 
Dell’Illecito Ambientale, oportunidade em que assim a sintetizou:

3 – Sorge cosí il problema del giudice che è l’unico e vero ga-
rante della attuazione, in concreto della legge, ma opera e 
deve operare solo entro i limiti istituzionali della funzione a 
lui demandata.
Non si può non ricordare a questo proposito che la magistra-
tura, nelle sue varie espressioni, ha dovuto spesso svolgere un 
ruolo di supplenza a causa della impreparazione tecnica e or-
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ganizzativa della Pubbica Amministrazione, della sua inerzia e, 
talvolta, dalla sua connivenza con speculatori privati, fenomeni 
tutti che possono considerarsi frutto di una persistente sotto-
valutazione economica e politica dei valori culturali e ambienta-
li. È una situazione a cui si deve porre riparo con il ripristino del 
clima di legalità, vale a dire del rispetto della legge a cui sono 
soggetti non soltanto i cittadini come persone fisiche ma anche 
la pubblica amministrazione e gli enti pubblici nell’exercizio del-
le funzioni loro istituzionalmente attribuite. 

Para encerrar essa abordagem dos poderes do Magistrado no processo 
ambiental, não podemos nos furtar de invocar a lição de Jean Lamarque 
(1973, p. 682 e ss.).

Embora as palavras de Lamarque (1973) tenham sido dirigidas ao Juiz 
administrativo, elas são plenamente aplicáveis ao nosso Poder Judiciário, 
uma vez que, como é por todos sabido, na França incide de forma absoluta o 
princípio da separação dos poderes, sendo os conflitos com a Administração 
Pública solucionados perante o Executivo, no contencioso administrativo.

Lá, como regra, o Poder Judiciário, além do aspecto criminal, apenas 
aprecia matéria privada, salvante excepcionalíssimas situações.

Em sendo assim, na visão do referido autor, em se tratando de ativi-
dades danosas, perigosas ou insalubres, ao Magistrado são conferidos 
amplos poderes, não apenas para verificar o ato no aspecto da sua legalidade 
externa, ou regularidade formal, mas também para apreciar o seu mérito, 
conforme demonstra a seguinte passagem:

3 – Le juge administratif est investi de pouvoirs qui se rapproc-
chent de ceux d’un administrateur.
Son contrôle excède même celui de l’opportunité car il peut 
non seulement annuler mais encore réformer la décision atta-
quée, soit en modifiant les dispositions prises par l’administra-
tion, soit en fixant des conditions ou des obligations nouvelles; 
il peut ainsi se substituer à l’administration en accordant l’au-
torisation d’ouverture et même statuer ultra petita. A fortiori 
peut-il substituer au motif inexact sur lequel reposait la déci-
sion du préfet, un motif nouveau donnant à cette décision un 
fondament légal ou ordonner telles mesures d’instruction qu’il 
estime propres à l’éclairer et notamment, demander un nouvel 
examen de l’affaire par un organisme consultif qui avait déjà 
émis l’avis réglementaire. (LAMARQUE, 1973, p. 685/686)
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Conclusão
Ao fazermos um balanço sobre tudo que foi abordado neste trabalho, 

iniciamos sintetizando, na esteira do maior processualista português, 
José Alberto dos Reis (1946, p. 7/8), que, em decorrência dos poderes de 
instrução, disciplina e impulsão do processo, hoje é atribuído ao julgador 
uma posição ativa, ou seja, de protagonismo.

Como magistralmente assinalado por esse mestre:

[...] as partes têm a liberdade de tomar ou não a barca da justi-
ça: ninguém as obriga a embarcar; mas se embarcam, não po-
dem fazer a bordo o que lhes apetecer, ficam necessariamente 
submetidas à direção do capitão do navio, à disciplina e ao co-
mando que ele haja de impor, a bem do interesse comum dos 
passageiros, da tripulação e da carga. (REIS, 1946, p. 8)

Resta verificar, a essa altura, em que consiste tal “protagonismo” no 
processo da ação civil pública ambiental.

Inferimos que o referido “protagonismo” vai muito além de admitir 
ou exigir provas e disciplinar o comportamento dos litigantes, mas impõe, 
acima de tudo, a obrigação de esmiuçar o processo, chegando, inclusive, ao 
máximo do que foi postulado pelos interessados.

A sua obrigação principal, desde que provocado com o ajuizamento 
da ação, é equacionar a controvérsia que lhe foi trazida a juízo, superando, 
inclusive, em certo sentido, o princípio da congruência ou da adstrição, ou 
seja, da limitação entre o que foi pedido e o resultado da ação.

Essa assertiva é corroborada por Rodolfo de Camargo Mancuso (2004, 
p. 115), ao asseverar:

[...] em tema de ação civil pública, e em virtude mesmo de seu 
objeto ser um interesse metaindividual, a correlação entre causa 
petendi e sentença há que ser vista com certos temperamentos: 
seja porque a teoria da substanciação, acolhida pelo CPC, pressu-
põe a solução de litígios interindividuais; seja porque o que deve 
prevalecer é a efetiva e específica tutela, cautelar ou em via prin-
cipal, do interesse carente de tutela, antes que a simples acolhida 
do pedido tal como estritamente formulado na inicial.

Semelhante entendimento foi sufragado pelo próprio Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), em inúmeras oportunidades, notadamente no julgamento 
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do Recurso Especial no 1.107.219-SP, da relatoria do emérito Ministro Luiz 
Fux, momento em que restou consignado em seu Informativo que “a tutela 
ambiental é de natureza fungível, de modo que a área objeto da agressão 
ambiental pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez 
que verificada pelo conjunto probatório, não importa julgamento ultra ou 
extra petita”.

Logo, nessa seara, os poderes conferidos ao Magistrado são muito 
mais amplos do que aqueles que lhe são concedidos no processo tradicional, 
instaurado entre litigantes individuais.

Tamanho é o acerto dessa assertiva, que Kazuo Watanabe (2011, p. 16) 
assevera:

[...] ao Poder Judiciário brasileiro, como consequência da assun-
ção de novas atribuições que lhe foram conferidas pela Cons-
tituição Federal de 1988, dentre as quais se inclui o controle 
de constitucionalidade das leis, atos e atividades de todos os 
órgãos do Estado, incumbe proceder ao controle das políticas 
públicas, com o exame da sua implementação, adequação ou 
correção, na conformidade dos mandamentos constitucionais.

E, dentre as políticas públicas impostas de forma cogente pelo consti-
tuinte, podemos inserir, sem sombra de dúvidas, o resguardo ao meio 
ambiente como condição de subsistência da vida humana na terra.

Esse, aliás, é o posicionamento do STJ, ao apreciar o Recurso 
Especial no 1.367.549-MG, da relatoria do Ministro Humberto Martins, 
quando tal Colegiado, afastando inclusive a alegação de violação ao 
princípio da separação de poderes, compeliu a Administração a edificar 
usina de reciclagem de resíduos sólidos, uma vez que “não se pode deixar 
de reconhecer que alguns direitos, tais como a educação, a saúde e o 
meio ambiente equilibrado fazem parte de um núcleo de obrigações que 
o estado deve considerar como prioritárias”. 

Consequentemente, o Judiciário pode ingressar no exame de mérito 
e do acerto das medidas adotadas pela Administração e por particulares no 
resguardo do ecossistema, e também das omissões lesivas à sua tutela.

Resta confiar, para encerrar, que tal Poder do Estado esteja à altura das 
exigências do momento, utilizando, de maneira prudente, mas sem timidez, 
as prerrogativas processuais que lhe foram conferidas, da forma mais ampla 
possível, na tutela do interesse de terceira geração referente à proteção do 
meio ambiente. 
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• ABSTRACT: This work aims to contribute to the definition and expansion 
of the powers granted to judges in environmental protection actions, 
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had completed in 2015, 30 years of validity. The intellectual production 
deals with the scope of the Magistrate powers in environmental harvest, 
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Introdução
O presente artigo tem por escopo perscrutar as informações disponíveis 

sobre a atuação do Ministério Público na Assembleia Nacional Constituinte 
(ANC). Assim, procurou-se obter dados, notadamente de fontes orais, sobre 
a agenda do Ministério Público para a ANC, como: quais seriam os itens que 
o Ministério Público gostaria de ver contemplados no texto; as pessoas que 
se mobilizaram nesses trabalhos, quais congressistas foram procurados, como 
se deu essa abordagem e quem eram os principais contatos no Congresso 
Nacional. Também se procurou investigar as alianças que teriam sido firmadas, 
as propostas levadas para votação, bem como as vitórias e as derrotas decor-
rentes dessa atuação. Ao final, procurou-se perscrutar sobre a avaliação do 
texto final da Constituição de 1988 por esses atores e como foi possível a 
aprovação de um texto tido como tão avançado no Congresso Nacional. 

1 A agenda do Ministério Público para a Assembleia Nacional Constituinte 
(ANC)

 A partir do fim do governo militar, e com a promessa de uma nova 
ordem constitucional, o Ministério Público percebeu a necessidade de não 
assistir a esse processo de maneira estanque. As lideranças nacionais do 
Ministério Público que essa nova ordem constitucional deveria ser proposta 
com base em reflexões geradas pela própria instituição. Assim, os promo-
tores decidiram participar ativamente da construção dessa nova feição do 
Ministério Público. 

 O primeiro e decisivo passo foi participar do processo decisório: 

[...] nós não queríamos que o Congresso Nacional ou uma Cons-
tituinte – específica ou não, isso nós não sabíamos o que vi-
ria –, nós não queríamos que eles propusessem um projeto de 
Ministério Público para nós, e nós ficássemos assistindo. Não; 
nós queríamos participar da construção dessa nova face do Mi-
nistério Público. O que fizemos? Nós começamos a mobilizar o 
Ministério Público brasileiro. Todo ele. Nós começamos a fazer 
campanha, nós começamos a ir aos jornais, a dizer “o promotor 
é o defensor do povo”, porque nós sabíamos que havia uma 
aspiração para criar talvez um ombudsman fora da instituição. 
Nós começamos a criar um movimento de valorização do Minis-
tério Público. (MAZZILLI, 2011, p. 26, grifo do original)

 Fez parte desse primeiro passo a necessidade de se criar o que foi 
chamado de “uma consciência nacional” de Ministério Público, diante das 
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inúmeras disparidades regionais até então existentes. Os Ministérios 
Públicos do Brasil eram extremamente diferentes: em São Paulo já havia 
equiparação dos vencimentos do Ministério Público com os da Magis-
tratura há muitos anos, mas o mesmo não acontecia em outros Estados do 
Brasil; a Advocacia, embora em São Paulo não fosse admitida desde 1947 
(assim como no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais), o era, por exemplo, 
no Estado do Rio de Janeiro; também desde 1947, os Procuradores-Gerais 
eram, em São Paulo, escolhidos dentro da carreira (embora nomeados e 
demissíveis ad nutum); isso era diferente em outros Estados da Federação 
e no Ministério Público da União, cujo chefe Procurador-Geral de Justiça 
poderia ser escolhido fora da carreira.

Não havia comunicação e cooperação entre Ministérios Públicos e 
não havia trabalho em conjunto. Ministério Público Federal e Ministério 
Público Estadual não se somavam – essa situação é ainda mais proble-
mática, pois o Ministério Público Federal posteriormente atua em um 
processo no qual já houve atuação do Ministério Público Estadual. 

Sobre essas diferenças entre Ministérios Públicos, Dal Pozzo (2002, p. 
5), em entrevista, recorda-se:
 

A partir daí, eu [Antonio Araldo] e o Fleury começamos a percor-
rer todos os Estados do Brasil, passando uma semana, dez dias, 
em cada Estado. Procuramos levar uma mensagem propositiva 
sobre o Ministério Público, porque nos Estados do Norte, ou 
do Nordeste, o Ministério Público simplesmente não existia, ou 
melhor, existia apenas no papel – ninguém sabia nem o porquê 
estava atuando num processo, a não ser na área criminal, que 
é muito evidente. Mas, na área cível quase ninguém sabia nem 
mesmo o que estava fazendo. Encontramos situações fantásticas, 
como, por exemplo, o Presidente da Associação do Ministério Pú-
blico ser o Presidente da OAB! Isso ocorreu no Ceará. Eram coi-
sas incríveis! No Amazonas constatamos que os promotores não 
tinham a menor notícia do que o promotor tinha que fazer no 
cível. Enfim, fomos não só levar essa mensagem, como também 
deixar material escrito e, ainda, como que abrindo, franqueando 
a vinda desses colegas [...] para olharem um pouco como era o 
funcionamento do Ministério Público de São Paulo.

 E mais: havia uma vinculação muito forte da instituição com o Poder 
Executivo. Em São Paulo, a título de exemplo, o Ministério Público, antes de 
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1988, era apenas uma unidade de uma das Secretarias de Estado, no caso a 
Secretaria da Justiça. O Secretário de Justiça decidia o orçamento do Minis-
tério Público. Nomeações, promoções e remoções eram atos do Governado 
que deveriam passar pela Secretaria da Justiça. 

O Procurador-Geral era nomeado e demitido ad nutum e, em alguns 
Estados, era escolhido fora dos quadros da carreira, assim como ocorria no 
Ministério Público da União. Não havia garantias, não havia inquérito civil ou 
ação civil pública, e a atuação da instituição era modesta e dependente do 
Poder Judiciário. 

Plínio de Arruda Sampaio lembra que o Ministério Público era, na 
verdade, uma espécie de apêndice do Poder Executivo. 

Diante do quadro ora exposto é que se constatou a necessidade de se 
buscar a denominada consciência nacional de Ministério Público, ou seja, 
qual deveria ser o modelo ideal dessa instituição. 

Em meados de 1985, realizou-se um congresso em São Paulo para 
discutir o tema “Ministério Público e Assembleia Nacional Constituinte”. 

Muito foi produzido ali em termos de teses. As discussões envolveram, 
entre outras, questões como garantias, se o Ministério Público seria um 
órgão do Poder Executivo ou do Poder Judiciário, bem como as funções do 
Procurador-Geral. 

Paralelamente a esse congresso, a Confederação Nacional do Minis-
tério Público (CONAMP) enviou um questionário aos Promotores de todo 
o Brasil, que questionava a opinião de seus membros sobre as principais 
questões envolvendo o cerne da instituição. Uma equipe formada por 
Promotores de diversos Ministérios Públicos – composta por, dentre outros, 
Anísio Bispo dos Santos, do Mato Grosso do Sul; Antonio Araldo Ferraz Dal 
Pozzo, de São Paulo; Sérgio D´Andrea Ferreira, do Rio de Janeiro; Vladimir 
Giacomuzzi, do Rio Grande do Sul; e Antonio Bassi, do Paraná – conso-
lidou as principais ideias da classe sobre o tema Ministério Público, como 
a escolha do Procurador-Geral, se deveria ter mandato ou não, em qual 
capítulo da Constituição Federal o órgão deveria constar e quais seriam 
suas funções e garantias.

A partir daí, foi marcado um encontro para Curitiba, em junho de 
1986, para reunir pela primeira vez na história do Ministério Público todos os 
Presidentes de Associação e todos os Procuradores-Gerais. Todos os Estados 
enviaram representantes. 

O Estado de São Paulo enviou cerca de dez representantes a Curitiba, 
mas, dias antes, alguns de seus membros produziram algo importante 
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– a consolidação do que já havia sido sintetizado pela CONAMP (teses do 
congresso + questionários) com o anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, 
também conhecida por “Comissão dos Notáveis”, que igualmente havia feito 
um anteprojeto para o Ministério Público. São Paulo uniu a consolidação da 
CONAMP, as teses do congresso de São Paulo e o anteprojeto da Comissão dos 
Notáveis e fez o denominado anteprojeto síntese, porque o Ministério Público 
da União não queria ter o mesmo perfil do Ministério Público dos Estados, e 
isso poderia embaraçar algumas conquistas já existentes.

E São Paulo, segundo o relato de seus membros, foi para Curitiba com 
o anteprojeto síntese em mãos, por intermédio de cerca de dez pessoas que 
fizeram parte dessa comitiva, podendo ser citados Hugo Nigro Mazzilli, Walter 
Paulo Sabella, Antonio Araldo Ferraz Dal Pozzo, Cláudio Ferraz de Alvarenga, 
Luiz Antonio Fleury Filho, Paulo Salvador Frontini, Tilene Almeida de Moraes, 
Moacyr Antonio Ferreira Rodrigues, Antonio Augusto Mello de Camargo Ferraz, 
José Emmanuel Burle Filho, Pedro Franco de Campos e Renato Martins Costa. 

Assim, foi posta aos presentes uma questão preliminar – a votação do 
anteprojeto síntese resultante da consolidação aqui mencionada – como ponto 
de partida para as discussões sobre o ideal de Ministério Público. A questão 
preliminar foi votada, e os presentes aceitaram iniciar a discussão a partir da 
consolidação desse anteprojeto. Foram três dias de intensa discussão sobre 
diferentes aspectos, que resultaram na chamada Carta de Curitiba, como se 
recorda Hugo Mazzilli em entrevista concedida a Gunter Axt em 2002. 

A preocupação foi apresentar um anteprojeto, de obra da liderança 
nacional do Ministério Público, com o máximo de harmonia e resultado do 
consenso, para que os atores responsáveis pelo “corpo a corpo” ingressassem 
na Constituinte falando a mesma linguagem. 

Algumas matérias eram de fácil consenso – por exemplo, mesmas 
garantias do Poder Judiciário, independência funcional e irredutibilidade de 
vencimentos. 

No entanto, não havia consenso em outras questões polêmicas, como 
eleição para Procurador-Geral e também quanto à possibilidade ou não do 
exercício simultâneo da advocacia. 

Alguns não acreditavam na aprovação da Carta de Curitiba, o que, 
todavia, já era um grande avanço. Mas a Constituinte foi muito além dela – a 
Carta de Curitiba era considerada um sonho irrealizável. No entanto, o final 
foi vitorioso, pois a Constituição Federal de 1988 já delineava a instituição de 
forma muito superior à própria Carta de Curitiba.
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Por essa e outras razões, na opinião de alguns, como Araldo Dal 
Pozzo, logo a Carta de Curitiba tornou-se anacrônica, pois posteriormente 
conseguiu-se mais na Constituinte. 

2 A atuação concreta dos Promotores e Procuradores na ANC
Cabe aqui apontar como se deu a atuação concreta de representantes do 

Ministério Público na Assembleia Nacional Constituinte: como eram as idas até 
Brasília, quem eram os contatos no Congresso Nacional, que alianças fizeram, 
que propostas levaram para serem votadas, o que ganharam e o que perderam.

Plínio Arruda Sampaio, relator do anteprojeto da parte referente ao Minis-
tério Público, com a instalação da Constituinte, requisitou como seus assessores 
Luis Antônio Guimarães Marrey, Plínio Gentil e Claudio Brochetto, que haviam 
desenvolvido uma tese em um congresso da CONAMP sobre o Ministério Público. 
O trabalho de Plínio na ANC foi extremamente importante, pois consistiu na 
construção de alianças para permitir a aprovação de um texto que já havia sido 
discutido previamente pela classe que surgiu com a Carta de Curitiba.

Já se possuía, então, uma ideia do que deveria a Constituição Federal 
contemplar em termos de Ministério Público. Nesse aspecto, a Carta de Curitiba 
foi de grande valia porque, segundo Plínio de Arruda Sampaio (2002, p. 28): 

A verdade é a seguinte: a Constituinte não é o lugar das dis-
cussões teóricas, não há clima para isso, pois a velocidade e 
o sistema de negociação impedem a elaboração teórica. O im-
portante é o que está amadurecido na sociedade. O Ministé-
rio Público, por exemplo, teve esse êxito porque a idéia estava 
amadurecida na sociedade, porque os promotores nos diversos 
lugares do Brasil criaram uma hegemonia, por meio da ação de 
suas associações, de seus congressos, das suas teses, das suas 
publicações, da circulação de toda essa efervescência cultural e 
discursiva. Ora, os setores com amadurecimento conseguiram 
seu lugar na Constituinte. O que não estava alicerçado por uma 
hegemonia alcançou resultados mais pobres.

O momento mais importante, qual seja, o de acompanhar na Consti-
tuinte as reivindicações feitas pelos promotores, chegara. Para tanto, foi 
efetuada uma mobilização entre os membros de Ministério Público de 
diversos Estados, para que acompanhassem os trabalhos na ANC e manti-
vessem contato com os congressistas a quem tivessem algum acesso. No 
relato de Hugo Nigro Mazzilli (2002, p. 16):
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[...] Sob esse aspecto, o Ministério Público começou a fazer uma 
grande mobilização, já com vistas a se preparar para as reivin-
dicações que deveríamos fazer na Constituinte. Considero que 
todos os membros do Ministério Público estavam e se sentiam 
mobilizados.
Bom, foi nesse momento que começou mais diretamente o 
acompanhamento dos trabalhos na Constituinte. Todos os Es-
tados contribuíram muito para isso, porque, então, passou a 
haver mais harmonia, a partir de um texto básico aprovado por 
todas as lideranças do Ministério Público brasileiro. Em Brasília, 
os diversos Ministérios Públicos Estaduais se faziam presentes. 
Ficávamos direto lá, 24 horas por dia, todos os dias da semana. 
Desde a abertura dos trabalhos da Constituinte até mesmo de-
pois da promulgação da Constituição de 1988, havia membros 
do Ministério Públido, de praticamente todos os Estados, acom-
panhando os trabalhos parlamentares em Brasília.

Ainda que elaborado com base em um projeto de consenso, a tarefa 
de convencer o constituinte não era sobremaneira fácil. Primeiro, porque o 
constituinte raras vezes tinha algum conhecimento sobre a instituição Minis-
tério Público, a necessidade de garantias, prerrogativas, forma de investidura 
dos Procuradores-gerais, a consequência de uma ou outra escolha etc.. 
Segundo, porque se buscava junto ao constituinte a atribuição ao Ministério 
Público de uma feição até então inédita em âmbito nacional, que prometia 
maior rigidez no combate à corrupção, aos danos ao meio ambiente, entre 
outros, mediante o fortalecimento de instrumentos como o inquérito civil e 
a ação civil pública, o que poderia não agradar a alguns congressistas. 

O primeiro empecilho – o desconhecimento da instituição – foi 
superado com o corpo a corpo junto aos constituintes, mediante o auxílio 
de uma cartilha explicativa sobre o Ministério Público, que consistiu em 
um verdadeiro manual para os constituintes. O objetivo da publicação era 
mostrar aos constituintes a essência da instituição “Ministério Público”. A 
intenção, segundo os relatos orais observados, era mostrar ao congressista 
que o Ministério Público não é só aquele que processa criminalmente 
alguém – às vezes isso acontece, por ser preciso – mas também é aquele 
que defende o cidadão, que dá apoio às políticas públicas criadas pelo 
próprio Congresso. 

Já o segundo empecilho, qual seja, a atribuição ao Ministério Público 
de uma feição até então inédita em âmbito nacional e internacional, que 
prometia maior rigidez no combate à corrupção, aos danos ao meio 
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ambiente, entre outros, por meio de instrumentos como o inquérito civil 
e a ação civil pública, o que poderia não agradar a alguns políticos, foi um 
obstáculo mais difícil de ser superado. 

No comando direto dos trabalhos na Constituinte, Araldo Dal Pozzo 
(2002, p. 9) contou com a ajuda de colegas para, como dito por ele mesmo, 
“vender aquele peixe”, julgando inclusive se tratar de um “peixe difícil de 
vender, porque prometíamos fiscalização, controle, cadeia. Artigos difíceis 
de serem vendidos. Precisávamos ter muito engenho e arte para vender tais 
idéias”.

O Ministério Público contava com dois integrantes da instituição 
que ocupavam mandatos parlamentares, totalmente solidários no 
tocante à missão, como o gaúcho Ibsen Pinheiro, reconhecido por muitos 
como “dono de aguda inteligência e enorme capacidade de síntese e 
articulação”, que pertencia ao Ministério Público do Rio Grande do Sul; e 
Plínio de Arruda Sampaio, militante da esquerda, havia sido promotor de 
Justiça no Estado de São Paulo, cassado pelo regime militar, tendo sido 
ainda o primeiro relator da Subcomissão do Poder Judiciário e do Minis-
tério Público, assumindo, neste contexto, papel de negociador, dentre 
outros parlamentares não menos importantes nesse processo.

Assim, procurou-se desenvolver mecanismos internos de atuação, 
mediante contato com os congressistas – mapeamento e trabalho de 
inteligência – para que se possibilitasse explicar o que era o Ministério 
Público e por que aqueles tópicos do projeto eram importantes, a fim de 
vencer eventuais resistências. A propósito, Dal Pozzo (2002, p. 5) elucida: 

Essa evolução nasceu graças a uma discussão permanente 
que fazíamos, captando ideias, tendo ideias, mas buscando 
entender aquilo que circulava pelos corredores do Congres-
so e, em especial, as deficiências do regime democrático 
que se pretendia construir decorrentes de um sistema que 
inicialmente se pretendia parlamentarista e depois muda-
do para o presidencialismo. Essa foi uma brecha importan-
te que divisamos, pois essa metamorfose ocorreu no meio 
do caminho. Mas, de qualquer maneira, sempre que detec-
távamos um ponto fraco no estudo do mecanismo demo-
crático que se desenhava, quando sentíamos uma deficiên-
cia, encontrávamos uma maneira de colocar o Ministério 
Público no meio.
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Aquele rol de atribuições institucionais que estão na 
 Constituição, são, vamos dizer assim, o preenchimen-
to de lacunas nos sistemas de controle dentro do Estado 
 democrático que se procurava criar. […] Esse é um exemplo 
muito claro de como conseguíamos escrever essas coisas 
no texto da Constituição. Com o passar do tempo, essa 
idéia virou quase um hábito na Constituinte: na dúvida, 
coloca-se o Ministério Público. Mas, houve um momento 
em que tivemos que começar a cortar atribuições, porque, 
também, não dava para fazer tudo que queriam.
Enfim, foi essa a maneira pela qual conseguimos vender a 
idéia do Ministério Público, como sendo aquele que queria 
fazer o que, no Estado Brasileiro anterior, não se encontra-
va quem fizesse. Brincávamos que àquela época se dizia: 
“Vai reclamar para o Bispo!” [...] e nós queríamos ser esse 
“Bispo” [...] Quer dizer, a entidade, o braço da sociedade 
que recebe poder para fazer e faz. Essa foi a estratégia. A 
estratégia de conhecer as pessoas e de colocar as questões 
dentro do texto.

 Dessa maneira, as ideias sobre o Ministério Público passaram a 
ganhar força na Constituinte de tal forma que a própria Carta de Curitiba 
foi tida como ultrapassada. Surpreendentemente, a Assembleia Nacional 
Constituinte foi muito além dela. A autonomia administrativa e financeira, 
que não consta da Carta, é um dos aspectos desse avanço.

 Todavia, percebidas as deficiências do regime democrático, logo se 
inseria a figura do Ministério Público, de tal sorte que o rol de atribuições 
institucionais que se encontra na Constituição Federal é um preenchimento 
de lacunas nos sistemas de controle desse regime.

 Sabe-se que, de uma perspectiva histórica, o Ministério Público foi 
originalmente concebido para defender os interesses do Monarca. Porém, 
o que se pretendia na ocasião era dissociar definitivamente o Ministério 
Público da defesa dos interesses do Estado. A grande questão passou a ser 
o interesse social. Como consequência, “acabou sendo produzido um texto, 
vamos dizer assim, super avançado, como não há no mundo outro similar; 
nenhuma Constituição que tenha um texto sobre o Ministério Público tão 
avançado quanto esse” (DAL POZZO, 2002, p. 15). 

 Mas esse processo não foi fácil. Houve muitas resistências no 
caminho. A título de ilustração, apenas, veja-se um panfleto apócrifo distri-
buído na ANC sobre o projeto referente ao Ministério Público:
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Figura 1 – Panfleto apócrifo, distribuído por ocasião da Assembleia Constituinte.

Fonte: Nunes e Pondé (2008, p. 99).

Além das resistências de alguns congressistas, enfrentou-se, em 
determinados momentos, outros óbices dos Delegados de Polícia e da 
Magistratura acerca do texto pretendido pelo Ministério Público. 

As resistências dos Delegados de Polícia giravam em torno, principal-
mente, da questão da equiparação salarial, da paridade e do controle externo. 
A classe policial pretendia ver seus vencimentos equiparados aos dos Promo-
tores de Justiça, o que sempre foi rechaçado por essa classe, pois seriam 
inevitavelmente diminuídos ao longo do tempo. Ao final, conseguiu-se afastar 
essa equiparação do texto constitucional. Outra resistência com relação a essa 
classe foi a questão do controle externo da atividade policial, afeta ao Minis-
tério Público, que sofreu grande resistência dos Delegados de Polícia.

Com a Magistratura, também houve algumas questões que separavam 
as classes. Uma delas era a equiparação de vencimentos pretendida pelo 
Ministério Público – e rechaçada pelos Juízes. Outro ponto de atrito foi a 
questão do Juizado de Instrução, que transformava os Delegados de Direito 
em Juízes de Instrução, o que era inaceitável pelo Poder Judiciário. Ao final, 
houve um consenso entre as instituições, e a resistência à equiparação foi 
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abandonada pelo Judiciário. Com isso, a ideia dos Juízes de Instrução foi 
abandonada pelo Ministério Público, passando a andar as duas instituições 
de maneira mais afinada. 

 Com relação aos pontos de atrito com o Poder Executivo, pelos 
atores que participaram desse processo, foi apontado apenas um: a questão 
da nomeação do Procurador-Geral, que o Executivo nunca abriu mão – e, 
ao final, saiu vencedor. A ideia do Ministério Público era a de acabar com 
essa ingerência na instituição, o que enfrentou grande resistência do Poder 
Executivo, que queria tanto nomear como demitir o chefe desse órgão. Ao 
final, restou aprovado que o Procurador-Geral seria nomeado pelo Executivo 
(o que não era desejado pela classe), mas dentre integrantes da instituição, 
com mandato por prazo certo, sem possibilidade de demissão, o que minimi-
zaria a ingerência do Executivo. 

 Ao final, os trabalhos da Constituinte sofreram um revés. No decorrer 
de todo o processo – não apenas no que tange ao Ministério Público – 
mostraram-se inegáveis as conquistas que os setores de esquerda estavam 
angariando, o que acabou por provocar uma reação – por intermédio do 
denominado “Centrão”, que repercutiu também nas conquistas até então 
obtidas pelo Ministério Público. Nos dizeres de Mazzilli (2011, p. 15): 

Surgiu uma reação inesperada para nós; talvez para políticos mais ex-
perientes isso não fosse surpresa, mas para o Ministério Público foi, 
porque, de uma hora para outra, tudo o que nós tínhamos feito, tudo 
o que nós tínhamos conseguido fosse aprovado até ali, tudo aquilo 
para o qual nós tínhamos trabalhado e tudo o que tínhamos obtido 
com muito sacrifício, acabou sendo retirado do texto, por força do 
substitutivo oferecido pelo movimento conhecido como “Centrão”, 
ou seja, um novo texto, fruto da reação dos Constituintes ligados a` 
posição mais conservadora. Todo aquele enorme esforço parecia ruir 
para nós: tínhamos vencido as oposições dentro do próprio Ministério 
Público; tínhamos vencido as resistências dos parlamentares, tínha-
mos conseguido inserir diversos dispositivos de inegável importância 
para as garantias institucionais nos textos das comissões anteriores – 
e, depois, aconteceu que de uma hora para outra o movimento polí-
tico conhecido na época como “Centrão” virasse tudo. Um grupo de 
parlamentares conservadores, e, em certos pontos até reacionários, 
elaborou um novo anteprojeto para todos os trabalhos constituintes, 
e derrubou, com uma só penada, todo o texto que já tinha sido elabo-
rado até ali, propondo um substitutivo global.
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Por força desse substitutivo apresentado, o Plenário estava para aprovar 
o texto do “Centrão”, apenas com modificações referentes a destaques. 
Esse projeto para o Ministério Público era péssimo. Nesse momento, havia 
algumas alternativas: aguardar a aprovação do texto apresentado pelo 
“Centrão”, que representava um retrocesso em relação a tudo que foi conse-
guido, ou então procurar algum parlamentar para apresentar um destaque, 
que, na realidade, deveria praticamente reformar todo o capítulo referente 
ao Ministério Público. Havia o risco de “cair” o texto do “Centrão” e nada 
restar ao Ministério Público, o que seria ainda pior, porque a instituição seria 
tratada pelo legislador infraconstitucional. 

Os atores envolvidos, então, optaram por apresentar o destaque. 
Aconteceu o pior: o texto do “Centrão” foi “derrubado”, e o Ministério Público 
ficou sem nada. Nesse momento, nos dizeres de Mazzilli (2011, p. 16): 

E parlamentares nossos aliados apresentaram o destaque e 
foi derrubado o texto do “Centrão” [...] e ficamos sem nada. 
Aí, passamos a articular com as lideranças políticas o texto 
que entendíamos viável àquela altura, ou seja, a conciliação 
de todo o material que até então tinha sido produzido: a Car-
ta de Curitiba, o anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, o 
anteprojeto de Arruda Sampaio, o texto do relatório de Ber-
nardo Cabral, anterior ao “Centrão”, e o texto do “Centrão” 
[...] Pegamos tudo, fizemos os melhores ajustes possíveis 
dos princípios, das funções, das garantias, de tudo, enfim, e 
tentamos ainda conciliar a posição dos vários Constituintes 
que já tinham apresentado diversos destaques específicos 
na parte do Ministério Público. E conseguimos. Os destaques 
foram aglutinados por emenda conjunta coordenada pelo 
Ibsen Pinheiro, pelo Theodoro Mendes, pelo Fábio Feldman, 
pelo Carlos Vinagre, pelo Jalles Fontoura [...] Havia outros 
parlamentares, mas estou falando de memória [...] Fizemos 
isto e fomos aguardar a decisão do Plenário da Constituin-
te, pois a aprovação dos destaques tinha de ocorrer em Ple-
nário. E, finalmente, o novo texto referente ao Ministério 
Público foi aprovado! Eu estava em Brasília naquele dia, es-
tava no Congresso e eu assisti à votacão. Foi uma votação 
emocionante, porque era todo um trabalho de gerações de 
Ministério Público que estava lá em jogo naquele momento, 
e o resultado iria orientar o trabalho da Instituição por mui-
tos anos para o futuro.
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 Esses foram, portanto, os principais aspectos que permearam o 
processo da atuação concreta dos representantes do Ministério Público na 
Assembleia Nacional Constituinte, até a aprovação final do texto.

3 Vitórias e derrotas
Neste tópico, serão elencadas, de modo sucinto, as principais 

vitórias e derrotas do Ministério Público na Assembleia Nacional Consti-
tuinte, bem como apresentada a avaliação feita pelos principais atores 
desse processo sobre o texto final da Constituição Federal de 1988, em 
termos de mudanças no Ministério Público. 

Como já visto, desde 1985 já se falava na Assembleia Nacional 
Constituinte e, até então, duas grandes questões dividiam o Ministério 
Público: o exercício da advocacia e a forma de escolha do Procurador-
-Geral. Ambas as questões representavam pontos de divergência dentro 
da própria instituição.

A advocacia era um forte ponto de resistência. Na prática, ser um 
“Promotor-advogado” significava manter uma concorrência desleal com 
os demais Advogados, visto que as atribuições se confundem em uma só 
pessoa, de Promotor – e, portanto, agente político – e de Advogado. Nas 
palavras de Dal Pozzo (2002, p. 2002):

[...] vários Ministérios Públicos Estaduais e o Ministério Público 
Federal conservavam o direito de exercer a advocacia. Promo-
tores, Procuradores, todos advogavam. E nós defendíamos ar-
dentemente a bandeira da não-advocacia, porque, por todos 
os títulos, ela, evidentemente, não se justificava. Hoje, olhando 
para trás, e faz tão pouco tempo, não podemos nem imaginar 
que se cogitava uma coisa tão absurda como essa. No entanto, 
era uma luta tremenda entre os que queriam conservar esse 
direito e os que, como nós, eram contra. 

Mais do que isso, na prática, o exercício da advocacia representaria 
“desequiparação” – de certa forma ilegítima – com a Magistratura. Não há 
razão para o Promotor receber o mesmo que o Juiz e poder simultanea-
mente advogar, pois, ao exercer a advocacia, já complementaria sua renda. 
Ademais, o Promotor é prestigiado na comarca em que atua e possuiria um 
relevante diferencial competitivo. Os Estados que conquistaram a equipa-
ração de vencimentos com a Magistratura foram aqueles que renunciaram 
ao direito de advogar. 
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Já no assunto referente ao exercício da advocacia, ganhamos 
bonito. Não tinha efetivamente nenhum sentido um promotor, 
que é uma autoridade pública, entrar numa Vara como auto-
ridade num dia e entrar como postulante no outro. Isso não 
tinha propósito, pois a vantagem sobre o colega advogado era 
brutal, pois enquanto um tem, ao despachar, lugar cativo junto 
ao juiz, o outro só entra em contato com o magistrado no dia da 
audiência. (SAMPAIO, 2002, p. 10)

O Rio de Janeiro foi ferrenho defensor do direito à advocacia, por inter-
médio de Sérgio D’ Andrea Ferreira, jurista, Procurador de Justiça, dono de 
uma banca de advocacia de renome e professor de Direito Administrativo, 
que na oportunidade da Carta de Curitiba fez uma defesa apaixonada da 
possibilidade de advocacia por membros do Ministério Público (MAZZILLI, 
2002, p. 10).

Já na aprovação da Carta de Curitiba, muito foi discutido acerca da 
possibilidade ou não do exercício da advocacia por Promotores. Ao final, 
a classe assumiu o compromisso de defender, junto à ANC, a vedação da 
advocacia. No entanto, alguns Promotores defensores dessa prerrogativa 
insistiram em manter essa possibilidade na Constituição Federal, mesmo 
contra o que havia sido decidido pela classe em Curitiba. E, em sentido 
contrário, aqueles que entendiam serem incompatíveis tais funções defen-
deram seu posicionamento perante os congressistas. Ao final, o embate foi 
vencido da seguinte forma: por um lado, assegurou-se a equiparação de 
vencimentos dos Promotores de Justiça aos dos membros do Poder Judiciário 
e, por outro, instituiu-se a proibição do exercício da advocacia. 

Outra questão polêmica versou sobre a escolha do Procurador-Geral. 
Nesse aspecto, assegura Araldo dal Pozzo (2002, p. 25), não houve avanços, 
pois “foi um ponto em que não conseguimos avançar como queríamos, 
porque nossa ideia era terminar com essa interferência do Executivo na 
nomeação”.

Além disso, o perfil autônomo e independente do Ministério Público 
relevou ser uma ameaça à classe política, como anota Dal Pozzo (2002, p. 
28): “percebi que os políticos somente não tiram o Ministério Público do 
texto da Constituição porque não têm condições políticas para fazerem isso; 
mas ninguém gosta do Ministério Público”. 

Essa ingerência do Executivo praticamente acabou no texto consti-
tucional, de forma que cabe ao chefe desso Poder apenas a nomeação do 
Procurador-Geral. No entanto, essa ingerência restou suavizada pelo fato 
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de que o escolhido deveria ser integrante da carreira (antes esse requisito 
não existia, qualquer um poderia ser nomeado chefe do Ministério Público); 
deveria ser integrante de uma lista tríplice escolhida pela instituição e teria 
mandato de dois anos (o que representou um avanço, uma vez que em 
muitos Ministérios Públicos o Procurador-Geral era demissível ad nutum 
pelo Governador). 

Outro embate digno de nota foi a possibilidade ou não de os Promo-
tores de Justiça exercerem atividade político-partidária. Alguns eram 
favoráveis a essa possibilidade; outros, contra. Ao final, venceu uma posição 
intermediária: somente aqueles Promotores que ingressaram antes de 1988 
poderiam exercer tal atividade.

Segundo Plínio de Arruda Sampaio (2002, p. 7), a sua única derrota 
foi aquela que proibia ao Promotor o exercício da atividade político-parti-
dária. Para ele, deveria permanecer a incompatibilidade de funções. Até a 
Constituição de 1988, ficou estabelecido o meio termo, havia a chamada 
“classificação em Quadro Especial”, que, ao poucos, eliminaria a atuação 
político-partidária dos Promotores.

A propósito, creio que, em nosso capítulo, fui derrotado ape-
nas em um ponto, aquele que vedava ao promotor a atividade 
político-partidária, tema pelo qual me bati, por um compromis-
so moral, já que era deputado e entendia ser inconveniente o 
acúmulo de funções. Eram outros tempos, o Brasil era outra 
coisa, o Ministério Público era das poucas reservas morais e 
intelectuais de que dispúnhamos. Mas a razão real da oposi-
ção à minha emenda não era essa. Uma vez perguntaram-me: 
“Você quer cassar o Ibsen Pinheiro?” – pois o Ibsen era Promo-
tor Público – ao que respondi: “Não se trata de cassar Fulano 
ou Beltrano, mas de uma questão de princípios” Mas eu perdi, 
no voto, e surgiu aquela norma... Como se chama? Memorial 
– GA: A classificação em Quadro Especial, não é? Entrevistado: 
Sim, a turma do Quadro Especial, que vai acabando, acabando, 
acabando e, finalmente, vai valer o outro princípio. (SAMPAIO, 
2002, p. 7)

Outro tema polêmico era o controle externo da atividade policial. 
Inicialmente, Plínio Sampaio (2002, p. 22) pretendia um controle mais 
amplo, pois, sendo o Ministério Público o titular da ação penal, era justo 
que a Polícia investigativa pertencesse à instituição, sendo-lhe inteiramente 
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subordinada, uma vez que a Polícia é a responsável por preparar as primeiras 
evidências para que o Ministério Público se mobilize e ingresse em juízo. 

 Sob outro aspecto, no tocante às teses extremistas, Plínio (2002, p. 
22) seguia a orientação de que, em que pesem as circunstâncias históricas, 
avanços muito proeminentes – para os quais o país não tinha preparo – 
resultariam em letra morta na Constituição, ao passo que construções 
ponderadas seriam posteriormente estendidas pela jurisprudência e 
pela lei infraconstitucional. “Enfim, muitas coisas terminaram entrando 
na Constituição por causa desse quadro circunstancial de vacilação das 
elites dominantes. As elites estavam desprovidas de lideranças fortes” 
(SAMPAIO, 2002, p. 22).

 Houve ainda a ideia do ombudsman, que havia surgido na Confe-
deração Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), pois se intentava criar 
um Ouvidor-Geral da República. Plínio de Arruda Sampaio (2002, p. 24) 
salienta que, no entanto, “um ouvidor demandaria uma burocracia para 
chegar nele que inviabilizaria sua função”.

Memorial – RVS: E essa função de ombudsman o Ministério Pú-
blico já desempenhava empiricamente. 
Entrevistado [PLÍNIO]: Sem dúvida, há muito tempo. Enfim, esta 
proposta não prosperou. O próprio Dom Vicente concluiu que 
não daria certo. Num ou noutro documento da CNBB chegou a 
sair alguma “coisinha” defendendo a proposta, mas no cômpu-
to geral, não teve peso decisório. (SAMPAIO, 2002, p. 24)

 Houve, assim, um movimento forte da sociedade para a criação da 
figura independente do ombudsman, similar à dos países escandinavos. Essa 
proposta desejava uma instituição independente para exercer tais funções. 
Ao final, o Ministério Público acabou por absorver essa demanda. 

 Essas foram as principais questões discutidas no âmbito da ANC, 
que resultaram em derrotas ou vitórias para a instituição. Ao final, os atores 
participantes desse processo, em geral, avaliam positivamente o texto consti-
tucional, que representou um avanço para a Instituição e para a sociedade. 
Poucas foram as derrotas sofridas pela Instituição, destacando-se, entre elas, 
a escolha do Procurador-Geral pelo chefe do Poder Executivo, o que ainda 
representa certa ingerência na Instituição e a possibilidade de aqueles que 
ingressaram nos quadros do Ministério Público antes de 1988 exercerem 
atividade político-partidária. 
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 Sobre o saldo de todo esse processo, bem sintetiza Mazzilli (2010): 

O que me parece ter sido o principal saldo foi o seguinte: o 
Ministério Público saiu da Constituição de 88 com um per-
fil totalmente novo. Organizado num Capítulo à parte, não 
foi erigido a um Poder de Estado, embora tenha todas as 
garantias de Poder; teve suas principais funções e garan-
tias institucionais reconhecidas pelo próprio Constituinte. 
Principalmente, o Ministério Público brasileiro veio a ter 
delineado um novo papel na sociedade, e essa foi a razão 
pela extrema mudança de atuação pela qual a Instituição 
tem passado a partir de então, em razão do que está de-
sempenhando funções muito mais ativas e eficientes no 
combate ao crime organizado, na defesa do meio ambien-
te, no combate à improbidade administrativa e no zelo de 
direitos constitucionais.

4 Por que um texto constitucional tão avançado?
 É inquestionável a mudança na feição do Ministério Público com o 

advento da Constituição de 1988. Como já apontado linhas atrás, na obser-
vação de Mazzilli (2011), o Ministério Público teve o grande mérito de desejar 
uma nova feição com a Constituição de 1988. Nenhuma outra instituição 
ligada à Justiça mudou tanto. A magistratura, a advocacia, os Delegados de 
Polícia, todas essas classes mantiveram mais ou menos sua mesma feição, 
com algumas poucas modificações. 

 Na sempre lúcida observação de Mazzilli (2011), em entrevista 
concedida ao Memorial do MP/SP: 

O Ministério Público teve o mérito, a meu ver, de ter senti-
do isto, de também ter querido mudar, e, verdade seja dita, 
o Ministério Público realmente foi a única instituição ligada 
à Justiça que realmente quis mudar de forma efetiva. Veja 
que, depois da Constituição de 1988, a Magistratura conti-
nuou praticamente como era; não me refiro à sua estrutura 
organizacional ou a aspectos secundários, mas sim quero 
dizer que a estrutura filosófica da Magistratura não mudou. 
Por sua vez, a Advocacia não mudou seus princípios ou sua 
filosofia a partir de 1988. Mas, antes de 88 e depois de 88, 
são dois Ministérios Públicos diferentes. Estávamos, pois, 
vivendo esse período de fim de ditadura militar; já havia 
começado a abertura política, e o Ministério Público vinha 
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buscando novas atribuições, mais espaço para atuação, 
funções de cunho mais social, e não apenas funções mera-
mente interventivas ou processuais.

Assim, de fato, ao se olhar para o Ministério Público antes e depois 
da Constituição Federal, podem-se notar duas instituições completamente 
diferentes. Linhas atrás, já se demonstrou como se deu esse processo para 
aprovação de um texto constitucional revolucionário e único no mundo. 
Agora, resta questionar como foi possível a aprovação de um texto com 
essas características na ANC, texto esse tão avançado ao final que, como já 
salientado, superou até mesmo as expectativas da própria classe.

Para explicar a aprovação de um texto que atribui ao Ministério Público 
funções que extrapolam a persecução penal, algumas teses são levantadas, 
quais sejam: a) a de que os constituintes não possuíam a dimensão exata 
do que estavam aprovando; b) a de que o lobby dos Promotores foi muito 
forte e “enganou” os parlamentares; c) a de que a aprovação se deu graças a 
um aspecto conjuntural decorrente da própria ANC, que reflete um contexto 
histórico-político favorável. 

Passa-se, a seguir, a analisar as referidas teses. 
A afirmação de que os congressistas foram “enganados” em razão de 

um forte lobby não se sustenta. Primeiro, porque, se havia lobby da Confede-
ração Nacional do Ministério Público (CONAMP), houve, igualmente, lobby 
de outras classes ligadas à Justiça – por exemplo, Associações de Magistrados 
e de Delegados de Polícia. Assim, se todas as instituições fizeram lobby, por 
que foi o Ministério Público que recebeu as maiores modificações? Nesse 
caso, a questão da pressão de classe não explica, por si só, a aprovação do 
texto constitucional. 

De fato, percebe-se, como explanado linhas atrás, que o papel da 
CONAMP foi extremamente eficaz, na medida em que ofereceu ao consti-
tuinte um projeto resultante do consenso entre os membros da classe, 
consubstanciado pela Carta de Curitiba, e desenvolveu um trabalho de 
minucioso acompanhamento das discussões e das votações na ANC. 

No entanto, apenas essa pressão não seria suficiente para fazer aprovar 
um texto constitucional como o que se viu ao final. 

Ao final, percebe-se que foi possível “vender o peixe” justamente 
porque as propostas não tratavam de uma visão meramente corporativista, 
mas sim de atribuições e garantias postas para defender a lei, conforme se 
observa a seguir:
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A Constituinte é uma transação, com a maioria dos deputados 
representando setores muito corporativos. Quando um grupo 
surgia com uma pretensão clara e bem articulada, o outro lado, 
caso a proposta não interferisse no seu campo de interesses 
mais diretos, preferia agradar ao relator, a fim de contar em 
seguida com a boa vontade do mesmo em alguma questão cor-
porativa mais específica. (SAMPAIO, 2002, p. 26-27)

No tocante à aprovação do texto, para Fábio Kerche (2010, p. 9), o que 
se discute é o motivo que levou os constituintes de 1987-1988 a optarem 
pelo modelo de Ministério Público que se conhece hoje. Isso porque, no 
Direito Comparado, a instituição brasileira é notadamente distinta daquela 
que se verifica na maioria dos países democráticos. Na visão do autor:

[...] verificou-se, de fato, uma eficiente organização da Con-
federação Nacional do Ministério Público que ofereceu aos 
constituintes uma proposta em forma de texto constitucional 
(a “Carta de Curitiba”) sobre a inclusão do parquet na Consti-
tuição e desenvolveu um trabalho de acompanhamento junto 
às discussões constituintes (lobby) que se mostrou eficaz. Por 
outro, houve relativa facilidade para esse lobby operar “ven-
dendo” aos constituintes a ideia da importância da criação de 
um agente não político – ou pelo menos, não político partidá-
rio – responsável pela defesa de interesses da sociedade. Essa 
relativa facilidade se deve a um aspecto conjuntural e a carac-
terísticas de cultura política. (KERCHE, 2010, p. 9)

O aspecto conjuntural consiste no fato de que os trabalhos da Assem-
bleia Nacional Constituinte se deram em um período pós-ditadura, por isso, 
buscava-se uma democratização, ou seja, um fortalecimento institucional 
em contraposição ao regime militar. Tanto é verdade que se observaram, no 
Texto Constitucional, vários aspectos com esse viés, citando-se, exemplifica-
tivamente, a ampliação dos direitos coletivos e a instituição do referendo e 
do plebiscito. Nesse sentido:

A turma de São Paulo tinha uma delegação forte de negociado-
res na Constituinte, composta, entre outros, pelo Fleury, pelo 
Araldo Dal Pozzo, pelo Hugo Mazzilli [...] O Sabella [...] Consul-
tei, também, outros juristas, com os quais tenho uma estreita 
ligação, tais como o Geraldo Ataliba, o Zé Afonso, o Luiz Antô-
nio, o Luís Antônio Bandeira de Melo, o Fábio Comparato. São 
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todos grandes constitucionalistas. Manifestando consideração 
pelo capítulo, disseram-me: “Isto precisa ser feito!”. Trata-se, 
creio, de uma inovação constitucional, com a criação quase de 
um outro Poder. Parece-me que este aspecto não chegou a ser 
ainda estudado com vagar, pois a doutrina dos três Poderes afi-
gura-se tão poderosa, tão ortodoxa... Talvez seja o passo agora 
a ser dado, isto é, a constitucionalização total do Ministério Pú-
blico. (SAMPAIO, 2002, p. 8)

 Assim, pode-se afirmar que os congressistas não foram “enganados” 
sobre o que o Ministério Público pretendia fazer inserir na Constituição Federal, 
tampouco foi obra de lobby dos Promotores – todas as classes o fizeram. 

 Foi, sim, resultado de um momento conjuntural histórico-político 
vivido pelos constituintes – estavam vivendo o fim da ditadura militar iniciada 
em 1964 e havia uma expectativa da sociedade (e dos congressistas) de uma 
mudança política e institucional no país, o que favoreceu a aprovação de um 
texto constitucional progressista, inclusive na parte referente ao Ministério 
Público, daí a explicação para a aprovação de um texto constitucional tido 
como progressista. 

Conclusão
O presente artigo teve por escopo perscrutar as informações dispo-

níveis sobre a atuação de atores do Ministério Público na Assembleia 
Nacional Constituinte. A se considerar o advento de comemoração dos 30 
anos da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, 
denominada “Constituição Cidadã”, e que, nesse período, o Ministério 
Público brasileiro desenvolveu uma feição única no espectro mundial, em 
muito resultado do quanto preconizado no texto constitucional, tornou-se 
útil, neste momento, trazer à colação informações já disponíveis, notada-
mente entrevistas, o que permitiu registrar a preparação, a atuação e as 
conquistas do Ministério Público na ANC e, ao final, o desenho constitu-
cional obtido. 

Assim, procurou-se obter informações, notadamente de fontes 
orais, sobre a agenda do Ministério Público para a ANC, as pessoas que se 
mobilizaram nestes trabalhos, os candidatos procurados, como se deu essa 
abordagem e quem eram os principais contatos no Congresso Nacional. 
Também se investigou sobre as alianças firmadas, as propostas levadas para 
votação, as vitórias alcançadas evas derrotas decorrentes dessa atuação. 
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Ao final, perscrutou-se sobre a avaliação do texto final da Constituição de 
1988 por esses atores e como foi possível a aprovação no Congresso. 

A partir do início do fim do governo militar, e com o advento de uma 
promessa de uma nova ordem constitucional, o Ministério Público percebeu 
a necessidade de não assistir a esse processo de maneira estanque. As 
lideranças nacionais do Ministério Público se aperceberam de que essa 
nova ordem constitucional deveria ser proposta com base nas reflexões 
geradas pela própria Instituição. Os Promotores decidiram participar ativa-
mente da construção dessa nova feição do Ministério Público. 

A atuação da CONAMP e de diversos membros do Ministério Público 
foi decisiva para esse processo, aliada à conjuntura histórico-política viven-
ciada naquele momento. Inquestionável é a mudança na feição do Ministério 
Público com o advento da Constituição de 1988. Como já apontado linhas 
atrás, na observação de Mazzilli, o Ministério Público teve o grande mérito 
de desejar uma nova feição com a Constituição de 88. Nenhuma outra 
instituição ligada à Justiça mudou tanto. A magistratura, a advocacia, os 
Delegados de Polícia, todas essas classes mantiveram mais ou menos sua 
mesma feição, mas com algumas poucas modificações, diferentemente do 
que ocorreu com o Ministério Público neste momento histórico. 

Conclui-se, portanto, que a aprovação do texto constitucional 
referente ao Ministério Público deveu-se a dois fatores preponderantes, 
quais sejam, a organização da Instituição para levar um projeto de consenso 
ao constituinte, consubstanciado na denominada “Carta de Curitiba”; e 
o momento conjuntural histórico-político, representado pelo desejo do 
constituinte, em um período pós-ditadura, de fomentar a consolidação de 
uma instituição democrática forte em contraposição ao regime militar.

COMPLOIER, M. The Public Prosecution Office and the National Constituent 
Assembly: the origins of an innovative text. Justitia, São Paulo, v. 207, p. 
257-279, Jan./Jun. 2016.

• ABSTRACT: After the celebration of the 25th anniversary of the Consti-
tution of the Federative Republic of Brazil, called “Constitution Citizen”, 
and because of in this period, the Brazilian Government Agency for 
Law Enforcement has developed greatly a unique feature in the global 
spectrum as recommended in the constitutional text, it is useful, at this 
point to bring into play information already available, especially interviews 
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in order to obtain a general idea of how was the preparation, performance 
and achievements of the Public Prosecution Office in the National Consti-
tuent Assembly (NCA) and at the end, the constitutional design obtained 
in order to question how it was possible to approve such an advanced text, 
able to exceed even the expectations of the class itself.

• KEY WORDS: Constitution. National Constituent Assembly (NCA). Brazilian 
Public Prosecution Office. Origins. 

Referências
CARTA DE Curitiba. 1986. Disponível em: <http://www.conamp.org.br/Acesso% 
20Pblico/Congresso%20Nacional%20do%20MP%20-%20Cartas%20PDF/Carta%20
de%20 Curitiba.pdf>. Acesso em: 4 maio 2014.
DAL POZZO, A. A. F. Antonio Araldo Ferraz Dal Pozzo: depoimento. [9 de maio 
de 2012]. São Paulo. Entrevista concedida ao Memorial do Ministério Público 
do Rio Grande do Sul com a participação do Procurador de Justiça Ricardo 
Vaz Seelig.
KERCHE, Fábio. O Ministério Público e a constituinte de 1987/88. In: SADEK, 
M. T. A. (Org.). O sistema de justiça. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de 
Pesquisas Sociais, 2010. Disponível em: <https://static.scielo.org/scielo-
books/59fv5/pdf/sadek-9788579820397.pdf>. Acesso em: 12 maio 2014. 
MAZZILLI, H. N. Hugo Nigro Mazzilli: depoimento. [21 de novembro de 2011]. São 
Paulo. Entrevista concedida a Dr. Alexandre Rocha Almeida de Moraes, Dra. Ieda 
Casseb Casagrande Bignardi, Dr. Ruy Alberto Gatto e Dr. Walter Paulo Sabella.
______. Hugo Nigro Mazzilli: depoimento. Depoimento. [12 de junho de 
2002]. Entrevista concedida ao historiador Gunter Axt. 
______. A carta de Curitiba e a Constituinte. Disponível em: <http://www.
mazzilli.com.br>. Acesso em: 10 mar. 2015. 
______. Introdução ao Ministério Público. São Paulo: Saraiva, 2002.
NUNES, W.; PONDÉ, R. (Orgs.). Memória do Ministério Público em Goiás. 
Goiânia: Instituto Centro-Brasileiro de Cultura, 2008. 
SABELLA, Walter Paulo. A história do Ministério Público: algumas lutas e 
passagens. Brasília, Escola Superior do Ministério Público, 2002.
______. Ministério Público, 25 anos depois: depoimento. [setembro de 
2013]. Entrevista concedida à Revista Tribuna do Direito (TD). Revista Tribuna 
do Direito, São Paulo, 2013. 



279Doutrina do Ministério Público / The Public Prosecutor’s Office Doctrine

SABELLA, Walter Paulo. O MP na Constituinte da CR/88. Carta Forense, 1o jul. 
2008. Disponível em: <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/entrevis-
tas/o-mp-na-constituinte-da-cr88/1850>. Acesso em: 9 maio 2012. 
SAMPAIO, P. A. Plínio de Arruda Sampaio: depoimento. [7 de agosto de 
2002]. São Paulo. Entrevista concedida ao historiador Gunter Axt (GA) e ao 
Procurador de Justiça Ricardo Vaz Seelig.





MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS 
JURISPRUDÊNCIA COMENTADA

MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS 
JURISPRUDÊNCIA COMENTADA





283Manifestações Processuais - Criminal

Conflito negativo de atribuição – Lesões corporais culposas na 
direção de veículo automotor agravadas (em concurso formal) – 
Pena máxima que supera o limite de competência ratione materiae 
do Juizado Especial Criminal – Eventual cabimento de transação 
penal – Irrelevância quanto à definição da competência e, reflexa-
mente, da atribuição funcional – Atribuição da douta promotora 
de justiça criminal

1.  Segundo  se  apurou,  o  investigado  conduzia  veículo  automotor 
e, por  imprudência, colidiu com motocicleta na qual havia duas pessoas, 
tendo ambas sofrido lesão corporal.

2. O autor, ainda, deixou de prestar socorro aos ofendidos, sendo-
-lhe possível fazê-lo sem risco pessoal. A conduta se amolda, portanto, ao 
tipo previsto no art. 303, parágrafo único, c.c. 302, § 1o, III, ambos do Códi-
go de Trânsito Brasileiro, praticado por duas vezes, em concurso formal (CP, 
art. 70, caput, 1a parte), sendo, por isso, de competência do Juízo Criminal.

3.  Destaque-se  que  doutrina  e  jurisprudência  firmaram  entendi-
mento no sentido de que as causas de aumento de pena devem ser consi-
deradas em conjunto com a sanção prevista em abstrato para se verificar a 
possibilidade de aplicação dos institutos da Lei no 9.099/95.

4. Bem por isso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 
Justiça aprovaram súmulas vedando a suspensão condicional do processo em 
casos de concurso de crimes em que a pena mínima, em abstrato, exceda um 
ano (súmulas no 723 do STF e no 243 do STJ). O mesmo raciocínio deve ser ado-
tado em relação ao conceito de infração de menor potencial ofensivo. Nesse 
sentido, já decidiu esta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme se nota, entre 
outros, no Protocolado no 20.546/10- PGJ/SP, cuja ementa se transcreve: 

“EMENTA:  CONFLITO NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÃO.  LESÃO  COR-
PORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CTB, 
ART. 303). INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, 
SALVO QUANDO PRESENTE ALGUMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS LE-
GAIS DE AUMENTO DE PENA, FUNDADAS NO PARÁGRAFO ÚNI-
CO DA DISPOSIÇÃO. VÍTIMA COLHIDA QUANDO ATRAVESSAVA 
A FAIXA DE PEDESTRES. EXASPERANTE CONFIGURADA. INCOM-
PETÊNCIA  RATIONE MATERIAE DO  JUIZADO  ESPECIAL  CRIMI-
NAL. ATRIBUIÇÃO AFETA AO DOUTO SUSCITADO”.
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5. Obtempere-se, ainda, que a possibilidade de outorga de transação 
penal, lastreada no art. 291, § 1o, do CTB, não importa, de per si, na compe-
tência do Juizado Especial Criminal, que observa o critério cogente descrito 
no art. 61 da Lei no 9.099/95.

6.  De  ver  que  há  outros  casos  de  possibilidade  de  formulação  de 
proposta da mencionada medida despenalizadora fora do Juizado Especial, 
como, por exemplo, na hipótese de conexão com infração de competência 
do Juízo Comum ou Júri, nos termos do que preceitua o art. 60, parágrafo 
único, da Lei no 9.099/95.
Solução: conhece-se do conflito para declarar que a atribuição  incumbe à 
Douta Suscitada.

Márcio Fernando Elias Rosa
Procurador-Geral de Justiça – SP ___________________________________

Protocolado no 63.018/15
Autos no 0044824-13.2011.8.26.0405 - MM. Juízo da 4a Vara Criminal da Co-
marca de Osasco
Suscitante: 19o Promotor de Justiça de Osasco
Suscitada: 18o Promotor de Justiça de Osasco

CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO

Assunto: divergência quanto ao enquadramento dos  fatos  com  reflexo na 
atribuição funcional

Cuida-se de investigação penal instaurada visando à apuração da su-
posta prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo auto-
motor seguida de omissão de socorro, por duas vezes – em concurso formal 
(art. 303, parágrafo único, c.c. art. 302, § 1o, III, ambos da Lei no 9.503/97, na 
forma do art. 70, caput, 1a parte, do CP) cometidos, em tese, por S. J. de A. 
em face de A. R. L. e F. F. A. dos S.

Concluídas as providências de polícia judiciária, a Douta Promotora 
de Justiça Criminal, pautando-se no art. 291, § 1o, do Código de Trânsito Bra-
sileiro, pugnou pelo envio do expediente ao Juizado Especial (fl.).

O  Ilustre Representante Ministerial que o recebeu concordou com o 
enquadramento legal dos fatos, discordando, porém, da competência do JCE-
RIM para o processamento do feito, visto que as penas dos crimes cometi-
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dos em concurso formal ultrapassam o  limite previsto no art. 61 da Lei no 
9.099/95; em consequência, suscitou conflito negativo de atribuição (fls.).

Eis a síntese do necessário.
Há de se sublinhar, preliminarmente, que o endereçamento da causa 

a esta Chefia Institucional assenta-se no art. 115 da Lei Complementar Esta-
dual no 734/93.

Encontra-se devidamente configurado, portanto, o conflito negativo 
de atribuição entre promotores de justiça. 

Como destaca HUGO NIGRO MAZZILLI, tal incidente tem lugar quan-
do o membro do Ministério Público nega a própria atribuição funcional e a 
atribui a outro, que já a tenha recusado (conflito negativo), ou quando dois 
ou mais deles se manifestam, simultaneamente, atos que importem a afir-
mação das próprias atribuições, em exclusão às de outros membros (conflito 
positivo)  (Regime jurídico do Ministério Público.  6.  ed.  São Paulo:  Saraiva, 
2007. p. 487).

Considere-se, outrossim, que em semelhantes situações o Procura-
dor-Geral de  Justiça não se converte no promotor natural do caso; assim, 
não lhe cumpre determinar qual a providência a ser adotada (oferecimento 
de denúncia, pedido de arquivamento ou complementação de diligências), 
devendo tão somente dirimir o conflito para estabelecer a quem incumbe a 
responsabilidade de oficiar nos autos.

Pois bem.
A razão se encontra com o Douto Suscitante, com a devida vênia da 

Ilustre Suscitada; senão, vejamos.
Em breve resumo, consta do feito que, no dia 09 de agosto de 2011, 

por volta das 13 horas e 30 minutos, na Avenida Presidente Kennedy, no bairro 
Jardim Pochdalle, na Comarca de Osasco,  S.,  conduzindo  caminhão do tipo 
betoneira, atingiu a moto de A., na qual estava F., na posição de garupa, pro-
vocando a queda e lesões corporais nas vítimas, tendo, em seguida, deixado 
de prestar socorro aos ofendidos, sendo-lhe possível fazê-lo sem risco pessoal.

Trata-se, portanto, de conduta que se amolda ao tipo previsto no art. 
303, parágrafo único, c.c. 302, § 1o, III, ambos do Código de Trânsito Brasilei-
ro, praticado por duas vezes, em concurso formal, sendo, por isso, de com-
petência do Juízo Criminal.

Destaque-se que doutrina e jurisprudência firmaram entendimento 
no sentido de que as causas de aumento de pena devem ser consideradas 
em conjunto com a sanção prevista em abstrato para se verificar a possibili-
dade de aplicação dos institutos da Lei no 9.099/95.
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Bem por isso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 
Justiça aprovaram súmulas vedando a suspensão condicional do proces-
so em casos de concurso de crimes em que a pena mínima, em abstrato, 
exceda um ano  (súmulas no 723 do STF e no 243 do STJ). O mesmo ra-
ciocínio deve ser adotado em relação ao conceito de infração de menor 
potencial ofensivo.

Nesse sentido, já decidiu esta Procuradoria-Geral de Justiça, con-
forme se nota, entre outros, no Protocolado no 20.546/10- PGJ/SP, cuja 
ementa se transcreve:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. LESÃO COR-
PORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CTB, 
ART. 303). INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, 
SALVO QUANDO PRESENTE ALGUMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS 
DE AUMENTO DE PENA, FUNDADAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DA 
DISPOSIÇÃO. VÍTIMA COLHIDA QUANDO ATRAVESSAVA A FAIXA 
DE PEDESTRES. EXASPERANTE CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA 
RATIONE MATERIAE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ATRIBUIÇÃO 
AFETA AO DOUTO SUSCITADO.
1. O crime de lesão corporal culposa na direção de veículo auto-
motor, tipificado no art. 303 do CTB, constitui infração de pequeno 
potencial ofensivo (CF, art. 98, I e Lei no 9.099/95, art. 61), já que 
sua pena máxima é de dois anos de detenção.
2. Na hipótese de se verificarem quaisquer das circunstâncias 
previstas no parágrafo único da disposição legal, que remete às 
causas de aumento de pena do homicídio culposo de trânsito (CTB, 
art. 302, par. ún.), o teto punitivo extravasa o patamar previsto 
na Lei dos Juizados Especiais, tornando este órgão materialmente 
incompetente. No caso concreto, a ofendida atravessava a via 
pública na faixa de pedestres. Por esse motivo, o dever funcional 
de examinar a causa incumbe ao Douto Suscitado.

Solução: conflito dirimido para declarar que a atribuição para 
oficiar no procedimento cumpre à 2a Promotoria de Justiça Cri-
minal da Capital”. 

Obtempere-se, ainda, que a possibilidade de outorga de  transação 
penal, lastreada no art. 291, § 1o, do CTB, não importa, de per si, na compe-
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tência do Juizado Especial Criminal, que observa o critério cogente descrito 
no art. 61 da Lei no 9.099/95.

De ver que há outros casos de possibilidade de formulação de pro-
posta  da  mencionada  medida  despenalizadora  fora  do  Juizado  Especial, 
como, por exemplo, na hipótese de conexão com infração de competência 
do Juízo Comum ou Júri, nos termos do que preceitua o art. 60, parágrafo 
único, da Lei no 9.099/95.

 Diante do exposto, conhece-se deste incidente para dirimi-lo, a fim 
de atribuir o dever de oficiar nos autos a Ilustre Suscitada.

Tendo em conta que a presente decisão não colide com sua indepen-
dência funcional, dada a concordância quanto ao enquadramento legal da 
conduta, deixa-se de designar outro membro para oficiar no expediente.

Não  se  pode olvidar,  como ensina  PEDRO HENRIQUE DEMERCIAN, 
que, em conflitos de atribuição decididos pelo Procurador-Geral de Justiça:

“(...) a exclusão de ambos (os Promotores de Justiça em litígio) 
só pode se dar em caráter excepcional, porque essa modali-
dade de controvérsia pressupõe, de ordinário, que a atuação 
caiba a uma das autoridades em dissídio. (...). É evidente que 
a livre convicção do promotor natural deve ser preservada, 
mas não ao custo de subtrair-lhe o caso em que lhe cabe atuar, 
pois o dever de agir, que porventura tenha, é irrenunciável, 
intransferível e insuscetível de ser eliminado por interpretação 
unilateral do órgão ao qual toca satisfazê-lo. (...). Somente há 
incompatibilidade com o desempenho funcional – e, portanto, 
inconveniência para a sociedade – se o pronunciamento ante-
rior, na sua essência, traduz uma promoção de arquivamento 
ou envolve uma antecipada afirmação de que a demanda é 
inviável.” (Regime jurídico do ministério público no processo 
penal. São Paulo: Verbatim, 2009. p. 155; parênteses nossos)

Publique-se a ementa.

São Paulo, 13 de maio de 2015

Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça
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Conflito negativo de atribuição – Atuação de policiais militares que, no 
desempenho da função, praticaram, em tese, crime doloso contra a vida 
– Controvérsia acerca do elemento subjetivo do injusto – Lesão corporal 
seguida de morte afastada nesta fase da persecução penal. Milicianos que 
agrediram indivíduo embriagado, subjugado, desferindo-lhe diversos golpes 
contundentes na região abdominal e na cabeça, que provocaram fratura de 
costelas, perfuração de intestino e traumatismo crânio-encefálico – Dolo 
eventual suficientemente demonstrado – Atribuição da Promotoria de Justiça 
do tribunal do júri

1. Apurou-se que os milicianos foram acionados ao local, de maneira 
a apurar a postura do ofendido, o qual, em estado de embriaguez, agredira e 
ameaçara sua companheira.

2. Chegando ao local, o sujeito passivo resistiu à prisão e desacatou 
os milicianos, os quais reagiram e o agrediram, de tal modo que, colhendo 
deitado, deflagraram inúmeros golpes em sua região abdominal e cabeça.

3.Realizaram, então, a prisão em flagrante e encaminharam o sujeito 
passivo ao hospital, sendo ele, porém, liberado e, no dia seguinte, novamen-
te hospitalizado, vindo a falecer.

4. Os elementos de informação colhidos apontam, de modo uníssono 
a dinâmica dos fatos, no sentido de que o passamento do ofendido foi decor-
rência das agressões perpetradas pelos policiais militares. E as circunstâncias 
que gravitam em torno dos acontecimentos e, em particular, os dados acima 
retratados, revelam que não se pode afastar, nesta fase da persecução penal, 
a ocorrência de dolo eventual.

5. Este resulta da quantidade e da sede dos golpes desferidos pelos 
investigados, que agrediram a vítima com chutes e golpes de tonfa, no abdo-
me, rosto e cabeça, regiões vitais, conforme se percebe pelo laudo de exame 
necroscópico e pelas fotografias acostadas.

6. De notar-se, ainda, que eram dois milicianos armados e um civil 
embriagado e, a despeito da superioridade física, numérica e psicomotora, 
deflagraram no sujeito passivo inúmeros e violentos golpes, todos eles com 
potencial letal.

7. O dolus eventualis, como é cediço, encontra-se traçada em nosso 
Código Penal, na fórmula abstrata do art. 18, inc. I, in fine, calcada na atitude 
subjetiva de assumir o risco de produzir o resultado.

8. O modo como atuaram os servidores públicos impõe reconhecer 
que previram a possibilidade de provocar a morte e, ainda assim, anuíram 
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para com o resultado, mostrando indiferença. Conforme ponderava HUNGRIA, é o 
exame dos elementos externos do fato que revela a postura psíquica: “Desde que 
não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elemen-
tos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz, de regra, no seu ato” 
(Comentários ao Código Penal. 5. ed, Rio de Janeiro: Forense, 1955. v. V, p. 49).

9. Ocorre o dolo eventual, ademais, quando: “o sujeito assume o risco de 
produzir o resultado, isto é, admite e aceita o risco de produzi-lo. Ele não quer o 
resultado, pois se assim fosse haveria dolo direto. Ele antevê o resultado e age. A 
vontade não se dirige ao resultado (o agente não quer o evento), mas sim à conduta, 
prevendo que esta pode produzir aquele. Percebe que é possível causar o resultado 
e, não obstante, realiza o comportamento. Entre desistir da conduta e causar o re-
sultado, prefere que este se produza” (DAMÁSIO DE JESUS. Direito penal. São Paulo: 
Saraiva, 2008. v. 1, p. 288). 

10. Os elementos carreados nos autos, consoante já se expôs, permitem 
concluir pela existência de crime doloso contra a vida.

11. Calha à pena ponderar que, se dúvidas existissem quanto ao elemento 
subjetivo do injusto, estas se resolveriam, nesta fase da persecução penal, em favor 
da sociedade (vide CC 129.497/MG, Rel. Ministro Ericson Maranho – desembarga-
dor convocado do TJ/SP, 3a Seção, julgado em 08/10/2014, DJe de 16/10/2014).

Solução: conhece-se do presente conflito, declarando que a atribuição de 
atuar no procedimento incumbe ao primeiro Suscitado, designando-se, em respeito 
à sua independência funcional, outro promotor de justiça para oferecer a peça inau-
gural, bem como prosseguir no feito em seus ulteriores termos.

Márcio Fernando Elias Rosa
Procurador-Geral de Justiça – SP________________________________________ 

Protocolado no 63.031/15
Autos  no  0016241-88.2013.8.26.0068  – MM.  Juízo  da  2a  Vara  Criminal  do 
Foro de Barueri
Suscitante: Promotoria de Justiça Militar
Suscitado: Promotoria de Justiça de Barueri

CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO

Assunto: divergência quanto ao enquadramento dos fatos, com reflexo na 
atribuição funcional
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Cuida-se  de  inquérito  policial  instaurado  para  apurar  as  cir-
cunstâncias  em  que  se  deu  a  morte  de  I.  G.  da  S.,  que  faleceu  em 
virtude de agressões praticadas pelos policiais militares L. L. M. Jr. e 
M. Jr. G. S.

A  Douta  Promotora  de  Justiça  Militar,  ao  receber  o  procedi-
mento, vislumbrou o cometimento, em tese, de homicídio doloso (CP, 
art. 121, caput) e requereu seu envio ao Ilustre Representante Minis-
terial oficiante junto à Justiça Comum Estadual (fl.).

O Ilustre Promotor de Justiça do Júri, não vislumbrando a pre-
sença do animus necandi,  requereu a remessa dos autos à Promoto-
ria de Justiça Criminal (fls.), tendo o Nobre Representante Ministerial 
nesta oficiante requerido a remessa à Justiça Castrense (fls.).

A Douta Membro do Parquet nele atuante, de sua parte, reafir-
mou seu entendimento de que a conduta subsumir-se-ia ao crime de 
homicídio doloso (CP, art. 121, caput), e suscitou conflito negativo de 
atribuição (fls.).

Eis a síntese do necessário.
Há de  se  sublinhar, preliminarmente, que a presente  remessa 

assenta-se no art. 115 da Lei Complementar Estadual no 734/93.
Encontra-se devidamente configurado, portanto, o conflito ne-

gativo de atribuição entre promotores de justiça. 
Como destaca HUGO NIGRO MAZZILLI,  tal  incidente  tem  lugar 

quando  o  membro  do  Ministério  Público  nega  a  própria  atribuição 
funcional e a atribui a outro, que já a tenha recusado (conflito negati-
vo), ou quando dois ou mais deles se manifestam, simultaneamente, 
atos que importem a afirmação das próprias atribuições, em exclusão 
às de outros membros (conflito positivo) (Regime jurídico do Ministé-
rio Público. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 487).

Considere-se, outrossim, que em semelhantes situações, o Pro-
curador-Geral de Justiça não se converte no promotor natural do caso, 
de modo que não lhe cumpre determinar qual a providência a ser ado-
tada (oferecimento de denúncia, pedido de arquivamento ou comple-
mentação de diligências), devendo tão somente dirimir o conflito para 
estabelecer a quem incumbe o dever de oficiar nos autos.

Pois bem.
A razão se encontra com a Douta Suscitante, com a devida vê-

nia dos Ilustres Suscitados; senão, vejamos.
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I – Dos Fatos
Pelo que se apurou, no dia 18 de abril de 2013, Inaldo agrediu e 

ameaçou sua companheira C. S. dos S. M., que fugiu e chamou a Polícia.
Com a chegada dos milicianos, a vítima, que estava embriagada, 

passou a desacatá-los e resistiu à prisão, sendo violentamente agredida 
pelos servidores, os quais desferiram diversos golpes contundentes, con-
centrados na região abdominal e na cabeça do sujeito passivo.

O ofendido foi, ainda, preso em flagrante e, juntamente com C., re-
ceberam atendimento hospitalar, mas foram liberados, vindo I. a falecer no 
dia seguinte, justamente em decorrência das graves lesões sofridas.

II – Dos Elementos de Informação
O laudo de exame necroscópico juntado (fl.) conclui que a vítima fale-

ceu por “choque séptico/trauma abdominal fechado e traumatismo crânio-en-
cefálico por ação de agente contundente”.

A  testemunha S. G. da S.,  irmã do  falecido, narrou que no dia dos 
fatos,  I. agrediu C., tendo esta fugido para a casa de vizinhos, que ligaram 
para a Polícia. 

Quando os milicianos ingressaram na residência, a vítima tentou agre-
di-los, sendo por estes presa e agredida com chutes e golpes de cassetete. 

Segundo S., C. e I. foram levados ao Pronto Socorro, onde receberam 
atendimento médico e foram dispensados. 

No dia seguinte, em virtude de dores, foi levado ao hospital, onde fa-
leceu (fls.).

P. G. da S., irmão do ofendido, afirmou que Inaldo estava embriagado 
no dia dos fatos e resistiu à prisão, sendo agredido pelos policiais militares (fl.).

C., por sua vez, confirmou que Inaldo estava embriagado e, após agre-
di-la e dizer que iria matá-la, passou a bater sua cabeça contra o chão, sendo 
que só conseguiu fugir após apertar o pênis da vítima com força. 

A Polícia Militar  foi  chamada e  Inaldo discutiu com os policiais, que 
entraram à casa. 

Nesse momento, C. passou a ouvir gritos da vítima e dos policiais, sen-
do que estes diziam para I. se levantar. 

Após o acontecido, ele foi levado ao hospital, pois gemia de dor, mas 
foi liberado pela médica (fls.).

Os policiais militares responsáveis pelas agressões, L. L. e M. Jr., narra-
ram que acompanharam a companheira da vítima até a residência, para que 
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esta recuperasse sua bolsa. Lá chegando, Inaldo começou a ofender moral-
mente C. e os milicianos. 

Quando tentaram prendê-lo, a vítima passou a chutá-los, tendo sido 
necessário o uso de uma tonfa para contê-la. 

Após os fatos, I. foi levado ao Pronto Socorro e liberado pelos médicos (fls.).

III – Do Enquadramento Legal
Ressalte-se, inicialmente, que a prova oral e pericial colhida foi unís-

sona quanto à dinâmica dos fatos, confirmando que a morte se deu em vir-
tude das agressões perpetradas pelos policiais militares.

E as circunstâncias que gravitam em torno dos acontecimentos e, em 
particular, os dados acima retratados, revelam que não se pode afastar, nes-
ta fase da persecução penal, a ocorrência de dolo eventual. 

Este resulta da quantidade e da sede dos golpes desferidos pelos in-
vestigados, que agrediram a vítima com chutes e golpes de tonfa, no abdo-
me, rosto e cabeça, regiões vitais, conforme se percebe pelo laudo de exame 
necroscópico (fl.) e pelas fotografias juntadas a fls. 

De notar-se, ainda, que eram dois milicianos armados e um civil em-
briagado e, a despeito da superioridade física, numérica e psicomotora, de-
flagraram no  sujeito passivo  inúmeros e  violentos  golpes,  todos eles  com 
potencial letal.

O dolus eventualis, como é cediço, encontra-se traçado em nosso Có-
digo Penal, na fórmula abstrata do art. 18, inc. I, in fine, calcada na atitude 
subjetiva de assumir o risco de produzir o resultado.

A descrição legal, todavia, não é considerada pela doutrina como fiel 
à essência do dolo eventual, como adverte, entre outros, HELENO CLÁUDIO 
FRAGOSO (Lições de direito penal: a nova parte geral. 8. ed., Rio de Janeiro: 
Forense, 1985. p. 178).

O delineamento dessa modalidade de dolo ocorre quando o sujeito 
prevê o resultado como possível e o aceita ou com ele consente. 

Há, portanto, a representação do evento, isto é, o desfecho gravoso 
passa pela mente do autor, aliada à sua aquiescência, ou seja, à indiferença 
quanto à sua produção. Como ensina DAMÁSIO DE JESUS: 

“A vontade não se dirige ao resultado (o agente não quer o evento), 
mas sim à conduta, prevendo que esta pode produzir aquele. Percebe que é 
possível causar o resultado e, não obstante, realiza o comportamento. Entre 
desistir da conduta e causar o resultado, prefere que este se produza.” (Di-
reito penal. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 1, p. 288)
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Essa  anuência  à  produção  do  resultado  não  é,  jamais,  verbalizada 
ou mesmo confessada. Não requer, ademais, consentimento explícito e for-
malmente demonstrado. O único meio de se aferir essa postura psíquica se 
dá por meio do exame do comportamento exterior. Jamais o indiciado, com 
efeito, irá declarar perante a autoridade que previu e não se importou com o 
evento. O inquérito policial sub examen não foge à regra.

Neste diapasão, o que se deve perquirir é identificar no pensamento 
do autor da conduta a seguinte postura psicológica: 

“[...] vejo o perigo, sei de sua possibilidade, mas, apesar disso, dê no que 
der, vou praticar o ato arriscado.” (FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO. Princípios bási-
cos de direito penal. 5. ed. 10a tiragem. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 303).

Nessa forma de dolo, ensina LUIZ LUISI, 
“[...] o agente se propõe a determinado fim e na representação dos 

meios a serem usados, bem como na forma de operá-los, prevê a possibili-
dade de ocorrerem determinadas conseqüências. Quando o agente, apesar 
de prever essas conseqüências como possíveis – e embora não as deseje – 
tolera, consente, aprova ou anui na efetivação das mesmas, não desistindo 
de orientar sua ação no sentido escolhido e querido para atingir o fim visado, 
consciente da possibilidade das consequências de tal opção, o dolo, com re-
lação às conseqüências previstas como possíveis, é eventual.” (O tipo penal e 
a teoria finalista da ação. Porto Alegre: A Nação Editora, 1979. p. 741)

A prova examinada demonstra que os  increpados não se deixaram 
dissuadir da execução do fato pela possibilidade, e até mesmo probabilida-
de, deles conhecida, de causar lesões possivelmente letais no ofendido, uma 
vez que o agrediram continuamente em regiões vitais do corpo, com golpes 
de cassetete e chutes.

O fato de terem conduzido a vítima ao pronto socorro não exclui a 
conduta anterior, uma vez que esta se mostrou apta a desencadear a morte 
de Inaldo, e de fato a causou. Se arrependimento houve, portanto, este se 
revelou ineficaz.

Repita-se que o aplicador do Direito, na pesquisa do dolo eventual, deve 
se valer das circunstâncias exteriores. 

1  Apud JESUS, Damásio de. O caso da morte do indígena Pataxó – Hã-Hã-Hãe Galdino Jesus 
dos Santos. São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, out. 1997. Disponível em:  
www.damasio.com.br.
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De conferir-se, nesta linha, a clássica lição de NELSON HUNGRIA: 
“Como reconhecer-se a voluntas ad necem? Desde que não é pos-

sível pesquisá-lo no  foro  íntimo do agente,  tem-se de  inferi-lo dos ele-
mentos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz, de 
regra, no seu ato.”. (Comentários ao código penal. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1955. v. V, p. 49)

Há, destarte, elementos para se inferir o dolus eventualis.
Deve-se destacar, por derradeiro, que na presente  fase, ou seja, 

quando do início da persecutio criminis in judicio, há de prevalecer o prin-
cípio in dubio pro societate.

A esse respeito, assim se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de 
Justiça:

“CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  PENAL  E  PROCESSUAL 
PENAL.  JUSTIÇA  MILITAR  E  JUSTIÇA  COMUM.  FUNDADA  DÚVIDA 
QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO HOMICÍDIO DOLOSO. DIS-
PARO  DE  ARMA  DE  FOGO NA  DIREÇÃO  DO  VEÍCULO  DA  VÍTIMA. 
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. COMPE-
TÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

– Os  crimes  dolosos  contra  a  vida  cometidos  por militar  contra 
civil, mesmo que no desempenho de suas atividades, serão da competên-
cia da Justiça comum (Tribunal do Júri), nos termos do art. 9o, parágrafo 
único, do Código Penal Militar.

– No caso, somente com a análise aprofundada de todo o conjun-
to probatório a ser produzido durante a instrução criminal será possível 
identificar, categoricamente, a  intenção do militar ao efetuar o disparo 
de arma de fogo no carro da vítima. Havendo fundada dúvida quanto ao 
elemento subjetivo, o feito deve tramitar na Justiça Comum, por força do 
princípio in dubio pro societate.

Precedentes.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a com-

petência do Juízo de Direito da Vara de Caldas/MG (suscitado)”.
(CC 129.497/MG, Rel. Ministro Ericson Maranho – Desembargador 

convocado do TJ/SP, 3a Seção, julgado em 08/10/2014, DJe de 16/10/2014)
Nada impede, por óbvio, que durante o sumário da culpa a prova 

indique outro caminho, situação em que poderá se operar a desclassifi-
cação a que alude o art. 419 do CPP.
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Conclusão 
Diante do  exposto,  conhece-se do presente  conflito para dirimi-lo, 

a fim de declarar que a atribuição para oficiar nos autos compete ao Douto 
Promotor de Justiça oficiante no Júri. 

Para que não haja menoscabo à sua independência funcional, tendo em 
vista a opinio delicti exarada, designa-se outro Representante Ministerial para 
atuar na causa, facultando-se-lhe observar o disposto no art. 4-A do Ato Nor-
mativo no 302 (PGJ/CSMP/CGMP), de 07 de janeiro de 2003, com redação dada 
pelo Ato Normativo no 488 (PGJ/CSMP/CGMP), de 27 de outubro de 2006. 

Expeça-se portaria designando o substituto automático.

Publique-se a ementa.

São Paulo, 12 de maio de 2015

Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça
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CPP, Art. 28 – Requerimento de retorno do inquérito policial à origem, a fim 
de se colher as declarações de uma das vítimas, bem como realizar eventual 
reconhecimento pessoal ou fotográfico do indiciado – Providência útil, mas 
prescindível, eis que foram quatro os ofendidos, tendo os outros três sido 
inquiridos formalmente e reconhecido o agente como um dos roubadores – 
Oitiva, ademais, que pode ser realizada em juízo, sob o crivo do contraditório 

1. O oferecimento de denúncia, como é cediço, se satisfaz depois de 
constatados, nos elementos de  informação coligidos, prova da materiali-
dade e indícios suficientes de autoria. 

2.  Conforme  reiteradamente  tem  assentado  esta  Procuradoria- 
Geral de Justiça, não se trata de fazer um juízo definitivo de censura, mas 
apenas de constatar a existência de um mínimo de embasamento para a 
 deflagração do devido processo legal, pois: “não se exige, na primeira fase 
da persecutio criminis, que a autoria e a materialidade da prática de um 
delito sejam definitivamente provadas, uma vez que a verificação de jus-
ta causa para a ação penal pauta-se em juízo de probabilidade, e não de 
certeza” (STJ, HC no 100.296, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, DJe 
de 01/02/2010).

3. É evidentemente  lícito ao Parquet deixar de ajuizar a peça exor-
dial, a despeito de relatado o inquérito, quando vislumbrar diligências im-
prescindíveis para tanto, nos termos do art. 16 do CPP. Entendem-se como 
tais aquelas sem as quais não é possível oferecer denúncia. 

4. O princípio da obrigatoriedade da ação penal pública (CPP, art. 24), 
não  obstante,  requer  seja  feita  uma  distinção  entre  a  diligência  útil  e  a 
imprescindível. A primeira consubstancia a providência hábil a esclarecer 
melhor o fato, mas desnecessária sob a perspectiva do quantum satis para 
o oferecimento da denúncia; nesse  caso,  impõe-se ajuizar  a  ação penal, 
postulando-se, na cota introdutória, sua realização. 

5.  Considera-se  imprescindível  a  colheita  do  elemento  informativo 
sem o qual o ingresso da demanda provocaria flagrante constrangimento 
ilegal, pela ausência de prova da materialidade e indícios de autoria. 

6. No caso sub examen, as providências mencionadas na cota minis-
terial, relacionadas à oitiva e realização de reconhecimento por uma das 
vítimas, não se afiguram indispensáveis, e devem ser concretizadas no cur-
so do processo-crime, melhor figurando, portanto, na própria inicial acu-
satória, com o arrolamento de todas as vítimas, para serem ouvidas sob o 
crivo do contraditório.
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7. O oferecimento de denúncia,  destarte,  é medida que  se  impõe, 
sobretudo diante da urgência que o caso recomenda, posto que há repre-
sentação pela prisão preventiva do indiciado.

Solução: designa-se outro promotor de justiça para oferecer denúncia 
e prosseguir no feito em seus ulteriores termos.

Márcio Fernando Elias Rosa
Procurador-Geral de Justiça – SP ___________________________________________

Código de Processo Penal, art. 28
Protocolado no 64.639/15
Autos no 0033596-97.2015.8.26.0050 – MM. Juízo do DIPO 3 (Comarca da 
Capital)
Indiciado: G. B. V.

Assunto: revisão de pedido de diligências em inquérito policial

Cuida-se de investigação penal, com representação pela prisão pre-
ventiva, instaurada visando à apuração da suposta prática do crime de roubo 
majorado (CP, art. 157, § 2o, I e II), cometido, em tese, por G. B. V.

Isto porque, no dia 17 de março de 2015, o  indiciado, agindo com 
unidade de desígnios com o menor L. H. F. de O., mediante grave ameaça 
exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram das vítimas R. G., D. R. 
L., K. M. R. e T. M. C. diversos pertences e o veículo marca “FORD”, modelo 
“Ranger”, descritos na denúncia.

Em data posterior, o adolescente L. H. foi apreendido em flagrante de 
ato infracional análogo ao roubo, tendo confessado a autoria do crime ora 
tratado, indicando a localização de seu comparsa, o indiciado G.

As vítimas R. e T. reconheceram pessoalmente o acusado como o au-
tor (fls.), e também por meio fotográfico (fls.). 

K. fez apenas o reconhecimento fotográfico (fls.).
Os depoimentos das vítimas encontram-se juntados a fls. 
O indiciado negou a prática do crime (fl.).
Encerradas as providências inquisitivas, a Douta Promotora de Justiça reque-

reu o retorno dos autos à origem com o objetivo de realizar a oitiva da vítima D., bem 
como para que procedesse ao reconhecimento pessoal do investigado (fl.).

A MM. Juíza, porém, considerou que as providências requeridas po-
deriam ser concretizadas no curso da ação penal e, por tal motivo, endere-
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çou a questão para análise desta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos 
do art. 28 do CPP (fl.).

Eis a síntese do necessário.
A razão se encontra com a Digníssima Magistrada, com a máxima vê-

nia da Ilustre Representante Ministerial; senão, vejamos.
O oferecimento de denúncia,  como é  cediço,  se  satisfaz depois de 

constatados, nos elementos de informação coligidos, prova da materialidade 
e indícios suficientes de autoria. 

Conforme  reiteradamente  tem assentado esta Procuradoria-Geral 
de Justiça, não se trata de fazer um juízo definitivo de censura, mas apenas 
de constatar a existência de um mínimo de embasamento para a deflagra-
ção do devido processo legal, pois:

“[...] não se exige, na primeira fase da persecutio criminis, que a 
autoria e a materialidade da prática de um delito sejam defini-
tivamente provadas,  uma  vez  que  a  verificação de  justa  causa 
para a ação penal pauta-se em juízo de probabilidade, e não de 
certeza.” (STJ, HC no 100.296, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a 

Turma, DJe de 01/02/2010)

É evidentemente  lícito ao Parquet deixar de ajuizar a peça exordial, a 
despeito de relatado o inquérito, quando vislumbrar diligências imprescindíveis 
para tanto, nos termos do art. 16 do CPP. 

Entendem-se como tais aquelas sem as quais não é possível oferecer 
denúncia. 

O princípio da obrigatoriedade da ação penal pública (CPP, art. 24), 
não obstante, requer seja feita uma distinção entre a diligência útil e a im-
prescindível. 

A primeira consubstancia a providência hábil a esclarecer melhor o fato, 
mas desnecessária sob a perspectiva do quantum satis para o oferecimento da 
denúncia; nesse caso, impõe-se ajuizar a ação penal, postulando-se, na cota in-
trodutória, sua realização. 

Considera-se imprescindível a colheita do elemento informativo sem o 
qual o ingresso da demanda provocaria flagrante constrangimento ilegal, pela 
ausência de prova da materialidade e indícios de autoria. 

No caso sub examen, as providências mencionadas na cota ministerial, 
relacionadas à oitiva e realização de reconhecimento por uma das vítimas, não 
se afiguram indispensáveis, e devem ser concretizadas no curso do processo-cri-
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me, melhor figurando, portanto, na própria inicial acusatória, com o arrolamento 
de todas as vítimas, inclusive D., para serem ouvidas sob o crivo do contraditório.

O oferecimento de denúncia, destarte, é medida que se impõe, so-
bretudo diante da urgência que o caso recomenda, posto que há represen-
tação pela prisão preventiva do indiciado.

Diante  do  exposto,  designa-se  outro  promotor  de  justiça  para 
propor a peça  inaugural e se manifestar acerca da representação efe-
tuada  pela  d.  autoridade  policial,  devendo  prosseguir  nos  ulteriores 
termos do processo.

Faculta-se-lhe observar o disposto no art. 4-A do Ato Normativo no 
302 (PGJ/CSMP/CGMP), de 07 de janeiro de 2003, com redação dada pelo 
Ato Normativo no 488 (PGJ/CSMP/CGMP), de 27 de outubro de 2006. 

Expeça-se portaria designando o substituto automático. 

Publique-se a ementa.

São Paulo, 13 de maio de 2015

Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça
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Ação Civil Pública Ambiental – Averbação de Reserva Legal com 
Cômputo de APP – Necessidade de se Afastar o Cômputo em Razão 
da Inconstitucionalidade do Artigo 15 da Constituição Federal com a 
Demonstração da Perda Ambiental no Caso Concreto

Jaime Meira do Nascimento Junior 
Promotor de Justiça – SP

Reinaldo Iori Neto
Analista de Promotoria – SP __________________________________________

Processo nº  
Vara Única da Comarca de Bananal
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerida: AMIL – Administradora Mattos de Imóveis Ltda.

Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bananal

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu Promotor de Jus-
tiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos ar-
tigos 129, inciso III, e 225 da Constituição Federal, nas Leis no 12.651/12, no 
6.938/81 e no 7.347/85, no artigo 25, inciso IV, da Lei no 8.625/93 (Lei Orgâ-
nica Nacional do Ministério Público), no artigo 103, inciso VIII, da Lei Comple-
mentar Estadual no 734/93 (Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo), 
no artigo 82, I, da Lei no 8.078/1990 e no artigo 107 do Código de Processo 
Civil, vem propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL

pelo rito ordinário em face de AMIL – Administradora Mattos de Imóveis 
Ltda., cadastrada no CNPJ no 30.433.940/0001-35, com sede no Bairro 
Cotiara, CEP 27.347-490, Barra Mansa-RJ, representada por T. D’A. M., pelos 
motivos de fato e de direito que passa a expor.

I – Dos Fatos
A Ré figura como proprietária e possuidora do imóvel rural denomina-

do Fazenda Santa Apolônia ou Fazenda Santa Terezinha, composta pelas ma-
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trículas sob no 541 e 542 do Cartório de Registro de Imóveis de Bananal (fls.), 
localizado no Município de Bananal.

No curso do Inquérito Civil no 14.0700.0000352/2010-1, em trâmite 
perante o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente – Núcleo 
Paraíba do Sul – constatou-se que a Ré promoveu a averbação da área des-
tinada à reserva florestal legal no Sistema Ambiental Paulista Cadastro Am-
biental Rural (SICAR) (fls.).

A Ré informou que o imóvel rural foi registrado no SICAR-SP sob no 
35049090005658, com área total de 1.514,611 hectares, sendo destinado 
uma área de 303,97 hectares para a implantação da área de reserva florestal 
legal do imóvel rural, correspondendo a 20,06% da área total do imóvel (fls.).

Informou o técnico, que elaborou o projeto de implantação de reser-
va legal, que no imóvel rural há a incidência de áreas de preservação perma-
nente na área de reserva legal, ocupando uma área de 8,39% da área total 
do imóvel, o equivalente a 127 hectares, tendo em vista que 11,61% da área 
total do imóvel rural, destinada à reserva legal, encontra-se fora de áreas de 
preservação permanente.

No registro do imóvel rural no SICAR, consta a existência de 292,69 hec-
tares de áreas de preservação permanente em toda a extensão do imóvel (fl.).

Assim, pela sistemática do antigo Código Florestal (Lei no 4.771/65), no 
caso em tela, o imóvel rural teria 292,69 hectares de áreas protegidas pelo 
regime das áreas de preservação permanente, enquanto seriam destinados 
mais 303,97 hectares de áreas para a implantação da reserva florestal legal, 
sem o cômputo de áreas de preservação permanente. O que totalizaria 596,66 
hectares de vegetação especialmente protegida.

Logo, o imóvel teria 39,32% de sua área total protegida pelos regimes 
jurídicos da reserva legal e das áreas de preservação permanente da Lei no 
4.771/65.

Contudo, com a sobreposição destas áreas permitidas pela Lei no 12.651/12, 
houve redução na proteção ambiental, impedindo com que espécies nati-
vas do Bioma Mata Atlântica (existentes no Vale do Paraíba Paulista) possam 
ser preservadas por um regime jurídico diferenciado de proteção ambiental.

Com a sobreposição supracitada, como realizou a Ré no caso em tela, 
houve uma redução de espaços territoriais especialmente protegidos pelos 
regimes jurídicos da área de preservação permanente e de reserva legal para 
a ordem de 31% da área total do imóvel rural.

Isto ocorre porque dos 303,97 hectares destinados à reserva flores-
tal legal, 127 hectares já são área de preservação permanente. Logo, apenas 
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176,97 hectares foram acrescidos (como reserva legal) aos espaços especial-
mente protegidos existentes no imóvel rural. O que totaliza apenas 469,66 
hectares de vegetação especialmente protegida pela atual legislação.

Para demonstrar a redução ambiental do acima dito, seguindo as 
 determinações da Resolução SMA 32/2014, uma área somente pode ser 
 considerada ambientalmente restaurada de forma adequada quando em 1 
hectare existir densidade de mais de 3.000 (três mil) indivíduos nativos rege-
nerantes da flora1. Em suma, para cada 1 hectare devem existir mais de 3.000 
(três mil) espécies da flora.

Seguindo o atual Código Florestal em conjunto com a Resolução SMA 
32/2014, devem ser protegidas no imóvel rural da Ré na vegetação nativa lo-
calizada nos 469,66 hectares de reserva legal e de área de preservação per-
manente apenas 1.408.980 (um milhão quatrocentos e oito mil novecentos e 
oitenta) indivíduos nativos regenerantes do Bioma Mata Atlântica.

Sendo que, seguindo o antigo Código Florestal com a Resolução SMA 
32/2014, se não houvesse a sobreposição de áreas de preservação perma-
nente em área de reserva legal, a vegetação nativa seria protegida em 596,66 
hectares de reserva legal e de área de preservação permanente, o que prote-
geria 1.789.980 (um milhão setecentos e oitenta e nove mil novecentos e oi-
tenta) indivíduos nativos regenerantes do Bioma Mata Atlântica.

É uma diferença de 381.000 (trezentos e oitenta e uma) árvores do 
 Bioma Mata Atlântica sem qualquer proteção legal.

Não é admissível a redução ambiental da extensão dos espaços 
 especialmente protegidos realizada no imóvel rural perpetrada pela Ré. Os 
processos ecológicos protegidos pela Lei no 4.771/65 estabeleciam maior pro-
teção ambiental no imóvel rural em tela. 

A proteção da área de reserva legal e das áreas de preservação permanen-
te já existia antes do advento da Lei no 12.651/12, o que não era respeitado pela 
Ré. Com a aplicação desta lei é flagrante o retrocesso ambiental que ocasionou 
no imóvel rural, pois não há mais refúgio e proteção à biodiversidade do Bioma 
Mata Atlântica em 127 hectares no imóvel, desprotegendo 381.000 (trezentos e 
oitenta e uma) árvores, que já estavam protegidas pela égide da Lei no 4.771/65.

Pelo princípio ambiental da prevenção, não é necessário tecer mui-
tas linhas para que se observe claramente que a ausência de proteção legal 

1 Conforme Anexo I da Resolução SMA 32/2014.
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a 381.000 (trezentos e oitenta e uma) árvores, que deveriam ser planta-
das ou devem ser protegidas para se atender as funções socioambientais 
estabelecidas pelos regimes das áreas de reserva legal e de preservação 
permanente, trarão um prejuízo ao meio ambiente.

Isto porque um maciço florestal com esta gama de árvores permiti-
rá a formação de corredores de fauna e flora para o Bioma Mata Atlânti-
ca, que notoriamente encontra-se em risco de extinção.

A diminuição permitida pela Lei no 12.651/12 trouxe os prejuízos 
ambientais supracitados, motivo pelo qual se propõe a presente ação ci-
vil pública.

II – Do Direito
Da Inconstitucionalidade do Artigo 15 da Lei no 12.651/2014 – Preâmbulo – 
O Cômputo das APPS na Reserva Legal e a Crise Hídrica Paulista.

Durante o trâmite do inquérito civil no 14.0700.000135/2010-8, foi 
promulgada a Lei no 12.651/12, que prevê expressamente em seu artigo 12 a 
obrigatoriedade da averbação da reserva legal, e, até o presente momento, 
não foi averbada no imóvel rural objeto desta ação civil pública.

E como estabelece o artigo 12 da Lei no 12.651/2012:

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de 
vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação 
das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados 
os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, 
excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:

(...)

II – localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento).

Art. 17. A Reserva Legal deve ser conservada com cobertura de 
vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou 
ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito 
público ou privado.

Observa-se claramente que a reserva legal é uma obrigação proter rem, 
estabelecida pela lei, para que os proprietários e possuidores de imóveis rurais 
mantenham a cobertura de vegetação nativa em percentuais mínimos dependendo 
da região do território nacional, no caso em tela, 20% (vinte por cento). 
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Sendo uma obrigação propter rem do proprietário e do possuidor do 
imóvel rural, comprovado com a averbação da reserva legal na matrícula do imóvel 
ou no CAR, não há que se falar em necessidade de realizar-se perícia no imóvel a 
fim de verificar a existência ou não de reserva legal de fato. 

A reserva florestal legal é um território especialmente protegido 
do qual recaem obrigações e proteções ambientais específicas para este 
território, não atendendo ao regime jurídico destinado à reserva legal a 
mera existência de vegetação nativa no imóvel, pois, se não houver uma 
delimitação formal da área destinada como área de reserva legal, os 
proprietários ou possuidores (presentes e futuros) podem, a seu bel-prazer, 
explorar toda a área do imóvel rural sem atender as restrições destinadas à 
reserva legal, devido à inexistência de delimitação formal da reserva florestal 
legal da Fazenda Estiva.

Ademais, publicou-se o Decreto Presidencial no 8.235/14 no dia 05 
de maio de 2014, bem como foi editada a Instrução Normativa no 2 MMA, 
de 06 de maio de 2014, regulamentando a averbação da reserva legal no 
CAR, trazendo da alteração superveniente da legislação sobre o tema. Diante 
desta nova regulamentação, possibilita-se a averbação da reserva legal da 
Fazenda Estiva de outro modo além do fólio real.

É inconcusso, ainda, que a obrigação de averbação da reserva legal já 
foi instituída há muito tempo pelo antigo Código Florestal e até mesmo pela 
proteção ao meio ambiente prevista na Carta Magna e, mesmo assim, ainda 
não foi cumprida pela Ré, o que torna inviável aguardar a vontade da Ré para 
cadastrar o imóvel rural no CAR para dar cumprimento a uma obrigação legal 
já existente há anos, visto que, até o momento, não existe na Fazenda Estiva 
vegetação nativa com proteção destinada à reserva legal.

O registro da reserva legal, seja na matrícula do imóvel, seja no CAR, 
é necessário para atender a legislação ambiental, o que não pode, reitera-
se, aguardar até o prazo final de cadastro no imóvel rural no CAR para a 
Ré iniciar sua obrigação propter rem de atender a função socioambiental 
do imóvel, com a instituição da reserva legal, garantindo-se o mínimo de 
vegetação nativa na extensão da Fazenda Estiva.

Ressalte-se que, para cumprir as finalidades legais, sociais e ambientais, 
deve ser demarcada, registrada e protegida/recuperada uma área de vegetação 
nativa de, pelo menos, 20% do imóvel, sob pena de grave inconstitucionalidade, 
decorrente da eficácia negativa das normas constitucionais, posto que 
não pode o legislador infraconstitucional seguir um plano legislativo com 
direcionamento diametralmente oposto a um direito fundamental protegido 
como cláusula pétrea (artigo 60, § 4o, inciso IV, da CF).
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Assim, a suposta existência de áreas de mata que materialmente 
formariam a reserva legal do imóvel rural não atendem ao comando 
legislativo, haja vista que a delimitação da área, após aprovação do 
órgão ambiental e seu registro determinam qual é o espaço territorial 
especialmente protegido no imóvel.

Como já ressaltado na exordial e nas atas de reunião acostadas aos 
autos, a área de preservação permanente e a reserva legal são espaços 
territoriais especialmente protegidos que cumprem funções precípuas 
distintas, embora muitas vezes complementares2. Por isso, não se confundem, 
nem uma pode substituir outra. 

A vegetação das áreas de preservação permanente tem como funções 
precípuas a proteção e preservação dos recursos hídricos, do solo e da 
biodiversidade típica de zonas ripárias, alagados, encostas e topos de morro. 

A reserva legal tem como principal função a preservação da rica 
biodiversidade brasileira que ocorre fora das áreas de preservação 
permanente, bem como garantir o uso sustentável dos recursos 
naturais. Portanto, ao se subtrair da reserva legal montante de área 
de preservação permanente existente no imóvel rural, compromete-se 
a configuração de habitats de espécies típicas de solo seco, dando-se 
causa à perda de biodiversidade.

O cômputo de área de preservação permanente na porcentagem da 
reserva legal causa a diminuição da área florestada na paisagem que, desse 
modo, pode ficar aquém dos limiares mínimos de percolação e fragmentação.

 Além disso, a diminuição da reserva legal pode apresentar prejuízos 
ao cumprimento de outras de suas funções ecológicas (hídricas, edáficas, 
climáticas, estéticas, sanitárias e econômicas).

A área de preservação permanente e a reserva legal são espaços 
territoriais especialmente protegidos que cumprem funções precípuas 
distintas, embora muitas vezes complementares3.

2 METZGER, Jean Paul. Ata da reunião com o Ministério Público. São Paulo: IB-USP, 15.6.2011. 
p. 1; ENGEL, Vera Lex. Ata da reunião com o Ministério Público. Botucatu: FCA-UNESP, 
22.6.2011. p. 2; RODRIGUES, Ricardo Ribeiro. Ata da reunião com o Ministério Público. 
Piracicaba: ESALQ-USP, 4.7.2011. p. 2; TUNDISI, J. G. Ata da reunião com o Ministério 
Público. São Carlos: Instituto Internacional de Ecologia, 13.7.2011. p. 3.

3 METZGER, Jean Paul. Ata da reunião com o Ministério Público. São Paulo: IB-USP, 15.6.2011. 
p. 1; ENGEL, Vera Lex. Ata da reunião com o Ministério Público. Botucatu: FCA-UNESP, 
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Por isso, não se confundem, nem uma pode substituir outra. 
A vegetação das áreas de preservação permanente tem como 

funções precípuas a proteção e preservação dos recursos hídricos, do 
solo e da biodiversidade típica de zonas ripárias, alagados, encostas e 
topos de morro. 

A reserva legal tem como principal função a preservação da 
rica biodiversidade brasileira que ocorre fora das áreas de preservação 
permanente, bem como garantir o uso sustentável dos recursos naturais. 

Portanto, ao se subtrair da reserva legal montante de área de 
preservação permanente existente no imóvel rural, compromete-se a 
configuração de habitats de espécies típicas de solo seco, dando-se causa à 
perda de biodiversidade.

O art. 15 da Lei no 12.651/12 prevê hipótese de autorização para o 
cômputo de áreas de preservação permanente no percentual de reserva 
legal, nos seguintes termos:

“Art. 15. Será admitido o cômputo das Áreas de Preservação 
Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel, 
desde que: 
I – o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de 
novas áreas para o uso alternativo do solo; 
II – a área a ser computada esteja conservada ou em processo de 
recuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão 
estadual integrante do Sisnama; e 
III – o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel 
no Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos termos desta Lei. 
§ 1o O regime de proteção da Área de Preservação Permanente não 
se altera na hipótese prevista neste artigo. 
§ 2o O proprietário ou possuidor de imóvel com Reserva Legal 
conservada e inscrita no Cadastro Ambiental Rural – CAR de que 
trata o art. 29, cuja área ultrapasse o mínimo exigido por esta Lei 
poderá utilizar a área excedente para fins de constituição de servidão 

22.6.2011. p. 2; RODRIGUES, Ricardo Ribeiro. Ata da reunião com o Ministério Público. 
Piracicaba: ESALQ-USP, 4.7.2011. p. 2; TUNDISI, J.G. Ata da reunião com o Ministério 
Público. São Carlos: Instituto Internacional de Ecologia, 13.7.2011. p. 3.
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ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos 
congêneres previstos nesta Lei. 
§ 3o O cômputo de que trata o caput aplica-se a todas as modalidades 
de cumprimento da Reserva Legal, abrangendo a regeneração, a 
recomposição e a compensação. 
§ 4o É dispensada a aplicação do inciso I do caput deste artigo, quando 
as Áreas de Preservação Permanente conservadas ou em processo 
de recuperação, somadas às demais florestas e outras formas de 
vegetação nativa existentes em imóvel, ultrapassarem: 
I – 80% (oitenta por cento) do imóvel rural localizado em áreas de 
floresta na Amazônia Legal; e (...)”. 

A previsão normativa, portanto, admite o cômputo das Áreas de 
Preservação Permanente no cálculo do percentual de Reserva Legal, em 
imóveis de qualquer tamanho, reduzindo o número de áreas protegidas. 

Como visto anteriormente, áreas de Preservação Permanente e 
áreas de Reserva Legal desempenham funções ecossistêmicas diversas, 
porém complementares. 

Juntas, compõem o mosaico de áreas protegidas mínimas para 
conferir sustentabilidade às propriedades rurais.

O cômputo de área de preservação permanente na porcentagem 
da reserva legal causa, portanto, implica a diminuição da área florestada 
na paisagem que, desse modo, pode ficar aquém dos limiares mínimos de 
percolação e fragmentação.

Além disso, a diminuição da reserva legal pode apresentar prejuízos 
ao cumprimento de outras de suas funções ecológicas (hídricas, edáficas, 
climáticas, estéticas, sanitárias e econômicas).

O tema dos efeitos prejudiciais do mecanismo foi objeto de análise 
da comunidade científica em estudo publicado pela Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência e pela Academia Brasileira de Ciências4:

“1.3.5. A necessidade de separar RL da APP e de manter RL 
predominantemente com espécies nativas

4 Disponível em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAe3RsAC/codigo-florestal-a-
ciencia-sbpc-abc?part=7>. Acesso em: 30 out. 2014.
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Uma das atuais propostas de alteração do Código Florestal expande 
as possibilidades de incorporar a APP no cômputo da RL de todas 
as propriedades. O maior objetivo dessa alteração é a redução do 
passivo ambiental, uma vez que esse mecanismo não deverá ser 
autorizado caso implique a supressão de novas áreas de vegetação 
nativa. Com essa alteração, uma propriedade (com mais de quatro 
módulos fiscais) que incluir 10% de APP só precisará manter mais 
10% adicionais como RL; aquela que tiver mais de 20% de APP não 
terá de manter qualquer RL Haveria assim uma substituição de RL 
por APP. 
Esse cálculo combinado não faz sentido em termos biológicos. Áreas 
de APP e RL possuem funções e características distintas, conservando 
diferentes espécies e serviços ecossistêmicos. Áreas de APP ripárias 
diferem das áreas entre rios mantidas como RL; analogamente, APPs 
em encostas íngremes não equivalem a áreas próximas em solos 
planos que ainda mantêm vegetação nativa, conservadas como RL.
As APPs protegem áreas mais frágeis ou estratégicas, como aquelas 
com maior risco de erosão de solo ou que servem para recarga 
de aquífero, seja qual for a vegetação que as recobre, além de 
terem papel importante de conservação da biodiversidade. Por se 
localizarem fora das áreas frágeis que caracterizam as APPs, as RL; 
são um instrumento adicional que amplia o leque de ecossistemas e 
espécies nativas conservadas. São áreas complementares que devem 
coexistir nas paisagens para assegurar sua sustentabilidade biológica 
e ecológica em longo prazo. Cabe destacar ainda que, ao contrário 
das APPs, as RLs podem ser manejadas pelos proprietários que delas 
podem extrair madeiras, essências, flores, frutos e mel. Portanto, as 
RLs são fonte de trabalho e renda para o proprietário, desde que as 
atividades exercidas não comprometam a sobrevivência das espécies 
nativas que abrigam. Entre outras causas, o descumprimento 
do Código Florestal vigente no que tange às APPs e RLs é um dos 
principais fatores responsáveis pelo contínuo aumento no número 
de espécies brasileiras vulneráveis e ameaçadas de extinção nas 
listas atualizadas periodicamente pelas sociedades 22 científicas e 
adotadas pelos órgãos e instituições da área ambiental.
Na região amazônica, a redução das RLs diminuiria o patamar de 
cobertura florestal a níveis que comprometeriam a continuidade 
física da floresta, aumentando significativamente o risco de extinção 
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de espécies, comprometendo sua efetividade como ecossistemas 
funcionais e seus serviços ecossistêmicos.” 

E estudos científicos demonstram que a crise hídrica que 
assola o Estado de São Paulo decorre exatamente do desenfreado 
desmatamento que ocorre na Amazônia!

Nesse sentido5:

“O pesquisador Antônio Nobre, do Centro de Ciência do Sistema 
Terrestre (CCST), braço do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe) analisou mais de 200 artigos científicos sobre a Amazônia 
e sua relação com o clima e as chuvas no Brasil, e concluiu que o 
desmatamento dessa região influencia a falta de água sentida nas 
regiões mais populosas do país, incluindo o Sudeste. 
(...)
De acordo com o pesquisador, a falta de precipitação, sentida 
principalmente no Sudeste, em especial no estado de São Paulo, 
seria consequência indireta do desflorestamento amazônico. Desde 
o início da década de 1970 até 2013, a exploração madeireira e o 
desmatamento gradual retiraram do bioma 762.979 km² de floresta, 
área equivalente a duas Alemanhas. Os dados referem-se ao desmate 
total (chamado de corte raso).
A retirada da cobertura vegetal interrompe o fluxo de umidade do solo 
para a atmosfera. Desta forma, os “rios voadores”, nome dado a grandes 
nuvens de umidade, responsáveis pelas chuvas, que são transportadas 
pelos ventos desde a Amazônia até o Centro-Oeste, Sul e Sudeste 
brasileiros, não “seguem viagem”, causando a escassez hídrica.”

Ainda, em pesquisas científicas da FAPESP6:

5 Disponível em: <http://g1.globo.com/natureza/noticia/2014/10/novo-estudo-liga-
desmatamento-da-amazonia-seca-no-pais.html>. Acesso em: 4 dez. 2014.

6 Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2014/12/29/danca-da-chuva/>. Acesso 
em: 3 fev. 2015. 
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A Amazônia não é apenas a maior floresta tropical que restou no 
mundo. Esse sem-fim de verde entrecortado por rios serpenteantes de 
tamanhos e cores variados também não se limita a ser a morada de 
uma incrível diversidade de animais e plantas. A floresta amazônica é 
também um motor capaz de alterar o sentido dos ventos e uma bomba 
que suga água do ar sobre o oceano Atlântico e do solo e a faz circular 
pela América do Sul, causando em regiões distantes as chuvas pelas 
quais os paulistas hoje anseiam. Mas o funcionamento dessa bomba 
depende da manutenção da floresta, cuja porção brasileira, até 2013, 
perdeu 763 mil quilômetros quadrados (km2) de sua área original, o 
equivalente a três estados de São Paulo.
(...)
No relatório (O futuro climático da Amazônia), elaborado a partir da 
análise de cerca de 200 trabalhos científicos, ele mostra que a cada dia 
a floresta da bacia amazônica transpira 20 bilhões de toneladas de água 
(20 trilhões de litros). É mais do que os 17 bilhões de toneladas que o rio 
Amazonas despeja no Atlântico por dia. Esse rio vertical é que alimenta 
as nuvens e ajuda a alterar a rota dos ventos. Nobre explica que os 
mapas de ventos sobre o Atlântico mostram que, no hemisfério Sul e 
a baixas altitudes, o ar se move para noroeste na direção do equador. 
“Na Amazônia a floresta desvia essa ordem”, diz. “Em parte do ano, 
os ventos alísios carregados de umidade vêm do hemisfério Norte e 
convergem para oeste/sudoeste, adentrando a América do Sul.”
(...)
Antonio Nobre não se arrisca a falar muito sobre São Paulo. “Meu 
relatório é sobre a Amazônia.” Mas ele acredita que a seca por aqui 
não independe do que acontece no Norte. Em sua opinião, foi possível 
devastar boa parte da mata atlântica sem sentir uma redução nas chuvas 
porque a Amazônia era capaz de suprir a falta de água na atmosfera 
local. Mas isso já não parece acontecer mais. Ele aproveita o ensejo 
para sugerir que não apenas a floresta amazônica, mas também a que 
acompanhava a costa de quase todo o Brasil precisa ser recuperada 
imediatamente. Se não for por outro motivo, o esgotamento a que 
chegaram as represas que alimentam boa parte da população paulista 
deveria bastar como argumento.
(...)
Uma experiência prática que reforça a importância de se preservar as 
matas ciliares para a manutenção dos recursos hídricos é relatada pelo 
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biólogo Ricardo Ribeiro Rodrigues, da Esalq, especialista em recuperação 
de florestas nativas. Ele conta que há 24 anos a água desapareceu da 
microbacia de Iracemápolis, município no interior paulista. A prefeitura 
buscou ajuda na Esalq, e o grupo de Rodrigues implementou um projeto 
de conservação de solo da microbacia e de recuperação da mata ciliar 
que deveria estar ali. “Fui lá recentemente e levei um susto”, conta o 
pesquisador. O nível da represa está um pouco mais baixo, mas tem 
água suficiente para continuar abastecendo Iracemápolis, que teve sua 
população triplicada nesse período. “Toda a região está com problemas 
de falta de água, mas Iracemápolis não.”
As florestas afetam a saúde dos recursos hídricos por meio de sua 
influência nas chuvas, mas também tem importância a sua relação com 
as águas subterrâneas. (...)

Em outras palavras, se considerado constitucional o artigo 15 da Lei no 
12.651/2012, permitindo-se a perda de 1%, que seja, da área de reserva legal 
do imóvel em questão em razão do cômputo de APPs nos 20% legalmente 
previstos, indiretamente estará se contribuindo para o desmatamento da 
Amazônia e, por consequência, para a crise hídrica que assola nossa região, 
causado dano ambiental direto no Vale do Paraíba, no próprio Estado de São 
Paulo e no restante do país.

Há sim ofensa direta ao artigo 225 da Constituição Federal.
E com todo o respeito ao entendimento diverso, o dano ambiental 

decorrente do reconhecimento da constitucionalidade do artigo 15 deve ser 
considerado sob a perspectiva macro. 

O cômputo implica o agravamento da situação de desmatamento 
da Amazônia, da Mata Atlântica existente no Vale do Paraíba e do próprio 
Estado de São Paulo, contribuindo com as graves mudanças climáticas que 
redundam na atual crise hídrica que vivemos, dentre outras coisas.

O Brasil já está pagando caro por conta de posturas e políticas públicas 
casuísticas, momentâneas e sem visão do todo. 

O que vem atravancando nosso desenvolvimento é exatamente 
a falta de planejamento levando em conta todas as variáveis que 
podem influenciar e não apenas interesses de um ou de poucos setores 
econômicos específicos.

Por isso, há a necessidade de se reconhecer que o Legislador não tem a 
liberdade de suprimir a proteção ambiental sem o respaldo da Ciência, tal como 
ocorreu quando da edição desse novo Código Florestal da bancada ruralista, 
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sob pena de nossa economia afundar no deserto por falta de recursos naturais 
e, o que é pior, nossa civilização não estar aqui num futuro próximo!

A respeito, veja recente reportagem do Programa Fantástico que se 
encontra online no link http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/08/
falta-dagua-em-cidades-tem-ver-com-devastacao-desenfreada-da-
amazonia.html:

“Para os cientistas, uma prova irrefutável do papel dos Andes e da 
Floresta Amazônica no ecossistema do cone-sul é a inexistência 
de um deserto nessa região. Menos na América do Sul.
Os pesquisadores não têm dúvida: Basta olhar o globo para 
constatar que na mesma latitude em volta do planeta tudo é 
deserto na Amazônia, os estados de Minas Gerais, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul fatalmente seriam 
desertos também.”

Ou seja, como bem relembra referida reportagem, em outras 
regiões do Globo, na mesma latitude do Nordeste, do Sudeste e do Sul 
do Brasil, temos os desertos do Saara e da Austrália:

E o que não impede que o mesmo fenômeno ocorra no Brasil 
é exatamente a existência da Floresta Amazônica e do Cerrado (este 
responsável pela alimentação de nossos Aquíferos, em especial o 
Guarani).

Com a nova legislação, os desmatamentos que já existem ficam 
legalizados, o que é inadmissível, causando a seca que se instala de pouco 
em pouco em nossa região.

Além da represa do Cantareira que o diga, a de Paraibuna, no Vale 
do Paraíba, em janeiro de 2015, pela primeira vez na história, atingiu 
o volume morto (vide http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/01/22/
reservatorio-de-paraibuna-atinge-volume-morto-diz-ons/)

Nesse sentido: 

“O Operador Nacional do Sistema (ONS) informou nesta quinta-feira 
(20) que o maior reservatório do Rio Paraíba do Sul, localizado em 
Paraibuna, no Vale do Paraíba paulista, entrou no chamado volume 
morto, ou reserva técnica. É a primeira vez desde sua criação, em 
1978, que o nível da água atinge esse ponto. A estimativa é que a 
reserva seja de 2 bilhões de metros cúbicos.”
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Em suma, o mecanismo previsto no art. 15, assim como outros 
questionados pelo Ministério Público no Supremo Tribunal Federal (ADI 
4709) acaba por descaracterizar o regime de proteção das reservas legais, 
legaliza desmatamentos que estão modificando para pior o clima brasileiro 
e, assim, viola o dever geral de proteção ambiental previsto no art. 225 da 
Constituição da República, as exigências constitucionais de reparação dos 
danos ambientais causados (art. 225, § 3o) e de restauração de processos 
ecológicos essenciais (art. 225, § 1o, I), a vedação de utilização de espaço 
especialmente protegido de modo a comprometer os atributos que 
justificam sua proteção (art. 225, § 1o, III) e o comando constitucional de 
que a propriedade atenda sua função social (art. 186), OS QUAIS FICAM 
DESDE JÁ PREQUESTIONADOS. 

1. O meio ambiente na Constituição da República
Diz a Constituição da República:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público:
I. preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II. preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 
País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 
material genético;
III. definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais 
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem a sua proteção;
(...)
V. controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 
de vida e o meio ambiente;
(...)
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VII. proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção 
de espécies, ou submetam animais à crueldade.
(...)
§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais 
e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados.”

Ao refundar e estatuir formalmente a República brasileira, os constituintes 
elegeram o princípio democrático como princípio estruturante fundamental, na 
perspectiva do resgate da cidadania econômica e socioambiental.

O regime democrático delineado na Constituição apresenta-
se como um projeto que, a partir do desenvolvimento socioeconômico 
ambientalmente sustentável, visa erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais, para transformar a República 
brasileira numa sociedade livre, justa e solidária, promotora do bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação (CF, art. 3o, I a IV).

Destaque-se que o meio ambiente ecologicamente equilibrado7 
é base desse modelo de sociedade, pois foi constitucionalmente 
consagrado como:

•	 direito fundamental individual, social e intergeracional (CF, art. 
225, caput);

•	 princípio-base da ordem econômica (CF, art. 170, VI);
•	 requisito essencial para a caracterização da função social da 

propriedade rural (CF, art. 186, I, II e IV).

7 Equilíbrio ecológico é o que qualifica o meio ambiente como direito fundamental. 
Como ressalta ÉDIS MILARÉ, “o equilíbrio ecológico é um requisito para a manutenção 
da qualidade e das características essenciais do ecossistema ou de determinado meio. 
Não deve ser entendido como situação estática, mas como estado dinâmico no amplo 
contexto das relações entre os vários seres que compõem o meio, como as relações 
tróficas, o transporte de matéria e energia. O equilíbrio ecológico supõe mecanismos de 
autorregulação ou retroalimentação nos ecossistemas” (Direito do ambiente: doutrina, 
jurisprudência, glossário. 3a ed., São Paulo: RT, 2004, p. 982).
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A sadia qualidade de vida8, que tem como suporte o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, compõe:

•	 os objetivos estratégicos da República - a construção da sociedade 
livre, justa e solidária, o desenvolvimento socioeconômico 
ambientalmente sustentável, o bem de todos (CF, art. 3o, inc. I a IV); 

•	 a dignidade da existência - objetivo da ordem econômica (CF, art. 
170);

•	 o bem-estar de todos – objetivo da ordem social (CF, art. 193).

Ademais, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
representa faceta importante para a formação e garantia da dignidade 
humana – fundamento do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1o, III).

Por tudo isso, é dever do Poder Público defender o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, para preservá-lo às presentes e futuras gerações.

A defesa do meio ambiente implica, dentre outras coisas, a definição, 
pelo Poder Público, de espaços territoriais a serem especialmente protegidos 
(CF, art. 225, § 1o, inc. III), para que neles:

•	 os processos ecológicos essenciais sejam preservados e restaurados 
(CF, art. 225, § 1o, I);

•	 a diversidade e a integridade do patrimônio genético sejam 
preservadas (CF, art. 225, § 1o, II);

•	 a fauna e a flora sejam protegidas, coibindo-se as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica e provoquem a extinção 
de espécies (CF, art. 225, § 1o, VII).

•	 a utilização que comprometa a integridade dos seus atributos seja 
vedada (CF, art. 225, § 1o, III);

•	 o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente seja 
controlado (CF, art. 225, § 1o, V).

8 Sadia qualidade de vida é a expressão de condições de vida que atingiram padrões 
de bem-estar material, de bem-estar social, de participação política e ambientais 
compatíveis com a dignidade da pessoa humana e com as exigências de uma sociedade 
substantivamente democrática.
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Os responsáveis por atividades lesivas ao meio ambiente nesses 
espaços territoriais protegidos estão obrigados a reparar os danos causados 
e sujeitos a sanções penais e administrativas (CF, art. 225, § 3o).

2. A proteção jurídico-constitucional da reserva legal
A Constituição da República prevê como um dos instrumentos 

de garantia da efetividade do direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado a definição de espaços territoriais especialmente 
protegidos (CF, art. 225, § 1o, inc. III).

Na definição de JOSÉ AFONSO DA SILVA: 

“Espaços territoriais especialmente protegidos são áreas geográficas públicas 
ou privadas (porção do território nacional) dotadas de atributos ambientais 
que requeiram sua sujeição, pela lei, a um regime jurídico de interesse público 
que implique sua relativa imodificabilidade e sua utilização sustentada, tendo 
em vista a preservação e proteção da integridade de amostras de toda a 
diversidade de ecossistemas, a proteção ao processo evolutivo das espécies, 
a preservação e proteção dos recursos naturais”. (Comentário contextual à 
Constituição, 6a ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 843)

O espaço territorial que merece especial proteção é algo que está 
posto no mundo natural, assim como a lei da gravidade. Preexiste à percepção 
humana. É uma realidade que existe independentemente da consciência, 
da compreensão das suas características especiais e da necessidade de 
proteção. A captação dessa objetividade se dá, a posteriori, no processo 
de aprofundamento do conhecimento humano, pelas ciências naturais. 
Portanto, não é criação humana. É algo posto pela natureza e revelado pela 
ciência, cujo uso restrito ou não uso devem ser regulamentados como forma 
de proteção e preservação de seus componentes e atributos.

A Constituição, traduzindo adequadamente a complexidade dessas 
estruturas naturais reveladas pela ciência, exige:

•	 a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais, 
especialmente daqueles que se desenvolvem nesses espaços 
territoriais protegidos (CF, art. 225, § 1o, incs. I e III);

•	 a preservação da diversidade e da integridade do patrimônio 
genético, especialmente daquele presente nesses espaços 
territoriais protegidos (CF, art. 225, § 1o, incs. II e III);
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•	 o controle do emprego de técnicas, métodos e substâncias 
que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e 
o meio ambiente, especialmente nos espaços territoriais 
protegidos (CF, art. 225, § 1o, incs. III e V);

•	 a proteção da fauna e da flora, especialmente nesses 
espaços territoriais protegidos (CF, art. 225, § 1o, incs. III 
e VII).

A Constituição, traduzindo adequadamente a complexidade dessas 
estruturas naturais reveladas pela ciência, veda:

•	 qualquer utilização do espaço territorial especialmente protegido 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua 
proteção (art. 225, § 1o, inc. III);

•	 as práticas que coloquem em risco a função ecológica da fauna e 
da flora – inclusive daquelas existentes no interior de um espaço 
territorial especialmente protegido (art. 225, § 1o, incs. III e VII);

•	 as práticas que provoquem a extinção de espécies – inclusive 
daquelas existentes no interior de um espaço territorial e 
especialmente protegido (art. 225, § 1o, incs. III e VII).

A reserva legal insere-se como uma das categorias de espaços 
protegidos, assim expressamente definida no Código Florestal vigente:

Reserva legal: área localizada no interior de uma propriedade ou 
posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de 
assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos 
naturais do imóvel rural, auxiliar à conservação e à reabilitação dos 
processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, 
o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa (art. 3o, 
inc. III). 

3. As bases científicas que dão suporte à proteção jurídico-constitucional 
da reserva legal

As áreas de reserva legal, como espaços que visam precipuamente 
à preservação da rica biodiversidade brasileira, devem estar distribuídas 
de forma equilibrada pelo território nacional, para contemplar as 
comunidades biológicas que integram todos os biomas, centros de 
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endemismo e ecossistemas. Cumprem funções ecológicas9 indispensáveis 
para a persistência de todas as formas de vida, ou seja, cumprem diversas 
funções imprescindíveis ao desenvolvimento de processos ecológicos 
essenciais10. Ademais, constituem-se em espaços de proteção hídrica, 
edáfica, bem como de preservação da integridade do patrimônio 
genético do País.

Os estudos científicos já realizados sobre essa temática definem 
as condições e critérios de localização e delimitação que garantam a 
proteção dos atributos e das funções ecológicas das áreas de reserva 
legal, como também dos processos ecológicos essenciais que nelas se 
desenvolvem.

Senão, veja-se.

3.1. As funções ecológicas da reserva legal
Entre as inúmeras funções ecológicas da reserva legal, pode-se citar 

as seguintes:

•	 funções bióticas:
a. preservação do patrimônio genético e do fluxo gênico de fauna e 
flora típicas das áreas distanciadas dos fundos de vale;
b. abrigo, conservação e proteção das espécies da flora e da fauna 
nativas adaptadas às condições microclimáticas de áreas distanciadas 
dos fundos de vale;
c. abrigo de agentes polinizadores, dispersores de sementes e inimigos 
naturais de pragas, responsáveis pela produção e reprodução das 
espécies nativas;
d. provisão de alimentos para a fauna silvestre;
e. asseguração de circulação contínua para a fauna (corredor de 

9 Entende-se por função ecológica a operação pela qual os elementos bióticos e abióticos 
que compõem determinado meio contribuem, em sua interação, para a manutenção do 
equilíbrio ecológico e para a sustentabilidade dos processos evolutivos.

10 Entende-se por processos ecológicos essenciais as interações entre os elementos bióticos 
e abióticos que compõem determinado meio e que são indispensáveis para a persistência, 
com sadia qualidade, de todas as formas de vida (NEPOMUCENO, Olavo; CAMPOS, Heraldo 
Cavalheiro Navajas Sampaio; GAIA, Daiane Caroline; ANDRADE JÚNIOR, José Roberto 
Porto de. Projeto de Código Florestal: elementos para discussão. Mimeo. Ribeirão Preto: 
Núcleo Regional do GAEMA, 2011, passim). 



320 Justitia, São Paulo, 73 (207), jan./jun. 2016

fauna) pela interligação de áreas de preservação permanente nos 
divisores de água.

•	 funções hídricas:
a. facilitação da infiltração da água no solo das partes mais afastadas 
dos fundos de vale, nas quais os solos são geralmente mais 
profundos, incrementando o reabastecimento dos lençóis freáticos 
e dos aquíferos;
b. manutenção do fluxo de água ou vazão nas nascentes, contribuindo 
para sua perenidade, uma vez que a infiltração das águas pluviais é 
significativamente maior nas áreas florestadas quando comparada à 
infiltração nos solos cultivados, o que provoca a elevação do lençol 
freático;
c. redução da quantidade ou do volume dos deflúvios (enxurradas);
d. redução das vazões máximas (ou críticas) dos cursos d’água, 
diminuindo proporcionalmente a frequência e a intensidade das 
enchentes e inundações nas cidades e no campo;
e. armazenagem e estocagem de água nos reservatórios subterrâneos 
ou aquíferos;

•	 funções edáficas:
a. redução dos processos erosivos e do carreamento de partículas 
e sais minerais das partes mais altas para as partes mais baixas 
das encostas cultivadas, como consequência da maior infiltração 
das águas pluviais nas partes mais altas do relevo;

•	 funções climáticas:
a. redução da ocorrência de extremos climáticos, como as altas 
temperaturas, mediante a interceptação de parte da radiação solar 
e, consequentemente, a redução dos efeitos das “ilhas de calor” 
(aumento localizado da temperatura devido a exposição da superfície 
do solo);
b. redução do “efeito estufa” mediante o sequestro e fixação de 
carbono, tal qual nenhuma outra área agrícola ou silvicultural, uma 
vez que os solos das florestas nativas abrigam uma microflora muito 
abundante e diversificada, constituída basicamente por compostos 
carbônicos;
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•	 funções sanitárias: 
a. interceptação de parte expressiva do material particulado carreado 
pelos ventos, melhorando as condições fitossanitárias das culturas 
nas áreas rurais e a qualidade do ar nas áreas urbanas;
b. preservação de substancias aptas à produção de medicamentos;

•	 funções estéticas:
a. melhoria da composição da paisagem e da beleza cênica;

•	 funções econômicas:
a. disponibilização de mais água para as culturas agrícolas, devido ao maior 
armazenamento de água nas partes mais altas do relevo e a consequente 
elevação dos níveis d’água dos lençóis freáticos e dos aquíferos;
b. produção de água potável de baixo custo para a polução: ao 
facilitar a infiltração de água pluvial para os aquíferos, garante 
balanço hídrico que permite a continuidade de explotação de água 
para abastecimento público sem os custos de tratamento; 
c. polinização: abrigo para agentes polinizadores (insetos, pássaros);
d. controle de pragas agrícolas: abrigo para grande variedade de insetos, 
aracnídeos, pássaros, répteis e anfíbios que atuam como predadores de pragas 
agrícolas, melhorando a produção agrícola e a qualidade dos produtos 
agrícolas, com redução do emprego de agrotóxicos (inseticidas, acaricidas 
etc.);
e. controle biológico de doenças: abrigo para extensa gama de espécies 
de microorganismos saprófitas, parasitas, comensais ou simbiontes 
(bactérias, fungos, vírus) provendo o controle biológico de doenças 
das plantas cultivadas, melhorando a produção agrícola e reduzindo o 
emprego de agrotóxicos (fungicidas, bactericidas, acaricidas etc.).

3.2. A extensão mínima da reserva legal
A principal função ecológica da reserva legal é a conservação da 

biodiversidade. Por isso, ao se estabelecer o seu tamanho nos diversos 
biomas, é preciso levar em conta dois critérios: (I) o limiar de percolação e 
(II) o limiar de fragmentação11. 

11 METZGER, Jean Paul. O Código Florestal tem base científica? Natureza & Conservação, 
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Para Jean Paul METZGER, limiar de percolação “é a quantidade 
mínima de habitat necessária numa determinada paisagem para que uma 
espécie, que não tem capacidade de sair do seu habitat, possa cruzar 
a paisagem de uma ponta a outra”. Já o limiar de fragmentação está 
relacionado com a baixa cobertura vegetacional em regiões intensamente 
ocupadas, o pequeno tamanho e o isolamento dos fragmentos. Nessas 
paisagens, a dimensão dos fragmentos e o seu distanciamento causam 
redução populacional ou até mesmo a perda de diversidade biológica em 
decorrência da perda do habitat12.

Com base nesses critérios, esse cientista conclui que nas paisagens 
intensamente utilizadas pelo ser humano, como no Estado de São Paulo, 
o limite mínimo de reserva legal não pode ficar aquém de 20% do total da 
área do imóvel rural, não se computando, nessa percentagem, as áreas de 
preservação permanente13.

3.3. A impossibilidade, como regra, do cômputo das áreas de preservação 
permanente na reserva legal

A área de preservação permanente e a reserva legal são espaços 
territoriais especialmente protegidos que cumprem funções precípuas 
distintas, embora muitas vezes complementares14. Por isso, não se confundem, 
nem uma pode substituir outra. A vegetação das áreas de preservação 
permanente tem como funções precípuas a proteção e preservação dos 
recursos hídricos, do solo e da biodiversidade típica de zonas ripárias, 
alagados, encostas e topos de morro. A reserva legal tem como principal 

v. 8, n. 1, p. 92-99, jul. 2010, p. 94. Disponível em: <http://www.abecol.org.br/volume8/
natcon.00801017.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2014.

12 2010, p. 94-95.
13 2010, p. 94-95. Como concluiu a SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

e ABC - Academia Brasileira de Ciências, o percentual mínimo de reserva legal hoje 
estabelecidos em lei “representa um limiar importante, abaixo do qual os riscos de 
extinção de espécies aumentam muito rapidamente” (O Código Florestal e a ciência: 
contribuições para o diálogo, São Paulo: SBPC, 2011, p. 47).

14 METZGER, Jean Paul. Ata da reunião com o Ministério Público. São Paulo: IB-USP, 
15.6.2011; 2011. p. 1; ENGEL, Vera Lex. Ata da reunião com o Ministério Público. Botucatu: 
FCA-UNESP, 22.6.2011, p. 2; RODRIGUES, Ricardo Ribeiro. Ata da reunião com o Ministério 
Público. Piracicaba: ESALQ-USP, 4.7.2011, p. 2; e TUNDISI, J. G. Ata da reunião com o 
Ministério Público. São Carlos: Instituto Internacional de Ecologia, 13.7.2011, p. 3.
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função a preservação da rica biodiversidade brasileira que ocorre fora das 
áreas de preservação permanente, bem como garantir o uso sustentável 
dos recursos naturais. Portanto, ao se subtrair da reserva legal montante de 
área de preservação permanente existente no imóvel rural, compromete-se 
a configuração de habitats de espécies típicas de solo seco, dando-se causa 
à perda de biodiversidade.

O cômputo de área de preservação permanente na porcentagem da 
reserva legal causa a diminuição da área florestada na paisagem que, desse 
modo, pode ficar aquém dos limiares mínimos de percolação e fragmentação.

Além disso, a diminuição da reserva legal pode apresentar prejuízos 
ao cumprimento de outras de suas funções ecológicas (hídricas, edáficas, 
climáticas, estéticas, sanitárias e econômicas).

Como sustenta Jean Paul METZGER:

“As APP basicamente evitam a erosão de terrenos declivosos e a colmatagem 
dos rios, asseguram os recursos hídricos, propiciam fluxo gênico e prestam 
assim serviços ambientais capitais. Certamente essas áreas também 
contribuem para a conservação da biodiversidade, porém considerá-las 
equivalentes às RL seria um grande erro. Por se situarem justo adjacentes 
às áreas ripárias, em terrenos declivosos, ou ainda em restingas, tabuleiros, 
chapadas e em áreas elevadas (acima de 1800 m de altitude), as APP 
apresentam embasamento geológico e pedológico, clima e dinâmica hidro-
geomorfológica distintas daquelas situadas distantes dos rios, em terrenos 
planos, mais longe das influências marinhas, ou em altitudes mais baixas. 
Em consequência disso, a composição de espécies da flora e da fauna nativa 
varia enormemente quando se comparam áreas situadas dentro e fora 
das APP... Ou seja, as APP não protegem as mesmas espécies presentes 
nas RL, e vice-versa. Em termos de conservação biológica, essas áreas se 
complementam, pois são biologicamente distintas, e seria um grande erro 
ecológico considerá-las como equivalentes. Todo planejamento territorial 
deveria considerar a heterogeneidade biológica, e um dos primeiros passos 
nesse sentido é distinguir RL e APP, mantendo estratégias distintas para a 
conservação nestas duas situações.”15

15 2010, p. 95.
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3.4. O manejo sustentável da reserva legal
O manejo da reserva legal é possível, desde que sustentável16. 
Ou seja, somente se admite a intervenção antrópica que não iniba 

a manifestação de todas as funções ecológicas desse espaço territorial 
especialmente protegido e que garanta, com isso, o desenvolvimento dos 
processos ecológicos essenciais. Isso pressupõe estudo de viabilidade 
e aprovação pelas agências ambientais, bem como permanente 
monitoramento.

3.5. A impossibilidade de utilização de espécies exóticas em reflorestamento 
e no manejo de reserva legal

A ciência recomenda que a restauração da reserva legal seja feita 
com espécies nativas, “pois o uso de espécies exóticas compromete sua 
função de conservação da biodiversidade e não assegura a restauração de 
suas funções ecológicas e dos serviços ecossistêmicos”17.

A experiência revelou que a introdução de exóticas em áreas de conservação 
de espécies nativas propiciou a invasão biológica e perda de biodiversidade em 
face da baixa competitividade da flora local em relação à exótica18. Além disso, 
deve-se levar em consideração que as espécies exóticas são, em regra, invasoras 
agressivas, fogem do cultivo, ocasionando o descontrole de sua dispersão19.

3.6. Limites para a compensação de reserva legal
Cada bioma brasileiro ocupa grandes extensões territoriais com 

características geográficas muito distintas, com grande variação de clima, 
de latitude, de topografia, de inclinação, de tipo de solo, de habitats e de 
biodiversidade em distintos centros de endemismo. Por isso, se considerarmos 
para fins de compensação toda a extensão de um bioma, não haverá satisfatória 
preservação da biodiversidade e das demais funções ecológicas da reserva legal20.

16 Ricardo Ribeiro RODRIGUES admite o manejo sustentado restrito da reserva legal (2011, 
p. 3). Sobre a definição de manejo e de uso sustentável, ver Lei no 9.985, art. 2o, incs. VIII 
e XI.

17 SBPC-ABC, 2011, p. 49; José Galizia TUNDISI, 2011, p. 3; e Ricardo Ribeiro Rodrigues, 2011, p. 3.
18 RIBEIRO & FREITAS, 2010, p. 241.
19 MARTINS, Fernando Roberto, Ata de Reunião com o Ministério Público, Campinas: 

IB-UNICAMP, 28.06.2011, p. 3.
20 KAGEYAMA, Paulo Yoshio, Ata de Reunião com o Ministério Público, Piracicaba: ESALQ-
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A compensação de reserva legal exige, portanto, o estabelecimento 
de limites e critérios que garantam a representatividade da biodiversidade 
(comunidades biológicas similares). O critério de compensação de reserva 
legal deve levar em conta: (I) a equivalência de composição (equivalência 
compositiva) e a (II) a equivalência de função (equivalência funcional)21.

A equivalência compositiva tem como base o conjunto de espécies 
(comunidades biológicas) que compõem um centro de endemismo (espécies 
que se encontram em uma localidade). 

A equivalência funcional, como critério de compensação, deve 
levar em consideração todas as funções ecológicas cumpridas pela 
reserva legal (bióticas, hídricas, edáficas, climáticas, estéticas, sanitárias 
e econômicas).

É a partir da observância desses critérios que se pode estabelecer 
a área onde a compensação deve ser feita, o que necessariamente implica 
proximidade geográfica.

III – A Conduta Ilícita e Antiambiental da Ré e a Violação de Normas e 
Princípios Constitucionais – A Redução da Área Destinada à  Reserva 
Legal Como Dano Ambiental “Ipso Facto”

A não destinação de área do imóvel rural para a reserva legal e 
a sua ocupação com atividades antrópicas, quaisquer que elas sejam 
e independentemente de sua extensão, bem como o abandono dela 
com a introdução, ainda que involuntária, de gramíneas e de espécies 
exóticas, causam danos que frustram o cumprimento das funções 
ecológicas dessa área. Esse tipo de ocupação:

•	 compromete a preservação dos processos ecológicos essenciais que 
se desenvolvem nesse espaço territorial protegido;

USP, 13.06.2011, p. 4. METZGER, Jean Paul, 2011, p. 2-3. ENGEL, Vera Lex, 2011, p. 3. 
MARTINS, Fernando Roberto, 2011, p 3. SOUZA, Marcelo Pereira de &VARANDA, Elenice 
Mouro, Ata de Reunião com o Ministério Público, Ribeirão Preto: FFCLRP-USP, 27.06.2011, 
p. 2. AMORIM, Dalton de Souza, Ata de Reunião com o Ministério Público, Ribeirão Preto: 
FFCLRP-USP, 27.06.2011, p. 1-2; RODRIGUES, Ricardo Ribeiro, 2011, p. 2. SPAROVEK, 
Gerd, Ata de Reunião com o Ministério Público, Piracicaba, ESALQ-USP, 13.06.2011, p. 2. 
TUNDISI, José Galizia, 2011, p. 3.

21 METZGER, Jean Paul, 2011, p. 2-3.



326 Justitia, São Paulo, 73 (207), jan./jun. 2016

o norma constitucional violada: art. 225, § 1o, inc. I
•	 compromete a preservação da diversidade e da integridade do 

patrimônio genético presente nesse espaço territorial protegido;
o norma constitucional violada: art. 225, § 1o, inc. II
•	 compromete a integridade dos atributos desse espaço territorial 

protegido;
o norma constitucional violada: art. 225, § 1o, inc. III
•	 implica emprego de técnicas, métodos e substâncias que 

comportam risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente nesse espaço territorial protegido;

o norma constitucional violada: art. 225, § 1o, inc. V
•	 inviabiliza a proteção da fauna e da flora nesse espaço territorial 

protegido;
o norma constitucional violada: art. 225, § 1o, inc. VII
•	 implica utilização inadequada dos recursos naturais e degradação 

do meio ambiente, caracterizando descumprimento da função 
socioambiental da propriedade.

o norma constitucional violada: art. 186, inc. II
•	 enfim, implica descumprimento do direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.
o norma constitucional violada: art. 225, caput

Além das normas atingidas, a não destinação de área 
para a reserva legal e a sua irregular ocupação, nos termos acima 
descritos, também violam princípios constitucionais. Esse tipo 
de conduta fere:

•	 o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana, 
porque, ao reduzir-se o grau de sustentabilidade ambiental e 
ao provocar-se o desequilíbrio ecológico do meio ambiente, 
afeta-se negativamente a qualidade de vida, cuja sanidade é 
elemento essencial da dignidade da pessoa humana;

•	 o princípio do desenvolvimento socioeconômico 
ambientalmente sustentável, porque, ao reduzir-se o grau 
de sustentabilidade ambiental, privilegia-se o econômico em 
prejuízo do ambiental, frustrando-se o caráter multidimensional 
e holístico do desenvolvimento, assim como posto na 
Constituição;
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•	 o princípio da promoção do bem comum, porque, ao reduzir-
se o grau de sustentabilidade ambiental e ao provocar-se o 
desequilíbrio ecológico do meio ambiente, afasta-se uma das 
condições sociais básicas do desenvolvimento humano, qual 
seja: a sadia qualidade de vida;

•	 o princípio da supremacia do interesse público ambiental, 
porque, ao possibilitar-se o uso econômico e indevido de áreas 
ambientalmente sensíveis, em prejuízo do equilíbrio ecológico 
e da sadia qualidade de vida, sobrepõe-se o interesse privado 
ao público, subvertendo-se a lógica republicana da nossa 
Constituição;

•	 o princípio da indisponibilidade do interesse público na 
proteção do meio ambiente, porque, ao permitir-se a 
ocupação, para fins privados e indevidos, de espaço territorial 
protegido, dispõe-se, à revelia da vontade geral, de patrimônio 
ambiental que é de uso comum do povo;

•	 o princípio da função social da propriedade, porque, ao 
utilizar-se inadequadamente os recursos naturais disponíveis 
e ao degradar o meio ambiente, desatende-se ao requisito 
ambiental da função social;

•	 o princípio da equidade intergeracional porque, ao reduzir-
se o grau de sustentabilidade ambiental e ao provocar-se o 
desequilíbrio ecológico do meio ambiente, não se preservam 
os recursos naturais recebidos das gerações passadas, 
deixando-se recursos e benefícios em patamares inferiores às 
futuras gerações. 

•	 os princípios da prevenção e da precaução, pois ao permitir-
se a ocupação do espaço territorial especialmente protegido, 
impede-se o cumprimento de suas funções ecológicas, 
deixando-se de evitar impactos ambientais previamente 
conhecidos, além de não considerar perigos futuros que 
possam, eventualmente, comprometer o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 

Entre os princípios constitucionais violados com a não preservação 
da área de reserva legal, destaca-se o princípio da proibição do retrocesso 
ambiental.
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1. Do princípio da proibição do retrocesso

1.a. Na Constituição Federal
O Egrégio Supremo Tribunal Federal já se pronunciou nos idos de 

1995, que o meio ambiente é direito fundamental quando o Ministro Celso 
de Mello ao relatar o Mandado de Segurança envolvendo desapropriação de 
imóvel rural para fins de reforma agrária já nos advertia:

“O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de 
terceira geração – constitui prerrogativa jurídica de titularidade 
coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos 
direitos humanos, a expressão significativa de um poder 
atribuído, não ao individuo identificado em sua singularidade, 
mas num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria 
coletividade social. Enquanto os direitos de primeira geração 
(civis e políticos) – que compreendem as liberdades clássicas, 
negativas ou formais – realçam o principio da liberdade e os 
direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e 
culturais) – que se identifica com as liberdades positivas, reais 
ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos 
de terceira geração, que materializam poderes de titularidade 
coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, 
consagram o princípio da solidariedade e constituem um 
momento importante no processo de desenvolvimento, expansão 
e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, 
enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma 
essencial inexauribilidade”. 

Ora, se o meio ambiente é objeto de direito fundamental ou na 
acepção mais ampla, de “direitos humanos”, resta evidente que qualquer 
norma que promova uma diminuição da proteção aos bens ambientais é 
visceralmente inconstitucional, em especial, por afrontar o princípio que 
proíbe o retrocesso ambiental.

Sobre o tema a lição do Ministro Herman Benjamin do Egrégio 
Superior Tribunal de Justiça:

“Nunca é demais recordar que vivemos em uma era de consolidação 
e afirmação de direitos proclamados, que repele a instituição teatral 
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e o uso ornamental das normas, constitucionais ou não22. Na mesma 
linha, também se mostra incompatível com a pós-modernidade, que 
enfatiza a dignidade da pessoa humana, a solidariedade e a segurança 
jurídica das conquistas da civilização, transformar direitos humanos 
das presentes gerações e garantias dos interesses dos nossos pósteros 
num ioiô legislativo, um acórdão desafinado e imprevisível, que ora se 
expande, ora se retrai. Essa preocupação que domina vários campos do 
Direito ganha centralidade na tutela do meio ambiente.
Em tal contexto crescentemente se afirma o princípio da proibição 
de retrocesso, sobretudo quanto ao chamado núcleo legislativo duro 
do arcabouço do Direito Ambiental, isto é, os direitos e instrumentos 
diretamente associados à manutenção do “meio ambiente 
ecologicamente equilibrado” e dos “processos ecológicos essenciais”, 
plasmados no art. 225 da Constituição de 1988.
A Constituição Federal não deixa qualquer dúvida: o modelo político 
instituído no Brasil tem, como um de seus “objetivos fundamentais”, o 
“desenvolvimento nacional” e a erradicação da “pobreza” (art. 3o, 
II e III), norte esse que igualmente informa nossa cooperação com 
outras nações, que observará, entre outros princípios, “o progresso 
da humanidade” (art. 4o, IX, grifei)”.
“A proposição acima nada tem de recente. Não é de hoje que se defende 
“que a civilização moveu-se, move-se e se moverá numa direção 
desejável”, conforme resume J. B. Bury, em sua clássica obra de início 
do Século XX23; ou que a humanidade “avançou no passado, continua 
avançando agora, e, com toda probabilidade, continuará a avançar 
no futuro próximo”24. Sob a cobertura política dessa idéia-chave, 
surge o princípio jurídico da proibição de retrocesso que expressa 
uma “vedação ao legislador de suprimir, pura e simplesmente, a 
concretização da norma”, constitucional ou não, “que trate do núcleo 
essencial de um direito fundamental” e, ao fazê-lo, impedir, dificultar 

22 Cf. Antônio Herman BENJAMIN. O Estado teatral e a implementação do Direito Ambiental, 
in Anais do 7o Congresso Internacional de Direito Ambiental, São Paulo, IMESP, 2004.

23 BURY, J. B. The Idea of Progress: An Inquiry into its Origins and Growth. London: Macmillan 
and Co, 1920. p. 2.

24 NISBET, Robert. History of the Idea of Progress. New Brunswick: Transaction Publishers, 2008, p. XI.
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ou inviabilizar “a sua fruição, sem que sejam criados mecanismos 
equivalentes ou compensatórios”25. Princípio esse que transborda da 
esfera dos direitos humanos e sociais para o Direito Ambiental.
“Note-se que o texto constitucional, na proteção do meio ambiente, 
se organiza, acima referimos, em torno de bem-revelados e fixados 
núcleos jurídicos duros (“centro primordial”, “ponto essencial”, 
ou “zona de vedação reducionista”), que rejeitam ser ignorados 
ou infringidos pelo legislador, administrador ou juiz, autênticos 
imperativos jurídicos ambientais mínimos: os deveres de “preservar e 
restaurar os processos ecológicos essenciais”, “preservar a diversidade 
e a integridade do patrimônio genético do País”, “proteger a fauna 
e a flora”, e impedir “práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica” ou “provoquem a extinção de espécies” (art. 225, § 1o, I, 
II e VII).
Princípio geral ainda porque tanto a legislação (a Lei 6.938/8126, por 
ex.) como a jurisprudência27 brasileiras perfilham, sem meias palavras, 
o princípio da melhoria ambiental. Ora, prescrever, como objetivo 
da Política Nacional do Meio Ambiente, a “melhoria da qualidade 
ambiental propícia à vida” é dizer mais do que ambiciona o princípio 
de retrocesso, pois não bastará manter ou conservar o que se tem, 
impondo-se melhorar, avançar (= progresso) no terreno daquilo que 
um dia ecologicamente se teve, e desapareceu, ou hoje se encontra 

25 DERBLI, Felipe. O Princípio da Proibição de Retrocesso Social na Constituição de 1988. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2007, p. 298.

26 Segundo a Lei no 6.938/81, “A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida” (art. 2o, 
caput, grifei).

27 O Superior Tribunal de Justiça, p. ex., já se pronunciou no sentido de que “Ante o princípio 
da melhoria da qualidade ambiental, adotado no Direito brasileiro (art. 2o, caput, da Lei 
6.938/81), inconcebível a proposição de que, se um imóvel, rural ou urbano, encontra-se 
em região ecologicamente deteriorada ou comprometida por ação ou omissão de 
terceiros, dispensável ficaria sua preservação e conservação futuras (e, com maior ênfase, 
eventual restauração ou recuperação). Tal tese equivaleria, indiretamente, a criar um 
absurdo cânone de isonomia aplicável a pretenso direito de poluir e degradar: se outros, 
impunemente, contaminaram, destruíram ou desmataram o meio ambiente protegido 
que a prerrogativa valha para todos e a todos beneficie” (REsp 769753/SC, rel. Min. 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/06/2011, grifei).
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dilapidado, e, se não zelado de maneira correta, mais cedo ou mais 
tarde desaparecerá”.
“Se dinâmico e relativo, o princípio obedeceria à lógica do “controle 
de proporcionalidade”, o que interditaria, “na ausência de motivos 
imperiosos” ou justificativa convincente, uma diminuição do nível 
de proteção jurídica. Consequentemente, haverá, sempre, de exigir 
do legislador cabal motivação ou demonstração de inofensidade 
da regressão operada – a manutenção do status quo de tutela dos 
bens jurídicos em questão. Em outras palavras, deve-se atestar a 
equivalência material entre a fórmula legal anterior e a proposta, “a 
necessidade de uma modificação, demonstrada, a proporcionalidade 
de uma regressão, apreciada”, abrindo-se para o juiz, “fiel aos valores 
que fundam nosso sistema jurídico”, a possibilidade de controlar essas 
balizas, o que não é o mesmo que “se imiscuir nas escolhas políticas”28.
“No âmbito desse “centro primordial”, “ponto essencial”, “núcleo duro” 
ou “zona de vedação reducionista”, o desenho legal infraconstitucional, 
uma vez recepcionado pela Constituição, com ela se funde, donde a 
impossibilidade de anulá-lo ou de afrouxá-lo de maneira substancial, 
sem que com isso, inafastavelmente, se fira ou mutile o próprio 
conteúdo e sentido da norma maior. É o fenômeno da repulsa às 
normas infraconstitucionais que, desinteressadas em garantir a máxima 
eficácia dos direitos constitucionais fundamentais, não se acanham e 
são rápidas ao negar-lhes o mínimo de eficácia.
Firma-se como pressuposto da proibição de retrocesso que os 
mandamentos constitucionais “sejam concretizados através de normas 
infraconstitucionais”, daí resultando que a principal providência que 
se pode “exigir do Judiciário é a invalidade da revogação de normas”, 
sobretudo quando tal revogação ocorre desacompanhada “de uma 
política substitutiva ou equivalente”, isto é, deixa “um vazio em 
seu lugar”, a saber, “o legislador esvazia o comando constitucional, 
exatamente como se dispusesse contra ele diretamente”29.

28 HACHEZ, Isabelle. Le Principe de Standstill dans le Droit des Droits Fondamentaux: une 
Irréversibilité Rélative, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 658-660.

29 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: Fundamentos de uma 
Dogmática Constitucional Transformadora, 7a edição, São Paulo: Saraiva, p. 380-381.
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Claro, não se trata aqui de pretender conferir caráter absoluto ao 
princípio da proibição de retrocesso, sendo um exagero admitir tanto 
a liberdade irrestrita do legislador, como, no âmbito de sua autonomia 
legislativa, vedar-lhe inteiramente a revisibilidade das leis que elabora 
e edita. O princípio da proibição de retrocesso não institui camisa de 
força ao legislador e ao implementador, mas impõe-lhes limites não 
discricionários à sua atuação.
Especificamente, no caso da proteção de biomas, ecossistemas e 
espécies, será seguinte a pergunta que o juiz sempre se fará: as 
alterações legislativas ou políticas de implementação mantém ou 
ampliam as garantias do meio ambiente? Asseguram a proteção dos 
“processos ecológicos essenciais”? Escudam, eficaz e eficientemente, 
as espécies ameaçadas de extinção? Ampliam ou reduzem os riscos 
ambientais a habitats vulneráveis? Estabelecem, naquilo que se revisa ou 
modifica, alternativas técnicas capazes de alcançar os mesmos ou similares 
resultados da norma ou política de implementação revogada? Reduzem 
ou mantém o grau de dificuldade de execução, bem como de cobrança 
administrativa e judicial (os chamados custos da execução da lei)?
E conclui:
“Também os juízes devem ter me mente que os instrumentos do 
Direito Ambiental não corroem, nem ameaçam a vitalidade produtiva 
do Brasil e a velocidade de sua inclusão entre as grandes economias 
do Planeta; tampouco pesam na capacidade financeira do Estado ou 
se apresentam como contrabando legislativo, devaneio imotivado de 
um legislador desavisado ou irresponsável. Ao contrário, se inserem no 
âmbito da função social e da função ecológica da propriedade, previstas 
na Constituição de 1988 (arts. 5o, XXIII, e 186, II, respectivamente).
Consequentemente, reduzir, inviabilizar ou revogar leis, dispositivos 
legais e políticas de implementação de proteção da Natureza nada mais 
significa, na esteira da violação ao princípio da proibição de retrocesso 
ambiental, que conceder colossal incentivo econômico a quem não 
podia explorar (e desmatar) partes da sua propriedade e, em seguida, 
com a regressão, passar a podê-lo. Tudo à custa do esvaziamento da 
densificação do mínimo ecológico constitucional.
Retroceder agora, quando mal acordamos do pesadelo da destruição 
ensandecida dos processos ecológicos essenciais nos últimos 500 
anos, haverá de ser visto, por juízes, como privatização de inestimável 
externalidade positiva (= os serviços ecológicos do patrimônio natural 
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intergeracional), que se agrega à também incalculável externalidade 
negativa (= a destruição de biomas inteiros), que acaba socializada com 
toda a coletividade e seus descendentes.
Fica a lição com jeito de alerta: no universo da proteção jurídica do 
ambiente, o antiprogresso e, pior, o retrocesso legislativo, este sim, 
tem custos para as presentes e futuras gerações, provavelmente 
irreversíveis.

É a degradação da lei levando à degradação ambiental”30.
Esse é o princípio constitucional implícito da PROIBIÇÃO DO 

RETROCESSO DOS DIREITOS SOCIOAMBIENTAIS, resumido dessa forma pela 
doutrina mais especializada:

“Assim, o princípio da proibição do retrocesso ambiental (ou 
socioambiental) seria concebido no sentido de que a tutela 
normativa ambiental – tanto sob a perspectiva constitucional quanto 
infraconstitucional – deve operar de modo progressivo no âmbito 
das relações sócio-ambientais, a fim de ampliar a qualidade de vida 
existente hoje e atender a padrões cada vez mais rigorosos de tutela da 
dignidade da pessoa humana, não admitindo o retrocesso, em termos 
normativos, a um nível de proteção inferior àquele verificado hoje” 
(SARLET, Ingo Wolfgang & FENSTERSEIFER, Tiago. Dano Ambiental na 
Sociedade de Risco. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 152/153) 

O Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, em 
julgamento recente, chegou a reconhecer expressamente a existência do 
princípio da vedação do retrocesso, “segundo o qual seria inconstitucional 
a redução arbitrária do grau de concretização legislativa de um direito 
fundamental” em seu célebre voto na ADI 4.578/DF.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou diversas vezes sobre 
a existência de limites constitucionais à liberdade do legislador em matéria 
ambiental, como, por exemplo, na ADI 1086, em que julgou inconstitucional 

30 BENJAMIN, Antônio Herman. Princípio da Proibição de Retrocesso Ambiental. Colóquio 
sobre o princípio da proibição de retrocesso ambiental. Brasília: Senado Federal, 2012, 
p. 55-72.
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norma da Constituição do Estado de Santa Catarina que dispensava de EIA-
RIMA empreendimentos de florestamento ou reflorestamento, na ADPF 101, 
em que declarou inconstitucionais, com efeitos ex tunc, as interpretações, 
incluídas as judicialmente acolhidas, que permitiram ou permitem a 
importação de pneus usados de qualquer espécie, nas ADIs 3776, 2514 e 
1856, em que julgou inconstitucionais normas que permitiam “rinhas” ou 
“brigas de galos” e no RE 153531, em que foi julgada inconstitucional a “farra 
do boi”.

Mais do que uma construção meramente doutrinária, o aludido 
princípio possui suporte normativo (constitucional e infraconstitucional) e 
é perfeitamente aplicável para fulminar qualquer artigo de lei (em sentido 
lato) que importe em redução do nível mínimo de proteção aos direitos 
sócio-ambientais.

Inclusive, cabe ressaltar que o princípio da proibição do retrocesso 
vem há tempos sendo utilizado pelos julgadores para fundamentar decisões 
que tutelam o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, combatendo 
condutas ou atos normativos que reduzam a proteção ao meio ambiente. 
Neste sentido, colaciona-se trecho do julgado do Recurso Especial no 302.906 
– SP, do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. 
LOTEAMENTO CITY LAPA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO 
DE OBRA NOVA. RESTRIÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS 
CONVENCIONAIS ESTABELECIDAS PELO LOTEADOR. ESTIPULAÇÃO 
CONTRATUAL EM FAVOR DE TERCEIRO, DE NATUREZA PROPTER REM. 
DESCUMPRIMENTO. PRÉDIO DE NOVE ANDARES, EM ÁREA ONDE SÓ 
SE ADMITEM RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. 
VÍCIO DE LEGALIDADE E DE LEGITIMIDADE DO ALVARÁ. IUS VARIANDI 
ATRIBUÍDO AO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO-
REGRESSÃO (OU DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO) URBANÍSTICO-
AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 26, VII, DA LEI 6.766/79 (LEI 
LEHMANN), AO ART. 572 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ART. 1.299 
DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) E À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ART. 334, 
I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VOTO-MÉRITO.
1 – (...)
11. O exercício do ius variandi, para flexibilizar restrições urbanístico-
ambientais contratuais, haverá de respeitar o ato jurídico perfeito 
e o licenciamento do empreendimento, pressuposto geral que, no 
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Direito Urbanístico, como no Direito Ambiental, é decorrência da 
crescente escassez de espaços verdes e dilapidação da qualidade 
de vida nas cidades. Por isso mesmo, submete-se ao princípio da 
não-regressão (ou, por outra terminologia, princípio da proibição 
de retrocesso), garantia de que os avanços urbanístico-ambientais 
conquistados no passado não serão diluídos, destruídos ou 
negados pela geração atual ou pelas seguintes.
(...)
(Superior Tribunal de Justiça – REsp 302.906 – Data do julgamento: 
26/08/2010 – grifo nosso)

Igualmente, cabe a transcrição das razões encampadas do 
Ministério Público do Rio Grande do Sul pelo ilustre Desembargador 
Vasco Della Giustina, relator da ADIN 70005054010, julgada pelo Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul, ao proferir o seu voto:

“A doutrina qualifica o direito ao meio ambiente como direito 
fundamental de terceira geração, inserindo dentre os direitos de 
solidariedade, direitos de fraternidade, ou direito dos povos. Firmada 
a fundamentalidade do direito ao meio ambiente equilibrado e sadio, 
deve-se destacar que tal ‘status’ veda qualquer possibilidade de 
emenda constitucional que permita situações de enfraquecimento 
ou esvaziamento do preceito, tanto quanto aquilo que a parte da 
doutrina chama ‘retrocesso social’”. (destacamos)

Ainda e no mesmo sentido, segue o julgado do Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo:

EMENTA: CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
– MEDIDA CAUTELAR – LEI Nº 5.155/11 – ALTERAÇÕES NO PLANO 
DIRETOR URBANO DE VILA VELHA – PARTICIPAÇÃO POPULAR 
NÃO OBSERVADA NO TRANSCURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO – 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA – ARTS. 
231, § ÚNICO, IV E 236 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – CRIAÇÃO 
DE ZONAS INDUSTRIAIS EM ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - 
REDUÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 
DO NÃO-RETROCESSO SOCIAL – DIREITO DA POPULAÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE SAUDÁVEL E EQUILIBRADO – ART. 186 DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL – RISCO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE E CRESCIMENTO 
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DESORDENADO DO MUNICÍPIO – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURS E 
DO PERICULUM IN MORA – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
1 – O deferimento de medida cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade submete-se à necessidade da presença 
concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora.
2 – A necessidade de participação popular na elaboração do Plano 
Diretor Urbano e suas posteriores alterações consiste em pressuposto 
estabelecido pelo constituinte estadual como forma de efetivação 
do princípio da democracia participativa. Exegese dos artigos 231, § 
único, incisos IV e 236 da Constituição Estadual.
3 – Deve ser assegurada a participação direta do povo e a cooperação das 
associações representativas em todas as fases do planejamento municipal.
4 – A supressão do princípio da democracia participativa no processo 
legislativo que resultou na Lei no 5.155/11, consiste em situação 
suficiente para inquiná-la de vício de inconstitucionalidade formal 
objetiva, posto que o PDU, e suas posteriores alterações, deve ser 
reflexo dos anseios e das necessidades dos munícipes, que têm o 
direito de externá-los por meio dos instrumentos de efetivação da 
democracia participativa, como é o caso da audiência pública.
5 – A criação de Zonas Industriais em áreas de interesse ambiental, 
bem como a redução das áreas de preservação, consiste em 
verdadeiro retrocesso social, porquanto o direito ao meio ambiente 
ecologicamente saudável e equilibrado encontra-se expressamente 
previsto no art. 186, caput, da Constituição Estadual, que é simétrico 
ao art. 225, caput, da Constituição Federal.
6 – Presença da relevância da fundamentação, assim como do 
periculum in mora, evidenciado pelo risco de danos às áreas de 
preservação ambiental envolvidas do município poderão sofrer, caso 
as modificações previstas na Lei no 5.155/11 sejam imediatamente 
implementadas no Plano Diretor Urbano de Vila Velha.
7 – Pedido liminar deferido. Eficácia dos artigos impugnados 
suspensa com efeito vinculante ex nunc.
(TJES, Classe: Ação de Inconstitucionalidade, 100110030515, 
Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: TRIBUNAL 
PLENO, Data de Julgamento: 08/03/2012, Data da Publicação no 
Diário: 15/03/2012 – destacamos)
Como se observa, tal princípio vem sendo empregado como fundamento 

de decisões protetivas ao meio ambiente, com vista a efetivar os preceitos 
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constitucionais que imputam ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

Neste diapasão, com vistas a afastar a proteção deficitária ao meio 
ambiente e considerando que os avanços conquistados pelas gerações 
anteriores não podem ser suprimidos pela atual geração, é imperioso que 
se analisem os preceitos constantes da Lei no 12.651/12 à luz do princípio da 
proibição do retrocesso, buscando alcançar e efetivar os valores presentes 
em nossa Carta Magna.

Um primeiro alicerce desse princípio consiste na garantia 
constitucional de irredutibilidade das cláusulas pétreas, em especial as 
que contemplem direitos fundamentais (CF, art. 60, § 4o, IV). Em sendo o 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado direito fundamental, 
impassível de redução sequer por emenda constitucional, menos ainda 
poderia ser objeto de diminuição via lei ordinária. 

Ademais, o Princípio da Proibição do Retrocesso encontra amparo 
nos princípios constitucionais da Prevalência dos Direitos Humanos e da 
Cooperação entre os Povos para o Progresso da Humanidade expressamente 
definidos no art. 4o, incs. II e IX, da Constituição Federal:

Art. 4o A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios:
(...)
II – prevalência dos direitos humanos;
(...)
IX – cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
(...)

Uma vez que o Estado brasileiro, por meio da Carta Magna, se 
comprometeu a fazer prevalecer os DIREITOS HUMANOS sobre interesses 
meramente econômicos e contribuir para o PROGRESSO, não pode aceitar 
ato legislativo que implique em regresso nos níveis de proteção do mais 
fundamental dos direitos humanos: o DIREITO À VIDA saudável e equilibrada 
para as presentes e futuras gerações.

O Princípio em lume também decorre da segurança jurídica 
resultante da Proteção ao Direito Adquirido (art. 5o, XXXVI da Constituição 
Federal) da sociedade ao patamar mínimo de proteção às florestas. A Lei no 
4771/65 e as Resoluções CONAMA que a regulamentaram foram o ápice de 
um longo processo social e científico para estabelecer um núcleo mínimo 
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de normas para dar efetividade ao direito constitucional ao Meio Ambiente 
Ecologicamente Equilibrado. 

Pontue-se, que as mudanças legislativas decorrentes das Leis Federais 
nos 12.651 e 12.727, ambas de 2012, pautaram-se, exclusivamente, pelo 
interesse econômico (sobretudo do agronegócio), olvidando-se de que: a) é 
objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a promoção do bem 
de todos (não apenas do agronegócio), sem distinção (art. 3o, IV); o equilíbrio 
ecológico não se mantém pelo atendimento à conveniência da economia, 
dependendo de leis físicas, químicas e biológicas, desconsideradas no 
processo de reforma legislativa. É exatamente por esse segundo fator que 
a Academia, analisando as modificações sob o aspecto técnico e científico, 
rechaçou-as contundentemente, nelas detectando enorme retrocesso 
ambiental31.

O próprio Governo Federal através do Instituto de Pesquisa e 
Econômica Aplicada (IPEA) demonstrou que as mudanças operadas são 
desastrosas ao meio ambiente32. No mesmo diapasão já se pronunciou a 
Agência Nacional de Águas (ANA)33.

No caso da Fazenda Santa Apolônia, houve a redução de 127 hectares 
da área total do imóvel rural que deveria ser destinado para se tornar um 
espaço especialmente protegido, fato que não ocorreu, impedindo que 
381.000 (trezentos e oitenta e uma) árvores fossem protegidas pelo regime 
jurídico da reserva florestal legal.

A mudança legislativa, como ponderado pelo brilhante Ministro 
Herman Benjamin do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, obrigatoriamente, 
deveria ser precedida de isento, ético, sério e independente debate técnico, 
pois restam as singelas indagações: Quem tem conhecimento para definir 
limites das áreas protegidas, (áreas de preservação permanente e reserva 
legal, dentre outras), a fim de que elas cumpram as funções ecológicas que 
são sua razão de existir? Os técnicos ou os nossos legisladores? Estes, com 
raras exceções, sequer são versados na matéria!

31 Disponível em: <http://www.sbpcnet.org.br/site/arquivos/codigo_florestal_e_a_ciencia.
pdf>. Acesso em: 12 abr. 2014.

32 Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110616_
comunicadoipea96.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2014.

33 Disponível em: <http://arquivos.ana.gov.br/imprensa/noticias/20120509_NT_n_012-
2012-CodigoFlorestal.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2014.
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A resposta é mais do que óbvia! OS TÉCNICOS!
Destarte, o Parlamento Nacional perdeu a oportunidade histórica de 

equacionar um gravíssimo problema de índole nacional, pois se afastando 
do bom senso e dos melhores interesses nacionais34, cedeu aos interesses 
de parcela de classe anacrônica que visualiza no desmatamento e na não 
recuperação das áreas degradadas maior “lucro” para sua atividade, quando 
deveria proteger o nosso maior patrimônio, reservando-o como verdadeira 
“poupança ambiental” em respeito ao Direito Intergeracional.

Ora, estudos indicam que existem milhões de hectares degradados 
que são aptos para o aumento das áreas produtivas35.

Fácil concluir, então, que não há necessidade de desmatar-se ou deixar 
de recuperar um centímetro sequer das denominadas áreas protegidas. Basta 
que seja implementado competente programa de recuperação de áreas 
produtivas degradadas, associado a efetivo programa de financiamento de 
projetos para recuperação de áreas degradadas, ambos aliados, obviamente, 
ao necessário pagamento de serviços ambientais.

Ademais, se a revogada Lei Federal no 4.771/65 fosse realmente 
“impossível” de ser cumprida, como explicar a existência milhares de 
propriedades rurais regularizadas sob sua égide36?

Não bastasse, vislumbra-se, ainda, nítida inconstitucionalidade 
derivada da afronta perpetrada pelo legislador ordinário federal em face de 
vários dispositivos constitucionais.

34 Segundo Datafolha, 79% da população era contra as modificações efetuadas pelo novo 
Código Florestal. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/politica/codigo-florestal-
segundo-pesquisa-datafolha-79-dos-brasileiros-sao-contra-perdao-de-multas-quem-
desmatou-ilegalmente-2876725>. Acesso em: 12 abr. 2014.

35 “Estima-se que, em razão de seu uso inadequado, existam hoje no Brasil 61 milhões de 
hectares de terras degradadas que poderiam ser recuperadas e usadas na produção 
de alimentos. Existem conhecimentos e tecnologias disponíveis para essa recuperação. 
Nesse sentido, destaca-se a recente iniciativa do governo federal por meio do Programa 
Agricultura de Baixo Carbono (Programa ABC), que aproveita o passivo das emissões 
de gases de efeito estufa e o transforma em oportunidade na produção agrícola e na 
prestação de serviços ambientais. Todavia, apesar do grande mérito dessa iniciativa, 
um esforço político muito maior faz-se necessário”. (Destaquei). “O Código Florestal e a 
Ciência. Contribuições para o diálogo”. Disponível em: <http://www.sbpcnet.org.br/site/
arquivos/codigo_florestal_e_a_ciencia.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2014.

36 Disponível em: <http://www.lucasdorioverde.mt.gov.br/lucaslegal.htm>. Acesso em: 12 
abr. 2014.
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A Lei Federal no 12.651/2012, com redação dada pela Lei Federal no 
12.727/12, solapa a função social da propriedade (artigos 5o, inciso XXIII, 
e 186, incisos I e II, ambos da Carta Política de 1988), pois impede que os 
institutos ambientais (notadamente a reserva legal e as áreas de preservação 
permanente) cumpram sua função e assegurem, protejam e perpetuem os 
processos ecológicos.

Há também flagrante afronta aos princípios de autoaplicabilidade 
dos direitos fundamentais e da incorporação dos tratados internacionais, 
pois na dicção do artigo 5o, §§ 1o ao 3o, da CR/88, os direitos fundamentais, 
a obviedade entre eles o meio ambiente ecologicamente equilibrado, são 
autoaplicáveis e há possibilidade de se incorporar ao nosso ordenamento 
jurídico tratados internacionais, os quais, uma vez ratificados pelo 
Congresso Nacional, integram nosso sistema legislativo com status de norma 
constitucional derivada do processo legislativo de emenda a constituição.

Outrossim, não se pode olvidar inegável ofensa aos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, eis que as modificações operadas 
desapegando-se dos conceitos técnicos e naturais que circundam a temática 
ambiental criou legislação que possibilita a destruição de ecossistemas, os 
quais produzem inegável serviços ecológicos, colidindo com o artigo 225, § 
1o, inciso I, da CF/88, dentre outros dispositivos constitucionais37.

Por fim, alguém poderia alegar que, embora existam dispositivos 
na Lei no 12.651/2012 que promovem redução no nível de proteção, tais 
perdas pontuais seriam, no saldo geral das alterações introduzidas pelo novo 
diploma, compensadas por outros ganhos ambientais, de modo que que o 
saldo ambiental não seria negativo. Tal argumento não resistiria, sequer, a 
uma análise meramente quantitativa dos resultados da nova lei. A propósito, 
o estudo “Impacto da Revisão do Código Florestal: como viabilizar o grande 
desafio adiante?”, elaborado pela UFMG sob encomenda da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência da República, aponta que o passivo 
ambiental (áreas de preservação permanente + reserva legal que deveriam 
ser recompostas) antes da Lei 12.651/2012 era de 50 ± 6 milhões de hectares 

37 Sobre o tema o excelente artigo “Inconstitucionalidades dos retrocessos empreendidos 
pelo Novo Código Florestal” de autoria de Luciano Furtado Loubet e Luiz Antônio Freitas de 
Almeida, Promotores de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Disponível 
em: <www.jus.br>. Acesso em: 12 abr. 2014.
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e, com a nova norma, passou a 21 ± 6 milhões de hectares, representando 
uma redução de 58% na área a ser recomposta38 e, consequentemente, na 
extensão das áreas protegidas (APP + RL).

Desse modo, a nova Lei no 12.651/2012, em inúmeros de seus 
dispositivos legais, diminuiu a proteção anteriormente conferida ao meio 
ambiente, notadamente aos ecossistemas florestais sitos em APP ou RL, 
sem trazer alternativa técnica que compensasse suficientemente as perdas 
ambientais. Nesse ponto, os dispositivos que promovem tal redução 
ofendem ao princípio do não retrocesso ambiental, estando eivados de 
inconstitucionalidade.

1.b. Proibição de retrocesso nos Tratados internacionais de que o  Brasil é 
signatário

Conforme apontado pelo Ministro Herman Benjamin, o princípio 
da proibição do retrocesso é “princípio geral de direito ambiental”, e retira 
sua força não apenas da Constituição da República, como de diplomas 
infraconstitucionais. 

Nesse âmbito, o princípio em questão escora-se em tratados 
internacionais vigentes em nosso país, normas que, consoante entendimento 
consagrado no STF39, tem status supralegal, e, portanto, não poderiam ser 
derrogadas pela Lei no 12.651/2012 ou qualquer outro diploma legal. 

O princípio do não retrocesso ambiental tem suas primeiras raízes 
em estatutos internacionais que impõem às nações o reconhecimento e 
concretização progressiva de direitos humanos (artigo 2o, n. 1, do Pacto 
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC40; 
artigo 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José 
da Costa Rica41) e a inadmissibilidade de restrição ou derrogação de direitos 
fundamentais (art. 5o, n. 2, do PIDESC). 

De modo mais saliente, esse princípio é notado no Protocolo 
Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos em Matéria de 

38 Disponível em: <http://www.sae.gov.br/site/?p=15735>. Acesso em: 11 mar. 2014.
39 RE 466.343/SP, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, j. 03.12.2008, DJe 05.06.2009. 
40 Promulgado pelo Decreto no 591, de 6 de julho de 1992, publicado no DOU em 07.07.1992.
41 Promulgada pelo Decreto no 678, de 6 de novembro de 1992, publicado no DOU em 

09.11.1992. 
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Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador)42. 
Dentre esses direitos por ele considerados de natureza Econômica, Social 
ou Cultural, o Protocolo, em seu artigo 11, acresceu aos direitos tutelados 
pelo Pacto de San José de Costa Rica o direito ao meio ambiente sadio, 
impondo aos Estados, expressamente, a obrigação de proteção, preservação 
e melhoramento do meio ambiente (art. 11, n. 2). O não retrocesso 
ambiental é reforçado pelo artigo 1o do mesmo protocolo, que compele 
os Estados signatários à consecução progressiva de plena efetividade aos 
direitos previstos no Protocolo. As ideias de melhoria do meio ambiente 
e progressivo esforço estatal para a maior efetividade do direito ao meio 
ambiente sadio são contundentemente incompatíveis com a admissibilidade 
de enfraquecimento do nível de proteção legal ao meio ambiente. 

1.c. Proibição do retrocesso em Leis Federais

1.c.i. Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (LPNMA)
A Lei no 6.938/1981, implicitamente, contempla o princípio do não 

retrocesso ambiental. Esse princípio é claramente evidenciado na redação do art. 2o, 
caput, da Lei, que reza que a “Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo 
a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida”. 

O artigo 2o da Lei no 6.938/1981 é o coração de toda a Política Nacional 
do Meio Ambiente (PNMA), configurando verdadeira norma de sobredireito 
a pautar a elaboração de outras normas ambientais, sob pena de colapso 
do sistema normativo de tutela do meio ambiente. Emblemático, a esse 
propósito, o art. 5o da mesma lei, que subordina aos princípios do artigo 2o 
as demais diretrizes da PNMA, que, por sua vez, condicionam as atividades 
empresariais do setor público e do setor privado. 

Desse modo, qualquer norma que acarrete a diminuição do nível 
de proteção ambiental, além de ofender o princípio do não retrocesso 
ambiental, atenta gravemente contra a espinha dorsal da política nacional 
do meio ambiente e do sistema normativo de tutela ambiental, gerando, 
dessa forma, o risco de comprometimento de sua eficiência e inviabilização 
dos seus objetivos.

42 Promulgado pelo Decreto no 3.321, de 30 de dezembro de 1999, publicado no DOU em 
31.12.1999.
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1.c.ii. Lei da Política Agrícola (LPA)
O princípio do não retrocesso ambiental também permeia a Lei 

no 8.171/1991, como se lê de seu art. 3o, IV, que versa dentre os objetivos 
da política agrícola “proteger o meio ambiente, garantir seu uso racional e 
estimular a recuperação dos recursos naturais”, metas que pressupõem, no 
mínimo, a manutenção do nível atual de proteção normativa ao meio ambiente. 

Qualquer norma que venha a diminuir esse patamar de proteção, 
portanto, além de ofender o princípio do não retrocesso ambiental, caminha 
na contramão desse diploma, gerando sério risco de inviabilização de um de 
seus objetivos.

1.c.iii. Lei da Reforma Agrária (LRA)
Também na Lei no 8.629/1993 é possível notar a presença do princípio 

do não retrocesso ambiental, especialmente na definição da função social da 
propriedade no que diz respeito à sua adequação ambiental. Nesse sentido, 
dispõe a Lei que “a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis 
e preservação do meio ambiente” é requisito para atendimento da função 
social da propriedade (art. 9o, II), e que se considera “preservação do meio 
ambiente a manutenção das características próprias do meio natural e da 
qualidade dos recursos ambientais, na medida adequada à manutenção 
do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde e qualidade de vida 
das comunidades vizinhas” (art. 9o, § 3o). Como o não cumprimento da 
função social da propriedade tem como consequência a possibilidade de 
desapropriação, fato, em regra, não desejado pelo proprietário, é evidente 
que o objetivo desse diploma é exatamente o contrário, ou seja, estimular a 
função social da propriedade. 

Nesse ponto, ademais, vê-se que um diploma que reduza o âmbito 
normativo da proteção ao meio ambiente, além de ofender o princípio do 
não retrocesso ambiental, estimula o descumprimento da função social da 
propriedade, contrapondo-se a um dos objetivos da lei de reforma agrária.

1.c.iv. Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos (LPNRH)
Um dos objetivos da Política Nacional dos Recursos Hídricos, fixados 

na Lei no 9.433/1997, é assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 
disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos 
usos (art. 2o, I). Para atingi-lo, um dos instrumentos tratados na referida lei é o 
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plano de recursos hídricos (art. 5o, I), que consiste num plano diretor que visa 
a fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos (art. 6o). Dentro de seu 
conteúdo mínimo, deverão existir metas de racionalização de uso, aumento 
da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis 
(art. 7o, IV). 

Portanto, para que o objetivo da LPNRH de assegurar à atual e às 
futuras gerações a disponibilidade de água em qualidade adequada, a norma 
impõe a melhor do meio ambiente (aumento da quantidade e melhoria da 
quantidade dos recursos hídricos disponíveis), o que não se faz possível com a 
diminuição dos níveis normativos de proteção ao meio ambiente, sobretudo 
no que diz respeito à cobertura florestal, como se sabe, intimamente 
relacionada à produção de água de qualidade. Evidente, por tais razões, que 
o princípio da vedação do retrocesso ambiental está implícito no diploma. 

1.c.v. Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (LSNUC)
O princípio da proibição do retrocesso ambiental também se faz sentir 

nos objetivos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
vazados no art. 4o da Lei no 9.985/2000, especialmente naqueles a seguir 
elencados, que tratam da restauração ou recuperação de bens ambientais 
(melhora do meio ambiente), o que, por óbvio, contrapõe-se à piora na sua 
proteção normativa:

•	 contribuir para a preservação e a restauração da diversidade 
de ecossistemas naturais (inciso III);

•	 proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos (inciso VIII);

•	 recuperar ou restaurar ecossistemas degradados (inciso IX).

1.c.vi. Lei de Proteção à Mata Atlântica (LPMA)
Reza o art. 7o da Lei no 12.428/2006 que a proteção e a utilização 

do Bioma Mata Atlântica far-se-ão dentro de condições que assegurem, 
dentre outras condições, “a manutenção e a recuperação da biodiversidade, 
vegetação, fauna e regime hídrico do Bioma Mata Atlântica para as presentes 
e futuras gerações” (inciso I). Falar em “manutenção e a recuperação” 
desses bens ambientais equivale a falar na melhora da qualidade ambiental, 
fator que pressupõe a existência e aprimoramento do sistema normativo de 
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proteção ao meio ambiente, e não o seu retrocesso, a diminuição do nível de 
proteção normativa ambiental. 

1.c.vii. Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima (LPNMC)
Também a Lei no 12.187/2009 estipula metas cuja consecução 

depende do incremento da proteção – inclusive normativa – ao meio 
ambiente, o que afasta a possibilidade de retrocesso normativo ambiental. 
Nesse sentido, dispõe o citado diploma em seu artigo 4o que a Política 
Nacional sobre Mudança do Clima visará, dentre outros objetivos: 

•	 à preservação, à conservação e à recuperação dos recursos 
ambientais, com particular atenção aos grandes biomas 
naturais tidos como Patrimônio Nacional (inciso VI);

•	 à consolidação e à expansão das áreas legalmente protegidas 
e ao incentivo aos reflorestamentos e à recomposição da 
cobertura vegetal em áreas degradadas (inciso VII).

A par de introduzir inúmeras hipóteses de redução da proteção aos 
ecossistemas florestais, em violação ao princípio do não retrocesso ambiental, 
importa frisar que a Lei no 12.651/2012 veio trazer franca oposição ao preconizado 
no mencionado inciso VII da LPNMC, já que introduziu várias hipóteses de 
redução das áreas legalmente protegidas (APP e RL) e da obrigatoriedade de 
reflorestar ou recompor a vegetação nelas anteriormente existente43. 

IV – A Danosidade e a Responsabilização Civil

1. Dos danos ambientais e da responsabilidade objetiva
Existe a obrigação constitucional de não se degradar o meio ambiente 

43 A propósito: cumpre lembrar que o já referido estudo “Impacto da Revisão do Código 
Florestal: como viabilizar o grande desafio adiante?”, elaborado pela UFMG sob a 
encomenda da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, aponta 
que o passivo ambiental (APP + Reserva Legal que deveriam ser recompostas) foi reduzido 
em 58% pela nova lei. Em outras palavras, a extensão das áreas legalmente protegidas a 
título de APP ou RL foi reduzida a menos da metade da anteriormente vigente.
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e dessa obrigação44 decorre o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.

O responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 
degradação ambiental está obrigado, independentemente da existência de 
culpa, a indenizar e/ou reparar os danos causados ao meio ambiente45.

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, ao consagrar a 
responsabilidade objetiva daquele que causa dano ao ambiente, adotou a 
teoria do risco integral. O dever de reparar o dano surge independentemente 
da culpa do agente, da licitude da sua conduta, do caso fortuito ou da 
força maior, bastando a demonstração da existência do dano (o nexo entre 
atividade e dano)46.

2. Da obrigação real
O eventual fato da aquisição da posse do imóvel rural ter-se dado, 

pela Ré, quando não mais havia parte da cobertura vegetal na área em 
questão, não afasta a responsabilidade deles, que, além de ser objetiva 
e solidária, consubstancia uma obrigação real – propter rem –, ou seja, 
uma obrigação que se prende ao titular do direito real, seja ele quem for, 
em virtude, tão somente, de sua condição de proprietário ou possuidor.

A Ré não está obedecendo ao comando constitucional ao deixar 
de criar um espaço ambientalmente protegido dentro do imóvel rural 
matriculado sob os nos 451 e 452 no Cartório de Registro de Imóveis de 
Bananal, protegido pelo regime jurídico da reserva florestal legal e de forma 
suficiente para atender a função socioambiental do imóvel, conforme 
a melhor jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a 
ausência de reserva legal, por si só, configura dano ambiental, que deve 
ser reparado pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural. Nesta esteira:

Em que pese as alegações do agravante de fato estão presentes os 
requisitos do art. 273 do CPC, para que seja concedida a antecipação 
da tutela, contudo o provimento jurisdicional deve ser parcialmente 

44 Trata-se de obrigação solidária.
45 LPNMA, art. 14, § 1o.
46 NERY JUNIOR, Nelson. “Responsabilidade civil por dano ecológico e a ação civil pública”. 

Justitia, v. 126, p. 170-172. MILARÉ, Édis. “Curadoria do Meio Ambiente”, São Paulo: 
APMP, 1988, p. 46-48. MACHADO, Paulo Affonso Leme. “Direito ambiental brasileiro”, 3. 
ed., São Paulo: RT, 1991, p. 200-201.
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reformado para aplicar o novo estatuto florestal – Lei 12.651/2012, 
considerado por este Tribunal de aplicação imediata.
A urgência da tutela jurisdicional está configurada, pois a proteção 
ambiental exige medidas imediatas. O prolongamento do tempo, no caso 
presente, pode acarretar o agravamento da degradação ou, ao menos, 
o retardamento da recomposição natural da vegetação. Assim, pelos 
princípios da prevenção e da precaução, devem ser priorizadas medidas 
que evitem atentados ao meio ambiente.
Ressalte-se que a simples ausência de averbação da reserva legal na 
matrícula do imóvel ou no CAR demonstra de forma clara e precisa que 
nenhuma vegetação, existente no imóvel rural do agravante, detém 
a proteção legal prevista para tal espaço territorial especialmente 
protegido, o que por si só configura um dano ambiental.
O instituto da reserva legal já vinha previsto no primeiro Código Florestal 
de 1934, passou por longo processo de aperfeiçoamento na vigência da 
Lei n. 4.771/1965, persistindo sua obrigatoriedade no diploma vigente 
– Lei n. 12.651/2012. Em termos legais, tem a função de “assegurar o 
uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel 
rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos 
e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a 
proteção de fauna silvestre e da flora nativa” (art. 3o, inc. III).
Sua criação objetiva garantir a proteção de cobertura vegetal mínima 
na propriedade rural, visando não apenas a manutenção da qualidade 
de ecossistemas e da biodiversidade local e regional, mas também a 
proteção ampla de biomas e de seus processos ecológicos associados. 
(TJSP. Agravo de Instrumento no 2006781-19.2014.8.26.0000. 1a Câmara 
Reservada ao Meio Ambiente. Rel. Des. Moreira Viegas. Julgamento 
24.04.2014. v.u.) (grifos nossos)

Depreende-se desta jurisprudência que a insuficiência da área 
destinada à reserva legal causada pela redução oriunda da sobreposição das 
áreas de preservação permanente, também é um dano ambiental, diante da 
redução flagrante de extensão protegida, como foi acima demonstrado.

V – Da Inversão do Ônus da Prova
A Constituição Federal estabelece que o meio ambiente é direito 

fundamental, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida (artigo 225, caput). 
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Conforme já analisado, para a efetivação da proteção constitucional 
conferida aos bens ambientais, adota-se, em matéria ambiental, a teoria 
da responsabilidade objetiva na modalidade de risco integral, ou seja, 
aquele que causa dano ao meio ambiente está obrigado a repará-lo 
ou indenizá-lo, independentemente da demonstração de culpa, sendo 
irrelevante, igualmente, a licitude ou ilegalidade da conduta ou atividade, 
em conformidade com o disposto no art. 14, § 1o, da Lei da Política Nacional 
do Meio Ambiente (Lei no 6.938/81). Assim, há necessidade, apenas, de 
demonstração dos danos e do nexo ou liame causal.

Saliente-se, ainda, o princípio do poluidor-pagador de acordo 
com o qual o poluidor deverá arcar com os prejuízos causados ao meio 
ambiente da forma mais ampla possível. Nesse sentido, o poluidor não 
pode mais externalizar os prejuízos causados ao meio ambiente por sua 
atividade e, assim, também deverá custear as atividades tendentes à 
demonstração do prejuízo.

E mais, os princípios da prevenção e, especialmente, o da 
precaução, determinam a adoção de medidas para evitar-se o dano ao 
meio ambiente, ainda que não haja absoluta certeza quanto ao nexo 
de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo. Diante do risco, do 
perigo ou da dúvida, é possível que o poder público adote medidas, pois, 
para evitar-se o dano ambiental. 

Dos princípios e institutos acima expostos decorre a necessidade 
de que, para a efetiva tutela jurisdicional do meio ambiente, existam 
instrumentos processuais adequados à defesa do direito violado, diversos 
do sistema processual tradicional. Não se aplicam, pois, às ações civis 
públicas ambientais as disposições do artigo 333 do Código de Processo 
Civil, sendo próprio o sistema processual das causas metaindividuais e 
regido, basicamente, pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei de 
Ação Civil Pública. 

Prevê o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor a inversão 
do ônus da prova em favor do consumidor quando, a critério do juiz, for 
verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras 
ordinárias de experiência.

Ensina HUGRO NIGRO MAZZILLI, em sua obra A Defesa dos Interesses 
Difusos em Juízo (24a ed., São Paulo: Saraiva, 2011), sobre a aplicação da 
inversão do ônus da prova na defesa de outros interesses transindividuais 
que não apenas os do consumidor:
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Como sabemos, o art. 6o, VIII, do CDC permite expressamente a inversão 
do ônus da prova em favor do consumidor. A norma tem evidente caráter 
processual, ainda que não inserida no Título III do CDC. Ora, a mens legis 
consiste em integrar por completo as regras processuais de defesa de 
interesses transindividuais, fazendo da LACP e do CDC como que um só 
estatuto. Dessa forma, a inversão pode ser aplicada, analogicamente, à 
defesa judicial de quaisquer interesses transindividuais (p. 633). 

As circunstâncias autorizadoras da inversão do ônus da prova 
estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor são exatamente as 
mesmas existentes nas ações ambientais, nas quais as vítimas do dano, no 
mais das vezes, são econômica e culturalmente inferiores àquele que gera o 
dano. Saliente-se que não é o Ministério Público hipossuficiente, mas sim os 
titulares indeterminados e indetermináveis do interesse ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, representados pelo Ministério Público. 

Destarte, cuida a presente ação de obrigações positivadas em 
normas cogentes, cabendo aos demandados comprovar o adimplemento 
dos respectivos encargos, pois seria no todo contraproducente impor o ônus 
probatório ao autor, se os documentos que comprovariam a regularidade 
ambiental, em regra, estão em poder dos proprietários e possuidores rurais.

Por outro lado, a verossimilhança das alegações está demonstrada pelas 
provas produzidas nos autos do inquérito civil que instruem a presente ação e 
demonstram que não foi averbada na matrícula do imóvel a área de reserva legal. 

No sentido de inversão do ônus da prova em ação ambiental:

STJ: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 333, I, DO 
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Na ação civil pública ambiental em que 
o Ministério Público Federal seja o autor, a competência é da Justiça 
Federal (art. 109, I, e § 3o, da CF). 2. “Aquele que cria ou assume o 
risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados 
e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que 
sua conduta não foi lesiva”. (REsp 1.049.822/RS, Rel. Min. Francisco 
Falcão, Primeira Turma, julgado em 23.4.2009, DJe 18.5.2009.) 
Agravo regimental improvido. (...) O agravo regimental não comporta 
acolhimento, devendo ser mantida a decisão agravada por seus 
próprios fundamentos. Consignado que o Tribunal a quo manifestou-
se no sentido de que é plenamente possível a inversão do ônus da 
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prova em sede de ação civil pública que verse sobre lesões ao 
meio ambiente, com base no princípio da precaução, porquanto, 
“havendo incerteza técnica sobre a ocorrência ou não de lesão 
ao meio ambiente, o ônus de provar que os supostos danos não 
existem ou que não guardam liame de conexidade com suas 
atividades é do empreendedor pretensamente poluidor” (fl.). Não 
haveria de se falar, nesse ponto, em omissão. O posicionamento 
firmado pela Corte de origem, não malogra o disposto no art. 
333, I, do CPC, verbis: “O ônus da prova incumbe (...) ao autor, 
quanto ao fato constitutivo do seu direito”. Isso porque, conforme 
assentada jurisprudência, “o princípio da precaução pressupõe a 
inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente 
promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que 
a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente 
lesiva.” (REsp 1.060.753/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda 
Turma, julgado em 1o.12.2009, DJe 14.12.2009.)

No mesmo sentido, cite-se:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS. ADIANTAMENTO PELO 
DEMANDADO. DESCABIMENTO.  PRECEDENTES. I – Em autos de 
ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual visando 
apurar dano ambiental, foram deferidos, a perícia e o pedido de 
inversão do ônus e das custas respectivas, tendo a parte interposto 
agravo de instrumento contra tal decisão. II – Aquele que cria ou 
assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os 
danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo 
de provar que sua conduta não foi lesiva. III – Cabível, na hipótese, 
a inversão do ônus da prova que, em verdade, se dá em prol da 
sociedade, que detém o direito de ver reparada ou compensada a 
eventual prática lesiva ao meio ambiente – artigo 6o, VIII, do CDC 
c/c o artigo 18, da Lei no 7.347/85. IV – Recurso improvido.” (REsp 
1.049.822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado 
em 23.4.2009, DJe 18.5.2009.) (AgRg no REsp 1192569/RJ, Rel. Min. 
Humberto Martins, j. 19.10.2010, DJe 27.10.10)
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VI – Dos Pedidos
Diante de todo o exposto e do constante da documentação inclusa, 

que desta petição faz parte integrante, como se literalmente transcrita, 
propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO a presente ação, 
com fulcro na Lei no 7347/85, para que a Ré seja condenada:
 

a) ao cumprimento da obrigação de fazer, no sentido de ser 
readequada a inscrição no SICAR no 35049090005658, com vistas a 
se excluir as áreas de preservação permanente existentes no imóvel 
na área destinada à reserva florestal legal, consequentemente, 
determinando a inclusão de outras áreas fora das áreas de 
preservação permanente do imóvel, a fim de totalizar 20% (no 
mínimo) da área total do imóvel rural para área de reserva florestal 
legal, no prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado 
da ação;
b) ao cumprimento da obrigação de não fazer consistente em abster-
se de explorar a área destinada à reserva florestal legal do imóvel 
rural descrito no item I da petição inicial, e/ou de nela promover ou 
permitir que se promovam atividades danosas, após a realização da 
adequação requerida no pedido “a”;
c) após o cumprimento do pedido “a”, ao cumprimento de obrigação 
de fazer, consistente em recompor a cobertura de vegetação nativa 
na totalidade da área destinada à reserva legal do imóvel rural 
descrito no item I da petição inicial, caso essa seja inexistente ou 
insuficiente, ou de outro imóvel rural, em compensação pautada 
pelo critério da equivalência territorial, compositiva e funcional, 
assim o fazendo pelo plantio racional e tecnicamente orientado de 
espécies nativas, observada a biodiversidade local, vedado o uso 
de espécies exóticas, bem como com acompanhamento e tratos 
culturais até o estado do clímax; 
d) ao pagamento das custas processuais e demais despesas do 
processo.
e) ao pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
devida somente se, ao término do prazo fixado na sentença, houver 
o descumprimento das obrigações de fazer indicadas, quantia sujeita 
a correção monetária, pelos índices oficiais, desde a distribuição da 
petição inicial até o efetivo adimplemento, destinada a recolhimento 
ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados.
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f) ao pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
devida, enquanto durarem os seus efeitos, a cada ato praticado em 
desacordo com as obrigações de não fazer indicadas, quantia sujeita 
a correção monetária, pelos índices oficiais, e também destinada a 
recolhimento ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos 
Lesados.

Para os fins da recomposição prevista no item “c”, a Ré deverá:

a) entregar ao órgão ambiental competente, no prazo de cento e vinte 
(120) dias contado da data da intimação, projeto de recomposição 
arbórea completo, incluindo cronograma de obras e serviços, 
subscrito por profissional regularmente credenciado, que deverá 
proceder ao recolhimento referente à Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART);
b) iniciar o reflorestamento, no prazo de dez (10) dias, contado da data 
da aprovação do projeto pelo órgão ambiental competente, devendo 
obedecer às exigências e recomendações feitas pelo referido órgão.

Salienta-se, ainda, que os pedidos aqui apresentados são certos e 
determinados, haja vista que Dispõe a Lei no 12.651/2012, que instituiu o 
novo Código Florestal:

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de 
vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação 
das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados 
os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, 
excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:
(...)
II – localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento).

Dessa forma, a obrigação de instituição de reserva legal abrange não 
apenas a demarcação da área, mas sim a preservação da cobertura de vegetação 
nativa. Nesse sentido, o artigo é expresso ao determinar que todo imóvel rural 
deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal.

Não basta, portanto, que o proprietário do imóvel meça, descreva e 
demarque a área da reserva legal. É necessário que essa área esteja coberta por 
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vegetação nativa. Saliente-se que a área da reserva legal deve ser demarcada 
por profissional habilitado e aprovada pelo órgão ambiental competente. 
Cabe aos proprietários a realização de todos os trabalhos técnicos exigidos 
pelo órgão ambiental competente e o protocolo desses trabalhos no referido 
órgão ambiental, contendo, inclusive, a demarcação da área da reserva legal. 
Essa área, ainda, deverá ser aprovada pelo órgão ambiental estadual.

IX – Dos Requerimentos Finais
Ante o exposto, requer o autor, por fim:

1. A citação dos Réus, com a faculdade do art. 172, § 2o, do Código de 
Processo Civil, para resposta no prazo legal, advertindo-a de que, 
não sendo contestada a ação, ficará sujeita aos efeitos da revelia;

2. a produção de todas as provas admitidas em Direito, notadamente 
documentos, depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, realização 
de perícias e inspeções judiciais, bem como, a inversão do ônus da 
prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90, c.c. art. 
21 da Lei no 7.347/1985;

3. dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, 
desde logo, à vista do disposto no artigo 18, da Lei no 7.347/85, e no 
artigo 87, do Código de Defesa do Consumidor; 

4. a realização de suas intimações dos atos e termos processuais, na 
forma do art. 236, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. Por fim, pelas razões já expostas nos parágrafos anteriores, 
prequestiona, para fins de eventual interposição de recurso(s) 
perante os Tribunais Superiores, os seguintes dispositivos:

Da Constituição da República: artigos 1o, III; 3o, IV; 4o, II, III e IX; 5o, 
XXIII e XXXVI, e § §1o ao 3o; 24, VI, VIII e § 4o; 60, § 4o, IV; 170, III e VI; 186, I e 
II; 225, caput, § 1o, I, II, III, V e VII, e § 3o. 

De Tratados Internacionais: artigos 2o, item 1, e 5o, item 2, do 
Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - PIDESC 
(promulgado pelo Decreto no 591, de 6 de julho de 1992, publicado no D.O.U. 
de 07.07.1992); artigo 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos 
– Pacto de San José da Costa Rica (promulgada pelo Decreto no 678, de 6 
de novembro de 1992, publicado no D.O.U. de 09.11.1992); artigos 1o e 
11, caput, e itens 1 e 2, do Protocolo Adicional à Convenção Americana de 
Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
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– Protocolo de San Salvador (promulgado pelo Decreto no 3.321, de 30 de 
dezembro de 1999, publicado no D.O.U. de 31.12.1999). 

De Leis Federais: artigos. 2o, 5o, 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981; art. 21 
da Lei no 7.347/1985; art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990; art. 3o, IV, da Lei no 
8.171/1991; art. 9o, II e § 3o, da Lei no 8.629/1993; artigos 2o, I, 5o, I, 6o e 7o, 
IV, da Lei no 9.433/1997; art. 4o, III, VIII e IX, da Lei no 9.985/2000; art. 7o, I, da 
Lei no 12.428/2006; art. 4o, VI e VII, da Lei no 12.187/2009.

Termos em que, dando à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

Pede Deferimento.

São José dos Campos, data do protocolo

Jaime Meira do Nascimento Junior, Promotor de Justiça

Reinaldo Iori Neto, Analista de Promotoria
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Ação Civil Pública Ambiental c.c. Improbidade Administrativa – Empresa 
Extratora de Areia e CETESB – Destruição de Floresta em APP pela 
Extração Irregular de Areia – Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
Firmado pelo MP com base em Informações Técnicas Apresentadas 
pela CETESB com Danos Ambientais Subdimensionados – Constatação 
Posterior de Dano além do Informado – Insuficiência das Medidas 
exigidas no PRAD pelo Órgão Ambiental – Pedidos de cassação de 
Autorização de Lavra e Abstenção pela Ré de Atividade Mineradora 
no Local – Necessidade de Recuperação das Áreas Degradadas e 
Compensação dos Danos Intercorrentes de Forma Solidária – Pedido 
de Dissolução e Liquidação Forçada da Empresa, Suspensão de Direitos 
Políticos e Perda ou Restrição de Incentivos e Benefícios Fiscais – 
Proibição de Contratar com o Poder Público Dirigidos ao Funcionário 
do Órgão Ambiental e à Mineradora, bem como de Ressarcimento de 
Dano ao Patrimônio da União.

Jaime Meira do Nascimento Junior
Promotor de Justiça – SP 

Laerte Fernando Levai
Promotor de Justiça – SP _____________________________________________

Processo nº 
Distr. Dependência Proc. No 0007492-57.2014.4.03.6103
1a Vara Federal de São José dos Campos
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requeridos: J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, Companhia Ambien-
tal do Estado de São Paulo – CETESB e outros

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO No 0007492-
57.2014.4.03.6103

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da 1a Vara Federal da Subseção de 
São José dos Campos

O Ministério Público do Estado de São Paulo, representado pelos Pro-
motores de Justiça que esta subscrevem, no uso de suas atribuições legais, 
com fulcro nos artigos 5o, caput, incisos V, XXXII, XXXV, LV, § 1o, 127, 129, inciso 
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III, da Constituição Federal, nos artigos 796 e seguintes do Código de Proces-
so Civil, nos artigos 1o, incisos I, II e V, 2o, 4o, 5o, inciso I, 12, 18 e 21, da Lei no 
7.347/85, nos artigos 28, 81, parágrafo único, incisos I, II e III, 82, inciso I, 91, 
do Código de Defesa do Consumidor, artigo 25, inciso IV, da Lei no 8.625/93, 
no artigo 4o da Lei no 9.605/98, vem propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COMINADA COM AÇÃO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR

pelo rito ordinário, em face de:

J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, cadastrada no CNPJ no 
58.246.273/0001-09, com sede na Fazenda Menino Jesus, s/no, Vila Me-
nino Jesus, CEP 12.289-010, Caçapava – SP, representada por A. F. F., por-
tadora do RG no, inscrita no CPF no, com endereço no Jardim das Nações, 
Taubaté-SP, e D. G. da S., portador do RG no, inscrito no CPF no, com en-
dereço na Vila Antônio Augusto, Caçapava-SP;
A. F. F., portadora do RG no, inscrita no CPF no, com endereço no Jardim 
das Nações, Taubaté – SP;
D. G. da S., portador do RG no, inscrito no CPF no, com endereço na Vila 
Antônio Augusto, Caçapava – SP;
R. L. F., inscrito no CPF no, com endereço no Jardim Monjolo, São Paulo – SP;
A. F. F., portador do RG no, cadastrado no CPF no, com endereço no Jardim 
das Nações, Taubaté – SP;
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, sociedade de 
economia mista, cadastrada no CNPJ no 43.776.491/0001-70, represen-
tada por seu Diretor Presidente O. O., com endereço na Avenida Profes-
sor Frederico Hermann Júnior, no 345, Alto de Pinheiros, CEP 05.459-900, 
São Paulo – SP;
e A. J. D., portador do RG no, inscrito no CPF no, com endereço no Bair-
ro Campos Elíseos, Taubaté – SP, pelos motivos de fato e de direito a se-
guir expostos.

I – Dos Fatos
Conforme se apurou no procedimento no 51.022.0000633/2011-0, 

instaurado inicialmente na Promotoria de Justiça de Caçapava que acompa-
nha a presente petição inicial, constatou-se que a Ré J.J. Extração e Comér-



357Manifestações Processuais - Cível

cio de Areia Ltda.-EPP havia destruído floresta em Área de Preservação Per-
manente pela extração irregular de areia, fato este constatado pela Ré CE-
TESB, na área referente ao poligonal previsto no Processo no 821.078/1995 
do DNPM, na Fazenda Menino Jesus, s/no, Bairro Menino Jesus, localizado 
no Município de Caçapava.

Segundo cópia dos respectivos processos administrativos estaduais 
referentes às penalidades aplicadas pela Ré CETESB, os danos relatados e 
respectivas medidas administrativas empregadas em face da empresa su-
pracitada, teriam sido as seguintes:

• Auto de Inspeção no 1378441 (de 18/01/2011) (fl.) e respectivo 
Auto de Infração (de Imposição de Penalidade de Multa/AIIPM – em 
15/03/2011) relativos à extração de areia realizada na Reserva Eco-
lógica da cava, em área com 400m de comprimento, a menos de 25 
metros da propriedade vizinha (fls.) – documento este que exigia, 
por conseguinte, a assinatura de TCRA.

• Auto de Inspeção no 1393569 (de 16/05/2011) (fl.) e respectivo 
Auto de  Infração (de Imposição de Penalidade de Multa/AIIPM – em 
28/06/2011) relativo à extração de areia na faixa de preservação per-
manente do Rio Paraíba do Sul, em área de 1,0ha (fls.) – documento 
este que exigia, por conseguinte, a assinatura de TCRA.

• Auto de Inspeção no 1393578 (de 07/06/2011) (fl.) e respectivos Au-
tos de Infração (de Imposição de Penalidade de Multa/AIIPM e de 
Penalidade de Embargo/AIIPE – ambos em 28/06/2011) relativos à 
supressão de  vegetação secundária no estágio inicial de regeneração 
do Bioma Mata Atlântica em área de 3,0ha (fls.) – documento este 
(AIIPM) que exigia, por conseguinte, a assinatura de TCRA.

Todos os Autos de Infração citados estão assinados pelo Réu A. J. 
D., então funcionário da Ré CETESB.

Diante do quadro acima e visando a assinatura do solicitado TCRA, 
a Ré J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP protocolou Plano de Re-
cuperação de Área Degradada (PRAD) em 01/08/11 na CETESB, informan-
do o Ministério Público nos referidos autos. 

Conforme fls., tal PRAD, elaborado em julho/2011, referiu-se à recompo-
sição da área de somente 3,0ha, área menor que a descrita na Portaria de Ins-
tauração do procedimento ministerial, que constava 4,0ha de área atingida (fl.).

Como justificativa, a assessoria técnica responsável pela elabo-
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ração do PRAD alegou que os AIIPMs no 03000814 (fls.) e no 03000009 
(fls.), se refeririam a áreas coincidentes. 

Contudo, o Setor Técnico do Ministério Público apurou que mes-
mo se esta extensão fosse acrescida à outra parcela, o cômputo ainda 
estaria muito aquém da realidade apresentada naquela data, como será 
abaixo delineado.

Diante do PRAD apresentado, a Promotoria de Justiça de Caçapa-
va solicitou informações à Ré CETESB sobre a aprovação do PRAD, bem 
como notificou a empresa Ré J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP 
a comparecer em reunião para eventual assinatura de TAC para repara-
ção e compensação do dano ambiental.

Frisa-se, porém, que, posteriormente, o Setor Técnico do Minis-
tério Público apurou no PRAD apresentado que a empresa consultora 
da mineradora citou a vistoria técnica realizada em 07/06/2011 pela Ré 
CETESB – a qual foi realizada em conjunto com os técnicos do DNPM e 
deste Ministério Público – indicando esta vistoria como a ocasião na qual 
as infrações ambientais foram constatadas.

Em 13/02/2012, a Ré CETESB apresentou ao Ministério Público a In-
formação Técnica no 019/12-CJT (fls., com três laudas) informando que em 
07/02/2012 teria vistoriado a área abrangida pelo PRAD e que a recuperação 
havia sido realizada conforme projeto apresentado (não respondendo, deste 
modo, o questionamento sobre a aprovação do PRAD); apontando somente 
algumas pendências que deveriam ser corrigidas e indicando a necessidade 
na continuidade dos tratos culturais do plantio realizado.

A Informação Técnica no 019/12-CJT foi assinada pelo Réu A. J. D.
Diante da informação, no dia 18/04/2012 foi firmado o TAC (fls.), 

no qual a Ré J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP reconheceu sua 
responsabilidade sobre os danos ambientais indicados nos Autos de In-
fração AIIPMs no 03000814 (fls. 22/23) e no 03000009 (fls.), datados de 
28/06/2011, comprometendo-se a reparar o dano ambiental por meio da 
restauração da área degradada conforme apontado no PRAD, e da com-
pensação financeira dos danos irreparáveis (por intermédio de depósi-
to no Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos) – o que ensejou 
o arquivamento do procedimento, continuando o procedimento apenas 
para a análise do cumprimento do termo de ajustamento de conduta.

No entanto, durante a análise do cumprimento do TAC firmado, 
o Setor Técnico do Ministério Público apurou que sendo o TAC baseado 
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na Informação Técnica no 019/12-CJT de 13/02/2012 da Ré CETESB, não 
foi considerada a segunda Informação Técnica de mesma data (sem nu-
meração), de uma lauda (fl.), que seguiu anexada após o relatório foto-
gráfico da citada Informação Técnica no 019/12-CJT, na qual o órgão am-
biental apontou nova área de degradação de 3,6ha.

A Informação Técnica sem numeração e data escrita à mão de fl. 
foi assinada pelo Réu A. J. D. 

Assim, constatou-se que a Ré CETESB, por intermédio do Réu A. 
J. D., apresentou informação técnica apresentando degradação aquém 
da realidade, induzindo o Ministério Público a firmar termo de ajusta-
mento de conduta com a Ré J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP 
tão somente à degradação subdimensionada pela Ré CETESB relatada 
em 28/06/2011.

O Ministério Público, então, questionou à Ré J.J. Extração e Comércio 
de Areia Ltda.-EPP sobre os danos ambientais não informados pela Ré CETESB.

Desta forma, após questionamento da promotoria, a Ré J.J. Extra-
ção e Comércio de Areia Ltda.-EPP informou que novo PRAD apresenta-
do seria, então, referente aos novos Autos de Infração nos 03000017 e 
03000864, ambos de 14/02/2012, os quais foram acostados às fls. (re-
latando supressão de vegetação nativa plantada em Área de Preserva-
ção Permanente do Rio Paraíba do Sul, com cerca de 3,8ha).

Entretanto, o Setor Técnico do Ministério Público realizou levan-
tamento técnico da evolução histórica do empreendimento da Ré J.J. Ex-
tração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, demonstrando os avanços dos da-
nos e ilícitos ambientais praticadas pela empresa.

Conforme é possível se observar na documentação constante no pro-
cedimento no 51.022.0000633/2011-0, inicialmente, no Auto de Infração no 
1378441 (fl.) a Ré CETESB, por intermédio do Réu A. J. D., se ateve tão so-
mente à extração de areia realizada em área com 400m de comprimento na 
Reserva Ecológica da cava, a menos de 25 metros da propriedade vizinha. 

No entanto, observou o Setor Técnico que a atividade de extra-
ção de areia já demonstrava extração em área de Reserva Ecológica bem 
maior à levantada e já era possível constatar que a mineradora havia 
 ampliado as áreas exploradas além da respectiva poligonal do DNPM, 
transgredindo inclusive a respectiva Zona de Mineração imposta pelo Zo-
neamento Minerário da Resolução SMA 28/99, em áreas também distin-
tas à citada no Auto de Infração, também não licenciáveis/autorizáveis 
ambientalmente para o exercício do empreendimento.
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Ou seja, desde a primeira vistoria (que ensejou no Auto de In-
fração no 1378441) a atividade de extração de areia da Ré J.J. Extração 
e Comércio de Areia Ltda.-EPP já estava fora das áreas licenciáveis pela 
Ré CETESB, bem como fora do licenciamento federal, fatos desconside-
rados no respectivo Auto de Infração (mesmo sendo parcialmente re-
latado nos respectivos Relatório de Inspeção e Auto de Inspeção, fls.).

Conforme a figura a seguir, datada de 27.10.2010, existem duas 
cavas (01 e 02) no interior do polígono (em linha preta) do Processo no 
821.078/95 do DNPM, com as cavas 01 desativada nesta data e 02 ati-
va, já computando 4,53ha de lavra realizada fora da poligonal do DNPM 
(delimitada em linha preta), e 4,82ha de lavra realizada fora dos limi-
tes da Zona de Mineração/ZM (delimitada em linha amarela). Pontua-se 
(em setas vermelhas) a área com avanço das atividades de extração de 
areia na face norte da cava 02, em direção ao limite da propriedade. E, 
em hachura amarela, constata-se a área explorada na cava 02 que já foi 
posteriormente aterrada, equivalendo a 1,29ha. Observa-se, em termos 
de análise futura, que o entorno das cavas, nas partes leste e sul, apre-
senta-se com vegetação arbórea (hachura verde), equivalente a 11,71ha.
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Na imagem seguinte, datada de 29.01.2011 (onze dias após a ins-
peção do Réu A. J. D., conforme fl.), as duas cavas em questão, 01 e 02, 
estavam interligadas e em atividade na época. Observa-se, em ambas, 
partes aterradas e ampliadas, bem como a atividade sendo realizada fora 
da poligonal de lavra do DNPM (linha preta) e fora do Zoneamento Mi-
nerário adequado (com limite amarelo). Observa-se ainda supressão de 
vegetação arbórea em 0,47ha, a leste da cava 01, e ampliação desta ao 
norte, área esta que indica ser a apontada no citado Auto de Inspeção 
no 1378441 (fl.), e que mesmo após esta vistoria do órgão ambiental ain-
da continuou a ser explorada, conforme é constatado devido à presença 
de uma draga na referida área (indicada em seta amarela no destaque).

Como demonstra a imagem supra, é possível observar inclusive que 
as duas cavas em questão já se apresentam interligadas, enquanto a planta 
apresentada no PRAD, em julho de 2011, ainda indicava fase de solicitação 
desta mesma passagem.

Em 16/05/2011, em nova inspeção da Ré CETESB, realizou-se 
nova inspeção no empreendimento, o que gerou o Auto de Inspeção no 
1393569, lavrada pelo Réu A. J. D., que teve ciência do Réu A. F. F. (fl.).
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Nova irregularidade consistente na extração irregular de areia 
em área de 1,0ha foi constatada. Porém, novamente não houve rela-
to a respeito do avanço da cava além dos limites federal e estadual 
por parte do Réu A. J. D., mesmo sendo esta irregularidade recorren-
te, tendo em vista os documentos de fls., que comprovam estar a Ré 
J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, por volta de 4 meses an-
tes, em atividade de extração de areia de modo irregular com avanço 
dos limites da cava. 

E, mesmo diante do agravante de que este último dano havia 
sido realizado em área de preservação permanente, a Ré CETESB abs-
teve-se da tomada de uma imediata medida administrativa. 

Somente após nova vistoria (conforme Auto de Inspeção no 
1393578, realizada em 07/06/2011, fl.), que seguiu em conjunto com 
o Ministério Público do Estado de São Paulo e com o DNPM, foi cons-
tatada a ampliação dos danos com supressão de vegetação nativa em 
área três vezes maior do que o dano relatado em última vistoria (Auto 
de Inspeção no 1393569, fl.). Nessa oportunidade, foram então emiti-
dos os respectivos Autos de Infração de Imposição de Penalidade de 
Multa (AIIPM) no 03000814 (fls.) e de Penalidade de Embargo (AIIPE) 
no 03000009 (fl.).

Quanto à gravidade e descrição destes últimos danos relatados 
pelo órgão estadual Réu (de 07/06/2011), cabe ainda ressaltar que en-
quanto os Autos de Infração no 03000814 (fls.) relatam somente “su-
pressão de vegetação secundária no estágio inicial de regeneração do 
Bioma Mata Atlântica em uma área com cerca de 3,0ha”, a descrição 
contida no respectivo Relatório de Inspeção do Auto de Inspeção no 
1393578 (que baseou a emissão deste referido Auto de Infração), apre-
sentada à fl., constata “supressão de vegetação secundária no estágio 
inicial em área de preservação permanente do Rio Paraíba do Sul, por 
meio de refeiçoamento do talude com trator de esteira, com rebaixa-
mento do greide natural”. 

Referido rebaixamento é possível de ser observado claramente 
nas fotos 01 e 02 do respectivo Relatório Fotográfico (fl., a seguir co-
piadas), que, junto às fotos 05 e 06, mostram “pilhas” de areia na re-
ferida área e movimentação de solo inclusive com aterros com textu-
ras diferentes (conforme indicado com as setas pretas).
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1

O parecer técnico de fls. do Setor Técnico do Ministério Público, 
indica a retirada de solo, no caso areia, desta área, desmentindo o 
respectivo Auto de Infração no 03000814 da Ré CETESB (fls.), elaborado 
com base no Auto de Inspeção no 1393578, lavrado pelo Réu A. J. D. 
(fl.), que subdimensionou o dano real causado. 

Salienta-se, ainda, que tais características, apresentadas em Re-
latório de Inspeção e no respectivo Relatório Fotográfico de fls., são 
semelhantes às apresentadas à fl., onde havia sido constatada extra-
ção de areia irregular pela CETESB em 16/05/11.

Assim, o termo de ajustamento de conduta foi firmado com a Ré 
J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP com base no cômputo dos 
danos apresentados pelo órgão ambiental nos Autos de Infração emi-
tidos pela Ré CETESB, por intermédio do Réu A. J. D., com danos am-
bientais subdimensionados se comparados aos danos reais  constatados 
em campo pelo Setor Técnico do Ministério Público, que constatou ex-
tensão muito maior.

Enquanto a Ré CETESB havia constatado extração irregular em 1,0ha 
e supressão de vegetação em 3,0ha, em áreas ainda coincidentes de áreas 
de preservação permanente, o Setor Técnico do Ministério Público constatou 
11,8ha de área lavrada irregularmente fora da poligonal DNPM prevista no 
Processo no 821.078/95, sendo que destes 11,8ha, 6,98ha estavam inseridos 

1 Fotos do Relatório Fotográfico do Auto de Inspeção no 1393578 da CETESB, fl..
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em Zona de Proteção (ZP) prevista na Resolução SMA 28/99, conforme apre-
sentado nas respectivas Figuras e no respectivo Relatório Fotográfico (fls.).

Assim sendo, houve subdimensionamento em mais de 10 vezes!
Tais irregularidades observadas em vistoria conjunta podem ser cons-

tatadas nas imagens a seguir.
Na próxima imagem, de data de 09.09.2011, mostram-se as cavas 

01 e 02 em atividade de mineração. Nesta data, constata-se ter a atividade 
extrapolado o polígono do DNPM (em linhas amarelas) em área de 11,8ha.

  

                            

             2

Na imagem seguinte, datada de 04.10.2011, constatam-se as duas ca-
vas em atividade, conforme indicado inclusive pela presença de dragas (apon-
tadas em setas vermelhas). Observa-se a ampliação das partes reaterradas e 
a decorrente supressão da vegetação original localizada a leste e sul das ca-
vas, comparando-se com as imagens anteriores.

2 O polígono do DNPM encontra-se delimitado em linhas pretas e a área que extrapola o 
referido polígono está delimitada em linhas amarelas.
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                                                                                                                                       3

Com a mesma imagem (a seguir), o Setor Técnico do Ministério Público 
constatou que a extensão da atividade de mineração realizada fora da Zona 
de Mineração (ZM) da Resolução SMA 28/99, delimitada em linha amarela, 
equivale (em 04.10.2011) a 128.295,00m² ou 12,83ha (computando, desta-
cado em vermelho, as áreas de cavas submersas e cavas aterradas as quais 
foram mapeadas por intermédio de análise temporal), suprimindo, ainda, 
6,81ha de área de vegetação.

3 Em laranja, o excedente da área constatada pelo Setor Técnico do Ministério Público 
em vistoria realizada no dia 07.06.2011, em conjunto com a Ré CETESB, conforme fl. 
Ressalta-se ainda a ampliação da atividade realizada fora da poligonal de lavra do DNPM 
(linha preta) e fora da Zona de Mineração/ZM (linha amarela), em ambas as cavas.
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Observa-se claramente que mesmo após as autuações realizadas 
pela Ré CETESB, mesmo que subdimensionadas pelo Réu A. J. D., a Ré 
J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP continuou a praticar irregu-
larmente a atividade de extração de areia, apresentando um PRAD como 
se tivesse apenas atingido apenas uma área de 3,0ha.

Como se observa da planta apresentada no PRAD para a CETESB 
e para o Ministério Público (próxima figura), os limites das cavas mape-
ados por meio do Satélite GeoEye de 29.01.2011 (data anterior à elabo-
ração da Planta do PRAD), as cavas, mesmo à época, já haviam ultrapas-
sado os limites estabelecidos tanto pela poligonal federal quanto pelo 
respectivo Zoneamento Minerário da Resolução SMA 28/99, demons-
trando que os limites das respectivas licenças federais e estaduais já ha-
viam sido ultrapassados. 

E, ainda como agravante, conforme se observa na delimitação final 
das cavas (pintadas em azul-claro), a configuração vislumbrada no respectivo 
PRAD apresenta a almejada ampliação destas áreas muito além dos respecti-
vos parâmetros legais, demonstrando a real intenção da empresa mineradora 
e seus gestores: o total descaso com as normas estabelecidas para a atividade.



367Manifestações Processuais - Cível

                

Não obstante, o Ministério Público Federal, no Procedimento 
Preparatório no 1.34.014.000216/2014-96, apurou que o DNPM, em vistoria 
conjunta com a Ré CETESB e o Ministério Público do Estado de São Paulo, 
lavrou o auto de paralisação no 027/2011 para o polígono do Processo no 
821.078/1995, pela lavra irregular de minério de areia, sendo recebido pelo 
Réu A. F. F., demonstrando-se, assim, que a atividade de extração de areia 
continuou mesmo após a determinação da autarquia federal de paralisar 
todo o empreendimento.

Após, questionado à Ré CETESB quanto à aprovação do respectivo 
PRAD apresentado, o órgão estadual, por intermédio do Réu A. J. D., apre-

4 Planta do PRAD do empreendimento em questão, de julho/2011, cuja configuração, à épo-
ca, foi apresentada sem qualquer referência aos limites definidos pela poligonal do DNPM, 
pela Zona de Mineração/ZM e nem pelas licenças estaduais, conforme se observa em 
 respectiva imagem apartada. Destaca-se, conforme sobreposição realizada no presente 
parecer, em linha amarela o limite da ZM e em linha preta o limite da poligonal do DNPM, 
ambos desrespeitados, se comparados junto à configuração final almejada e junto à con-
figuração da mineração extraída da imagem do satélite GeoEye de 29.01.2011, delimitada 
em linhas vermelhas.

4
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sentou Informação Técnica no 019/12-CJT (fls.) informando, dentre ou-
tros, que em 07/02/2012 teria vistoriado a área abrangida pelo PRAD 
e que a recuperação, no geral, havia sido realizada conforme projeto 
apresentado.

Diante do que se inferiu, considerando-se a respetiva aprovação 
do projeto, no dia 18/04/2012, foi então assinado o respectivo termo 
de ajustamento de conduta de fls. 105/109 com o Ministério Público 
do Estado de São Paulo, cujos parâmetros, portanto, se basearam no 
levantamento subdimensionado da já citada vistoria realizada pela CE-
TESB em 07/06/2011 e respectivos Autos de Infração.

Cabe pontuar ainda que em 18.04.2012 novas áreas (adjacen-
tes às citadas pelos órgãos que realizaram a vistoria conjunta no local 
dos fatos em 07.06.2011), já haviam sido exploradas irregularmente.

Desta forma, o TAC, que foi elaborado com subsídio técnico da Ré 
CETESB, foi subdimensionado indevidamente pela indução em erro pelo 
Réu A. J. D. em pleno exercício da função pública no órgão ambiental.

Se isso não fosse o suficiente, a empresa mineradora e seus ges-
tores perpetraram novos danos ambientais após a assinatura do TAC.

Os danos ambientais se intensificaram após a assinatura do TAC, com 
a extração de 0,51ha no leito do Rio Paraíba, que provocou desbarranca-
mento e alargamento do rio, como pode ser observada nas imagens de ja-
neiro de 2014, se observando, inclusive, junto às fotos da última vistoria 
realizada in loco pelo Setor Técnico do Ministério Público. 

Houve continuidade das atividades nas cavas mesmo após a 
emissão do respectivo Parecer Desfavorável no 3000239 da CETESB, 
que suspendeu a validade da Licença de Operação no 3003049, e que, 
então, determinou a necessidade de paralisação das atividades da mi-
neradora (pontua-se que o citado parecer relacionava-se ao pedido de 
renovação da Licença de Operação, a qual era válida até 31/07/2012) 
e concedia lavra em 24,17ha.

Conforme a figura a seguir, de 23.01.2014, é possível observar 
a ampliação das áreas reaterradas (em amarelo), as cavas 01 e 02, e é 
possível observar ainda o surgimento de outras cavas (denominadas 
de 03 e 04) além dos limites da licença federal (poligonal de lavra do 
DNPM, em linha preta). Possível notar ainda a supressão integral da 
vegetação arbórea antes localizada a leste e sul das cavas, apresen-
tada na imagem em hachura verde sobreposta, computando uma ex-
tensão de mais 11,75ha desmatados. Ressalta-se ainda a presença de 
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maquinários (indicados por setas vermelhas) comprovando a ativida-
de de mineração nesta data.

Com a mesma imagem, o Setor Técnico do Ministério Público de São Pau-
lo apurou a extensão da atividade de mineração realizada fora da poligonal de la-
vra do DNPM delimitada em linha preta, equivalendo a 17,00ha ou 170.026,00m² 
(destacado em vermelho, as áreas de cavas submersas e cavas aterradas as quais 
foram mapeadas por intermédio de análise temporal, e a área de extração irregular 
mapeada in loco pela assistência técnica deste Ministério Público, conforme fl.). 

Destaca-se, diante da espessura do pacote de minério indicada no  Relatório 
Final de Pesquisa sobre o respectivo polígono DNPM, (7,2m), este cômputo equi-
valeria, aproximadamente, ao volume de 1.224.187,20m³ de areia extraída irre-
gularmente perante o licenciamento federal (desconsiderando-se deste cálculo 
o respectivo empolamento e demais variáveis).
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Ainda com a mesma imagem (a seguir), o Setor Técnico do Ministério 
Público apurou a extensão da atividade de mineração realizada fora da Zona 
de Mineração/ZM delimitada em linha amarela, equivalendo nesta data a 
14,68ha ou 146.841,00m² (computando, destacado em vermelho, as áreas 
de cavas submersas e cavas aterradas as quais foram mapeadas por intermé-
dio de análise temporal, e a área de extração irregular mapeada in loco pela 
assistência técnica deste Ministério Público, conforme fl.). 

Destaca-se que, desta área, 14,57ha estão inseridos em Zona de Pro-
teção/ZP (hachurados em verde) e 0,11ha dentro de Zona de Recuperação/
ZR (hachurados em vermelho). 

Destaca-se, ainda que, diante da espessura do pacote de minério indi-
cada no Relatório Final de Pesquisa sobre o respectivo polígono DNPM (7,2m), 
este cômputo equivaleria, aproximadamente, ao volume de 1.057.255,20m³ 
de areia extraída irregularmente perante o Zoneamento Estadual (descon-
siderando-se deste cálculo o respectivo empolamento e demais variáveis).
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Apurou-se, ainda, que em decorrência da exploração de areia pelos 
mineradores, o empreendimento já explorou 39,14ha, abarcando as áreas de 
cavas submersa e cavas aterradas as quais foram mapeadas por intermédio 
de análise temporal, somadas às áreas de extração irregular mapeada in loco. 

Destaca-se a discrepância entre a área já lavrada e a autorizada na res-
pectiva Licença de Operação no 3003049, a qual estabelecia área de 23,06ha, 
conforme informado às fls. pelo órgão ambiental, a qual contemplaria a tota-
lidade da exploração autorizada pelo órgão ambiental, uma vez que não foi 
relatada a existência de outra Licença de Instalação ou de Operação.

Em vistoria realizada no dia 10/10/2014, o Setor Técnico do Ministé-
rio Público observou-se na área de Zona de Proteção/ZP (descrita como Área 
de Preservação Permanente pela CETESB) a existência de rampa de acesso 
direto ao Rio Paraíba do Sul (indicada em seta amarela na imagem acima), 
mantida limpa e acessível, mesmo após os plantios realizados nas áreas con-
tíguas, permitindo sua fácil utilização, conforme se observa na foto a seguir.
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O Setor Técnico do Ministério Público constatou, também, que o Rio 
Paraíba sofreu ampliação de suas margens, comparando-se imagens datadas 
do ano de 2007 com a imagem obtida em 2014, no trecho hachurado em la-
ranja, decorrente de extração de areia do leito do rio, provocando desbar-
rancamento/extração de 0,51ha. Os acessos para o rio Paraíba neste trecho 
são visíveis (seta amarela), para permitir o transporte da areia ao empreen-
dimento dos mineradores (conforme imagem a seguir). 
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Entrementes ao investigado pelo Ministério Público do Estado de 
São Paulo, o Ministério Público Federal, no Procedimento Preparatório no 
1.34.014.000216/2014-96, apurou que o Réu A. F. F. era quem efetivamente 
mantinha o controle administrativo da pessoa jurídica J.J. Extração e Comércio 
de Areia Ltda.-EPP, embora ser a Ré A. F. F., sua filha, a pessoa que detém 90% 
das quotas societárias da pessoa jurídica referida.

Também apurou o Ministério Público Federal no referido procedimen-
to que, em 07.06.2011, o DNPM lavrou o Auto de Paralisação no 027/2011 re-
ferente ao poligonal do Processo no 821.078/1995, sendo recebido pessoal-
mente pelo Réu A. F. F.

Fato idêntico ao apurado pelo Ministério Público do Estado de São Pau-
lo no procedimento no 51.022.0000633/2011-0 (que acompanha esta petição 
inicial), ao ser lavrado o Auto de Inspeção no 1393569 pela Ré CETESB, o pró-
prio Réu A. F. F. recebeu a notificação do auto de inspeção (fl.).

Portanto, em suma, constatou o Ministério Público do Estado de São 
Paulo que a pessoa jurídica J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP é  apenas 
um fantoche para que o Réu A. F. F. exceda os limites do polígono do Processo 
no 821.078/1995 do DNPM e da Licença de Operação no 3003049 da CETESB, 
consequentemente, praticando ilícitos e danos ambientais irreversíveis no lo-
cal dos fatos.

Enquanto a Licença de Operação no 3003049 não for definitivamente cas-
sada e extinta a personalidade jurídica da empresa J.J. Extração e Comércio de 
Areia Ltda.-EPP, os sócios desta empresa e o Réu A. F. F. se locupletarão com os 
danos ambientais, capitalizando os lucros e socializando os danos perpetrados.

Não obstante, é flagrante a omissão e aderência às condutas dos mine-
radores pelo Réu A. J. D. em pleno exercício da função pública da Ré CETESB, 
pois sua a omissão em apontar a real extensão dos danos ambientais pratica-
dos pelos mineradores é de extrema relevância, tendo em vista que o Réu A. J. 
D. devia e podia agir para evitar o resultado.

Com esta omissão, o TAC celebrado com o Ministério Público do Esta-
do de São Paulo foi indevidamente subdimensionado com os laudos técnicos 
apresentados pelo Réu A. J. D. no curso do procedimento ministerial.

Este subdimensionamento dos danos ambientais pelo Réu A. J. D., em 
regular exercício como funcionário da Ré CETESB, impediu que os danos am-
bientais tivessem uma garantia efetiva de que seriam recuperados pelos mine-
radores com a celebração do referido TAC, que, utilizando deste TAC, fizeram 
transparecer que estavam em regular atividade com anuência o próprio Minis-
tério Público do Estado de São Paulo.
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Assim, tornou-se imperiosa a propositura da presente ação civil 
 pública para cassar o licenciamento ambiental concedido à J.J. Extração 
e Comércio de Areia Ltda.-EPP, bem como dissolver essa pessoa jurídica e 
 determinar que todos os envolvidos reparem os danos ambientais perpe-
trados por intermédio dela.

II – Do Direito
2.1. Das responsabilidades ambientais dos Réus J.J. Extração e Comércio 
de Areia Ltda.-EPP, A. F. F., D. G. da S., R. L. F. e A. F. F. que cominaram nos 
danos e ilícitos ambientais na área de lavra do Processo no 821.078/1995 
do DNPM e da Licença de Operação no 3003049 da CETESB. Responsabi-
lidade objetiva e solidária. Abuso de direito. Artigo 225, § 3o, da Consti-
tuição Federal. Artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/81. Artigos 186, 187, 942, 
todos do Código Civil.

A Constituição Federal prevê que:

Art. 225, § 3o – As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a san-
ções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados. (grifo nosso)

O artigo 195 da Constituição do Estado de São Paulo dispõe que:

As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão 
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e ad-
ministrativas, com a aplicação de multas diárias e progressivas, 
no caso de continuidade da infração ou reincidência, incluídas a 
redução do nível de atividade e a interdição, independentemen-
te da obrigação dos infratores de reparação dos danos causados. 
(grifo nosso)

Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, que dispõe sobre 
a Política Nacional do Meio Ambiente, o poluidor é obrigado a indenizar ou 
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua 
atividade, independentemente da existência de culpa. 

É objetiva, pois, a responsabilidade dos Réus pelos danos ambientais 
causados, na modalidade da teoria do risco integral. Ensina LUÍS PAULO SIR-



375Manifestações Processuais - Cível

VINSKAS4 que a responsabilidade objetiva na esfera ambiental foi recepcio-
nada pela nova ordem constitucional (artigo 225, § 3o). Explica o autor que:

“Não há, pela leitura do dispositivo constitucional, nenhuma incom-
patibilidade com a lei infraconstitucional (Lei no 6.938/81). Essa teo-
ria já está consagrada na doutrina e na jurisprudência. Adotou-se a 
teoria do risco integral. Assim, todo aquele que causar dano ao meio 
ambiente ou a terceiro será obrigado a ressarci-lo mesmo que a con-
duta culposa ou dolosa tenha sido praticada por terceiro. Registre-se 
ainda que toda empresa possui riscos inerentes a sua atividade, de-
vendo, por essa razão, assumir o dever de indenizar os prejuízos cau-
sados a terceiros.”

A responsabilidade dos Réus (como será apresentado minuciosamen-
te abaixo) é indiscutível, pois suas condutas deram causa aos danos ambien-
tais diversos, que são objetos desta ação civil pública. 

Saliente-se que, nos termos do artigo 942 do Código Civil de 2002, 
que prescreve que se a ofensa tiver mais de um autor, todos respondem so-
lidariamente pela obrigação. 

Ensina LUÍS PAULO SIRVINSKAS5:

“Impera em nosso ordenamento jurídico ambiental a responsabi-
lidade civil objetiva. Não há dúvida quanto à sua aplicabilidade, 
tendo em vista trata-se de dano difuso. É muito difícil identifi-
car a vítima do dano ambiental. Também é difícil apurar o res-
ponsável por este quando envolver várias indústrias ou pessoas. 
Diante dessas dificuldades, adota-se, no direito ambiental, à se-
melhança do  direito civil, o princípio da solidariedade passiva. 
Essa regra se aplica no direito ambiental com fundamento no 
art. 942 do CC de 2002 (art. 1.518 do CC de 1916). Assim, ha-
vendo mais de um causador do dano, todos responderão soli-
dariamente”. 

5 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. São Paulo: Saraiva. 9. ed., 2011, p. 204
6 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 9a ed., 2011, p. 207.

6

5
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No mesmo sentido:

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSOS ESPECIAIS. PROJETOS DE CARCINICUL-
TURA EM MANGUEZAL. DANO AO MEIO AMBIENTE. RECUPERAÇÃO DA 
ÁREA. 1. O ente público, que concedeu licença para a exploração de ati-
vidade econômica em zona ambiental, sem as exigências legais, respon-
de solidariamente com o infrator pelos danos produzidos. 2. Existência 
de dano ambiental comprovada. Obrigação de recomposição da área. 3. 
Inexistência de afronta ao devido processo legal. 4. Área de manguezal, 
considerada de proteção ambiental. Instalação, em seu meio, de ativida-
des que, comprovadamente, afetam a estrutura tradicional da natureza. 
5. Recursos especiais conhecidos e não-providos.” (STJ, REsp 997538/
RN, Rel. Min. José Delgado, j. 03.06.2008, DJe 23.06.2008)

Os Réus, pois, devem ser compelidos a adotar todas as medidas ne-
cessárias à reparação integral dos danos ambientais ocasionados em virtude 
dos danos causados no local em questão.

Saliente-se que a reparação integral do dano ambiental abrange não ape-
nas a restauração do meio ambiente degradado ou, se essa não for possível, a 
recuperação dos danos ambientais, como também a compensação dos danos 
ambientais irrestauráveis e irrecuperáveis. Caso a compensação dos danos am-
bientais irrestauráveis e irrecuperáveis não seja possível, a reparação integral so-
mente será alcançada com a indenização dos referidos danos incompensáveis. 

Nesse diapasão:

“(...) não se admite qualquer limitação à plena reparabilidade do dano, ca-
racterísticas do meio ou bem ambiental atingido. Tendo em vista a indis-
ponibilidade do direito protegido, nenhuma disposição legislativa, nenhum 
acordo entre os litigantes e nenhuma decisão judicial tendente a limitar a 
extensão da reparação do dano ambiental pode ser considerada legítima.”6 

7 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Responsabilidade civil pelo dano ambiental e o princípio da 
reparação integral do dano, in Revista de Direito Ambiental, São Paulo, no 32, p. 81-82, 
out./dez. 2003.

7
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Ensina ANTONIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN7 que: 

“A Constituição Federal consagra o princípio da reparabilidade in-
tegral do dano ambiental. Por esse princípio, são vedadas, todas 
as formas e fórmulas, legais ou constitucionais, de exclusão, mo-
dificação ou limitação da reparação ambiental, que deve ser sem-
pre integral, assegurando a proteção efetiva ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.”

A reparação integral do dano ambiental também abrange necessaria-
mente o dano intercorrente, entendido este como aquele oriundo da demo-
ra entre a ocorrência do dano até a sua efetiva reparação integral. 

Com efeito, desde o início da degradação ambiental até a sua integral 
reparação, o bem afetado não pode ser usufruído pela sociedade e não está 
apto ao exercício de suas naturais funções ambientais, havendo, por conse-
guinte, prejuízo ao equilíbrio ecológico. 

Conforme leciona FRANCISCO JOSÉ MARQUES SAMPAIO8: 

“(...) não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, 
mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-
-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, 
em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental 
deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará priva-
da daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e 
em decorrência de sua interação (art. 3º, I, da Lei 6938/81). Se a recompo-
sição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior 
ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, 
a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que me-
diar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior”. 

O dano ambiental intercorrente implica a perda de serviços, fun-
ções e recursos ecossistêmicos e é irrecuperável, devendo ser repara-

8 Apud FREITAS, Cristina Godoy de Araújo. Valoração do dano ambiental: Algumas Premissas, 
in Revista MPMG Jurídico Especial, Edição Especial 2011, p. 12.

9 SAMPAIO, Francisco José Marques. Responsabilidade civil e reparação de danos ao meio 
ambiente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998, p.107, apud MACHADO, Paulo Affonso Leme, 
Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 18a ed., p. 375.

9
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do preferencialmente por meio da compensação ambiental, visando a 
reconstituir ou melhorar outro bem ou sistema ambiental equivalente 
ao afetado.

A compensação ambiental deve ter como critérios a equivalência em 
termos de composição e função para a definição do ambiente em que será 
possível efetivá-la. Na impossibilidade técnica da compensação por equiva-
lente, deve ser adotada a compensação ecológica alternativa, com vistas a re-
constituir ou melhorar outro bem ou sistema ambiental que leve à restituição 
de funções e serviços ecossistêmicos perdidos e que se mostrem necessaria-
mente benéficos ao ambiente objeto da degradação, de forma a melhorar a 
sua qualidade ambiental, em áreas mais próximas possíveis. 

Assim, os Réus devem ser compelidos à restauração, ou se esta não for 
possível, à recuperação do meio ambiente degradado. Os danos irrestauráveis/
irrecuperáveis devem ser compensados e, apenas se esta compensação não 
for possível, será necessária a indenização dos danos ambientais restantes.

Devido à degradação proveniente da prática da atividade de minera-
ção, a Constituição Federal, ao lado de ter erigido o meio ambiente como um 
bem a ser defendido e preservado em prol das presentes e futuras gerações, 
previu expressamente, no § 2o do seu artigo 225, que: 

Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo ór-
gão público competente, na forma da lei.

Por meio de referido dispositivo legal, a Constituição da República Fe-
derativa do Brasil buscou garantir que o desenvolvimento econômico ocorra 
de forma sustentável, garantindo às presentes e às futuras gerações o direito 
à manutenção de um meio ambiente sadio e equilibrado, apesar da poten-
cialidade degradadora da exploração da mineração.

Para a efetivação do direito constitucional ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, a legislação infraconstitucional estabelece os requisitos que 
devem ser atendidos para o exercício da atividade de extração de areia, entre 
eles o regular e necessário licenciamento ambiental. Nesse sentido, a Resolu-
ção SMA 42/1996 disciplina o licenciamento ambiental dos empreendimentos 
minerários de extração de areia na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 

A Resolução SMA 28/99 estabelece, ainda, o Zoneamento Ambiental 
para Mineração de areia na várzea do Rio Paraíba do Sul, prevendo:
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Art. 1o. Em cumprimento ao previsto no art. 1o da Resolução SMA 
no 42, de 16 de setembro de 1996, esta resolução estabelece o 
zoneamento ambiental para mineração de areia na várzea do 
Rio Paraíba do Sul, no subtrecho inserido nos municípios de 
Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Tremembé e 
Pindamonhangaba. (grifo nosso)
§ 1o. O zoneamento e a área a que se refere este artigo encontram-
se delimitados em mapas, a escala 1:25.000, cujos originais 
encontram-se depositados na Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, junto ao processo SMA no 7.000/99. (grifo nosso)
§ 2o. O disposto nesta resolução aplica-se às seguintes formas de 
aproveitamento minerário:
I. extração em leito de rio;
I. extração em cava.
§ 3o. A mineração de areia não poderá ser desenvolvida em prejuízo 
do uso prioritário da várzea para agropecuária e silvicultura, na 
forma do disposto no art. 5o do Decreto federal no 87.561, de 13 de 
setembro 1982.
Zoneamento Ambiental
Art. 2o. A área do subtrecho a que se refere o art. 1o é subdividida 
em quatro zonas:
I. zona de proteção – ZP; (grifo nosso)
II. zona de mineração de areia – ZM;
III. zona de recuperação – ZR;
IV. zona de conservação da várzea – ZCV.
Art. 3o. A zona de proteção tem por objetivo resguardar o ecossistema 
formado pelo Rio Paraíba do Sul, a vegetação remanescente 
preservada e especialmente as associadas aos meandros 
abandonados, de acordo com os seguintes critérios: (grifo nosso)
II. proteção das áreas de reserva ecológica (preservação permanente) 
indicadas no art. 2o da Lei federal no 4.771, de 15 de setembro de 
1965 – Código Florestal;9

III. proteção dos pontos de captação de água para abastecimento 
público e de obras de arte de engenharia.

10 Sic. A norma não prevê o inciso “I” para o artigo 3o da Resolução SMA 28/99.

10

10
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Art. 4o. A zona de mineração de areia é a área onde comprovadamente 
a atividade minerária pode se desenvolver com aproveitamento 
econômico, de acordo com os seguintes critérios: (grifo nosso)
I. comprovação da existência de áreas com potencial de areia para 
instalação de novos empreendimentos ou ampliação dos já existentes;
II. inexistência de vegetação significativa;
III. existência de “polders” incultos ou não instalados totalmente;
IV. inexistência de áreas cultivadas;
V. proximidade com o sistema viário, sem interferência nas áreas urbanizadas;
VI. manutenção de distância tecnicamente adequada, das obras de arte, 
de estações de tratamento de esgotos, de pontos de captação de água e de 
áreas urbanizadas, sendo esta distância definida por estudo geotécnico, a 
ser apreciado pela área de licenciamento da Pasta, ouvido o poder público 
local no que lhe for pertinente.
Parágrafo único. A ampliação de empreendimento na zona de mineração 
condiciona-se ao prévio cumprimento do projeto de recuperação da área 
já explotada.

Art. 5o. A zona de recuperação compreende as áreas definidas como 
prioritárias à recuperação ambiental, objetivando compatibilizá-las 
com os usos urbanos, agropecuário ou de preservação, segundo sua 
localização específica, observados os seguintes critérios:
I. apresenta empreendimentos em processo avançado de esgotamento 
das reservas de areia, com grande número de cavas que inviabilizem a 
sua ampliação;
II. existência de empreendimentos desativados;
III. localização de empreendimentos lindeiros à zona de proteção – ZP;
IV. proximidade de áreas urbanizadas.
§ 1o. Na zona de recuperação, os empreendimentos que ainda não 
iniciaram suas atividades poderão fazê-lo, obedecidos os requisitos 
da licença ambiental.
§ 2o. Na zona de recuperação não será expedida licença de ampliação 
de área para os empreendimentos em funcionamento já licenciados 
ambientalmente.
Art. 6o. A zona de conservação de várzea – ZCV visa proteger e conservar 
a planície aluvionar, garantindo a permeabilidade dos solos e a não 
contaminação das águas, mediante usos compatíveis com sua função 
ecológica.
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Parágrafo único. Na zona de conservação de várzea, o aproveitamento 
de areia para fins comerciais só será licenciado quando associado à 
lavra de outros bens minerais, que já tenham sido objeto de licença 
ambiental e de concessão de lavra, até a data da publicação desta 
resolução.
Atividade Minerária
Art. 7o. O desenvolvimento da atividade de extração de areia na 
várzea:
I. deve possibilitar a conservação das matas primárias e das secundárias 
em estágio médio e avançado de regeneração e a preservação da 
fauna associada;
II. deve possibilitar o saneamento ambiental;
III. não deve implicar na impermeabilização do solo.
Parágrafo único. Concomitantemente ao desenvolvimento dos 
trabalhos de explotação, a área respectiva e as utilizadas para dar 
suporte à atividade devem ser objeto de recuperação ambiental.
Art. 8o. Não serão licenciados novos empreendimentos destinados à 
extração de areia em leito de rio.
§ 1o. Excetuam-se da vedação de que trata este artigo:
I. os casos de desassoreamento, mesmo que para fins comerciais, 
desde que autorizado pelos órgãos competentes;
II. comprovação técnica (batimetria) quanto à possibilidade de a atividade 
minerária poder desenvolver-se com aproveitamento econômico, 
observado o disposto no art. 3o e nos incisos V e VI do art. 4o.
§ 2o. Não serão expedidas licenças para ampliação de área para os 
empreendimentos em funcionamento já licenciados ambientalmente.
Art. 9o. As atividades de extração de areia em leito de rio submetem-se ao 
disposto no art. 6o da Resolução SMA no 42, de 16 de setembro de 1996.
Art. 10. As atividades de extrações de areia em cava submetem-se 
ao disposto nos arts. 4o, I e II, e 5o da Resolução SMA no 42, de 16 de 
setembro de 1996, e, ainda, às seguintes exigências:
I. executar o monitoramento quantitativo e qualitativo das águas 
das cavas e do lençol freático (NBR 13.875, ABNT, Jun/97 – norma de 
monitoramento de água subterrânea) em regiões próximas às áreas 
agrícolas, de forma a se obter dados sobre o comportamento dessas 
águas com relação à contaminação e rebaixamento do nível freático;
II. assegurar que os trabalhos de lavra fiquem distantes de obras de 
arte e equipamentos públicos, sendo esta distância definida por estudo 
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geotécnico, a ser apreciado pela área de licenciamento da Pasta, ouvido 
o poder público local quando as obras de arte e equipamentos for de 
seu domínio;
III. assegurar que as operações de lavra em cava fiquem a uma distância 
de 50 metros da base dos diques. Esta distância pode ser reduzida para 
até o mínimo de 25 metros desde que comprovada tecnicamente sua 
estabilidade, não dispensados, quando couber, estudos geotécnicos 
específicos que indiquem a estabilidade;
IV. assegurar que os primeiros 5 metros horizontais dos taludes emersos, 
a partir do nível mínimo da água e voltados para o interior da cava, 
obedeçam a inclinação máxima de 17º (dezessete graus) ou 30% (trinta 
por cento), não dispensados estudos geotécnicos quando couber;
V. impedir, mediante contenção, que fontes de poluição contaminem 
a água das cavas, conforme critérios estabelecidos pela CETESB.
VI. executar a correção batimétrica objetivando criar uma área 
litorânea nas cavas, utilizando quando necessário o rejeito das cavas 
para correção do ângulo do talude.
Recuperação
Art. 11. A recuperação das áreas degradadas pela mineração de areia 
deve obedecer ao disposto no art. 8o da Resolução SMA no 42, de 
16 de setembro de 1996, observadas as normas estabelecidas pelos 
municípios, tendo em vista o uso futuro da área (art. 14).
Disposições Gerais
Art. 12. É vedada a disposição final de resíduos sólidos de qualquer 
natureza na várzea.
§ 1o. Excetua-se do disposto no “caput” o reenchimento de cavas 
com terra ou material oriundo da construção civil (Norma NBR 10004 
da ABNT sobre resíduos inertes classe III) desde que estudo técnico 
específico, sob responsabilidade do empreendedor, aprovado pela 
CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, ateste 
que esta solução é menos impactante que a permanência da cava.
§ 2o. A operação de reenchimento de cavas sujeita-se a licenciamento 
perante a CETESB.
§ 3o. A licença de operação definirá parâmetros para o monitoramento 
da qualidade do solo, da qualidade das águas da cava de reenchimento 
e das águas subterrâneas em seu entorno, obrigando-se o licenciado 
a efetuar esse monitoramento, fornecendo bimestralmente os 
correlatos dados à CETESB.

11
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Art. 13. A utilização das cavas para piscicultura e pesca esportiva será 
precedida de estudo sobre a qualidade da água e dos sedimentos 
existentes na cava, bem como do monitoramento dos indicadores 
da qualidade desses fatores, de modo a adequá-los à aprovação 
ambiental, após obter-se os resultados de uma série histórica.
Art. 14. Observado o disposto no art. 5o, XXII, e no art. 174 da 
Constituição Federal, os municípios poderão propor a definição do uso 
futuro das áreas a ser recuperadas pelo empreendedor após a extração 
mineral.
Parágrafo único. Os planos de recuperação de área degradada – PRADs aprovados 
até a data da publicação desta resolução serão, se for o caso e com observância 
do fixado no “caput”, redefinidos pela Secretaria do Meio Ambiente.
Art. 15. A Secretaria do Meio Ambiente orientará os municípios na 
elaboração de planos municipais de zoneamento ambiental, buscando 
compatibilizá-los com as normas estaduais.
Art. 16. Fica constituído um grupo de trabalho para acompanhamento 
e avaliação do disposto nesta resolução, que, no prazo de dois anos 
a contar da data de sua publicação, deverá apresentar relatório 
circunstanciado de seus trabalhos para informação do Conselho 
Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA.
Art. 17. O disposto nesta resolução deve ser objeto de revisão, 
inclusive conceitual, dentro de prazo não superior a 6 anos.
Art. 18. Aplica-se à esta resolução o disposto no art. 1o da Resolução 
SMA no 3, de 22 de janeiro de 1.999.
Art. 19. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

A Lei no 6.938/81 prevê instrumentos da Política Nacional do Meio Am-
biental em seu artigo 9o. Tais instrumentos são necessários para que se possibi-
lite alcançar os objetivos previstos no artigo 4o da mesma lei, permitindo, assim, 
conciliar a recuperação e proteção ambiental com o desenvolvimento nacional.

Dentre outros instrumentos previstos na referida lei, encontra-se no inciso 
II do artigo 9o o zoneamento ambiental, que consiste num instrumento que deli-
mita áreas, com critérios normativos básicos, de como devem ocorrer seus usos.

Como ensina LUIS PAULO SIRVINKAS10:

11 SIRVINKAS, Luis Paulo. Manual de direito ambiental. 12a ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 210/211.

11
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(...) Procura-se, com este instrumento, evitar o ocupação do solo 
 urbano ou rural de maneira desordenada. Para isso, fez-se necessá-
rio o estabelecimento de critérios legais básicos. Foi com esse obje-
tivo que o legislador constituinte também atribuiu ao Poder Público 
(União,  Estados, Distrito Federal e Municípios) a incumbência de “de-
finir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e 
a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer uti-
lização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 
sua proteção” (art. 225, § 1o, III, da CF e art. 9o, VI, da Lei no 6.938/81).

Ao editar a Resolução SMA 28/99, o Estado de São Paulo estabeleceu um zo-
neamento ambiental regulamentando a extração de areia na várzea do Rio Paraíba 
do Sul, evitando-se, desta maneira, a extração predatória e desordenada que vinha 
acontecendo desde a década de 50 do século XX na região do Vale do Paraíba Paulista. 

Tal zoneamento ambiental delimitou zonas específicas (como foi aci-
ma demonstrado), ordenando em quais locais a atividade de extração de 
areia poderia ou não ser permitida. Ensina, ainda, LUIS PAULO SIRVINKAS11:

Extrai-se, (...), que o zoneamento tem por objetivo regular o uso e a 
ocupação do solo. É o Poder Público que irá estabelecer os critérios 
básicos para a ocupação do solo por meio de leis ou regulamentos. 
Trata-se de uma limitação administrativa ao direito de propriedade, 
cujo solo deve ser utilizado com base no princípio da função social. 
Tais critérios devem ser observados por todos, podendo ser altera-
dos somente por norma de igual hierarquia. (grifo nosso)

No caso em tela, os mineradores A. F. F., D. G. da S., R. L. F. e A. F. F. utilizaram 
a Ré J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP para explorar areia na área do Proces-
so nº 821.078/95-DNPM e em seu entorno, de forma brutal e violenta ao meio am-
biente, excedendo por completo o licenciamento ambiental concedido pela CETESB.

Apesar de o empreendimento dos réus ter recebido as licenças am-
bientais necessárias para a instalação da atividade, os Réus mineradores, por 
intermédio da empresa J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, só pude-

12 SIRVINKAS, Luis Paulo. Manual de direito ambiental. 12a ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 211.

12
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ram alcançar as áreas não licenciável/autorizável ambientalmente para a ati-
vidade de extração de areia, exatamente por deter as licenças ambientais e 
o direito de exploração de areia.

O modus operandi dos Réus mineradores é abusar de suas licenças fe-
derais e ambientais extrapolando os limites de ambas, visando extrair minério 
de areia em áreas não licenciáveis/autorizáveis pela CETESB e/ou pelo DNPM.

Portanto, o simples fato de os Réus mineradores terem tido ou ainda 
detenham licenças federais e ambientais para a prática de sua atividade em-
presarial, não torna lícita a extração de área realizada fora do poligonal do 
DNPM, em Zona de Proteção e de preservação permanente do Rio Paraíba 
do Sul, no leito do Rio Paraíba do Sul, menos, ainda, a supressão de vegeta-
ção nativa existente no local dos fatos. 

Ressalta-se, novamente, que os Réus mineradores, por intermédio 
da empresa J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, excederam os limi-
tes do licenciamento federal e ambiental concedido à empresa exatamente 
por  detê-los, dando a falsa impressão de legitimidade e legalidade em sua 
atividade irregular, pois sem o licenciamento ambiental concedido à em-
presa, sequer estaria em atividade, logo, não teria acesso ao local dos fatos 
para extrair irregularmente areia.

Dispõe o artigo 187 do Código Civil:

Art. 187 – Também comete ato ilícito o titular de um direito que, 
ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu 
fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. ( grifo 
nosso)

Sobre o tema, ensina SÉRGIO CAVALIERI FILHO12:

(...) Enquanto no primeiro (ato ilícito) a conduta não encontra apoio 
em dispositivo legal e até é praticada contra o dever jurídico preexis-
tente, no segundo (abuso de direito) a conduta é respaldada em lei, 
mas, como já ressaltado, fere ostensivamente o seu espírito. O titu-
lar do direito, “embora observando a estrutura formal do poder que 

13 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 8a ed. rev. e amp. São Paulo: 
Atlas, 2008. p. 153. 

13
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a lei lhe confere, excede os limites que lhe cumpre observar, em 
função dos interesses que legitimam a concessão desse poder. Há 
uma ‘contradição entre o modo ou o fim com que o titular exer-
ce o direito e o interesse a que o poder nele consubstanciado se 
encontra adstrito’”. (ANTUNES VARELA, Obrigações, 8a ed., Alme-
dina, p. 553-554)
Assim, no caso em tela, os réus, por intermédio da ré J.J. Extração 

e Comércio de Areia Ltda.-EPP, cometeram dois atos ilícitos para causar 
os danos ambientais objeto da ação civil pública.

Em primeiro, os réus extraíram areia em área não licenciável/
autorizável pela legislação pertinente, fato que por si só já é um ilícito.

Em segundo, apesar de o empreendimento ser licenciado pela CE-
TESB e DNPM, os réus excederam suas licenças ambientais, a fim de obter 
mais  lucros, utilizando a área licenciada (bem como o maquinário e pessoal 
 vinculado a esta) para a extração de areia no local dos fatos, beneficiando 
e comercializando o minério extraído irregularmente, com base nas licen-
ças ambientais concedidas pelo DNPM e CETESB, dando a falsa impressão 
de legalidade de sua atividade. Configurando, assim, o abuso de direito 
de exercer sua atividade de mineração no Município de Caçapava – SP.

Enquanto os réus abusarem o licenciamento ambiental concedido 
pelos órgãos federais e ambientais, mesmo que para perímetro ou local 
diverso da área dos fatos, os réus continuarão a travestir sua conduta po-
luidora como se permitida fosse pelos referidos órgãos.

Conforme também já analisado, os Réus mineradores exerceram 
parte da atividade de extração de areia, sem as necessárias licenças am-
bientais em Zona de Proteção, em total desrespeito à Resolução SMA no 
28/99, e foro do polígono do DNPM, em desrespeito à legislação minerária.

Saliente-se que apesar de expedidas as licenças ambientais para 
a prática da atividade de extração de areia em área licenciável, os réus 
nunca tiveram autorização para iniciar uma operação de extração de areia 
em Zona de Proteção ou fora do polígono do DNPM previsto no Proces-
so nº 821.078/95.

No momento em que os réus excederam suas licenças ambientais, 
toda a sua atividade de extração de areia tornou-se ilícita, seja ou não 
praticada em área licenciada, nos termos do artigo 187 do Código Civil, 
do que se infere a necessidade de suspender/cessar toda a atividade dos 
Réus mineradores, para salvaguardar o meio ambiente.
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2.2. Responsabilidade objetiva da CETESB. Omissão voluntária e relevante do 
Réu A. J. D., enquanto funcionário da CETESB. Indução ao erro pelo Réu A. J. 
D., enquanto funcionário da CETESB. Aderência às condutas lesivas e ilícitas ao 
meio ambiente pelos Réus Mineradores. Artigo 225, § 3o, da Constituição Fede-
ral. Artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/81. Artigos 186 e 942, ambos do Código Civil.

Toda a cadeia de ilícitos citados só pôde ocorrer devido aos atos ilíci-
tos perpetrados pelo Réu A. J. D., tendo em vista que, sendo o técnico da Ré 
CETESB, precisamente da Agência Ambiental da Taubaté, responsável pelas 
fiscalizações realizadas no empreendimento da empresa mineradora, omitiu 
informações cruciais para subsidiar a celebração do TAC de fls., apresentado 
dados muito aquém dos danos ambientais efetivamente ocorridos.

Além de apresentar dados técnicos subdimensionados (como consta-
tou o Setor Técnico a fls.), o Réu A. J. D., então funcionário da Ré CETESB, omi-
tiu-se ao não lavrar, de forma plena, autos de infração com todos os danos 
ambientais perpetrados pelos Réus mineradores entre os anos de 2010/2012, 
bem como na real extensão que os danos ocorreram, mesmo tendo, por rei-
teradas vezes, o Réu A. J. D. vistoriado o local dos fatos, sendo inadmissível 
que este não tivesse presenciado os danos ambientais ocorridos.

Como apurou o Setor Técnico do Ministério Público, nos Autos de Infra-
ção no 03000815 (fls.), oriundo de fiscalização realizada pelo Réu A. J. D., a CE-
TESB havia constatado extração irregular em 1,0ha e supressão de vegetação em 
3,0ha, em áreas ainda coincidentes de APP. O Setor Técnico do Ministério Públi-
co, em vistoria realizada na mesma data e em conjunto com o Réu A. J. D., cons-
tatou 11,8ha de área lavrada irregularmente além da poligonal DNPM, sendo 
que destes, 6,98ha estariam ainda inseridos em Zona de Proteção/ZP, conforme 
apresentado nas respectivas Figuras e no respectivo Relatório Fotográfico de fls.

Estas omissões foram cruciais para que as condutas ilícitas dos Réus 
mineradores continuassem em pleno trâmite, pois, utilizando-se da fé públi-
ca dos atos administrativos praticados pela Ré CETESB, o Réu A. J. D., deli-
beradamente, beneficiou os Réus mineradores ao garantir que celebrassem 
um TAC com o Ministério Público, comprometendo-se a recuperação aquém 
dos danos ambientais efetivamente cometidos, ao induzir em erro o Minis-
tério Público com a apresentação subdimensionada da extensão dos danos.

Ainda, com esta indução em erro, o Réu A. J. D. permitiu aos Réus A. F. F., 
D. G. da S., R. L. F. e A. F. F., por intermédio da Ré J.J. Extração e Comércio de Areia 
Ltda.-EPP, recebessem uma suposta “anistia/garantia” em face do Ministério Públi-
co do Estado de São Paulo, limitando os danos ambientais pelos os quais o Minis-
tério Público Estadual eventualmente poderia “cobrar” perante o Poder Judiciário.
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Entretanto, não obstante a celebração do TAC, os Réus A. F. F., D. G. 
da S., R. L. F. e A. F. F. e J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, não cum-
priram com as obrigações de fazer consistentes em recuperar os danos am-
bientais com plantio de árvores, tendo em vista que as áreas destinadas ao 
replantio foram exploradas pela extração irregular de areia.

É inegável que o Réu A. J. D. sabia que as informações técnicas 
apresentadas à Promotoria de Justiça, que presidia o procedimento no 
51.0220.0000633/2011-0, eram essenciais para a delimitação exata dos 
danos ambientais ocorridos, bem como para subsidiar o Ministério Públi-
co na propositura de um acordo aos Réus mineradores para a recuperação 
dos danos ambientais.

Entretanto, isto não impediu de o Réu A. J. D. ocultar a real exten-
são dos ilícitos e danos ambientais, consequentemente, induzindo em erro 
o Ministério Público do Estado de São Paulo em crer que suas informações 
técnicas estariam conforme a realidade, que o PRAD apresentado pelos 
Réus mineradores seria o suficiente para a recuperação ambiental dos da-
nos, e que o direcionamento técnico indicado pelo funcionário da Ré CE-
TESB, que subsidiou o TAC celebrado, estariam condizentes com as medidas 
técnicas ambientais necessárias para a recuperação dos danos ambientais. 
Fato este que não ocorreu.

A ocultação destas informações e consequente indução em erro re-
alizado pelo Réu A. J. D., demonstra claramente o dolo deste Réu em favo-
recer que os Réus A. F. F., D. G. da S., R. L. F. e A. F. F., por intermédio da Ré 
J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP se locupletassem da proprieda-
de da União (minério de areia), esquivando-os da efetiva fiscalização am-
biental por parte da Ré CETESB e mesmo do Ministério Público do Estado 
de São Paulo.

Como resta comprovado nos autos pelo Setor Técnico do Ministé-
rio Público, a Ré CETESB, por intermédio do Réu A. J. D., apresentou fisca-
lização deficitária, permitindo, assim, que a Ré J.J. Extração e Comércio de 
Areia Ltda.-EPP continuasse a exercer sua atividade ambientalmente ilicita-
mente, e, ainda, auxiliá-la a firmar termo de ajustamento de conduta sub-
dimensionado com o Ministério Público do Estado de São Paulo.

Logo, houve participação direta da atuação da Ré CETESB, por inter-
médio de seu ex-funcionário (ora o Réu A. J. D.), e também atuação direta 
do próprio Réu A. J. D. em se assegurar a continuidade das práticas ilegais 
de extração de areia no local dos fatos.
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Estabelece a Constituição Federal:

Art. 37 – (...) § 6o – As pessoas jurídicas de direito público e as de direi-
to privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

E, como já foi dito, a responsabilidade ambiental é objetiva e soli-
dária, obrigando àqueles que tiverem nexo de causalidade com o dano am-
biental a recuperá-lo. Portanto, a responsabilidade da Ré CETESB é obje-
tiva em relação aos atos ilícitos praticados pelo Réu A. J. D. que causaram 
danos ambientais.

E a responsabilidade do Réu A. J. D. também é objetiva no tocan-
te aos danos ambientais, haja vista o § 3o do artigo 225 da Constituição 
Federal estender a responsabilidade de recuperar os danos ambientais a 
todos os infratores.

Consequentemente, a Ré CETESB e o Réu A. J. D. devem ser conde-
nados, solidariamente, com os Réus mineradores, a recuperarem e repa-
rarem integralmente os danos ambientais perpetrados no local dos fatos.

2.3. Da improbidade administrativa. Enriquecimento ilícito com causa de prejuízo 
ao patrimônio da União. Facilitação pelo Réu A. J. D. para a incorporação de miné-
rio de areia ao patrimônio dos Réus A. F. F., D. G. da S., R. L. F. e A. F. F., por intermé-
dio da Ré J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP.  Enriquecimento ilícito. Arti-
gos 20, inciso IX, 37, §§ 4o e 5o, da Constituição Federal. Artigos 3o, 4o e 10, incisos 
I e XII, da Lei no 8.429/92. Artigo 187 combinado com o artigo 884 do Código Civil.

Os recursos minerais, inclusive do subsolo, pertencem à União (artigo 
20, inciso IX, da Constituição Federal), sendo lícita aos particulares a exploração 
econômica desse patrimônio mediante prévia autorização do DNPM.

Como ficou comprovado nos presentes autos, os Réus A. F. F., D. G. da 
S., R. L. F. e A. F. F., por intermédio da Ré J.J. Extração e Comércio de Areia 
Ltda.-EPP, muito antes de o próprio DNPM lavrar o auto de paralisação no 
027/2011 em 07.06.2011, para o polígono do Processo no 821.078/1995, 
já estavam extraindo minério de areia fora do polígono citado.

Tal fato, contudo, já era de conhecimento do Réu A. J. D., pois este, 
em 18.01.2011 e 16.05.2011, vistoriou o local dos fatos e constatou irregula-
ridades ambientais na área em questão.
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Como demonstram as imagens de fls. desta petição inicial, não havia como o 
Réu A. J. D. não ter constatado a extração irregular do minério de areia fora do polígono 
do DNPM e da Zona de Mineração (ZM) estabelecida na Resolução SMA 28/99, porém, 
em nenhum momento, houve relato a respeito do avanço da cava além dos limites 
federal e estadual (conforme fls. do procedimento que acompanha a petição inicial).

E mesmo quando o Réu A. J. D. autuou a Ré J.J. Extração e Comércio 
de Areia Ltda.-EPP, ficou comprovado, ainda, que a extensão das áreas de la-
vra foi subdimensionada para não revelar a real extensão das práticas lesivas 
ao patrimônio público federal e ao meio ambiente, o que em muito benefi-
ciou os mineradores.

Tais condutas facilitaram a usurpação do minério de areia, tendo em 
vista que a omissão e subdimensionamento das áreas efetivamente lavradas 
pelos Réus A. F. F., D. G. da S., R. L. F. e A. F. F., por intermédio da Ré J.J. Ex-
tração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, facilitou a continuação das atividades 
irregulares da, haja vista o Réu A. J. D., enquanto funcionário de órgão am-
biental, fazia transparecer que as condutas dos Réus mineradores eram sim-
ples irregularidades sanáveis; enquanto, na realidade o Réu A. J. D. tinha que 
cumprir com o previsto no artigo 4o da Lei no 8.429/92, que prevê:

Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a 
velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impesso-
alidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são 
afetos. (grifo nosso)

Sendo um funcionário da CETESB, com atribuição em analisar os 
 empreendimentos de extração de areia nos Municípios abrangidos pela 
 Agência Ambiental de Taubaté, o Réu A. J. D. tinha a obrigação de relatar a ex-
tração irregular (na sua real extensão) seja no licenciamento federal, seja no 
 licenciamento estadual, especialmente pelo fato de que o licenciamento es-
tadual necessariamente depende dos polígonos do DNPM para serem expe-
didos. Logo, como havia violação ao licenciamento federal, o Réu A. J. D. tinha 
obrigação de reportar que o licenciamento estadual também estava violado.

A omissão destas informações e o subdimensionamento da extração 
irregular perpetrada pelo Réu A. J. D. deu aparência de meras irregularidades 
administrativas na condução da atividade pelos os Réus A. F. F., D. G. da S., 
R. L. F. e A. F. F., por intermédio da Ré J.J. EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA 
LTDA.-EPP e permitindo que os Réus mineradores pudessem celebrar termo 
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de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual e mesmo con-
tinuar a atividade com violação ao licenciamento ambiental.

Em laudo pericial realizado pela Polícia Federal e acostada nos autos do 
processo no 0007492-57.2014.4.03.6103 (em trâmite nesta 1a Vara Federal), 
os Réus A. F. F., D. G. da S., R. L. F. e A. F. F., por intermédio da Ré J.J. Extração 
e Comércio de Areia Ltda.-EPP realizaram extração minerária sem a devida li-
cença do DNPM, gerando um prejuízo calculado em R$ 33.700.413,31 (trinta e 
três milhões, setecentos mil, quatrocentos e treze reais e trinta e um centavos).

A usurpação mineral promovida pelos Réus A. F. F., D. G. da S., R. L. 
F. e A. F. F., por intermédio da Ré J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, 
facilitada e viabilizada pelo Réu A. J. D., constitui inegável lesão ao patrimô-
nio público federal. 

A matéria-prima que deveria remanescer no patrimônio da União, ili-
citamente, passou a integrar o patrimônio privado dos Réus mineradores, en-
sejando em enriquecimento ilícito.

Como já foi dito, assim dispõe o artigo 187 do Código Civil:

Art. 187 – Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (grifo nosso)

Em que pese os Réus mineradores terem tido as licenças federais para 
atuar no local dos fatos, no momento em que excederam os limites do polígo-
no do Processo no 821.078/1995 cometeram abuso de direito, configurando 
em ato ilícito previsto no Código Civil, consequentemente, os ganhos obtidos 
pela obtenção irregular do minério de areia além de indevidos, são ilícitos.

Dispõe ainda o artigo 10, incisos I e XII, da Lei no 8.429/92:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão 
ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje 
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapi-
dação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta 
lei, e notadamente:
I – facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao 
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, 
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas no art. 1o desta lei;



392 Justitia, São Paulo, 73 (207), jan./jun. 2016

XII – permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça 
ilicitamente;

Pelas condutas descritas, os Réus A. F. F., D. G. da S., R. L. F. e A. F. F., 
por intermédio da Ré J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP incorpora-
ram, de forma ilícita, minério de areia (de patrimônio da União) pela extra-
ção irregular fora do polígono do Processo no 821.078/95 do DNPM e do li-
cenciamento ambiental.

Isso ocorreu porque, dentre outras coisas, o Réu A. J. D. facilitou que os 
Réus mineradores incorporassem o bem mineral da União (minério de areia) 
ao patrimônio particular destes Réus, facilitando, também, que os Réus mi-
neradores se enriquecessem ilicitamente, violando o artigo 10, incisos I e XII, 
da Lei no 8.429/92, sendo beneficiários diretos desta conduta os Réus A. F. F., 
D. G. da S., R. L. F. e A. F. F.

Razão pela qual, os réus devem ser condenados pelos atos de improbida-
de administrativa que geraram enriquecimento ilícito e dano ao erário federal.

2.4. Da improbidade administrativa. Violação aos princípios da Administra-
ção Pública. Violação ao princípio da moralidade e legalidade. Omissão do 
Réu A. J. D. ao não praticar ato de ofício, beneficiando os Réus A. F. F., D. G. 
da S., R. L. F. e A. F. F., por intermédio da Ré J.J. Extração e Comércio de Areia 
Ltda.-EPP. Artigo 37, § 4o, da Constituição Federal. Artigos 3o, 4o e 11, inciso 
II, da Lei no 8.429/92.

Pelas condutas descritas, além de causarem enriquecimento ilícito dos 
Réus mineradores e danos ao erário federal, observa-se que o Réu A. J. D., en-
quanto funcionário da CETESB, agiu com violação aos princípios da Administra-
ção Pública, pois, para beneficiar os Réus A. F. F., D. G. da S., R. L. F. e A. F. F., o 
Réu A. J. D. omitiu informações técnicas e/ou prestou de forma subdimensiona-
da, relevantes para a investigação do Ministério Público do Estado de São Paulo.

Para facilitar a extração de bem mineral da União, o Réu A. J. D. in-
duziu em erro o Ministério Público Estadual, apresentando informações téc-
nicas omissas e/ou subdimensionadas, não permitindo que a real extensão 
dos danos ambientais fosse apresentada aos órgãos públicos, impedindo uma 
fiscalização plena das condutas dos Réus A. F. F., D. G. da S., R. L. F. e A. F. F. 

Em sede infraconstitucional tem-se o artigo 4o da Lei no 8.429/92 que, 
expressamente, faz alusão ao princípio da moralidade administrativa e o arti-
go 11 da aludida Lei que discorre sobre as consequências jurídico- processuais 
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de violação aos princípios administrativos. Na mesma linha desse raciocínio, 
tem-se o artigo 2o, inciso IV, da Lei no 9.784/99, segundo o qual o princípio 
da moralidade: “seria o ato pelo qual o administrador público atuaria segun-
do os padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé”.

A jurisprudência também já cuidou reiteradamente de agasalhar a im-
portância deste princípio, dando-lhe status de verdadeiro pressuposto de va-
lidade da conduta do administrador público. 

Neste sentido: “O TJSP já decidiu que, pela só infringência do princípio 
da moralidade administrativa é possível a anulação do ato administrativo”13.

A doutrina também é rica na conceituação deste princípio. Sob a óti-
ca de WALLACE PAIVA MARTINS JUNIOR:

“(...) o princípio da moralidade administrativa não precisa ter seu con-
teúdo definido ou explicado por regra expressa em Lei. Ele se estabe-
lece objetivamente a partir do confronto do ato administrativo (des-
de a pesquisa de seus requisitos, com destaque ao motivo, ao objeto 
e a finalidade, até a produção de seus efeitos, ou seja, perquirindo-se 
a validade e a eficácia) ou da conduta do agente com as regras éticas 
tiradas da disciplina interna da Administração (e que obrigam sempre 
ao alcance do bem comum, do interesse público), em que se deve fi-
xar uma linha divisória entre o justo e o injusto, o moral e o imoral (e 
também o amoral), o honesto e o desonesto. A respeito pondera José 
Afonso da Silva que a “lei pode ser cumprida moralmente ou imoral-
mente. Quando a sua execução é feita, p. ex., com o intuito de preju-
dicar alguém deliberadamente, ou com o intuito de favorecer alguém, 
por certo que se está produzindo um ato formalmente, mas material-
mente comprometido com a moralidade administrativa”14.

Em complementação, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO registra: 

“De acordo com ele (o princípio da moralidade) a Administração e seu 
agentes têm de atuar na conformidade de princípios éticos (...). Segun-

14 RJTJSP 135/31.
15 Probidade Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 35.

14

15
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do os cânones da lealdade e da boa-fé a Administração haverá de pro-
ceder em relação aos administrados com sinceridade e lhaneza, sendo -
-lhe interdito qualquer comportamento astucioso, eivado de malícia, 
produzido de maneira a confundir, dificultar ou minimizar o exercício 
de direitos por parte dos cidadãos”15.

Como destaca MARCELO CAETANO, a moralidade só está garantida 
quando valores como a neutralidade, a independência, a isenção, a objetivi-
dade e a imparcialidade são viabilizados. 

Há situações, porém, que são incompatíveis com a garantia destes va-
lores. Assim, deve-se segundo o autor evitar as ditas incompatibilidades mo-
rais que “resultam da necessidade de impedir que o agente possa ser sus-
peito de utilizar a função pública para favorecer interesses privados em cuja 
dependência se encontrasse em virtude de prestar serviços remunerados a 
particulares ou por estar ligado por laços de parentesco a quem possa influir 
na marcha dos negócios públicos para seu proveito pessoal”16.

Disso se extrai o dever de probidade que, segundo as lições do mesmo 
autor é aquele pelo qual “o funcionário serve à Administração com honesti-
dade, procedendo no exercício de suas funções sempre no intuito de realizar 
os interesses públicos, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decor-
rentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer”17. 

Feitas essas considerações legais, jurisprudenciais e doutrinárias, fica 
claro que no presente caso concreto a moralidade foi violada porque não soa 
honesto ou ético que o Réu A. J. D., funcionário da CETESB responsável pela 
fiscalização do empreendimento minerário dos Réus mineradores, que  esteve 
pessoalmente no local dos fatos em diversas oportunidades, tenha omitido 
do Ministério Público Estadual informações da existência de danos ambien-
tais fora do polígono do DNPM e do licenciamento ambiental.

Menos ainda configura moral, apresentar danos ambientais em ex-
tensão inferior à realidade praticada pelos Réus A. F. F., D. G. da S., R. L. F. 
e A. F. F., para permitir-lhes que enriquecessem com os danos ambientais 
praticados por intermédio da Ré J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-

16 Curso de Direito Administrativo. 8a ed. São Paulo: Malheiros, 1996. 
17 Manual de Direito Administrativo. Coimbra: Almedina, 1997, t. 2, p. 719. 
18 Manual de Direito Administrativo, p. 749.

16

17

18
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-EPP, sem que tivessem que recuperar ambientalmente e de forma integral 
os danos ambientais praticados pela extração irregular do minério de areia.

Ainda, fere o princípio da legalidade as condutas praticadas pelo Réu 
A. J. D. para beneficiar os Réus A. F. F., D. G. da S., R. L. F. e A. F. F., omitir-
-se e apresentar informações técnicas com extensão dos danos ambientais 
aquém da realidade, obstando e dificultando a ação fiscalizadora do Poder 
Público no trato de questões ambientais (ora Ministério Público do Estado 
de São Paulo).

Principalmente, pelo fato de que a reparação integral do dano am-
biental (exigida pela Constituição Federal, em seu artigo 225, § 3o, e pela 
Lei nº 6.938/81 em seu artigo 14, § 1o) não foi possível, devido a indução 
em erro praticada pelo Réu A. J. D.

Portanto, o Réu A. J. D. violou os princípios da administração pública da 
moralidade e legalidade, ao omitir e apresentar informações técnicas subdimen-
sionadas, quando deveria, de ofício, fazer exatamente o contrário, trazendo impu-
nidade aos degradadores, violando o artigo 11, incisos II, da Lei nº 8.429/92, sen-
do beneficiários diretos desta conduta os Réus A. F. F., D. G. da S., R. L. F. e A. F. F.

Razão pela qual, os réus devem ser condenados pelos atos de impro-
bidade administrativa que violaram os princípios da administração pública.

2.5. Uso abusivo da personalidade jurídica de J.J. Extração e Comércio de Areia 
Ltda.-EPP. Utilização abusiva de pessoas jurídicas para cometimento de atos 
ilícitos e danos ambientais. Extinção judicial compulsória. Artigos 51 e 187, 
ambos do Código Civil. Artigo 24 da Lei nº 9.605/98

A constituição de uma pessoa jurídica empresária no direito brasilei-
ro pode ser realizada por meio de estatuto ou contrato.

No caso da pessoa jurídica J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, 
foi ela constituída por contrato social devidamente registrado na JUCESP.

Sobre o tema, ensina FÁBIO ULHOA COELHO18:

Para ser válido, contrato social da limitada deve, em primeiro lugar, atender 
aos requisitos gerais de validade de qualquer ato jurídico, definidos, no direito 
brasileiro, pelo art. 104 do Código Civil. De fato, os contratos privados, inclusi-

19 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. Vol. 2. São Paulo: Saraiva. 11a ed., rev. 
e at. 2008, p. 384.

19
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ve os constituintes de sociedades empresárias, são espécies de atos jurídicos, 
e não se consideram válidos quando desatendem aos pressupostos daquele 
dispositivo da legislação civil. Assim, para preencher a primeira condição de 
validade, o contrato social da limitada deve ser celebrado entre agentes ca-
pazes, ter objeto lícito e observar forma legal. (grifo nosso)

Como está comprovado nos autos, com a documentação ora acostada, 
os Réus A. F. F., D. G. da S., R. L. F. e A. F. F., por intermédio da empresa J.J. Ex-
tração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, abusaram das licenças prévia e de insta-
lação concedidas pelo DNPM e CETESB ao iniciarem as atividades de extração 
de areia foro dos limites estabelecidos no licenciamento federal e estadual.

O único fim da J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP é servir para 
os propósitos vis e torpes do Réu A. F. F. que, utilizando interpostas pessoas 
(A. F. F., D. G. da S. e R. L. F.) utiliza de forma abusiva da personalidade jurídi-
ca desta empresa.

Encontra-se comprovado com a documentação ora apresentada e a 
contida no Processo no 0007492-57.2014.4.03.6103, que mesmo a pessoa ju-
rídica sem as licenças ambientais necessárias para a atividade do empreendi-
mento e com a paralisação de lavra expedida pelo DNPM, continuou a lavrar 
inescrupulosamente areia no local dos fatos.

Conclui-se, portanto, que o Réu A. F. F., em unidade de desígnios com os 
demais réus sócios da J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, adquiriram as 
quotas sociais desta pessoa jurídica exclusivamente para esquivar seus  patrimônios 
pessoais da responsabilidade civil ambiental e administrativa pelos atos ilícitos e 
danos ambientais perpetrados pela J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, 
sob sua égide empresarial, demonstrando ser absolutamente ilícito o objeto pelo 
qual moveram os Réus mineradores a manter a pessoa jurídica em questão.

Logo, observa-se que os Réus mineradores mantêm a empresa J.J. Ex-
tração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, para que esta (aos comandos do Réu A. 
F. F.) utilizasse e abusasse da personalidade jurídica desta empresa para con-
tinuar excedendo os limites do polígono do Processo no 821.072/1995 e seu 
respectivo licenciamento ambiental, assim, perpetrar danos ambientais sem 
que seus patrimônios fossem atingidos pela responsabilidade civil de seus atos.

O objeto real da manutenção da pessoa jurídica J.J. Extração e Comér-
cio de Areia Ltda.-EPP é ilícito, pois visa (de fato) ao abuso de direito, que por 
si só é um ato ilícito, mas que, ainda, causa danos ambientais no Município de 
Caçapava e de improbidade administrativa em prejuízo da União, consequen-
temente, seu contrato social é abusivo, sendo de rigor sua liquidação forçada. 



397Manifestações Processuais - Cível

Ainda porque preceitua a Lei no 9.605/98:

Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemen-
te, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime defi-
nido nesta Lei terá decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio 
será considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor 
do Fundo Penitenciário Nacional. (grifo nosso)

Na Lei de Crimes Ambientais o legislador estabeleceu a liquidação 
forçada das pessoas jurídicas voltadas para a prática de crimes ambientais.

Ora, se a legislação ambiental prevê a extinção de uma pessoa jurídica 
pela prática de crimes ambientais (a maiori), consequentemente, permite a 
extinção da pessoa jurídica pela prática de ilícitos ambientais no âmbito cível 
(ad minus). Razão, inclusive, prevista em antigo brocardo latino: Ubi eadem 
ratio, ibi ius idem esse debet (em tradução livre: onde há a mesma razão, aí 
deve haver o mesmo direito).

O propósito da empresa J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP 
é causar danos ambientais em áreas não licenciáveis ambientalmente pela 
Resolução SMA 28/99 e permitir o enriquecimento ilícito de seus sócios em 
prejuízo de patrimônio da União. Permitir a sua existência não salutar ao pa-
trimônio público federal e ao patrimônio ambiental no Município de Caçapa-
va, sendo de rigor sua extirpação.

A pessoa jurídica mantida pelos Réus mineradores é nociva ao meio 
ambiente, pela extração predatória de areia no local dos fatos. Permitir a 
existência destas pessoas jurídicas é o mesmo que garantir a impunidade dos 
Réus. A liquidação forçada é a melhor medida de defesa ao meio ambiente e 
do patrimônio público a ser aplicada.

III – Da Inversão do Ônus da Prova Relativa aos Danos Ambientais
A Constituição Federal estabelece que o meio ambiente é direito 

fundamental, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida (artigo 225, caput). 

Conforme já analisado, para a efetivação da proteção constitucio-
nal conferida aos bens ambientais, adota-se, em matéria ambiental, a te-
oria da responsabilidade objetiva na modalidade de risco integral, ou seja, 
aquele que causa dano ao meio ambiente está obrigado a repará-lo ou in-
denizá-lo, independentemente da demonstração de culpa, sendo irrele-
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vante, igualmente, a licitude ou ilegalidade da conduta ou atividade, em 
conformidade com o disposto no art. 14, § 1o, da Lei da Política Nacional 
do Meio Ambiente (Lei no 6.938/81). Assim, há necessidade, apenas, de 
demonstração dos danos e do nexo ou liame causal.

Saliente-se, ainda, o princípio do poluidor-pagador de acordo com 
o qual o poluidor deverá arcar com os prejuízos causados ao meio am-
biente da forma mais ampla possível. Nesse sentido, o poluidor não pode 
mais externalizar os prejuízos causados ao meio ambiente por sua ativi-
dade e, assim, também deverá custear as atividades tendentes à demons-
tração do prejuízo.

E mais, os princípios da prevenção e, especialmente, o da precaução, 
determinam a adoção de medidas para evitar-se o dano ao meio ambiente, 
ainda que não haja absoluta certeza quanto ao nexo de causalidade entre a 
conduta e o resultado lesivo. Diante do risco, do perigo ou da dúvida, é possí-
vel que o poder público adote medidas, pois, para evitar-se o dano ambiental. 

Dos princípios e institutos acima expostos decorre a necessidade de 
que, para a efetiva tutela jurisdicional do meio ambiente, existam instrumen-
tos processuais adequados à defesa do direito violado, diversos do sistema 
processual tradicional. Não se aplicam, pois, às ações civis públicas ambien-
tais as disposições do artigo 333 do Código de Processo Civil, sendo próprio 
o sistema processual das causas metaindividuais e regido, basicamente, pelo 
Código de Defesa do Consumidor e pela Lei de Ação Civil Pública. 

Prevê o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor a inversão do ônus 
da prova em favor do consumidor quando, a critério do juiz, for verossímil a alega-
ção ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Ensina HUGO NIGRO MAZZILLI19, sobre a aplicação da inversão do 
ônus da prova na defesa de outros interesses transindividuais, que não ape-
nas os do consumidor:

Como sabemos, o art. 6o, VIII, do CDC permite expressamente a inver-
são do ônus da prova em favor do consumidor. A norma tem evidente 
caráter processual, ainda que não inserida no Título III do CDC. Ora, a 
mens legis consiste em integrar por completo as regras processuais de 

20 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 24a ed., São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 633.

20
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defesa de interesses transindividuais, fazendo da LACP e do CDC como 
que um só estatuto. Dessa forma, a inversão pode ser aplicada, analo-
gicamente, à defesa judicial de quaisquer interesses transindividuais. 

As circunstâncias autorizadoras da inversão do ônus da prova estabele-
cidas pelo Código de Defesa do Consumidor são exatamente as mesmas exis-
tentes nas ações ambientais, nas quais as vítimas do dano, no mais das vezes, 
são econômica e culturalmente inferiores àquele que gera o dano. Saliente-se 
que não é o Ministério Público hipossuficiente, mas sim os titulares indetermi-
nados e indetermináveis do interesse ao meio ambiente ecologicamente equi-
librado, representados pelo Ministério Público.

Por outro lado, a verossimilhança das alegações está demonstrada pelas 
provas colhidas na ação civil pública no 0002633-08.2012.8.26.0634, que tam-
bém instruem a presente ação, que consistem, principalmente, em informações 
técnicas e documentos enviados pela CETESB e pelo Setor Técnico do Ministé-
rio Público, especialmente no fato de que os réus tinham pleno conhecimen-
to da proibição judicial de exercer a atividade de areia em desconforme com a 
tutela antecipada deferida na ação civil pública no 0002633-08.2012.8.26.0634.

Os documentos colhidos no curso da ação civil pública no 0002633-
08.2012.8.26.0634 obedeceram ao crivo da ampla defesa e do contraditório, ge-
rando a presunção de veracidade e legitimidade, ocasionando, em  consequência, 
a inversão do ônus da prova de tais circunstâncias.

No sentido de inversão do ônus da prova em ação ambiental:

STJ: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. COMPETÊN-
CIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC. NÃO OCOR-
RÊNCIA. 1. Na ação civil pública ambiental em que o Ministério Público 
Federal seja o autor, a competência é da Justiça Federal (art. 109, I, e § 
3o, da CF). 2. “Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais 
tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfe-
re-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva”. 
(REsp 1.049.822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado 
em 23.4.2009, DJe 18.5.2009.) Agravo regimental improvido. 
(...)
O agravo regimental não comporta acolhimento, devendo ser mantida 
a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 
Consignado que o Tribunal a quo manifestou-se no sentido de que é ple-
namente possível a inversão do ônus da prova em sede de ação civil pú-
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blica que verse sobre lesões ao meio ambiente, com base no princípio 
da precaução, porquanto, “havendo incerteza técnica sobre a ocorrên-
cia ou não de lesão ao meio ambiente, o ônus de provar que os supos-
tos danos não existem ou que não guardam liame de conexidade com 
suas atividades é do empreendedor pretensamente poluidor” (fl.). Não 
haveria de se falar, nesse ponto, em omissão.
O posicionamento firmado pela Corte de origem, não malogra o dispos-
to no art. 333, I, do CPC, verbis: “O ônus da prova incumbe [...] ao autor, 
quanto ao fato constitutivo do seu direito”.
Isso porque, conforme assentada jurisprudência, “o princípio da pre-
caução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem 
supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o cau-
sou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencial-
mente lesiva.” (REsp 1.060.753/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segun-
da Turma, julgado em 1o.12.2009, DJe 14.12.2009.)

No mesmo sentido, cite-se:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS. ADIANTAMENTO PELO DEMAN-
DADO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. I – Em autos de ação civil pública 
ajuizada pelo Ministério Público Estadual visando apurar dano ambien-
tal, foram deferidos, a perícia e o pedido de inversão do ônus e das cus-
tas respectivas, tendo a parte interposto agravo de instrumento contra 
tal decisão. II – Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais 
tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfe-
re-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi  lesiva. III – 
Cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova que, em verdade, se 
dá em prol da sociedade, que detém o direito de ver reparada ou com-
pensada a eventual prática lesiva ao meio ambiente – artigo 6o, VIII, do 
CDC c/c o artigo 18, da Lei no 7.347/85. IV – Recurso improvido.” (REsp 
1.049.822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 
23.4.2009, DJe 18.5.2009.) (AgRg no REsp 1192569/RJ, Rel. Min. Hum-
berto Martins, j. 19.10.2010, DJe 27.10.10)

IV – Do Pedido de Antecipação de Tutela
O Código de Defesa do Consumidor autoriza o Magistrado, além do 

poder geral cautelar que a lei processual lhe confere, a antecipar o provimen-
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to final, liminarmente, sendo relevante o fundamento da demanda e haven-
do justificado receio de ineficácia do provimento final (art. 84). No mesmo 
sentido, inclusive, o artigo 273 do Código de Processo Civil. A concessão de 
liminar é autorizada, ainda, pelo artigo 12 da Lei no 7.347/85 e pelo artigo 16 
da Lei no 8.429/92.

Pressupostos para o adiantamento da tutela são o relevante funda-
mento da demanda e o receio de ineficácia do provimento final, perfeitamen-
te caracterizados neste caso. 

Com efeito, o fumus boni iuris está demonstrado pela análise feita 
nesta inicial sobre a legislação incidente no presente caso e pela Informação 
Técnica da CETESB e da empresa mineradora, de acordo com o qual a extra-
ção de areia está sendo realizada em Zona de Proteção (ZP). 

Por outro lado, a demora no provimento final, sem a necessária e imediata 
paralisação das atividades e recuperação do local degradado, acarretará a persis-
tência da degradação ambiental, dos efeitos e impactos negativos dela decorrentes. 

Devem os réus, pois, serem compelidos a atuar com urgência, com a 
finalidade de reparação dos danos ambientais existentes, impedindo-se, no 
curso da ação civil pública, a ocorrência de novos prejuízos ao meio ambien-
te ou mesmo a ampliação daqueles já causados no local.

Requer-se, pois, seja concedida a antecipação da tutela, para que:

1. seja determinada a imediata paralisação de toda a atividade de ex-
tração de areia dos Réus J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, A. F. F, 
D. G. da S., R. L. F. e A. F. F. na área do polígono do Processo 821.078/1995-
DNPM e em área contígua, bem como a atividade realizada por toda e qual-
quer pessoa (natural ou jurídica) vinculada aos réus por lei ou contrato, ou 
dos quais sejam sócios, acionistas ou (mesmo que de fato) tenham participa-
ções societárias em outras empresas dos réus, até o trânsito em julgado da 
presente ação civil pública;

2. sejam suspensas todas as atividades da Ré J.J. Extração e Comércio 
de Areia Ltda.-EPP no local dos fatos, suspendendo ainda toda e qualquer li-
cença ambiental e/ou federal que permitam as atividades na área do polígo-
no do Processo 821.078/1995-DNPM e em área contígua, bem como todas 
as licenças que as substituam ou renovem em nome dos Réus J.J. Extração e 
Comércio de Areia Ltda.-EPP, A. F. F., D. G. da S., R. L. F. e A. F. F ou de outra e 
qualquer pessoa (natural ou jurídica) controlada, interposta ou de qualquer 
forma (direta ou indireta) tenham participações societárias em outras empre-
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sas dos réus, até o trânsito em julgado da presente ação civil pública, notifi-
cando-se a CETESB e ao DNPM;

3. seja determinada a expedição de mandado de busca e apreensão 
imediata de todo e qualquer maquinário (dragas, caminhões, retroescava-
deiras, sinos etc.) que for encontrado no interior do empreendimento da J.J. 
 Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, bem como a areia irregularmente ex-
traída, devendo ser depositado junto à Receita Federal e/ou na Prefeitura do 
Município de Caçapava-SP, e/ou outro órgão público determinado por Vos-
sa Excelência, devendo tal medida ser estendida a qualquer maquinário que 
for encontrado em caso de descumprimento da medida, bem como sua ime-
diata avaliação e alienação em hasta pública, ficando o valor arrecadado em 
conta vinculada ao presente processo.

4. seja determinada a imediata paralisação de toda a atividade empresarial 
e investido um liquidador judicial na gestão da empresa Ré J.J. Extração e Comér-
cio de Areia Ltda.-EPP, afastando os sócios da gestão da pessoa jurídica, vedando 
novas operações, pelas quais responderão os réus solidária e ilimitadamente em 
caso de desobediência, consequentemente, notificando-se a JUCESP de tal decisão.

4.1. seja determinado ao liquidador judicial: a) arrecadar os bens 
(areia extraída, inclusive) e documentos e arrolar direitos reais e  pessoais 
(direito de lavra de areia, inclusive) da empresa J.J. Extração e Comércio 
de Areia Ltda.-EPP e elaborar o auto de arrecadação, incluindo quotas so-
cietárias das quais a empresa seja sócia; b) avaliar os bens arrecadados, 
contratando avaliadores (a expensas dos réus), de preferência oficiais, me-
diante autorização judicial, para a avaliação dos bens caso entenda não 
ter condições técnicas para a tarefa; c) avaliar a necessidade de requerer 
ao juízo a venda antecipada de bens perecíveis, deterioráveis ou sujeitos a 
 considerável desvalorização ou de conservação arriscada ou dispendiosa; 
d) praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a co-
brança de dívidas e dar a respectiva quitação; e) elaborar quadro de crédi-
tos e débitos da pessoa jurídica (dividindo ambos em trabalhistas, fiscais, 
reais e  quirografários) existentes até a propositura da presente ação civil pú-
blica, listando os credores e devedores da mesma; f) praticar todos os atos 
conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar a 
respectiva quitação; g) realizar a publicação no diário oficial e em jornal de 
grande circulação (às expensas dos réus) da intervenção judicial na gestão 
da pessoa jurídica e de que o liquidador judicial está na gestão da mesma;

5. seja determinado aos Réus A. F. F., D. G. da S., R. L. F. e A. F. F. abs-
terem-se de prejudicar, atrapalhar ou de qualquer forma obste o trabalho 
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do liquidador judicial, bem como seja determinado que os réus atendam aos 
pedidos realizados pelo liquidador judicial no prazo previsto pelo próprio li-
quidador judicial ou determinado pelo juízo.

6. seja determinada a indisponibilidade de bens penhoráveis de J.J. Ex-
tração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, A. F. F., D. G. da S., R. L. F., A. F. F. e A. J. D., 
até o trânsito em julgado da presente ação, devendo-se, para sua efetivação:

6.1. seja utilizado o Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário (BA-
CENJUD), a fim de se verificar a existência de valores em conta-corrente e/ou 
outras aplicações financeiras em nome e/ou CPF ou CNPJ dos réus;

6.2. expedido ofício para o DETRAN-SP, solicitando informações so-
bre a existência de eventuais veículos terrestres em nome e/ou CPF ou CNPJ 
dos réus, devendo os seguintes veículos serem imediatamente penhorados:

6.2.1. veículo marca JTA/Suzuki Boulevard M800, cor azul, placa AOZ-
2417, Taubaté-SP, de propriedade do Réu A. J. D., localizado no endereço do réu;

6.2.2. veículo marca VW/Saveiro 1.6 CS, cor prata, placa HNZ-0104, 
Taubaté-SP, de propriedade do Réu A. J. D., localizado no endereço do réu;

6.2.3. veículo marca Toyota/Corolla XEI 1.8 Flex, cor preta, placa KPH-
1329, de propriedade do Réu A. J. D., localizado no endereço do réu;

6.3. expedido ofício para a ANAC, solicitando informações sobre a 
 existência de eventuais aeronaves em nome e/ou CPF ou CNPJ dos réus;

6.4. expedido ofício para a Capitania dos Portos do Estado de São Pau-
lo, solicitando informações sobre a existência de embarcações, navios e con-
gêneres em nome e/ou CPF ou CNPJ dos réus;

6.5. seja utilizado do Sistema da Central de Indisponibilidade de Bens 
da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), a fim de ve-
rificar a existência de propriedades imóveis, compromissos de compra e ven-
da e direitos reais sobre coisas alheias em nome e/ou CPF ou CNPJ dos réus.

7. sendo positivas as respostas dos ofícios dos itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 
e 6.5, requer-se seja determinada a bloqueio/indisponibilidade dos bens até 
a final decisão do processo;

8. seja expedido ofício à Receita Federal solicitando informações so-
bre a evolução patrimonial de J.J. Extração E Comércio de Areia Ltda.-EPP, A. 
F. F., D. G. da S., R. L. F., A. F. F. e A. J. D.;

9. sejam suspensos os direitos políticos A. F. F., D. G. da S., R. L. F., A. 
F. F. e A. J. D. até a final decisão do processo;

Para a eventualidade do não cumprimento da tutela antecipada, re-
quer-se seja fixada, para cada dia de atraso, a multa de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais), corrigida no momento do pagamento.
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V – Dos Pedidos
Ante o exposto, autuada esta com os inclusos documentos, requer seja 

julgada procedente a presente ação, convertendo a tutela antecipada em de-
finitiva, condenando-se os réus ao pagamento das custas e demais despesas 
processuais, bem como requer:

1. seja cassada definitivamente o título de autorização de lavra DNPM no 
821.078/1995, bem como de toda e qualquer licença/autorização que a subs-
titua ou renove, consequentemente, condenando os Réus J.J. Extração e Co-
mércio de Areia Ltda.-EPP, A. F. F., D. G. da S., R. L. F. e A. F. F. em absterem-se, 
imediatamente, de exercer a atividade de extração de areia no local dos fatos;

2. sejam os Réus J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, A. F. F., D. 
G. da S., R. L. F., A. F. F., CETESB e A. J. D. condenados solidariamente à obriga-
ção de fazer, consistente em recuperar integralmente todas as áreas de lavra 
irregulares no polígono DNPM no 821.078/1995 e em suas áreas contíguas, 
pelos danos ambientais causados, bem como os danos intercorrentes até a 
cessação dos danos perpetrados, adotando, entre outras obrigações exigidas 
pelos órgãos ambientais, as seguintes providências:

A. promover a restauração (ou se não for possível, a recupera-
ção) integral da área degradada, inclusive a restauração (ou se 
esta não for possível, a recuperação) da flora e dos recursos hí-
dricos, nos termos das normas ambientais pertinentes;
B. à obrigação de fazer, consistente em compensar os danos am-
bientais que, no curso do processo, porventura se mostrarem 
técnica, absoluta ou parcialmente, irrestauráveis ou irrecuperá-
veis, com o plantio de espécies nativas do Bioma Mata Atlântica 
em área dez vezes superior às áreas irrestauráveis ou irrecupe-
ráveis, o equivalente a 606,9ha; 
C. ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em com-
pensar os danos ambientais intercorrentes, entendidos estes 
como aqueles oriundos da demora entre a ocorrência do dano 
até a sua efetiva reparação integral; 
D. ao cumprimento de obrigação de dar consistente em indeni-
zar os danos que, mediante justificativa técnica, porventura não 
puderem ser compensados, nos termos dos itens B e C supra, 
em quantia a ser fixada em perícia ou arbitramento e destina-
da a recolhimento ao Fundo Estadual de Reparação de Interes-
ses Difusos Lesados;
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3. para os fins de restauração integral prevista no item A do pedido 
2, os réus deverão: 

A. apresentar, ao órgão ambiental competente, no prazo de 60 
(sessenta) dias contado da data da intimação, projeto técnico, com 
o respectivo cronograma das atividades, subscrito por profissio-
nal regularmente credenciado, que deverá proceder ao recolhi-
mento referente à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
B. iniciar a implantação do projeto, no prazo de 10 (dez) dias, con-
tado da data da aprovação do projeto pelo órgão ambiental com-
petente, observado o cronograma de execução, devendo obedecer 
a todas as exigências e recomendações feitas pelo referido órgão;
C. atender às exigências do órgão ambiental competente, apre-
sentando quaisquer documentos exigidos, inclusive, novo projeto 
em caso de não aprovação ou de indeferimento do projeto inicial.

4. seja determinada a expedição de mandado de busca e apreensão 
imediata de todo e qualquer maquinário (dragas, caminhões, sinos etc.) que 
for encontrado no interior do empreendimento da Ré J.J. Extração e Comércio 
de Areia Ltda.-EPP, bem como a própria areia irregularmente extraída, deven-
do ser depositado junto à Receita Federal e/ou na Prefeitura do Município de 
Caçapava-SP ou outro órgão público determinado por Vossa Excelência, de-
vendo tal medida ser estendida a qualquer maquinário que for encontrado em 
caso de descumprimento da medida, ora reiterada, para posterior alienação, 
depositando o valor da alienação em conta vinculada ao presente processo.

5. sejam os Réus J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, A. F. F., D. 
G. da S., R. L. F., A. F. F., CETESB e A. J. D. condenados solidariamente ao pa-
gamento do valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) a título 
de compensação pelos danos materiais ambientais irrecuperáveis causados 
pela extração de areia de sem licenciamento ambiental, em áreas não licen-
ciáveis/autorizáveis pela Resolução SMA 28/99 e fora do polígono do DNPM 
no 821.078/1995, bem como condenados à perda ou restrição de incentivos 
e benefícios fiscais federais, estaduais e municipais, perda ou suspensão da 
participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de cré-
dito e proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de 
até três anos.

6. seja decretada a dissolução e liquidação forçada da empresa J.J. Ex-
tração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, determinando a imediata paralisação 
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de toda a atividade empresarial, investindo um liquidador judicial na gestão 
das e de eventuais outras pessoas jurídicas que sejam coordenadas por ela, 
afastando os sócios da gestão da pessoa jurídica, vedando novas operações, 
pelas quais responderão os Réus A. F. F., D. G. da S., R. L. F. e A. F. F. solidária 
e ilimitadamente em caso de desobediência, realizando-se, por fim, todas as 
medidas necessárias de liquidação forçada da empresa J.J. Extração e Comér-
cio de Areia Ltda.-EPP.

6.1. seja determinado ao liquidador judicial: a) arrecadar os bens 
(areia extraída, quotas societárias e ações, inclusive), documentos e arrolar 
direitos reais e pessoais (direitos de lavra de areia, inclusive) da empresa J.J. 
 Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP e elaborar o auto de arrecadação, in-
cluindo quotas societárias das quais a empresa seja sócia; b) avaliar os bens 
arrecadados, contratando avaliadores (a expensas dos réus), de preferência 
oficiais, mediante autorização judicial, para a avaliação dos bens caso enten-
da não ter condições técnicas para a tarefa; c) avaliar a necessidade de reque-
rer ao juízo a venda antecipada de bens perecíveis, deterioráveis ou sujeitos 
a considerável desvalorização ou de conservação arriscada ou dispendiosa; 
d) praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a co-
brança de dívidas e dar a respectiva quitação; e) elaborar quadro de créditos 
e débitos da pessoa jurídica (dividindo ambos em trabalhistas, fiscais, reais 
e quirografários) existentes até a propositura da presente ação civil pública, 
listando os credores e devedores da mesma; f) praticar todos os atos conser-
vatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar a respec-
tiva quitação; g) realizar a publicação no diário oficial e em jornal de grande 
circulação (às expensas dos réus) da intervenção judicial na gestão da pessoa 
jurídica e de que o liquidador judicial está na gestão da mesma; h) alienar to-
dos os bens da pessoa jurídica, depositando os valores arrecadados em  conta 
 bancária vinculado ao presente processo; i) praticar os demais atos previstos 
nos artigos 1.033/1038 do Código Civil e/ou outras medidas necessárias para 
dissolução e extinção da pessoa jurídica em apreço;

7. sejam os Réus A. F. F., D. G. da S., R. L. F. e A. F. F. condenados so-
lidariamente a absterem-se de prejudicar, atrapalhar ou de qualquer forma 
obste o trabalho do liquidador judicial, bem como seja determinado que os 
réus atendam aos pedidos realizados pelo liquidador judicial no prazo previs-
to pelo próprio liquidador judicial ou determinado pelo juízo;

8. sejam os Réus J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, A. F. F., 
D. G. da S., R. L. F., A. F. F. e A. J. D. solidariamente condenados ao ressar-
cimento integral ao dano causado ao patrimônio da União no valor de R$ 
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33.700.413,00 (trinta e três milhões, setecentos mil, quatrocentos e treze 
reais), devidamente atualizado, no tocante à extração fora do polígono do 
DNPM no 821.078/1995;

9. sejam os Réus J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, A. F. F., 
D. G. da S., R. L. F., A. F. F. condenados ressarcimento integral do dano no 
valor de R$ 33.700.413,00 (trinta e três milhões, setecentos mil, quatro-
centos e treze reais), perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, sus-
pensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa ci-
vil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 
sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 12, inci-
so II, da Lei no 8.249/92;

9.1. subsidiariamente, sejam os Réus J.J. Extração e Comércio de 
Areia Ltda.-EPP, A. F. F., D. G. da S., R. L. F., A. F. F. condenados à suspen-
são dos direitos políticos de três a cinco anos e proibição de contratar com 
o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos, nos termos do artigo 12, inciso 
III, da Lei no 8.429/92;

10. seja o Réu A. J. D. condenado ao ressarcimento integral à União do 
dano no valor de R$ 33.700.413,00 (trinta e três milhões, setecentos mil, qua-
trocentos e treze reais), devidamente atualizado, à perda da aposentadoria re-
cebida em decorrência da perda função pública a ser decretada, a suspensão 
dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas 
vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda 
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo pra-
zo de cinco anos, nos termos do artigo 12, inciso II, da Lei no 8.249/92;

10.1. subsidiariamente, seja o Réu A. J. D. condenado à perda da apo-
sentadoria recebida em decorrência do exercício da função pública, suspensão 
dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem 
vezes o valor da última remuneração percebida pelo agente enquanto funcio-
nário da CETESB e proibição de contratar com o Poder Público ou receber be-
nefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
três anos, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei no 8.249/92;
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11. sejam os nomes dos Réus J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-
-EPP, A. F. F., D. G. da S., R. L. F., A. F. F. e A. J. D. incluídos no Cadastro Nacional 
de Condenados por ato de Improbidade Administrativa (CNCIA) do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), bem como seja realizada a notificação do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de São Paulo da condenação dos réus;

12. seja determinada a indisponibilidade de bens penhoráveis de J.J. Ex-
tração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, A. F. F., D. G. da S., R. L. F. e A. F. F., e A. J. 
D., até a satisfação integral das condenações impostas aos Réus, devendo-se, 
para sua efetivação:

12.1. seja utilizado o Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário (BA-
CENJUD), a fim de se verificar a existência de valores em conta-corrente e/ou 
outras aplicações financeiras em nome e/ou CPF ou CNPJ dos réus;

12.2. expedido ofício para o DETRAN-SP, solicitando informações sobre 
a existência de eventuais veículos terrestres em nome e/ou CPF ou CNPJ dos 
réus, devendo os seguintes veículos serem imediatamente penhorados:

12.2.1 – veículo marca JTA/Suzuki Boulevard M800, cor azul, placa AOZ-
2417, Taubaté-SP, de propriedade do Réu A. J. D., localizado no endereço do réu;

12.2.2 – veículo marca VW/Saveiro 1.6 CS, cor prata, placa HNZ-0104, 
Taubaté-SP, de propriedade do Réu A. J. D., localizado no endereço do réu;

12.2.3 – veículo marca Toyota/Corolla XEI 1.8 Flex, cor preta, placa 
KPH-1329, de propriedade do Réu A. J. D., localizado no endereço do réu;

12.3. expedido ofício para a ANAC, solicitando informações sobre a 
existência de eventuais aeronaves em nome e/ou CPF ou CNPJ dos réus;

12.4. expedido ofício para a Capitania dos Portos do Estado de São 
Paulo, solicitando informações sobre a existência de embarcações, navios e 
congêneres em nome e/ou CPF ou CNPJ dos réus;

12.5. seja utilizado do Sistema da Central de Indisponibilidade de Bens 
da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), a fim de ve-
rificar a existência de propriedades imóveis, compromissos de compra e ven-
da e direitos reais sobre coisas alheias em nome e/ou CPF ou CNPJ dos réus.

13. sendo positivas as respostas dos ofícios dos itens 12.1, 12.2, 12.3, 
12.4 e 12.5, requer-se seja determinada a bloqueio/indisponibilidade dos 
bens, arrecadação, avaliação e alienação em hasta pública, ficando o valor 
arrecadado em conta vinculada ao presente processo, para posterior ressar-
cimento dos danos ambientais e patrimoniais.

14. seja expedido ofício à Receita Federal solicitando informações so-
bre a evolução patrimonial de J.J. Extração e Comércio de Areia Ltda.-EPP, A. 
F. F., D. G. da S., R. L. F., A. F. F. e A. J. D.;
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15. seja estipulado o pagamento de multa diária de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais), devida somente se, ao término do prazo fixado na sentença, houver 
o descumprimento das obrigações de fazer indicadas, quantia sujeita a corre-
ção monetária, pelos índices oficiais até o efetivo adimplemento, destinada a 
recolhimento ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados;

16. seja estipulado o pagamento de multa diária de R$ 100.000,00 
(cem mil reais), devida, enquanto durarem os seus efeitos, para cada ato pra-
ticado em desacordo com as obrigações de não fazer indicadas, quantia su-
jeita a correção monetária, pelos índices oficiais, e também destinada a re-
colhimento ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados;

17. todas as multas porventura incidentes e valores destinados a tí-
tulo de compensação deverão ser destinadas a recolhimento ao Fundo Esta-
dual de Reparação de Interesses Difusos Lesados – FID, de que tratam a Lei 
Federal no 7.347/85 e a Lei Estadual no 13.555 de 09/06/2009, a qual altera 
a Lei Estadual no 6.536/89, a serem depositados no Banco do Brasil, Agência. 
1897-X, Conta Corrente: 13.9656-0.

VI – Dos Requerimentos Finais
Ante o exposto, requer o autor, por fim:

1. a notificação dos réus para apresentação de manifestação por es-
crito no prazo legal, após o que, seja ulteriormente recebida inicial, nos ter-
mos do artigo 17, § 7o, da Lei no 8.429/92;

2. uma vez recebida a inicial, a citação dos réus, para apresentação 
de contestação, advertindo-os de que, não sendo contestada a ação, ficarão 
sujeitos aos efeitos da revelia;

3. a produção de todas as provas admitidas em Direito, notadamente 
documentos, depoimento pessoal dos réus, sob pena de confissão, oitiva de 
testemunhas, realização de perícias e inspeções judiciais;

4. dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encar-
gos, desde logo, à vista do disposto no artigo 18, da Lei no 7.347/85, e no ar-
tigo 87, do Código de Defesa do Consumidor; 

5. a realização das intimações do Ministério Público do Estado de São 
Paulo dos atos e termos processuais, na forma do art. 236, § 2o, do Código 
de Processo Civil;

6. a intimação da União e do Ministério Público Federal para manifes-
tar seu eventual interesse no processo, facultando-lhes o ingresso como li-
tisconsorte ativo;
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7. o apensamento dos presentes autos ao Processo no 0007492-
57.2014.4.03.6103 para trâmite em conjunto.

Termos em que,

Pede deferimento.

Dá-se à causa o valor de R$ 152.000.000,00 (cento e cinquenta e dois 
milhões de reais).

São José dos Campos, data do protocolo

Jaime Meira do Nascimento Junior, Promotor de Justiça

Laerte Fernando Levai, Promotor de Justiça



411Manifestações Processuais - Cível

Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por Omissão – Ausência de edi-
ção de lei específica que estabeleça percentual mínimo dos cargos de provi-
mento em comissão na estrutura administrativa do Município de Itobi e da 
Câmara Municipal de Itobi a serem preenchidos por servidores de carreira. 
A exigência constitucional de percentual mínimo dos cargos em comissão a 
serem preenchidos por servidores de carreira institui direito de acesso dos 
servidores públicos efetivos aos cargos de direção superior, bem como as-
segura a qualidade, a eficácia e a continuidade do serviço público. 
Princípio da simetria – Princípio constitucional estabelecido (arts. 115, V, e 
144 da Constituição do Estado de São Paulo) – Obrigação de legislar. Omis-
são relevante, transcurso de mais de 8 anos, desde nova redação dada ao 
inciso V do art. 115 da Constituição Estadual pela Emenda Constitucional 
no 21, de 14/2/2006, e mais de 16 anos da redação que a EC no 19/1998 deu 
ao inciso V do art. 37 da Constituição Federal.

Márcio Fernando Elias Rosa
Procurador-Geral de Justiça – SP __________________________________________

Protocolado no 41.696/15 – Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 
por omissão

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, e em conformidade com o disposto no 
art. 125, § 2o, e no art. 129, inciso IV, da Constituição da República, e ainda 
no art. 74, inciso VI, e no art. 90, inciso III da Constituição do Estado de São 
Paulo, com amparo nas informações colhidas no incluso protocolado (PGJ no 
41.696/15, que segue como anexo), vem perante esse Egrégio Tribunal de 
Justiça promover a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONA-
LIDADE POR OMISSÃO em face do Prefeito Municipal de Itobi e da Câmara 
Municipal de Itobi, pelos fundamentos expostos a seguir.
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1 – Dos Fatos 
O protocolado que instrui esta inicial de ação direta de inconstitucio-

nalidade – a cujas folhas reportar-se-á – foi instaurado a partir de represen-
tação encaminhada pela promotoria de justiça de Casa Branca (fls.), na qual 
foi informado não haver lei no Município de Itobi e ato normativo da Câma-
ra Municipal de Itobi que tenham estabelecido o percentual mínimo das fun-
ções de confiança e cargo em comissão a serem preenchidos por servidores 
públicos efetivos.

Quanto à inexistência de lei dispondo sobre o percentual mínimo dos 
cargos em comissão a serem preenchidos por servidores públicos efetivos do 
Poder Executivo, tal fato foi confirmado pela Prefeitura Municipal de Itobi (fls.).

E a Câmara Municipal de Itobi também informou não haver resolução 
dispondo a respeito do percentual mínimo dos cargos em comissão a serem 
preenchidos por servidores públicos efetivos do Poder Legislativo (fl.). 

2 – Da Omissão Inconstitucional
A necessidade da fixação em lei de percentual mínimo de funções de 

cargos em comissão na estrutura administrativa dos Poderes Públicos a serem 
ocupados por servidores efetivos decorre da Emenda Constitucional no 21, 
de 14.02.2006, que, reproduzindo o art. 37, V da Constituição Federal (com 
a redação dada pela EC no 19/1998), deu a seguinte redação ao art. 115, V da 
Constituição Estadual:

“(...)
Artigo 115 – Para a organização da administração pública direta e indi-

reta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Pode-
res do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas: 

(...) 
V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 

ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos pre-
vistos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e asses-
soramento (...)”

A regra dos cargos em comissão é a transitoriedade.
Todavia, o que se vê no Brasil é uma burla à Constituição às avessas, um 

número de 600 mil servidores que não são concursados, mas que são inves-
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tidos em cargos que deveriam ser ocupados por servidores titulares de car-
gos de carreira de provimento efetivo.

A Emenda 19/98 tentou corrigir essa perversão do sistema, ao alterar o in-
ciso V do art. 37 da Constituição Federal. A Emenda determinou que um percen-
tual mínimo dos cargos em comissão fosse ocupado por servidores concursados.

A nossa ordem constitucional republicana privilegia a meritocracia, não 
o favoritismo, o nepotismo ou qualquer outro subjetivismo.

O princípio da moralidade impõe o recrutamento do pessoal que ser-
virá ao Poder Público pelo critério do concurso público. Excepcionalmente, 
para hipóteses cada vez mais excepcionalíssimas, caberá o provimento em co-
missão e, dentre essas hipóteses, há que prevalecer a preferência por quem 
já integra a carreira.

Os cargos públicos têm de restar acessíveis a todos aqueles que, providos 
da qualificação profissional exigida, também se mostrem merecedores de ocu-
pá-los, após vencerem a corrida de obstáculos de um concurso sério. Transpa-
rente, aberto a todos, fenômeno com o qual a Democracia não pode transigir.

Cumpre salientar que o art. 115, V, da Constituição Estadual institui o 
princípio constitucional de acessibilidade aos cargos de direção superior da 
administração aos servidores públicos efetivos.

A necessidade de observância a tal mandamento constitucional visa não 
só estimular e servir de prêmio à dedicação do servidor efetivo, mas passa a 
integrar o próprio plano de carreira. Deve se estabelecer uma proporcionali-
dade para que alguns cargos de provimentos em comissão da administração 
sejam preenchidos por servidores públicos efetivos.

De outro lado, tal proporcionalidade é necessária para assegurar a 
qualidade, a eficiência, a profissionalização e a continuidade do serviço 
público, sobretudo por ocasião das mudanças de governo, quando se ve-
rifica uma substituição significativa dos ocupantes de cargos importantes 
da direção superior da Administração Pública. Nas trocas de governos deve 
existir uma estrutura mínima de pessoal do quadro de servidores públicos 
para ocupação de postos responsáveis pela condução superior da admi-
nistração para que ela não sofra solução de continuidade. 

O art. 90 da Constituição Estadual prevê a ação de inconstitucionalida-
de por omissão de medida necessária para tornar efetiva norma ou princí-
pio da Constituição.
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A omissão na fixação do percentual que assegurará a acessibilidade aos 
cargos em comissão pelos servidores efetivos configura violação ao art. 115, 
V, da Constituição Estadual, que, pelo princípio da simetria previsto em seu 
art. 144, deve ser observado pelos municípios na sua produção normativa e 
organização administrativa.

3 – Do Dever de Legislar
A nossa Constituição Federal tem natureza compromissória e dirigente, 

uma vez que, mais do que organizar e limitar o poder político, institui direitos 
consubstanciados em prestações materiais exigíveis e impõe metas vinculan-
tes para os poderes constituídos.

A realização ordinária da vontade constitucional concretiza-se através 
do processo legislativo conduzido pelos agentes públicos eleitos e pelo exer-
cício regular das atribuições conferidas aos órgãos públicos.

No entanto, quando a inefetividade se instala, frustrando a supremacia 
da Constituição, cabe ao Judiciário suprir o déficit de legitimidade democrá-
tica da atuação do Legislativo.

A Constituição Federal é composta de normas jurídicas dotadas de su-
pralegalidade. Atributo das normas constitucionais é sua imperatividade. Des-
cumpre a imperatividade de uma norma constitucional quer quando se ado-
ta uma conduta por ela vedada – em violação a uma norma proibitiva, quer 
quando se deixa de adotar uma conduta por ela determinada – em violação 
de uma norma preceptiva. Porque assim é, a Constituição é suscetível de vio-
lação tanto por ação como por omissão (LUÍS ROBERTO BARROSO. O controle 
de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 279).

Na hipótese que se apresenta, a omissão normativa municipal de inicia-
tiva do Chefe do Poder Executivo quanto aos seus servidores, e da delibera-
ção da Câmara Municipal quanto a seus respectivos servidores, reclama inter-
venção excepcional do Judiciário para a realização da vontade constitucional. 

A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: 

“Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização 
concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efe-
tivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em conseqüência, de 
cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, incidi-
rá em violação negativa do texto constitucional. Desse non facere 
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ou non praestare, resultará a inconstitucionalidade por omissão, 
que pode ser total, quando é nenhuma a providência adotada, ou 
parcial, quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder Pú-
blico.” (STF. ADIn 1.439-DF, Rel Min. Celso de Mello, DJ 30.05.2003)

Observe-se que a referida norma constitucional não possui eficácia ime-
diata, pois exige que a lei estabeleça as condições e os percentuais mínimos dos 
cargos em comissão que serão preenchidos por servidores públicos efetivos.

Assim, a fixação de percentual de cargos de comissão a serem preen-
chidos por servidores público efetivos, é necessária para que se torne efe-
tivo o art. 115, V, da Constituição Estadual que garante ao servidor público 
efetivo acesso aos cargos da administração superior do município.

Lembremos que embora existam outras classificações quanto à eficácia 
das normas constitucionais, ou seja, sua aptidão para produção de efeitos 
no mundo jurídico é convincente aquela proposta por José Afonso da Silva, 
que as separa em: (a) normas de eficácia plena (self-executing ou “autoexe-
cutáveis”); (b) normas de eficácia contida (ou de conteúdo “restringível”); (c) 
normas de eficácia limitada (not self-executing, ou “não autoexecutáveis”). 

Sabe-se que somente as primeiras, nessa classificação (normas de efi-
cácia plena) produzem efeitos imediatos, independentemente de edição 
de normas infraconstitucionais. As da segunda categoria, por sua vez, são 
aquelas que produzem efeitos imediatos mesmo sem serem regulamenta-
das, mas estão sujeitas a delimitação ou restrições por norma infraconsti-
tucional. As da última categoria são esvaziadas de eficácia imediata, só con-
cretizando a promessa constitucional nelas contida com a edição da legis-
lação infraconstitucional pertinente ao tema (autor citado, Aplicabilidade 
das normas constitucionais. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 63 e ss.).

Naquilo que interessa ao caso específico, não há dúvida de que o dis-
positivo constitucional mencionado assegura a acessibilidade dos servido-
res públicos aos cargos em comissão. A concretização dessa diretriz consti-
tucional está nitidamente vinculada ou condicionada à edição de ato nor-
mativo de escalão inferior para a fixação do seu percentual e condições.

Desse modo, tratando de matéria subordinada à iniciativa legislativa 
do Prefeito Municipal, nos termos do art. 24, § 2o, 1, da Constituição Esta-
dual quanto a seus servidores, bem como a deliberação da Câmara Munici-
pal quanto a seus respectivos servidores, e verificada as suas inércias, fica 
absoluta e incontestavelmente configurada a omissão normativa, a exigir a 
intervenção do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através do exer-
cício da jurisdição constitucional.
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4 – A Omissão Normativa Infraconstitucional e sua Solução
A superlativa gravidade da omissão normativa inconstitucional se eviden-

cia, na medida da constatação de que ela perdura por mais de seis anos, conside-
rada a data da redação dada ao inciso V do art. 115 da Constituição Estadual. E, por 
mais de 14 anos, tomando por base a redação do art. 37, V da Constituição Federal. 

De outro lado, a omissão foi apontada ao Prefeito Municipal de Itobi, o 
qual simplesmente informou não haver mesmo lei dispondo sobre o mínimo 
de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores públicos efetivos 
do Poder Executivo (fls. 06/07).

E também a omissão foi apontada a Câmara Municipal de Itobi, a qual in-
formou não haver resolução dispondo sobre o mínimo de cargos em comissão 
a serem preenchidos por servidores públicos efetivos do Poder Legislativo, bem 
como haver apenas dois cargos em comissão no seu quadro de pessoal (fl.).

No entanto, a omissão do Prefeito Municipal e da Câmara Municipal 
em dar início ao processo legislativo, em conformidade com os parâmetros 
constitucionais, estabelecendo percentual mínimo de cargos em comissão a 
serem ocupados por servidores público efetivos, indica de modo claro a pre-
valência da omissão legislativa, levando-nos a concluir que sem a interven-
ção jurisdicional, com o reconhecimento da inconstitucionalidade por omis-
são, a lacuna infraconstitucional não encontrará solução.

A omissão do legislador para tornar efetiva norma constitucional de 
eficácia limitada encontra reparo através da Ação Direta de Inconstituciona-
lidade por Omissão. É o que dispõe o art. 90, § 4o, da Constituição Estadual 
(que reproduz, com adaptações, a previsão contida no art. 103, § 2o, da CF):

“(...)
Art. 90. 
(...)

§ 4o. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar 
efetiva norma desta Constituição, a decisão será comunicada ao Poder com-
petente para a adoção das providências necessárias à prática do ato que lhe 
compete ou início do processo legislativo, e, em se tratando de órgão ad-
ministrativo, para a sua ação em trinta dias, sob pena de responsabilidade.

(...)”

O Col. Supremo Tribunal Federal tem, há muito, reafirmado a neces-
sidade de firme combate às omissões normativas inconstitucionais, que se 
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revelam tanto na ausência de norma infraconstitucional como na sua insu-
ficiência para dar concretude às diretrizes estabelecidas na Constituição Fe-
deral (ADI 1.458-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 23-5-96, DJ de 
29-9-96. No mesmo sentido: ADI 1.439-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julga-
mento em 22-5-96, DJ de 30-5-03).

A doutrina, do mesmo modo, anota que a Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade por Omissão é instrumento de “defesa da integralidade da von-
tade constitucional. É procedimento apropriado para a declaração da mora 
do legislador, com o consequente desencadeamento, por iniciativa do pró-
prio órgão remisso, do processo de suprimento da omissão inconstitucional” 
(CLÈMERSON MERLIN CLÈVE. A fiscalização abstrata da constitucionalidade 
no direito brasileiro. 2. ed. São Paulo: RT, 2000. p. 339/340). 

Confira-se ainda: LUÍS ROBERTO BARROSO. O controle de constituciona-
lidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 195/198; OSWALDO LUIZ 
PALU. Controle de constitucionalidade. 2. ed. São Paulo: RT, 2001. p. 285/291.

Tendo presente que o processo objetivo de controle de constitucio-
nalidade tem como finalidade assentada na Constituição Federal assegurar 
sua eficácia normativa, a interpretação finalista e sistemática para tal instituto 
deve conduzir à conclusão de que a mera determinação de suprimento da 
omissão legislativa não será suficiente no caso concreto aqui examinado, pois 
seguramente haverá manutenção da situação de omissão inconstitucional.

Esse quadro demonstra o acerto da solução da doutrina e da jurispru-
dência que vislumbram a possibilidade de suprimento da omissão normativa 
infraconstitucional pela própria decisão proferida no controle concentrado.

DIRLEY DA CUNHA JÚNIOR (Controle judicial das omissões do poder público. 
São Paulo: Saraiva, 2004. p. 547) põe a questão em destaque, observando que:

“(...)
para além da ciência da declaração da inconstitucionalidade aos órgãos 
do Poder omissos, é necessário que se estipule um prazo razoável para 
o suprimento da omissão. Mas não é só. A depender do caso, expirado 
esse prazo sem que qualquer providência seja adotada, cumprirá ao 
Poder Judiciário, se a hipótese for de omissão de medida de índole 
normativa, dispor normativamente sobre a matéria constante da nor-
ma constitucional não regulamentada. Essa decisão, acentue-se, será 
provisória, terá efeitos gerais (erga omnes) e prevalecerá enquanto não 
for realizada a medida concretizadora pelo poder público omisso (...)
(...)“ (g.n.)
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No mesmo sentido é o pensamento de LUÍS ROBERTO BARROSO, 
formulando críticas à interpretação restritiva do alcance do instituto aqui 
empregado (O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, cit., p. 
208/214), bem como a doutrina de CLÈMERSON MERLIN CLÈVE (A fiscaliza-
ção abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro, cit., p. 349/350).

Em suma, com o esperado acolhimento desta ação, será pertinente 
a fixação de prazo para que a lacuna legislativa seja eliminada, bem como 
a determinação de que, na hipótese de persistência da omissão normativa, 
como decorrência da eficácia vinculante da decisão proferida pelo Tribunal 
de Justiça, seja fixado percentual mínimo para os comissionamentos do pes-
soal com vínculo efetivo com a municipalidade. 

Apenas a título de ilustração e como parâmetro para a fixação do 
percentual mínimo por esse Colendo Órgão Especial necessária para conferir 
eficácia vinculante à decisão a ser proferida, importante apontar a propor-
ção de cargos em comissão existentes no Governo Federal, tradicionalmente 
apontado como fonte inesgotável de funções comissionadas, verificada no 
Boletim Estatístico de Pessoal, publicado no mês de janeiro de 2013, (http://
www.servidor.gov.br/publicacao/boletim_estatistico/bol_estatistico_13/
Bol201_Jan2013.pdf). 

De acordo com o referido documento, havia, em dezembro de 2012, 
90.173 servidores exercendo funções comissionadas na União (em um univer-
so de 999.661 servidores). O grupo mais significativo e com maior evidência 
dentre essas funções refere-se os cargos de DAS (Cargo de Direção e Assesso-
ramento Superiores). O número de servidores enquadrados nesse quadro cor-
responde a 24,85 % do total de comissionados da União (22.417 funcionários) 
e, dentre esses, apenas 26,4% (5.930) são comissionados puros que não têm 
qualquer vínculo com a Administração Pública. Ainda que não seja vinculante, 
o comportamento da União, que conta com a maior arrecadação dentre os 
entes federativos, deve ser espelho para as demais, sobretudo os menores – 
inclusive do ponto de vista fiscal – que são os Municípios.

A propósito da matéria específica em análise, esse colendo Órgão 
Especial já se pronunciou. Senão vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. Alegação 
de ofensa ao Art. 115, inciso V, da Constituição Estadual, que dispõe 
que os cargos em comissão (destinados apenas às atribuições de dire-
ção, chefia e assessoramento) devem ser preenchidos por servidores 
de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei.
Reconhecimento de inconstitucionalidade em razão da inexistência da 
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norma disciplinando a questão no âmbito do município de Nova Cam-
pina. Mora legislativa configurada. Ação procedente com fixação do 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a omissão seja suprida.
Estabelecimento, ainda, do percentual mínimo de 50% (cinquenta por 
cento) para preenchimento dos cargos em comissão por servidores 
públicos efetivos, na hipótese de persistência da omissão normativa 
além do prazo fixado”. (Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por 
Omissão no 0140894-75.2013.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, 
v.u, julgado em 20 de agosto de 2014).

5 – Do Pedido
Diante de todo o exposto, requer-se que, recebida e autuada esta, se-

jam instados a se manifestar, mediante requisição de informações, o Prefei-
to Municipal e o Presidente da Câmara Municipal de Itobi.

Prestadas as informações, aguarda-se a procedência desta Ação Decla-
ratória de Inconstitucionalidade por Omissão, para: 

a. declaração da existência de mora legislativa, quanto à edição de lei 
específica para fixação de percentual mínimo dos cargos em comissão na es-
trutura administrativa do Município de Itobi e ato normativo na Câmara Mu-
nicipal de Itobi a serem preenchidos por servidores públicos de carreira;

b. seja dada ciência à Câmara Municipal e ao Prefeito Municipal de Ito-
bi, fixando-se prazo sucessivo para o encaminhamento de proposta legislati-
va (Prefeito Municipal) e para a edição dos atos normativos (Câmara Munici-
pal), referentes aos servidores do Poder Executivo, e com relação aos servi-
dores do Legislativo, à própria Câmara, imprescindíveis à concretização das 
diretrizes constitucionais já consignadas.

c. seja fixado percentual mínimo dos cargos em comissão para preen-
chimento por servidores públicos efetivos, a ser observado pelo município, 
na hipótese de persistência da omissão normativa além do prazo fixado no 
item anterior.

Termos em que,

Aguarda-se deferimento.

São Paulo, 7 de abril de 2015

Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça
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Ementa: Agravo de instrumento – Direito Civil – Adoção Póstuma – Guarda 
judicial em vida – Demonstração de início de processo de adoção plena em 
vida – Inequívoca manifestação de vontade do adotante – Comprovação de 
situação fática de filho – Autorização para adoção póstuma – Provimento 
do Recurso.

Paulo Roberto Salvini 
Procurador de Justiça – SP _______________________________________________________

Agravo de Instrumento No 2010818-55.2015.8.26.0000
Processo origem – 3a Vara Judicial – Embu das Artes
Agravantes: M. O. S. N. e outros
Agravado: Juízo a quo

Egrégio Tribunal,
Colenda Câmara,

Agravo de instrumento (fls.), pelos autores, com pedido explícito 
de antecipação de tutela recursal, efeito ativo, CPC, arts. 527, inc. iii, 
c.c. 558 caput, em face da decisão judicial agravada (fl.) que emende a 
inicial, para excluir do polo ativo o espólio de C. P. N., adoção é ato per-
sonalíssimo, em síntese.

Em sua minuta, os autores pugnaram-se pela reforma daquela, de-
tém a guarda judicial da adotada desde tenra idade, não de se olvidar 
que com a morte do adotante C., era sua vontade ver reconhecida a ado-
ção da filha de fato I. A.; igualmente, seja mantido o espólio do de cujus 
no polo ativo, em sede de adoção póstuma, por ter sido a sua vontade 
declarada de adotar I. como filha, em síntese. 

O recurso, instruído com as peças obrigatórias, facultativas, entre 
outros documentos.

Por controle judicial (fl.), pelo Relator deferido efeito ativo, com a 
suspensão dos efeitos da decisão judicial agravada, dispensadas infor-
mações, intimando-se.

Sem contrariedade.
Penso que, em sede de adoção póstuma, in casu, precedida de 

guarda judicial deferida ao adotante de cujus em vida, pelos documen-
tos (fls.), sob a égide do antigo código de menores, para fins de adoção, 
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em data de 25/03/1982, de não se olvidar que, efetivamente, pelo que 
se depreende dos autos do processo judicial, o de cujus em vida, já ti-
nha iniciado o processo judicial de adoção [plena], de modo que, com-
provada a inequívoca manifestação de vontade do referido [de cujus] 
adotante, em relação à pessoa da adotada, em situação de tratar-se de 
um processo socioafetivo de adoção; igualmente, evidenciado a situa-
ção fática de posse de estado de filho, seu reconhecimento ligado a uma 
ampla gama de acontecimentos que se prolongam no tempo e que per-
feitamente servem de sustentáculo para o deferimento da adoção pós-
tuma, ora deduzida.

De sorte que, não se trata efetivamente de espólio do de cujus, mas 
tão somente de pedido de adoção póstuma pelo de cujus, em vida, de-
monstrou por prova documental, em processo judicial, a sua manifesta 
vontade de adotante da pessoa da adotada, pelo que se depreende da 
adoção, de direito parental filial, personalíssimo.

Por outro giro, seja admitido, provido agravo de instrumento da 
adotante e do de cujus, esse em situação de adoção póstuma, com a re-
forma da decisão judicial agravada, prosseguindo-se com o pedido de 
adoção póstuma, por haver elemento probatório documental, de inequí-
voca demonstração de vontade do de cujus em vida em adotar a pessoa 
da adotada, inserida em sua guarda judicial, em processo judicial, sob 
a égide do código de menores, desde 25/03/1982 (fls.), igualmente, em 
consonância com o ECA, Lei no 8.069/90, art. 42, § 6o.

Igualmente, penso haver prova suficiente de demonstração de pos-
se de estado de filiação da adotante, pelo de cujus, em vida, que foi as-
sim criada pelo falecido, desde tenra idade, que se comprometeu a lhe 
dar tratamento de filha, assim o fazia publicamente ao grupo social em 
que se achava inserido, consoante se depreende de todo o contexto pro-
batório documental, a evidenciar a situação de filiação socioafetivo en-
tre a adotada e o de cujus com a sua manifesta vontade, como adotante.

Com efeito, conjugando-se os elementos de prova, resulta demons-
tração inequívoca da intenção do de cujus de adotar a filha de fato, ado-
tada, em vida, somente não o fez pelo fatídico, porquanto evidenciado 
o elemento anímico, consubstanciada na posse de estado de filho am-
plamente retratada na prova dos autos.

Nesse sentido, STJ, 4a T., REsp 457635-PB, rel. Min. Ruy Rosado de 
Aguiar, v.u., 19.11.2002.
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IGUALMENTE, A DOUTRINA MARIA BERENICE DIAS1 ao abordar a temáti-
ca da adoção póstuma, basta que seja comprovada a inequívoca manifestação 
de vontade do adotante, onde a posse de estado de filho é mais do que uma 
simples manifestação escrita feita pelo de cujus, porque o seu reconhecimen-
to não está ligado a um único ato, mas a uma ampla gama de acontecimen-
tos que se prolongam no tempo e que perfeitamente servem de sustentáculo 
para o deferimento da ação, a justiça apenas convalida o desejo do falecido.

Do exposto, espera-se a admissibilidade, com provimento do agravo 
de instrumento, com a reforma da decisão judicial agravada, em consonân-
cia com a decisão monocrática fracionária do Relator, por conter motivação 
idônea, com fundamentação concreta, em sede de adoção póstuma do de 
cujus, com relação à pessoa da adotada, em decorrência da inequívoca e evi-
dente posse de estado de filiação entre aqueles, igualmente, inequívoca ma-
nifestação de propósito daquele em adotar, em consonância com o ECA, art. 
42, § 6o, e pelos motivos apontados. 

São Paulo, 10 de abril de 2015

Paulo Roberto Salvini, Procurador de Justiça

1 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 7. ed. São Paulo: RT, 2010, p. 
484/485, n. 26.7. 



424 Justitia, São Paulo, 73 (207), jan./jun. 2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 
2010818-55.2015.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que são 
agravantes M. O. S. N., J. P. N. C., J. P. N. e J. P. N., é agravada I. A. S.

Acordam, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Pri-
vado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que in-
tegra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores José Carlos Fer-
reira Alves (presidente) e Giffoni Ferreira.

São Paulo, 18 de maio de 2015

Alvaro Passos, Relator

VOTO no 23.663/TJ 

Ementa 
Petição Inicial – Adoção Póstuma – Possibilidade – Manutenção do Es-

pólio no Polo Ativo da Ação – Situação de fato traduzida pela guarda judicial 
deferida ao “de cujus” em vida, comprovando inequívoca manifestação do 
adotante, desde tenra idade da pessoa adotada, até os dias atuais, que con-
ta com 38 anos de idade – Decisão Reformada – Recurso Provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra deci-

são de fls., que determinou a exclusão do espólio do polo ativo da demanda, 
por envolver ação de adoção.

Inconformados, recorrem os interessados pretendendo ver reformado 
o decisum, pelas razões expostas às fls. Em apertada síntese, aduzem que, 
ao ficarem cientes da menor que sofreu maus-tratos, sentiram empatia pela 
criança, à época com 4 anos de idade, momento em que o falecido pai obte-
ve o termo de guarda, lavrado em março de 1982.

Afirmam que ela sempre foi bem cuidada e amada pela família, coa-
gravantes, sendo tratada como a irmã caçula. Esclarecem que apenas se de-
ram conta de que a pessoa a ser adotada não era filha legítima, apenas de 
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fato, quando da lavratura da certidão de óbito, em 29.08.2012, daí a presen-
te ação para a regularização devida. Esclarecem, que a adotanda é portado-
ra de retardo mental e otosclerose, que a faz perder a audição, sendo total-
mente dependente da família.

Processado com efeito suspensivo, após parecer Ministerial pelo provi-
mento do recurso, os autos foram remetidos para julgamento.

É o breve relatório.
Respeitado entendimento divergente, o recurso merece prosperar.
A questão envolve a adoção póstuma de I. A. S.
Os autores narram que o falecido pai detinha a guarda de I. desde mar-

ço de 1982, passando a menor, a conviver com a família desde então, sendo 
tratada como irmã caçula, como relatam, à fl.: “(...) O sentimento de família, 
nutrido ao longo dos anos e tal como eram apresentados a todos os familia-
res, amigos e comunidade em geral de seus relacionamentos, I. era tida na-
turalmente como filha de M. O. e C.”

Nesse contexto fático, de se levar em conta que o “de cujus” já tinha, 
em vida, iniciado o processo de adoção judicial, havendo elemento de pro-
va inequívoca do afirmado, sendo descabida a sua exclusão do polo ativo da 
demanda.

Por oportuno, transcrevo trecho do parecer do Ilustre Procurador de 
Justiça, Dr. Paulo Roberto Salvini, a fls.: “Penso que, em sede de adoção pós-
tuma, in casu, precedida de guarda judicial deferida ao adotando de cujus em 
vida, pelos documentos (fls.), sob a égide do antigo código de menores, para 
fins de adoção, em data de 25/03/1982, de não se olvidar que, efetivamente, 
pelo que se depreende dos autos do processo judicial, o de cujus, em vida, já 
tinha iniciado o processo judicial de adoção (plena), de modo que, comprova-
da a inequívoca manifestação de vontade do referido (de cujus) adotante, em 
relação à pessoa adotada, em situação de tratar-se de um processo socioafe-
tivo de adoção. Igualmente, evidenciada a situação fática de posse de esta-
do de filho, seu reconhecimento ligado a uma gama de acontecimentos que 
se prolongam no tempo e que perfeitamente servem de sustentáculo para 
o deferimento da adoção póstuma, ora deduzida. De sorte que, não se tra-
ta efetivamente de espólio do de cujus, mas tão somente de pedido de ado-
ção póstuma pelo de cujus, em vida, demonstrou por prova documental, em 
processo judicial, a sua manifesta vontade de adotante da pessoa adotada, 
pelo que se depreende da adoção, de direito parental filial, personalíssimo.” 
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração contra o presente 
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acórdão, ficam as partes, desde já, intimadas a se manifestarem no próprio 
recurso a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos 
do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, en-
tendendo-se o silêncio como concordância.

Posto isso, dou provimento ao recurso.

Alvaro Passos, Relator
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Ementa: Apelação – Direito Civil e Processual Civil – Ação de reconhecimento 
de paternidade socioafetiva – Extinção do processo sem julgamento do 
mérito – Violação à garantia constitucional de acesso à justiça – Apreciação 
da situação de paternidade – Consonância com o princípio da dignidade da 
pessoa humana e do melhor interesse da criança – Reforma da sentença – 
Provimento do Recurso de Apelação.

Paulo Roberto Salvini
Procurador de Justiça – SP ____________________________________________________

Apelação Cível no 1000748-09.2014.8.26.0007
Processo origem – 3a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de  Itaquera/
Capital 
Apelante: Z. M. S. J.
Apelado: R. F. M.

Parecer da Procuradoria de Justiça

Egrégio Tribunal,
Colenda Câmara,

Apelação cível (fl.), pelo autor, com razões (fls.), em face da decisão ju-
dicial terminativa, sem resolução do mérito, por carecer o autor de interes-
se processual, com o indeferimento da inicial, CPC, arts. 267, inc. i, c.c. 295, 
inc. iii, em sede de lide de reconhecimento de estado de filiação socioafeti-
vo, em síntese.

Em suas razões, o autor pugnou-se pela reforma daquela, decorrente de 
sua nulidade, violação ao direito constitucional de acesso em ver reconheci-
da a relação paterno-filial socioafetivo, igualmente, imprescindível ao melhor 
interesse do menor, ainda que diante da ruptura da entidade familiar com a 
genitora do referido, pelo autor; igualmente, parte doutrinária, como prece-
dentes jurisprudenciais das Cortes Nacionais tem reconhecido o estado de 
filiação socioafetivo, em síntese. 

O recurso admitido, sem contrariedade pelo réu, não citado, com pare-
cer do digno Promotor de Justiça oficiante na origem, pelo não provimento.

Penso que, seja admitida, dando-se inteiro provimento à apelação do 
autor, reconhecida a nulidade da decisão judicial terminativa, por violação ao 
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direito constitucional de acesso ao judiciário em ver examinado o seu pedido 
de reconhecimento de situação de fato paterno-filial, em consonância com 
o princípio da dignidade da pessoa humana e melhor interesse da criança, 
prosseguindo-se com a lide para o seu julgamento meritório.

A doutrina de LUIZ EDSON FACHIN1, o regime jurídico da proteção, a 
trilogia assistencial compreende a tutela, espécies, efeitos e caracteres, bem 
como a curatela, um modelo sociológico plural, como espelho de uma pauta 
de ruptura, na família, denota-se independência econômica da mulher, eman-
cipação econômica dos filhos, divórcio, entidade familiar formada por um dos 
pais e seus descendentes, direção diárquica da família (...) onde o fenômeno 
jurídico se produz numa caminhada que sugere conhecimento e superação 
da clausura normativa positivista.

A doutrina de ZENO VELOSO2, o velho instituto jurídico da posse de es-
tado de filho é adotado pelos principais sistemas jurídicos europeus, confor-
me expõe a doutrina, a posse de estado de filho evidencia-se pela conjuga-
ção de três elementos tractatus, nomen e fama (ou reputatio), o primeiro é 
representado pelo tratamento que recebe a pessoa tida como filho, o fato 
de o pai tê-la em sua companhia, provendo a sua educação, dando-lhe assis-
tência material e afetiva. A nomen revela-se pela utilização do patronímico 
do pai. A fama é a reputação, a notoriedade: a pessoa é tida como filho pelo 
pai e pelas pessoas que a conhecem, no meio social em que vive. PONTES DE 
MIRANDA (Tratado de direito privado, cit., t. IX, § 956, p. 47) invoca a máxi-
ma probatio incumbit ei qui agit e ensina que incumbe ao reclamante, que 
invoca a posse de estado, provar os fatos que a caracterizem, sendo que tal 
prova pode ser testemunhal, ou por qualquer outro meio probatório admi-
tido em direito. A posse de estado é a expressão mais exuberante do paren-
tesco psicológico, da filiação afetiva. A desbiologização da paternidade tem 
na posse de estado de filho sua aplicação mais notória.

Igualmente, a doutrina JOSÉ BERNARDO RAMOS BOEIRA3, a verdadeira 
filiação – esta a mais moderna tendência do direito internacional – só pode 

1 FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos do direito de família. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 
p. 238/240, n. 3.

2 VELOSO, Zeno. Direito brasileiro da filiação e paternidade. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 
33/34, n. 14.

3 BOEIRA, José Bernardo Ramos. Investigação de paternidade: posse de estado de filho, 
paternidade socioafetiva. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 161/163.
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vingar no terreno da afetividade, da intensidade das relações que unem pais 
e filhos, independentemente da origem biológico-genética [EDUARDO DE OLI-
VEIRA LEITE, Temas de direito de família, p. 121]. Conclui-se, pois, que é possí-
vel considerar a posse de estado de filho, como causa suficiente para deman-
dar o reconhecimento da filiação e, por conseguinte, declarar a paternidade, 
preservando a unidade interna e coerência do sistema jurídico e alcançando 
a efetividade de sua teleologia constitucional. 

No mesmo sentido, a doutrina LUIZ ROBERTO DE ASSUMPÇÃO4, a pa-
ternidade, nesse caso, é verificada pela manifestação espontânea dos pais 
sociológicos, que, por opção, efetivamente mantêm uma relação paterno-fi-
lial ao desempenhar um papel protetor, educador e emocional, devendo por 
isso ser considerados como os verdadeiros pais em caso de conflitos de pa-
ternidade. A paternidade afetiva deve ser considerada como a mais relevante, 
pois é a determinada por um construir diário e não por mero fato de sangue.

Do exposto, espera-se a admissibilidade, com provimento da ape-
lação, com a nulidade da decisão judicial terminativa, em decorrência da 
existência do direito substantivo, material do autor, com legitimidade em 
ver examinado o seu pedido deduzido, em decorrência da inequívoca e evi-
dente posse de estado de filiação entre aqueles, paterno-filiar, e pelos mo-
tivos apontados. 

São Paulo, 26 de maio de 2015

Paulo Roberto Salvini, Procurador de Justiça

4 ASSUMPÇÃO, Luiz Roberto de. Aspecto da paternidade no novo código civil. São Paulo: 
Saraiva, 2004. p. 53/54, n. 4.
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Constitucional – Administrativo – Ação direta de inconstitucionalidade 
– Emenda no 21, de 10 de setembro de 2014, à lei orgânica do município de 
guarujá – Imposição de restrição à realização de contratos com o prefei-
to, vice-prefeito, vereadores, ocupantes de cargos em comissão ou fun-
ção gratificada, com as pessoas ligadas a qualquer deles, por patrimô-
nio ou parentesco até o segundo grau, servidores e empregados púbicos 
municipais, inclusive após seis meses do término das respectivas funções 
– Inexistência de violação aos princípios da impessoalidade, razoabilida-
de, eficiência e igualdade de condições entre os concorrentes – Norma 
que, dentro da esfera da competência legislativa suplementar do muni-
cípio em matéria de licitação, privilegia os princípios da impessoalidade, 
moralidade, interesse público e eficiência – Prevenção à eventual lesão 
ao interesse público e patrimônio do município – Ausência de restrição à 
igualdade de competição entre os licitantes. Improcedência da ação.

1. Não padece de inconstitucionalidade norma municipal que veda a  realização 
de contratos com ocupantes de cargos em comissão ou função gratificada, bem 
como com pessoas ligadas a qualquer deles, por patrimônio, parentesco ou afini-
dade, pois tais restrições são compatíveis com os princípios da impessoalidade, mo-
ralidade, interesse público e eficiência (art. 111 da CE/89 e 37, “caput”, da CF/88).

2. Restrição que, ao vedar benefícios e favorecimentos em razão de paren-
tesco com agentes públicos, concretiza efetiva e isonômica competição entre os li-
citantes, em respeito aos artigos 117 da CE/89 e 37, XXI, da CF/88. 

3. Ademais, alegação de restrição ao caráter competitivo do certame, pau-
tada no confronto do número de servidores com o número de habitantes do Mu-
nicípio, que resvala na análise de matéria fática, obstada nesta via de controle de 
constitucionalidade. 

4. Improcedência da ação. 

Nilo Spinola Salgado Filho 
Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico – SP _____________________________

AUTOS No 2200531-83.2014.8.26.0000

Requerente: Prefeita Municipal do Guarujá

Requerido: Presidente da Câmara Municipal do Guarujá

Parecer em Ação Direta de Inconstitucionalidade

Colendo Órgão Especial,

Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,
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Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Exce-
lentíssima Senhora Prefeita Municipal de Guarujá, da Emenda à Lei Orgânica 
no 21, de 10 de setembro de 2014, que inseriu o inciso XXIV ao artigo 90 da 
LOM, o qual proibiu a realização de contratos, pelo Município, com o Prefei-
to, Vice-Prefeito, Vereadores, ocupantes de cargos em comissão ou função 
gratificada, com as pessoas ligadas a qualquer deles, por patrimônio ou pa-
rentesco até o segundo grau, servidores e empregados púbicos municipais, 
inclusive após seis meses do término das respectivas funções. 

Alega a requerente que o referido dispositivo, na parte dirigida aos ser-
vidores comissionados, ocupantes de funções comissionadas e pessoas a eles 
relacionadas, viola os princípios da impessoalidade, razoabilidade e eficiên-
cia. Afirma, também, que a referida restrição também ofende a igualdade de 
condições entre os licitantes, tendo em vista que o Município possui aproxi-
madamente 290 mil habitantes e 1.169 comissionados e ocupantes de fun-
ções gratificadas, pois diversas empresas de alguma forma relacionadas a ser-
vidores estariam impedidas de participar de licitações.

A liminar foi deferida (fl.).
A Presidência da Câmara Municipal prestou informações (fls.), na qual 

defendeu a constitucionalidade do ato normativo impugnado.
Citado, o Senhor Procurador-Geral do Estado declinou da defesa da nor-

ma atacada (fls.).
É o relato do essencial.
O dispositivo impugnado, de iniciativa parlamentar, assim dispõe:

“Artigo 90 – A Administração Pública direta, indireta, obedecerá aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência e 
demais preceitos previstos na Constituição Federal, inclusive no que 
respeita às obras, serviços, compras e alienações.

(...)

XXIV – O Prefeito, Vice-Prefeito, os Vereadores, os ocupantes de Cargo em Comis-
são ou Função Gratificada, as pessoas ligadas a qualquer deles por patrimônio ou 
parentesco afim consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção e os servidores 
e empregados públicos municipais não poderão contratar com o Município, sub-
sistindo a proibição até seis meses após findas as respectivas funções.”

De início, não obstante não se trate matéria apontada na inicial, neces-
sário pontuar a inexistência de iniciativa parlamentar, pois se pode afirmar 
que a matéria versada na lei impugnada não é de iniciativa legislativa reser-
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vada ao Executivo, pois não está contemplada no rol do art. 24, § 2o, 1 a 6, da 
Constituição Paulista, inexistindo, por esse aspecto, qualquer inconstitucio-
nalidade a ser declarada em razão do impulso parlamentar dado ao projeto 
que culminou com a edição do ato normativo em epígrafe.

De outro lado, não há, também, violação ao postulado constitucional 
da independência e harmonia entre os Poderes. 

A Constituição do Estado prescreve iniciativa privativa do Chefe do Execu-
tivo para leis que versem, em síntese, sobre: cargos, funções e empregos públi-
cos na administração direta e indireta e sua remuneração; criação e extinção de 
órgãos na administração pública; regime jurídico dos servidores públicos (cf. art. 
24, § 2o, no 1 a 6, da Constituição Estadual). Reitera a Carta Paulista, em linhas 
gerais, as limitações contidas no art. 61, § 1o, inciso II, da Constituição Federal.

De outro lado, a Constituição do Estado de São Paulo também determi-
na que cabe ao Executivo exercer a direção superior da Administração Esta-
dual, bem como a prática de atos de administração (art. 47, incisos II e XIV).

O princípio da independência e harmonia entre os Poderes, adotado ex-
pressamente no ordenamento constitucional brasileiro, não coloca o Executivo 
em posição de proeminência e o Legislativo em situação de mera coadjuvação. 

É indispensável vislumbrar a proporcionalidade de forças na formulação 
das opções políticas do Estado, decorrente do sistema de separação associado 
aos freios e contrapesos (checks and balances), que Executivo e Legislativo, 
atuando em suas respectivas esferas de atribuição, possuem. 

Assim como o Executivo não deve sofrer indevida interferência em sua 
primacial função de administrar (planejamento, direção, organização e exe-
cução das atividades da Administração), o Legislativo não deve ver minimi-
zada sua atividade de legislar. Afinal, em última análise, nosso regime 
democrático é representativo, e o Poder Legislativo, em sede de elabo-
ração legislativa, reflete a própria voz da vontade popular.

Entendimento diverso significa admitir, como perfil do Estado De-
mocrático brasileiro, numa imagem representativa, uma balança deslo-
cada para um lado de maior importância e prestígio: o do Poder Execu-
tivo. Um Executivo hipertrofiado em suas atribuições e poderes, lade-
ado por um Legislativo que se limitará a chancelar iniciativas daquele.

Não parece ter sido esta a opção do Constituinte.
Note-se, de início, que a essência da separação de Poderes, como 

ensina MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, é a “proteção da indepen-
dência de determinado Poder, como ocorre com a de iniciativa em favor 
do Judiciário, que, aliás, procede da inspiração que em Montesquieu su-
geria a atribuição de veto ao Executivo, ou a redução das despesas pú-
blicas” (Do processo legislativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 147).

Como anota JOSÉ AFONSO DA SILVA, nos casos de iniciativa reserva-
da aos Chefes do Executivo só estes “estão em condições de saberem quais 
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são esses interesses e como fazerem para resguardá-los” (Processo consti-
tucional de formação das leis. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 179).

Deve-se notar, entretanto, que a regra em nosso regime constitucio-
nal é a livre iniciativa legislativa, que decorre do art. 61, caput, da CF, ao 
passo que as hipóteses de iniciativa reservada são excepcionais. Como tal 
é curial que regras de exceção sejam interpretadas restritivamente, sem 
a possibilidade de extensão por integração ou interpretação analógica.

Lembrando o brocardo latino segundo o qual “exceptiones sunt 
strictissimae interpretanionis”, há muito CARLOS MAXIMILIANO anota-
va que “as disposições excepcionais são estabelecidas por motivos ou 
considerações particulares, contra outras normas jurídicas ou contra o 
direito comum, por isso não se estendem além dos casos e tempos que 
designam expressamente” (Hermenêutica e aplicação do direito. 18. ed. 
Rio de Janeiro: Revista Forense, 1999. p. 227).

O Pretório Excelso já assentou que as hipóteses indicadas pelo tex-
to constitucional como casos de iniciativa legislativa privativa do Executi-
vo, assumindo o caráter de direito excepcional, na expressão de CARLOS 
MAXIMILIANO, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“O respeito às atribuições resultantes da divisão funcional do Poder 
constitui pressuposto de legitimação material das resoluções estatais, 
notadamente das leis. Prevalece, em nosso sistema jurídico, o prin-
cípio geral da legitimação concorrente para instauração do processo 
legislativo. Não se presume, em conseqüência, a reserva de iniciativa, 
que deve resultar – em face do seu caráter excepcional – de expres-
sa previsão inscrita no próprio texto da Constituição, que define, de 
modo taxativo, em numerus clausus, as hipóteses em que essa cláu-
sula de privatividade regerá a instauração do processo de formação 
das leis. O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, 
quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reser-
va, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de 
modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim 
editado, que não se convalida, juridicamente, nem mesmo com a san-
ção manifestada pelo Chefe do Poder Executivo (...).” (ADI 776-MC, Rel. 
Min. Celso de Mello, julgamento em 23-10-92, DJ de 15-12-06, g.n.).
“A disciplina jurídica do processo de elaboração das leis tem matriz essen-
cialmente constitucional, pois residem, no texto da Constituição – e nele 
somente –, os princípios que regem o procedimento de formação legisla-
tiva, inclusive aqueles que concernem ao exercício do poder de iniciativa 
das leis. A teoria geral do processo legislativo, ao versar a questão da ini-
ciativa vinculada das leis, adverte que esta somente se legitima – consi-
derada a qualificação eminentemente constitucional do poder de agir em 
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sede legislativa – se houver, no texto da própria Constituição, dispositivo 
que, de modo expresso, a preveja. Em conseqüência desse modelo cons-
titucional, nenhuma lei, no sistema de direito positivo vigente no Brasil, 
dispõe de autoridade suficiente para impor, ao Chefe do Executivo, o exer-
cício compulsório do poder de iniciativa legislativa.” (MS 22.690, Rel. Min. 
Celso de Mello, julgamento em 17-4-97, DJ de 7-12-06, g.n.).

Também não se caracteriza, na hipótese, prática de ato de adminis-
tração pelo legislativo, o que poderia amparar o reconhecimento da tese da 
quebra do princípio da separação de poderes. Note-se que a lei aqui analisa-
da reveste-se de todos os pressupostos necessários à sua configuração como 
ato normativo: generalidade, impessoalidade e abstração.

Não se constata, ainda, inconstitucionalidade material, pois à União com-
pete a fixação de normas gerais sobre licitação (art. 22, XXVII, da CF), permi-
tindo, assim, que Estados e Municípios legislem de maneira complementar, 
de acordo com as peculiaridades locais (artigo 30, II, da CF).

Portanto, não há que se falar em vício de iniciativa ou mesmo invasão 
da competência legislativa da União.

Não se verifica, ainda, ofensa aos dispositivos e princípios constitucio-
nais apontados na inicial, senão vejamos.

A vedação à celebração de contratos pelo Município com ocupantes de car-
gos em comissão, funções gratificadas, pessoas a eles relacionadas e a ocupantes 
de cargos efetivos visa, de forma preventiva, evitar favorecimentos e conluios, 
potencialmente causadores de prejuízo ao erário e à moralidade administrativa.

Assim, a norma impugnada, diferentemente do alegado pelo autor, dá 
efetiva aplicabilidade aos princípios da impessoalidade, moralidade, eficiên-
cia e interesse público, os quais norteiam a atuação da Administração públi-
ca, insculpidos no artigo 111 da CE, que assim dispõe:

“Artigo 111. A administração pública direta, indireta ou fundacio-
nal, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoa-
bilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência.” 

Não se verifica, ainda, violação à igualdade entre os licitantes.
Vale anotar, de início, que a restrição imposta atinge não apenas as con-

tratações realizadas por meio de licitação, como também aquelas encetadas 
mediante dispensa e/ou inexigibilidade de procedimento licitatório.

A vedação à participação das pessoas citadas em procedimentos 
licitatórios, além de afinada ao teor do artigo 9o da Lei de Licitações, 
longe de macular a igualdade entre os licitantes, concretiza a efetiva 
competitividade e isonomia, ao impedir conchavos e favorecimentos 



436 Justitia, São Paulo, 73 (207), jan./jun. 2016

calcados em relações de parentesco com agentes públicos, conferindo, 
portanto, máxima efetividade ao mandamento constitucional inscul-
pido no artigo 117 da CE/89 que reproduz o artigo 37, XXI, da CF/88:

“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 concor-
rentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, manti-
das as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensá-
veis à garantia do cumprimento das obrigações.”

Ao apreciar legislação similar, assim se pronunciou o Colendo STF:

“É certo que o referido art. 9o não estabeleceu, expressamente, 
restrição à contratação com parentes dos administradores, razão por 
que há doutrinadores que sustentam, com fundamento no princípio 
da legalidade, que não se pode impedir a participação de parentes 
nos procedimentos licitatórios, se estiverem presentes os demais 
pressupostos legais, em particular a existência de vários interessados 
em disputar o certame (v.g. BULOS, Uadi Lammêgo. Licitação em caso 
de parentesco. In: BLC: Boletim de licitação e contratos, v. 22, n. 3, p. 
216-232, mar. 2009). Não obstante, entendo que, em face da ausência 
de regra geral para este assunto, o que significa dizer que não há veda-
ção ou permissão acerca do impedimento à participação em licitações 
em decorrência de parentesco, abre-se campo para a liberdade de atuação 
dos demais entes da federação, a fim de que eles legislem de acordo com 
suas particularidades locais (no caso dos municípios, com fundamento no 
art. 30, II, da Constituição Federal), até que sobrevenha norma geral sobre 
o tema. E dentro da permissão constitucional para legislar sobre normas 
específicas em matéria de licitação, é de se louvar a iniciativa do Município 
de Brumadinho-MG de tratar, em sua Lei Orgânica, de questão das mais 
relevantes em nossa pólis, que é a moralidade administrativa, princípio-
-guia de toda a atividade estatal, nos termos do art. 37, caput da Consti-
tuição Federal. A proibição de contratação com o Município dos parentes, 
afins ou consanguíneos, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e 
dos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, bem como 
dos servidores e empregados públicos municipais, até seis meses após 
o fim do exercício das respectivas funções, é norma que evidentemente 
homenageia os princípios da impessoalidade e da moralidade adminis-
trativa, prevenindo eventuais lesões ao interesse público e ao patrimônio 
do Município, sem restringir a competição entre os licitantes. Acrescento, 
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ainda, que norma dessa natureza traz ínsita a garantia de possibilidade de 
efetiva, real e isonômica competição, pois impede favorecimentos e be-
nefícios em razão do grau de parentesco com os agentes públicos. Não é 
ocioso relembrar, embora não seja especificamente a hipótese dos autos, 
que esta Corte, no julgamento da ADC 12, rel. Min. Ayres Britto, declarou 
a constitucionalidade da Resolução 07/2005 que veda o nepotismo no Po-
der Judiciário, o que demonstra o entendimento deste Tribunal no sentido 
de privilegiar o princípio da moralidade administrativa.” (RE – 423.560/
MG – Rel. Min. Joaquim Barbosa – Julgado em 29.05.2012)

Ademais, no tocante à alegação contida na inicial, de que teria havido ofen-
sa à igualdade entre os licitantes, embasada no confronto do número de habi-
tantes X número de servidores, além de se apresentar dissociada da realidade, 
por desconsiderar que o Município do Guarujá está inserido na Região Metro-
politana da Baixada Santista (Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, 
Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente) que conta com aproximadamen-
te 1.700.000,00 habitantes, encontra insuperável óbice nesta via de controle 
concentrado de constitucionalidade, por envolver apreciação de matéria fática.

Diante do exposto, nosso parecer é no sentido da improcedência da ação direta.

São Paulo, 9 de fevereiro de 2015

Nilo Spinola Salgado Filho, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico

Registro: 2015.0000156432

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionali-
dade no 2200531-83.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é au-
tora Prefeito do Município de Guarujá, é réu Presidente da Câmara Municipal 
de Guarujá.

Acordam, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir 
a seguinte decisão: “JULGARAM A AÇÃO IMPROCEDENTE, REVOGADA A LIMI-
NAR. V.U.”, de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores José Re-
nato Nalini (Presidente), Márcio Bartoli, João Carlos Saletti, Roberto Mortari, 
Paulo Dimas Mascaretti, Vanderci Álvares, Arantes Theodoro, Tristão Ribeiro, 
Antonio Carlos Villen, Ademir Benedito, Luiz Antonio De Godoy, Neves Amo-
rim, Borelli Thomaz, João Negrini Filho, Ferraz de Arruda, Silveira Paulilo, Eros 
Piceli, Elliot Akel, Guerrieri Rezende, Xavier de Aquino, Antonio Carlos Malhei-
ros, Moacir Peres e Péricles Piza.
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São Paulo, 11 de março de 2015

Evaristo dos Santos, Relator

VOTO No 31.972
ADIn no 2.200.531-83.2014.8.26.0000 – São Paulo
Autora: PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
Réu: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
(EC no 21/2014)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Emenda à Lei Orgânica no 21, de 10.09.14, ao acrescentar o inciso 
XXIV ao art. 90 da Lei Orgânica Municipal de Guarujá. Lei municipal 
dispondo sobre restrição à contratação com o Poder Público. Veda, 
ocupantes de cargos eletivos, em comissão ou função gratificada, 
e outros lá referidos, até seis meses do término das respectivas 
funções, a contratação com o Município. Vício. Inocorrência. 
Disposição legal não desrespeita os princípios constitucionais 
apontados, ao contrário, os privilegia, sem, inclusive, restringir a 
competição entre licitantes. Restrição não se mostra desarrazoada 
máxime quando envolvidos interesse e verba públicos. Precedentes 
deste C. Órgão Especial e da Suprema Corte.
Improcedente a ação, cassada a liminar.

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade da Prefeita 
Municipal de Guarujá tendo por objeto a Emenda à Lei Orgânica no 21, de 
10.09.14, ao acrescentar o inciso XXIV ao artigo 90 da Lei Orgânica Municipal 
impondo vedação àqueles ocupantes de cargo eletivo, em comissão ou 
função gratificada, de contratar com o Município, subsistindo a proibição até 
seis meses depois de findas as respectivas funções, estendido o impedimento 
às pessoas ligadas a qualquer deles por patrimônio ou parentesco afim 
consanguíneo até o segundo grau ou por adoção.

Sustentou, em resumo, haver inequívoca afronta aos princípios 
constitucionais da impessoalidade, razoabilidade, eficiência e 
igualdade (arts. 111 e 117 da CE). Correta a vedação apenas quanto 
aos agentes políticos. Desarrazoadas e desproporcionais as restrições 
impostas. Cabe a análise da necessidade e adequação da providência 
legislativa. Citou jurisprudência. Daí a suspensão liminar e a declaração 
de inconstitucionalidade (fls.).

Concedida a liminar (fl.), declinou de sua intervenção o d. 
Procurador-Geral do Estado (fls.). Vieram informações (fls.). Opinou a 
d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.).
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É o relatório.

2. Improcedente a ação.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade da Prefeita Municipal 

de Guarujá tendo por objeto a Emenda à Lei Orgânica no 21, de 10.09.14, ao 
acrescentar o inciso XXIV ao artigo 90 da Lei Orgânica Municipal impondo 
vedação àqueles ocupantes de cargo eletivo, em comissão ou função 
gratificada, de contratar com o Município, subsistindo a proibição até seis 
meses depois de findas as respectivas funções, estendido o impedimento 
às pessoas ligadas a qualquer deles por patrimônio ou parentesco afim 
consanguíneo até o segundo grau ou por adoção.

Nos seguintes termos o dispositivo questionado:

“XXIV O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os ocupantes de 
Cargo em Comissão ou Função Gratificada, as pessoas ligadas a 
qualquer deles por patrimônio ou parentesco afim consanguíneo, até 
o segundo grau, ou por adoção e os servidores e empregados públicos 
municipais não podendo contratar com o Município, subsistindo a 
proibição até seis meses após findas as respectivas funções.” (fl.).

Sem razão, no entanto, o autor.
Inequívoco ser privativa da União a competência para legislar sobre 

normais gerais em matéria de licitação art. 22, XXVII, da Constituição Federal 
e Lei Federal no 8.666/93.

De outra parte, inconstitucionalidade não há na criação, em lei 
municipal, de regras especiais para os processos licitatórios locais.

Esse o entendimento de MARÇAL JUSTEN FILHO:

“Rigorosamente, a disciplina do art. 22, inc. XXVII, da CF/88 
não produz maiores efeitos ou inovações na sistemática geral. 
A União dispõe de competência para editar normas gerais seja 
por força do referido art. 22, inc. XXVII, seja por efeito do art. 24. 
Existe a competência privativa dos entes federativos para editar 
normas especiais. A eventual omissão da União em editar normas 
gerais não pode ser um obstáculo ao exercício pelos demais entes 
federativos de suas competências. Assim, por exemplo, a eventual 
revogação da Lei nº 8.666, sem que fosse adotado outro diploma 
veiculador de normas gerais, não impediria que os demais 
entes federativos exercitassem competência legislativa plena.” 
(Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15. 
ed. São Paulo: Dialética, 2012. p. 15).
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Não discrepa HELY LOPES MEIRELLES (Licitação e contrato 
administrativo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 39/40).

Assim já se posicionou a Colenda Suprema Corte, inclusive, cuidando 
de igual questão:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E 
CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO-MG. VEDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM 
O MUNICÍPIO DE PARENTES DO PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADORES 
E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 
COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. A Constituição Federal outorga à União a 
competência para editar normas gerais sobre licitação (art. 22, XXVII) e 
permite, portanto, que Estados e Municípios legislem para complementar 
as normas gerais e adaptá-las às suas realidades. O Supremo Tribunal 
Federal firmou orientação no sentido de que as normas locais sobre 
licitação devem observar o art. 37, XXI da Constituição, assegurando “a 
igualdade de condições de todos os concorrentes”. Precedentes. Dentro da 
permissão constitucional para legislar sobre normas específicas em matéria 
de licitação, é de se louvar a iniciativa do Município de Brumadinho-MG de 
tratar, em sua Lei Orgânica, de tema dos mais relevantes em nossa pólis, 
que é a moralidade administrativa, princípio-guia de toda a atividade 
estatal, nos termos do art. 37, caput da Constituição Federal. A proibição 
de contratação com o Município dos parentes, afins ou consanguíneos, 
do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo em 
comissão ou função de confiança, bem como dos servidores e empregados 
públicos municipais, até seis meses após o fim do exercício das respectivas 
funções, é norma que evidentemente homenageia os princípios da 
impessoalidade e da moralidade administrativa, prevenindo eventuais 
lesões ao interesse público e ao patrimônio do Município, sem restringir 
a competição entre os licitantes. Inexistência de ofensa ao princípio da 
legalidade ou de invasão da competência da União para legislar sobre 
normas gerais de licitação. Recurso extraordinário provido.” (grifei STF – 
RE no 423.560 DJe de 18.06.12 Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Tal é o caso dos autos.
Como bem ponderou a D. Procuradoria, também com respaldo em 

aludido precedente:

“A vedação à celebração de contratos pelo Município com ocupantes de 
cargos em comissão, funções gratificadas, pessoas a eles relacionados e 
a ocupantes de cargos efetivos visa, de forma preventiva, busca evitar 
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favorecimentos e conluios, potencialmente causadores de prejuízo ao 
erário e à moralidade administrativa.”
“Assim, a norma impugnada, diferentemente do alegado pelo autor, dá 
efetiva aplicabilidade aos princípios da impessoalidade, moralidade, 
eficiência e interesse público, os quais norteiam a atuação da Administração 
Pública, insculpidos no artigo 111 da CE, que assim dispõe:”
“‘Artigo 111 A administração pública direta e indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, 
motivação interesse público e eficiência.’”
“Não se verifica, ainda, violação à igualdade entre os licitantes.”
“Vale anotar, de início, que a restrição imposta atinge não apenas as 
contratações realizadas por meio de licitação, como também aquelas 
encetadas mediante dispensa e/ou inexigibilidade de procedimento 
licitatório.”
“A vedação à participação das pessoas citadas em procedimentos 
licitatórios, além de afirmada ao teor do artigo 9º da Lei de Licitação 
longe de macular a igualdade entre os licitantes, concretiza a efetiva 
competitividade e isonomia, ao impedir conchavos e favorecimentos 
calcados em relações de parentesco com agentes públicos, conferindo, 
portanto, máxima efetividade ao mandamento constitucional insculpido 
no artigo 117 da CE/89 que reproduz o artigo 37, XXI, da CF/88:”
“‘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 
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.’”
“Ao apreciar legislação similar, assim se pronunciou o Colendo STF:”
“‘É certo que o referido art. 9o não estabeleceu, expressamente, 
restrição à contratação com parentes dos administradores, razão por 
que há doutrinadores que sustentam, com fundamento no princípio 
da legalidade, que não se pode impedir a participação de parentes 
nos procedimentos licitatórios, se estiverem presentes os demais 
pressupostos legais, em particular a existência de vários interessados 
em disputar o certame (v.g. BULOS, Uadi Lammêgo. Licitação em caso 
de parentesco. In: BLC: Boletim de licitação e contratos, v. 22, n. 3, p. 
216-232, mar. 2009). Não obstante, entendo que, em face da ausência de 
regra geral para este assunto, o que significa dizer que não há vedação 
ou permissão acerca do impedimento à participação em licitações em 
decorrência de parentesco, abre-se campo para a liberdade de atuação 
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dos demais entes da federação, a fim de que eles legislem de acordo com 
suas particularidades locais (no caso dos municípios, com fundamento 
no art. 30, II, da Constituição Federal), até que sobrevenha norma geral 
sobre o tema. E dentro da permissão constitucional para legislar sobre 
normas específicas em matéria de licitação, é de se louvar a iniciativa 
do Município de Brumadinho-MG de tratar, em sua Lei Orgânica, de 
questão das mais relevantes em nossa pólis, que é a moralidade 
administrativa, princípio-guia de toda a atividade estatal, nos termos 
do art. 37, caput da Constituição Federal. A proibição de contratação 
com o Município dos parentes, afins ou consanguíneos, do prefeito, do 
vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo em comissão ou 
função de confiança, bem como dos servidores e empregados públicos 
municipais, até seis meses após o fim do exercício das respectivas 
funções, é norma que evidentemente homenageia os princípios da 
impessoalidade e da moralidade administrativa, prevenindo eventuais 
lesões ao interesse público e ao patrimônio do Município, sem restringir 
a competição entre os licitantes.
Acrescento, ainda, que norma dessa natureza traz ínsita a garantia 
de possibilidade de efetiva, real e isonômica competição, pois 
impede favorecimentos e benefícios em razão do grau de parentesco 
com os agentes públicos. Não é ocioso relembrar, embora não seja 
especificamente a hipótese dos autos, que esta Corte, no julgamento da 
ADC 12, rel. Min. Ayres Britto, declarou a constitucionalidade da Resolução 
07/2005 que veda o nepotismo no Poder Judiciário, o que demonstra 
o entendimento deste Tribunal no sentido de privilegiar o princípio da 
moralidade administrativa.’ (RE 423.560/MG Rel. Min. Joaquim Barbosa 
Julgado em 29.05.2012)” (grifei, além do grifo no original fls.).

Já se pronunciou este Colendo Órgão Especial sobre disposição legal 
semelhante da Lei Orgânica de Álvares Machado:

“‘... embora não sirva de parâmetro para o pretendido controle 
abstrato, a Lei de Licitações (Lei Federal 8.666/93), através de seu art. 
9o, impede que servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante 
ou responsável pela licitação participe, direta ou indiretamente, da 
licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens 
a eles necessários. Como se vê, por motivos semelhantes, dita espécie 
normativa proíbe que servidores ou dirigentes de tais entidades venham 
a participar de licitação ou execução de contratos administrativos, não se 
afigurando aberrante a disposição do município de Álvares Machado.”
“Sobre isso, afirma Carlos Ari Sundfeld: ‘O inciso III refere-se 
simplesmente a servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante 



443Manifestações Processuais - Cível

ou responsável pela licitação, não definindo com precisão a abrangência 
subjetiva da proibição. Para ser por ela colhido, basta ser servidor ou 
dirigente de qualquer órgão da entidade administrativa licitadora ou 
contratante ou o impedimento atinge apenas os servidores e dirigentes do 
específico órgão que está licitando ou contratando? A solução da dúvida 
deve considerar o objetivo presumível da norma: impedir que o agente 
administrativo use em proveito próprio a influência que, sobre as decisões 
administrativas relativas à licitação ou ao contrato, os poderes de seu 
cargo propiciem. Destarte, parece razoável que a vedação atinja, além 
dos servidores e dirigentes do órgão, também as autoridades com poder 
hierárquico sobre ele (isto é: todas as componentes da linha hierárquica 
que vai do órgão licitador ao dirigente máximo da entidade)’ (“Licitação e 
Contrato Administrativo”, Malheiros Editores, 1994, p. 119/120).’”
“Axiomático, de qualquer maneira, que a restrição imposta à Administração, 
tendo em vista o exercício de cargos públicos pelos interessados ou a 
relação de parentesco entre estes e os titulares daqueles cargos, objetivou 
impedir o favorecimento pessoal de protegidos das autoridades públicas, 
em consonância, assim, com os princípios da moralidade e probidade 
administrativa.”
“Já que é essa a inescondível finalidade da norma, de modo algum 
se poderia afirmá-la desarrazoada, pois é dever do administrador ser 
honesto e probo, isto é, proceder ‘no exercício de suas funções, sem 
aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito 
pessoal ou de outrem a quem queira favorecer’ (JOSÉ AFONSO DA 
SILVA. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: RT, 1990. p. 
563).” (grifo no original ADIn no 0.108.445-21.2000.8.26.0000 p.m.v. 
de 04.09.02 Rel. Des. Jarbas Mazzoni).”

Não se afrontam princípios constitucionais administrativos apontados 
arts. 37 da CF e 111 da CE, especialmente os da impessoalidade e moralidade 
ao contrário, prestigiam-se.

Norma, ao contrário do alegado, assegura efetiva, real e isonômica 
competição, e impede favorecimentos e benefícios em razão do grau de 
parentesco com os agentes públicos.

Sequer a competitividade favorável ao interesse público ou a 
razoabilidade se veem desrespeitadas. Relativamente pequeno o contingente 
de impedidos total de 1.169 servidores e pessoas a eles relacionadas (fl.), 
diante da população atual apontada cerca de 290 mil habitantes (fl.).

E ainda como bem acrescentou a D. Procuradoria:

“... no tocante à alegação contida na inicial de que teria havido 
ofensa à igualdade entre os licitantes, embasada no confronto do 
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número de habitantes x número de servidores, além de se apresentar 
dissociadas da realidade, por desconsiderar que o Município do 
Guarujá está inserido na Região Metropolitana da Baixada Santista 
(Bertioga, Cubatão, Guarujá. Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia 
Grande, Santos e São Vicente) que conta com aproximadamente 
1.700.000,00 habitantes, encontra insuperável óbice nesta via de 
controle concentrado de constitucionalidade, por envolver apreciação 
da matéria fática.” (grifei fl.).

Observe-se, ainda não como parâmetro para o exame de 
inconstitucionalidade da norma, porque inadmissível a disposição trazida 
por Súmula Vinculante no 13 da Suprema Corte:

“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante 
ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, 
chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou 
de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública 
direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante 
designações recíprocas, viola a Constituição Federal.” (grifei).

Finalmente, precedentes citados (fls.) a tanto não se prestam. O 
primeiro, de minha relatoria, conferia preferência à contratação de serviços 
locais e regionais. O segundo, de contratação, para cargos em comissão ou de 
caráter temporário, de parentes e afins lá elencados. O último, semelhante 
ao primeiro, exigia do vencedor em licitação de obras a contratação parcial 
(40%) de munícipes.

Mais não é preciso acrescentar.
Ausente vício de inconstitucionalidade a invalidar o dispositivo legal.
Improcedente, portanto, a ação, mantém-se o inciso XXIV do artigo 

90 da Lei Orgânica Municipal do Guarujá, acrescentado pela Emenda à Lei 
Orgânica no 21, de 10.09.14, cassada a liminar concedida (fl.).

3. Julgo improcedente a ação. Casso a liminar.

Evaristo dos Santos, Relator
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CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO DIRETA DE  
INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 308, DE 1o DE JULHO DE 1996, DO 
MUNICÍPIO DE PARANAPANEMA – EXIGIBILIDADE DE PROVIMENTO 
EFETIVO PARA POSTOS INERENTES À ADVOCACIA PÚBLICA 

1. As atividades de advocacia pública, inclusive a assessoria e a consultoria, e 
suas respectivas chefias, são reservadas a profissionais também recrutados pelo 
sistema de mérito. 2. Constituição Estadual: artigos 98 a 100; 111; 115, II, V; e 144.

Márcio Fernando Elias Rosa
Procurador-Geral de Justiça – SP _________________________________________________

Protocolado no 161.153/14 – Ação Direta de Inconstitucionalidade 

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 do Estado 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 
(161.153/14), vem, respeitosamente, perante esse egrégio Tribunal de Justiça, 
promover a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE em face da 
expressão “Assessor Jurídico” constante no Anexo II, da Lei no 308, de 1o de julho 
de 1996, do Município de Paranapanema, pelos fundamentos a seguir expostos:

I – O Ato Normativo Impugnado
1. A Lei no 308, de 1o de julho de 1996, do Município de Paranapanema, 

ao dispor sobre a alteração no quadro de servidores da Prefeitura Municipal, 
criou o cargo de Assessor Jurídico em seu Anexo II.

2. Introduzindo o Anexo II, o art. 1o apresenta a seguinte redação:
“ARTIGO 1o – O Quadro de servidores da Prefeitura Municipal, com as 
alterações promovidas por esta Lei, passam, a partir desta data, a ter 
a constituição constantes dos anexos I, II, III e IV, que ficam fazendo 
parte integrante desta Lei.”
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3. O Anexo II consolidou os cargos de provimento em comissão, assim 
dispondo no que interessa:

“(...)

ANEXO II
QUADRO GERAL DE CARGOS PERMANENTES DE 

PROVIMENTO EM COMISSÃO

(...)”

II – O Parâmetro da Fiscalização Abstrata de Constitucionalidade
4. A expressão “Assessor Jurídico” constante no Anexo II, da Lei no 

308, de 1o de julho de 1996, do Município de Paranapanema, 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.

5. Os preceitos da Constituição Federal e da Constituição do 
Estado são aplicáveis aos Municípios por força de seu art. 144, que assim 
estabelece: 

“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”.

6. A norma contestada é incompatível com os seguintes preceitos da 
Constituição Estadual:

“Artigo 98 – A Procuradoria Geral do Estado é instituição de natureza 
permanente, essencial à administração da justiça e à Administração 
Pública Estadual, vinculada diretamente ao Governador, responsável 

CARGO VAGAS LOTAÇÃO REFERÊNCIA

(...) (...) (...) (...)
Assessor Jurídico 01 02 15

(...) (...) (...) (...)
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pela advocacia do Estado, sendo orientada pelos princípios da legalidade 
e da indisponibilidade do interesse público. 
§ 1o – Lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado disciplinará sua 
competência e a dos órgãos que a compõem e disporá sobre o regime 
jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do Estado, respeitado 
o disposto nos arts. 132 e 135 da Constituição Federal.
§ 2o – Os Procuradores do Estado, organizados em carreira, na qual o 
ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a 
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, 
exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica na forma do 
‘caput’ deste artigo.
(...)
Artigo 99 – São funções institucionais da Procuradoria Geral do Estado: 
I – representar judicial e extrajudicialmente o Estado e suas autarquias, 
inclusive as de regime especial, exceto as universidades públicas 
estaduais;
II – exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do 
Poder Executivo e das entidades autárquicas a que se refere o inciso 
anterior;
III – representar a Fazenda do Estado perante o Tribunal de Contas; 
IV – exercer as funções de consultoria jurídica e de fiscalização da Junta 
Comercial do Estado; 
V – prestar assessoramento jurídico e técnico-legislativo ao Governador 
do Estado; 
VI – promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida ativa estadual; 
VII – propor ação civil pública representando o Estado; 
VIII – prestar assistência jurídica aos Municípios, na forma da lei; 
IX – realizar procedimentos administrativos, inclusive disciplinares, não 
regulados por lei especial; 
X – exercer outras funções que lhe forem conferidas por lei.
Artigo 100 – A direção superior da Procuradoria-Geral do Estado compete 
ao Procurador-Geral do Estado, responsável pela orientação jurídica 
e administrativa da instituição, ao Conselho da Procuradoria-Geral do 
Estado e à Corregedoria-Geral do Estado, na forma da respectiva Lei 
Orgânica. 
Parágrafo único – O Procurador-Geral do Estado será nomeado pelo 
Governador, em comissão, entre os Procuradores que integram a carreira 
e terá tratamento, prerrogativas e representação de Secretário de Estado, 
devendo apresentar declaração pública de bens, no ato da posse e de 
sua exoneração.
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(...)
Artigo 111 – A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, 
motivação, interesse público e eficiência.
(...)
Artigo 115 – Para a organização da administração pública direta ou 
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, ressalvadas 
as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre 
nomeação e exoneração;
(...)
V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes 
de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores 
de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, 
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”.

III – Impossibilidade de Provimento Comissionado para Cargo ou Emprego 
da Advocacia Pública

7. Conforme demonstrado anteriormente, no quadro de cargos de 
provimento em comissão estabelecido na Lei no 308, de 1o de julho de 1996, 
do Município de Paranapanema, há a previsão do cargo de Assessor Jurídico, 
criado pelo art. 1o combinado com o Anexo II do mesmo diploma normativo. 
Todavia, as atividades inerentes à advocacia pública como assessoramento, 
consultoria e representação jurídica de entidades ou órgãos públicos são 
atribuições de natureza profissional e técnica e exclusivamente reservadas 
a profissionais investidos em cargos de provimento efetivo da respectiva 
carreira mediante aprovação prévia em concurso público.

8. 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.

9. 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:
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“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 
11/91, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ART. 12, CAPUT, E §§ 1o E 2o; ART. 
13 E INCISOS I A V) – ASSESSOR JURÍDICO –-CARGO DE PROVIMENTO 
EM COMISSÃO – FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DE PROCURADOR DO 
ESTADO – USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS – PLAUSIBILIDADE 
JURÍDICA DO PEDIDO – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. – O desempenho 
das atividades de assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo 
estadual traduz prerrogativa de índole constitucional outorgada aos 
Procuradores do Estado pela Carta Federal. A Constituição da República, 
em seu art. 132, operou uma inderrogável imputação de específica e 
exclusiva atividade funcional aos membros integrantes da Advocacia 
Pública do Estado, cujo processo de investidura no cargo que exercem 
depende, sempre, de prévia aprovação em concurso público de provas 
e títulos” (STF, ADI-MC 881-ES, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 
02-08-1993, m.v., DJ 25-04-1997, p. 15.197).
“TRANSFORMAÇÃO, EM CARGOS DE CONSULTOR JURÍDICO, DE 
CARGOS OU EMPREGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO, ASSESSOR JURÍDICO, 
PROCURADOR JURÍDICO E ASSISTENTE JUDICIÁRIO-CHEFE, BEM COMO 
DE OUTROS SERVIDORES ESTÁVEIS JÁ ADMITIDOS A REPRESENTAR O 
ESTADO EM JUÍZO (PAR 2. E 4. DO ART. 310 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 
DO PARÁ). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA POR PRETERIÇÃO 
DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL). LEGITIMIDADE ATIVA E PERTINÊNCIA OBJETIVA DE AÇÃO 
RECONHECIDAS POR MAIORIA” (STF, ADI 159-PA, Tribunal Pleno, Rel. 
Min. Octavio Gallotti, 16-10-1992, m.v., DJ 02-04-1993, p. 5.611).
“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR 500, DE 10 DE MARÇO DE 2009, 
DO ESTADO DE RONDÔNIA. ERRO MATERIAL NA FORMULAÇÃO DO 
PEDIDO. PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO PARCIAL REJEITADA. 
MÉRITO. CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE 
ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. 
INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Conhece-se integralmente da ação direta 
de inconstitucionalidade se, da leitura do inteiro teor da petição inicial, se 
infere que o pedido contém manifesto erro material quanto à indicação 
da norma impugnada. 2. A atividade de assessoramento jurídico 
do Poder Executivo dos Estados é de ser exercida por procuradores 
organizados em carreira, cujo ingresso depende de concurso público de 
provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil 
em todas as suas fases, nos termos do art. 132 da Constituição Federal. 
Preceito que se destina à configuração da necessária qualificação técnica 
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e independência funcional desses especiais agentes públicos. 3. É 
inconstitucional norma estadual que autoriza a ocupante de cargo em 
comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, 
no âmbito do Poder Executivo. Precedentes. 4. Ação que se julga 
procedente” (STF, ADI 4.261-RO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, 
02-08-2010, v.u., DJe 20-08-2010, RT 901/132).
“ATO NORMATIVO – INCONSTITUCIONALIDADE. A declaração de 
inconstitucionalidade de ato normativo pressupõe conflito evidente com 
dispositivo constitucional. PROJETO DE LEI – INICIATIVA – CONSTITUIÇÃO 
DO ESTADO – INSUBSISTÊNCIA. A regra do Diploma Maior quanto à 
iniciativa do chefe do Poder Executivo para projeto a respeito de certas 
matérias não suplanta o tratamento destas últimas pela vez primeira na 
Carta do próprio Estado. PROCURADOR-GERAL DO ESTADO – ESCOLHA 
ENTRE OS INTEGRANTES DA CARREIRA. Mostra-se harmônico com a 
Constituição Federal preceito da Carta estadual prevendo a escolha do 
Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da carreira” (STF, ADI 
2.581-SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, 16-08-2007, m.v., DJe 
15-08-2008).

10. Portanto, é incompatível o provimento comissionado com a 
advocacia pública, de modo a revelar a inconstitucionalidade do cargo de 
Assessor Jurídico constante no Anexo II, da Lei no 308, de 1o de julho de 1996, 
do Município de Paranapanema. 

IV – Pedido
11. Face ao exposto, requerendo o recebimento e o processamento 

da presente ação para que, ao final, seja julgada procedente para 
declarar a inconstitucionalidade da expressão “Assessor Jurídico” 
constante no Anexo II, da Lei no 308, de 1o de julho de 1996, do Município 
de Paranapanema.

12. Requer-se ainda sejam requisitadas informações à Câmara 
Municipal e ao Prefeito Municipal de Paranapanema, bem como 
posteriormente citado o Procurador-Geral do Estado para se manifestar 
sobre os atos normativos impugnados, protestando por nova vista, 
posteriormente, para manifestação final.

Termos em que, pede deferimento.

São Paulo, 3 de junho de 2015

Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça
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Direito Processual Civil – Direito da Criança e do Adolescente – Ação de 
Guarda – Direito Intertemporal (CPC/73 e CPC/15) – Antinomia de Normas 
– Competência (Relativa/Absoluta) – Declínio de Competência – Nulidade 
dos Atos Decisórios

Larissa Buentes Frazão

Promotora de Justiça – São Paulo ______________________________________________

FEITO No 1000274-05.2015 – Foro Distrital de Ibaté
Autor: C.T.S.S. 
Ré: K.D.T. 

Manifestação do Ministério Público

Meritíssimo Juiz,
Trata-se de ação cautelar em que o genitor requereu, em face da ge-

nitora dos filhos de ambos, que lhe fosse concedida a guarda de suas filhas 
(sic). Os autos foram ajuizados no Foro Distrital de Ibaté, Estado de São Pau-
lo, em 03 de setembro de 2015, ou seja, sob a égide do CPC/73.

Baseou-se a ação no fato de, no dia 27 de março de 2015, os geni-
tores terem feito um acordo no Conselho Tutelar de Corbélia/Paraná (fl.), 
que foi homologado judicialmente em 08 de junho de 2015 (fl.), ficando es-
tabelecido que a guarda das crianças seria da mãe.

Contudo, em julho de 2015, supostamente por motivos de saúde, a 
genitora, entregou os menores ao genitor, que reside em Ibaté, sendo ela-
borado relatório de entrega pelo Conselho Tutelar de Corbélia/PR (fl.). 

Em setembro de 2015, a genitora passou a exigir que voltasse a ter 
as filhas em sua companhia. 

Por causa disso, em 03 de setembro de 2015, o pai ingressou nesse 
juízo de Ibaté com a presente ação cautelar de guarda dos filhos menores 
com pedido liminar. A carta precatória para citação da requerida foi expe-
dida no dia 23 de maio de 2016. A liminar foi concedida, conferindo a guar-
da provisória das crianças ao genitor (fl.), em 23 de maio de 2016.

Não se tem notícia da data da citação nesses autos. Contudo, o 
 comparecimento espontâneo da ré em 02 de junho de 2016 (fls.) teria su-
prido tal ausência, por força da aplicação do art. 239, § 1o, do CPC/15, apli-
cável ao caso.
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No dia 10 de setembro de 2015, a genitora ingressou no Paraná 
com uma ação cautelar de busca e apreensão dos menores (fls. – autos 
no 0002981-23.2015.8.16.0074). Citação ocorreu em 23 de setembro de 
2015 (fl.).

No dia 15 de setembro de 2015, o genitor ajuizou uma ação de 
modificação de guarda c.c. exoneração de alimentos na comarca paranaense 
em questão (fls. – autos no 0002979-61.2015.16.0074). Não se tem notícia 
de citação positiva nesse processo (fl.). Contudo, eventual falta de citação 
foi suprida pelo comparecimento espontâneo da ré em 18 de novembro 
de 2015 (fl.), diante da aplicação do art. 214, § 1o, do CPC/73, que regia o 
processo à época. 

Nos autos no 0002979-61.2015.16.0074, o juízo paranaense 
declarou continência entre as ações de busca e apreensão dos menores e 
ação de modificação de guarda (fls.).

Nos autos em trâmite em Ibaté, em 25 de maio de 2016, o autor 
pugnou pelo reconhecimento da prevenção deste Juízo (fls.), com fulcro 
no art. 59 do CPC/73.

Diante das ações relacionadas aos mesmos fatos, em 02 de junho 
de 2016, a genitora ajuizou uma exceção de incompetência absoluta nos 
presentes autos (fls.), com fulcro no art. 147 do ECA, art. 70 do Código Civil 
e art. 64, § 1o, do CPC, alegando, em suma, que a ação deveria ser proposta 
no domicílio da genitora e que as crianças residem com ela.

O autor se opôs ao conhecimento da incompetência do juízo de 
Ibaté a fls. 

Vieram os autos com vistas ao Ministério Público com atribuição no 
Foro Distrital de Ibaté/SP.

É o relatório.
Trata-se de caso a ser analisado sob dois prismas: 

a) o da lei processual no tempo, e 
b) de antinomia de 1o grau das normas.

Sob o prisma do conflito das leis processuais no tempo, deve-se 
aplicar a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais (art. 14 do CPC/15).

Segundo essa teoria, a lei nova, encontrando um processo em 
desenvolvimento, respeita a eficácia dos atos processuais já realizados e 
disciplina, a partir da sua vigência, os atos pendentes do processo.
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Por sua vez, conforme preconizam os artigos 87, da Lei no 5.869/73 
(CPC/73), e 43, da Lei no 13.105/15 (CPC em vigor), a competência é definida 
no momento da propositura da ação.

Assim, aplicando-se a referida teoria, conclui-se que, com relação à 
competência, o caso é regido pelo CPC/73, na medida em que era a legislação 
processual em vigor quando ajuizadas todas as ações tratadas no presente caso. 

Tendo em mente o regramento do CPC/73, para se definir qual dos 
juízos era o competente, deve-se analisar o conflito entre os arts. 106 e 219. 

Pelo art. 106 da Lei no 5.869/73, a doutrina sempre entendeu que a 
expressão ‘‘competência territorial’’ significa a ‘‘mesma comarca’’, ao passo 
que o art. 219 do CPC/73, que determina a prevenção pela citação válida, 
seria aplicado quando se tratasse de comarcas distintas.

No presente caso, então, aplica-se o art. 219 do CPC/73, devendo-se 
perquirir em qual dos processos houve a primeira citação válida.

Conforme o relatório, nos autos no 0002981-23.2015.8.16.0074, em 
curso em Corbélia, ação ajuizada pela genitora, a citação ocorreu em 23 de 
setembro de 2015. Já nos autos no 0002979-61.2015.16.0074, em curso em 
Corbélia, ação ajuizada pelo genitor, apesar de não se ter notícia da citação 
pessoal, a falta do ato foi suprida pelo comparecimento espontâneo da ré 
em 18 de novembro de 2015. Por fim, nos presentes autos, em curso em 
Ibaté, ação ajuizada pelo genitor, foi expedida carta precatória para citação 
da requerida no dia 23 de maio de 2016, que ainda não retornou aos autos, 
mas houve manifestação espontânea da ré em 02 de junho de 2016.

Em que pese não haver a informação do dia exato da citação da 
requerida nos presentes autos, por óbvio esta ocorreu (ou ocorrerá) depois 
da citação realizada nos autos no 0002981-23.2015.8.16.0074 (23/09/2015).

Assim, por meio da aplicação do enfoque da lei processual no 
tempo, deve-se concluir que o juízo paranaense dos autos no 0002981-
23.2015.8.16.0074 tornou-se prevento no dia 23 de setembro de 2015. 

De outro giro, sob o prisma da antinomia de 1o grau das normas, tem-
se em conflito o CPC e o ECA. 

Sabe-se que, no caso de antinomias, para se definir qual é a norma 
aplicável ao caso, são utilizados três critérios, de forma subsequente: 
hierarquia, especialidade e anterioridade. 

O CPC e o ECA são leis ordinárias de mesma hierarquia, não havendo 
uma que prevaleça sobre a outra. 

Dessa forma, passa-se ao critério seguinte, qual seja, o da 
especialidade. 
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O ECA, por ser especial com relação ao CPC, deve prevalecer no que 
tange à competência da ação. O art. 147, I, desse estatuto, define que a 
competência será definida por meio do domicílio dos pais.

O enunciado da Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, 
reza que “a competência para processar e julgar ações conexas de interesse de 
menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.

Colacionando as provas contidas nos autos, em que pese a informação 
de que o genitor tinha a guarda de fato das crianças, com relatório de entrega 
elaborado pelo Conselho Tutelar (fl.), não se pode olvidar a existência do acordo de 
que a guarda dos filhos ficaria com a mãe, sendo fato de que este foi homologado 
judicialmente, o que deve preponderar para fins de fixação de guarda. 

Conclui-se assim, atento à orientação jurisprudencial e ao art. 147 do 
ECA, que a competência para processamento das demandas em questão é 
do juízo paranaense, visto que a guarda das crianças é da mãe, pois o acordo 
que assim definiu tem amparo judicial.

Logo, sob o enfoque da antinomia das normas, também seria juízo 
paranaense o competente para processar e julgar a presente ação.

É de verificar, por fim, que as manifestações de ambas as partes dos 
presentes autos acerca da eventual incompetência (relativa, pois territorial) 
do juízo ocorreram sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Portanto, 
esse diploma legal deverá reger a impugnação quanto à competência, diante 
da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais.

Sobre a incompetência ser relativa, expõe-se a seguinte decisão:

“AÇÃO DE ADOÇÃO – DESISTÊNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO VISANDO A DECLARAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E A 
DECRETAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO DA CRIANÇA – IMPOSSIBILIDADE 
– APELAÇÃO IMPROVIDA. A competência referida no art. 147 do ECA é 
territorial, de natureza relativa, e por isso o juiz não pode recusá-la de 
ofício, a teor do que dispõe a Súmula 33 do STJ. É descabida a pretensão 
de ver reconhecida a incompetência do juízo e, ao mesmo tempo, 
pleitear que o mesmo juízo defira a liminar de busca e apreensão da 
criança.” (TJPR, Apelação Cível no 166.428-2, 7a C. Civ., Rel. Mendonça 
de Anunciação, j. 11/10/2005 – grifo nosso).

Interessante notar que por se tratar de incompetência relativa, a 
forma processual correta para argui-la seria na contestação, por meio de 
preliminar (art. 337, II, CPC/15), sob pena de preclusão, com a consequente 
prorrogação da competência. 
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Entretanto, o prazo para contestação ainda não teria começado a 
fluir, em virtude do disposto no parágrafo 1o do art. 239 do CPC/15 – “o 
comparecimento espontâneo do réu (...) supre a falta (...) da citação, fluindo 
a partir desta data o prazo para apresentação de contestação (...)”. 

Apesar de a ré nominar a peça de fls. 51/57 de “exceção de 
incompetência”, esta figura foi eliminada do CPC/15. Trata-se, na verdade, de 
mera petição, em que postulado o reconhecimento da incompetência do juízo.

Deve-se ter como válida a manifestação acerca da incompetência 
relativa pelo réu, mesmo que não tenha sido apresentada como preliminar 
da contestação e sim por meio de mera petição, em virtude do disposto no 
art. 218, § 4o, do CPC/15, em aplicação analógica, bem como do princípio da 
instrumentalidade das formas, materializado no art. 277 do CPC/15. 

De outro lado, inviável qualquer manifestação do autor no sentido de 
reconhecer a incompetência do juízo de Ibaté por se tratar de incompetência relativa. 

Nesse sentido ensinam os mestres NELSON NERY JUNIOR e ROSA 
MARIA DE ANDRADE NERY, em sua célebre obra Código de Processo Civil 
Comentado, 16. ed., p. 395: 

“Somente ao réu é dada a legitimidade para arguir a incompetência 
relativa por meio de preliminar de contestação. O autor, quando 
ajuizou a ação, já optou pelo foro, não sendo a ele lícito proceder a 
nenhuma alteração nesse sentido. (...)”

Há, contudo, quem sustente que se trataria de competência absoluta, como 
se vê no julgado abaixo, precedente para a elaboração da Súmula 383 do STJ: 

“No mérito, a narrativa constante da inicial da ação de guarda 
revela que o casal tinha residência permanente em Santa Bárbara, 
MG, tendo a cônjuge virago, algum tempo depois, se submetido a 
concurso público e transferido residência para Itabirinha, na mesma 
unidade federada, quando os filhos, que ficaram com o pai até janeiro 
de 2006, a acompanharam, ali permanecendo até dezembro de 2007, 
quando foram visitar o genitor em férias escolares. Em 21.01.2008, 
nova transferência em razão do trabalho levou a mãe a fixar residência 
no município espírito-santense. Os órgãos judiciais mencionados 
inequivocamente praticaram atos de processamento das ações, o 
primeiro expressamente declarando sua competência ao insurgir-se 
contra o cumprimento de carta precatória oriunda do órgão judicial 
capixaba, bem como por haver determinado a elaboração de estudo 
social e a oitiva do Ministério Público [...], e o segundo, deferindo 
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liminar para busca e apreensão dos menores [...]. O entendimento 
hoje assentado é o de que, na hipótese, a competência é absoluta e 
pertence ao Juízo do local de residência de quem exerce a guarda. [...] 
inexistindo controvérsia entre as partes a respeito de que a guarda 
de fato era exercida pela mãe, deve prevalecer o foro do local onde 
esta decidir fixar residência, na espécie em comento da cidade de São 
Gabriel da Palha, ES. Esse, como frisado, é o posicionamento adotado 
pela jurisprudência deste Tribunal que, em atenção ao art. 147, I, da 
Lei n. 8.069/1990, entende cuidar-se de competência absoluta, afeta 
ao Juízo do local onde regularmente exercida a guarda, posto que 
inexistente ação anterior que defina de modo diverso.” (AgRg no CC 
94250 MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado em 11/06/2008, DJe 22/08/2008 – grifo nosso). 

Em que pese o fato de o julgado reconhecer a competência absoluta do 
juízo diante do art. 147, do ECA, a decisão há de ser lida por inteiro. Ela mesmo 
determina que a guarda de fato deverá servir de norte para estabelecer a 
competência do juízo se inexistir ação anterior que defina de modo diverso. 

Ocorre que, no presente caso, em 08 de junho de 2015, ou seja, 
antes da interposição de qualquer das ações envolvidas nesses autos, antes 
mesmo de haver a inversão da guarda de fato (em julho de 2015), houve 
homologação judicial do acordo (fl.).

Em assim sendo, houve a fixação da competência das futuras ações 
afetas a esse caso perante a comarca de Corbélia. 

Ainda que se entenda possível a alteração da guarda fixada 
judicialmente pela guarda de fato, não se pode reconhecer que meros dois 
meses (de julho, quando as crianças foram entregues ao genitor, a setembro, 
quando ajuizada a primeira das ações) teriam o condão de inverter a 
competência determinada pelo Juízo com amparo em dispositivo legal 
expresso (art. 147 do ECA).

Por todos os argumentos expostos, manifesto-me pelo reconhecimento 
da incompetência do juízo de Ibaté para processar e julgar a presente causa 
(art. 337, II, c.c. 277, ambos do CPC/15), reconhecendo-se como nulos os atos 
decisórios até então proferidos (art. 64, § 4o, CPC/15) e remetendo-se os autos 
à comarca de Corbélia/PR (art. 64, § 3o, CPC/15).

Ibaté, 21 de junho de 2016

Larissa Buentes Frazão, Promotora de Justiça
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Infância e Juventude – Adolescente infrator portador de transtorno 
mental – Liberação compulsória aos 21 (vinte e um) anos que não atende 
à necessidade de tratamento adequado e à proteção social – Pretendida 
aplicação de medida de segurança inclusive após os 21 (vinte e um) anos que 
esbarra em Lacuna involuntária da lei, a recomendar o aprimoramento 
legislativo. Necessidade de propositura de ação civil pública com vistas 
à internação compulsória fundada na Lei no 10.216/2001 – Prejuízo à 
eficiência e efetividade do sistema de justiça e à tutela aos bens jurídicos 
implicados – Proposta legislativa apresentada pela equipe de Procuradores 
de Justiça da Câmara Especial da Infância e Juventude, embasada em 
consistente motivação, tendente à resolução da problemática.

Luis Fernando de Moraes Manzano
Promotor de Justiça – Assessor Jurídico – SP __________________________________ 

Protocolado no 55.797/15 (no CAO 1474/15)
No MP 65.0689.0001474/15-0

Representantes: equipe de Procuradores de Justiça que oficia perante a Câmara 
Especial da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Objeto: proposta de alteração do ECA (Lei no 8.069/1990) que assegura a in-
ternação psiquiátrica ou o tratamento ambulatorial ao adolescente infrator 
portador de transtorno mental inclusive após os 21 (vinte e um) anos, sem 
necessidade de propositura de ação civil pública com vistas à internação com-
pulsória baseada na Lei no 10.216/2001

Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral de Justiça,

Trata-se de proposta de alteração legislativa elaborada pela equipe de 
Procuradores de Justiça em exercício na Câmara Especial da Infância e Juven-
tude do Tribunal de Justiça de São Paulo, visando à regulamentação da prote-
ção aos adolescentes infratores portadores de transtorno mental.

A preocupação externada pelos dignos Membros do Ministério Público 
do Estado de São Paulo circunscreve-se à liberação compulsória aos 21 (vin-
te e um) anos de adolescentes infratores portadores de transtornos mentais, 
autores de atos infracionais graves, determinada pelo art. 121, § 5o, da Lei no 
8.069/1990, que impõe a necessidade de ajuizamento de ação civil pública 
com vistas à internação compulsória do portador de transtorno mental fun-
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dada no art. 9o da Lei no 10.216/2001, por falta de previsão legal para o en-
frentamento mais eficiente e efetivo da questão, que envolve a dispensa de 
um tratamento de saúde adequado, a proteção do adolescente portador de 
transtorno mental, a tutela social, a eficiência e a efetividade do sistema de 
justiça enfim.

A proposta consiste em alteração do art. 104 do ECA, para lhe acres-
centar parágrafos, com a seguinte redação (fls. 08/10):

“Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de 18 (dezoito) 
anos, sujeitos às medidas previstas nesta lei. (redação atual – sem 
modificação)
§ 1o É isento de medida socioeducativa o adolescente que, acometido de 

transtorno mental (termo técnico previsto na Lei no 10.216/2001), 
ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de 
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 
com esse entendimento. Neste caso, o juiz determinará sua in-
ternação para tratamento psiquiátrico.

§ 2o A medida socioeducativa poderá ser substituída por internação 
hospitalar ou regime ambulatorial se o adolescente, em virtude 
de transtorno mental, não era inteiramente capaz de entender 
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este 
entendimento (idem, adaptado ao parágrafo único do art. 26).

§ 3o Se o fato previsto como ato infracional não for praticado median-
te violência ou grave ameaça, poderá o juiz substituir a medida 
de internação por tratamento ambulatorial (texto adaptado ao 
do art. 26, “caput”, c.c. o art. 97, “caput”, do CP).

§ 4o A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo inde-
terminado, perdurando enquanto não for averiguada a cessação 
da causa determinante da medida, mediante perícia médica a ser 
realizada periodicamente a cada 06 (seis) meses.

§ 5o A desinternação, ou a liberação, será sempre condicional, deven-
do ser restabelecida a situação anterior se o adolescente praticar 
fato indicativo de persistência da causa determinante da medida.

§ 6o Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz de-
terminar a internação do adolescente, se essa providência for 
necessária a fim de garantir e proteger sua saúde mental (idem, 
§ 4o, do art. 97 do CP).

§ 7o O internado será recolhido a estabelecimento dotado de carac-
terísticas hospitalares e será submetido a tratamento obedecen-
do rigorosamente aos princípios estabelecidos na Lei no 10.216, 
de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos 
das pessoas portadoras de transtornos mentais.
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§ 8o A internação será compulsória, determinada mediante decisão 
judicial  fundamentada, mediante laudo médico circunstanciado 
que caracterize os seus motivos, que levará em conta as condi-
ções de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do 
paciente, dos demais internados e funcionários, e só será indi-
cada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insu-
ficientes (art. 4o c.c. o art. 6o, “caput” e parágrafo único, inciso 
III, c.c. o art 9o, todos da Lei no 10.216/01).

§ 9o Se o adolescente completar 21 (vinte e um) anos sem que te-
nha sido declarada a cessação dos motivos que determinaram a 
sua internação psiquiátrica ou tratamento ambulatorial, passa-
rá à jurisdição do Juízo Cível competente, nos termos da Lei no 
10.216/2001.

§ 10. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente 
à data do fato (redação atual do parágrafo único do art. 104 do ECA).”.

Ao opinar pelo acolhimento integral da proposta, a DDª Promotora de 
Justiça Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventu-
de assim se pronunciou (fls. 16/17):

“(...) verifica-se que a sugestão apresentada objetiva suprir lacuna 
legal, de forma que as hipóteses de inimputabilidade de adolescentes 
sejam descritas, com expressa previsão dos encaminhamentos possí-
veis, com ou sem a aplicação de medida socioeducativa, mas median-
te acompanhamento pela Vara da Infância e Juventude, durante o pe-
ríodo de tratamento de saúde mental.

Verifica-se, ainda, que a proposta apresentada é completa ao en-
frentar o advento dos 21 anos de idade, em caso de prática de ato in-
fracional praticado mediante violência e grave ameaça, cuja periculo-
sidade não cessou após o advento dos 21 anos de idade, já que esta 
hipótese ensejará a necessidade de acompanhamento do Juízo Cível 
competente (sugestão prevista no parágrafo 9o), nos termos do dispos-
to no art. 65 da Lei no 12.594/12.

Tendo em vista que o que importa é a proteção integral do ado-
lescente e considerando que o sistema de justiça busca cercar-se de ca-
pacidade técnica, protetiva e sociopedagógica para o atendimento do 
adolescente, é certo que o atendimento médico adequado busca ado-
tar, sempre que possível, o rompimento do ciclo de violência, atenden-
do-se às necessidades básicas e individualizadas daqueles em conflito 
com a lei, através da elaboração de Plano Individual de Atendimento 
(art. 52 da Lei no 12.594/12), que lhe possibilite atendimento multidis-
ciplinar e multissetorial (art. 64 da Lei no 12.592/12).” 
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No apenso, o DD. Promotor de Justiça Coordenador do Centro de Apoio 
Operacional Cível e da Tutela Coletiva à época diligenciou a juntada dos pro-
jetos de lei em tramitação pelo Congresso Nacional atinentes à matéria.

O PL 1052/2011, de autoria do Deputado Dr. Ubiali, do PSB/SP contém 
a seguinte redação.

“Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente – para ampliar o prazo de internação do adoles-
cente infrator, estabelecer a possibilidade de aplicação de medidas de 
segurança, e dá outras providências.

Art. 1o Esta Lei altera os arts. 104, 112, 121 e 122, e acrescenta o art. 
125-A, todos da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 2o O art. 104 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigo-
rar acrescido do § 1o, transformando-se o parágrafo único em § 2o, com a se-
guinte redação:

“Art. 104. ................................................................................................
§ 1o O adolescente que praticar ato infracional será obrigatoriamente sub-

metido a exame psiquiátrico e a testes projetivos de personalidade, a serem reali-
zados por equipe interprofissional composta por médicos psiquiatras e psicólogos.

§ 2o Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adoles-
cente à data do fato.” (NR).

Art. 3o O art. 112 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigo-
rar acrescido do inciso VIII, e dos parágrafos 4o e 5o, com a seguinte redação:

Art. 112. ..................................................................................................
I – (...)
II – (...)
III – (...)
IV – (...)
V – (...)
VI – (...)
VII – (...)
VIII – medida de segurança. (NR).
§ 1o (...)
§ 2o (...)
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§ 3o (...)
§ 4o Verifica-se a reincidência quando o adolescente comete novo ato infra-

cional, depois de transitar em julgado a sentença que aplicar medida de internação.
§ 5o Para efeito de reincidência não prevalece a sentença anterior, que impôs 

medida de internação, se entre a data do cumprimento da medida e o ato infracio-
nal posterior tiver transcorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos.” (NR).

Art. 4o O art. 114, da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigo-
rar com a seguinte redação:

“Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos I, II, III, IV, V, VI e VIII 
do art. 112 pressupõe a existência de provas suficientes de autoria e da materiali-
dade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127.” (NR)

Art. 5o Os parágrafos 3o, 5o e 6o do art. 121 da Lei no 8.069, de 13 de ju-
lho de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 121. ................................................................................................
§ 1o (...)
§ 2o (...)
§ 3o Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excede-

rá a quatro anos.
§ 4o (...)
§ 5o Em caso de reincidência, o período máximo de internação a que 

alude o § 3o deste artigo será duplicado.
§ 6o Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autoriza-

ção judicial, após a oitiva do representante do Ministério Público e de junta 
específica de avaliação da Infância e da Juventude, composta por assistente 
social, psicólogo e psiquiatra.” (NR).

Art. 6o O art. 122 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1999, Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, passa a vigorar acrescido do § 3o com a seguinte redação:

“Art. 122. ................................................................................................
I – (...)
II – (...)
III – (...)
§ 1o (...)
§ 2o (...)
§ 3o Na hipótese do inciso I deste artigo, se o resultado for a morte da 

vítima ou a ocorrência de lesão corporal de natureza grave, o prazo máximo 
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de internação previsto no art. 121, § 3o desta Lei, será aumentado de 1 (um) 
a 2/3 (dois terços).” (NR).

Art. 7o A Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescida 
da Seção VIII, intitulada “Das Medidas de Segurança”, ao Capítulo IV, do Títu-
lo III, do Livro II (Parte Especial), com a seguinte redação:

Seção VIII
Das Medidas de Segurança

“Art. 125-A. O adolescente que ao cometer ato infracional demons-
tre, mediante perícia psiquiátrica realizada por junta médica, especifica-
mente designada para esse fim, ser portador de doença mental grave, po-
derá ser submetido às seguintes medidas de segurança:

I – internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, 
à falta, em outro estabelecimento adequado;

II – sujeição a tratamento ambulatorial.
§ 1o A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo in-

determinado, subsistindo enquanto não for averiguada, mediante perícia 
médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo de duração será 
de 1 (um) a 2 (dois) anos.

§ 2o A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado 
e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determi-
nar a autoridade judicial.

§ 3o A desinternação, ou liberação do adolescente, será sempre con-
dicional devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes 
do decurso de 1 (um) ano, pratica fato indicativo da persistência de sua 
periculosidade.

§ 4o Poderá o juiz, em qualquer fase do tratamento ambulatorial, 
determinar a internação do adolescente, se essa providência for neces-
sária para fins curativos.

§ 5o É direito do adolescente, submetido a medida de segurança de 
internação, ser obrigatoriamente recolhido a estabelecimento dotado de 
características hospitalares, onde receberá tratamento adequado ao seu 
transtorno psíquico.

§ 6o A medida de segurança só poderá ser aplicada quando tratar-se 
de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça a pes-
soa.” (NR).
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Art. 8o Revoga-se o parágrafo 5o, do art. 121, da Lei no 8.069, de 13 de 
julho de 1990.

“Art. 9 o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

O PL 348/2011, de autoria do Deputado Hugo Leal, do PSC-RJ, por sua 
vez, contempla a seguinte redação (fls. 24/26 do apenso):

“Cria dispositivos na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, 
para dispor sobre antecedentes, tratamento ambulatorial, internação em 
estabelecimento de tratamento psiquiátrico e responsabilidade do Estado 
para adequar as entidades de atendimento, públicas ou privadas, às diretrizes 
e normas deste Estatuto.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta Lei tem por finalidade criar dispositivos na Lei no 8.069, de 13 

de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do  Adolescente e dá 
outras providências, para dispor sobre antecedentes, tratamento  ambulatorial, 
internação em estabelecimento de tratamento psiquiátrico e responsabilida-
de do Estado para adequar as entidades de atendimento, públicas ou priva-
das, às diretrizes e normas deste Estatuto.

Art. 2o A Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente – passa a vigorar acrescida de um art. 103-A, de uma Seção 
V-A, de um art. 119-A, de uma Seção VIII, de um art. 125-A e de um art. 259-
A, com as redações a seguir:

“Art. 103-A. A prática de ato infracional pelo adolescente, com 16 (dezes-
seis) anos ou mais, será considerada como antecedentes, para fins de fixação 
da pena base de ilícitos por ele praticados quando maior de 18 (dezoito) anos.”

“Seção V-A Do Tratamento Ambulatorial

Art. 119-A. O tratamento ambulatorial será aplicado ao adolescente por-
tador de transtorno mental não perigoso, assim entendido aquele que não 
expõe a sociedade e o próprio adolescente a situação de risco. 

Parágrafo único. O tratamento ambulatorial subsistirá o tempo neces-
sário à plena formação psíquica do adolescente.”
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“Seção VIII – Da Internação em Estabelecimento de Tratamento Psiquiátrico

Art. 125-A. A internação em estabelecimento de tratamento psiquiátri-
co será destinada aos adolescentes com transtorno mental grave, que colo-
quem em risco a sociedade ou a si próprio e subsistirá enquanto não for ave-
riguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade.

§ 1o A perícia médica para constatação da cessação da periculosidade será 
realizada a qualquer tempo por determinação da autoridade judicial, de ofício 
ou a requerimento do Ministério Público ou do defensor do adolescente infrator.

§ 2o A desinternação será sempre condicional, devendo ser restabele-
cida a situação anterior se o adolescente, antes do decurso de um ano, pra-
ticar fato indicativo da persistência de sua periculosidade e, mediante perí-
cia médica, for constatado o retorno do transtorno mental grave e perigoso.

§ 3o Toda perícia médica realizada para os fins previstos neste arti-
go deverá ser subscrita por, no mínimo, dois peritos.”

“Art. 259-A. Os Estados, no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data 
de vigência desta lei, ressalvado o disposto no § 4º abaixo, deverão, obri-
gatoriamente, adequar as entidades de atendimento, públicas ou priva-
das, às diretrizes e normas deste Estatuto.

§ 1o Aplica-se as disposições constantes do caput aos Municípios 
que possuam entidades de atendimento próprias, públicas ou privadas.

§ 2o O não atendimento às determinações deste artigo caracteriza-
rá improbidade administrativa por parte do responsável pelo ato omissi-
vo, cujos fatos serão apurados nos moldes previstos na Lei no 8.429, de 2 
de junho de 1992.

§ 3o Caberá ao Ministério Público da Infância e da Juventude a fiscalização 
quanto ao cumprimento do prazo estabelecido neste artigo, com auxílio dos Con-
selhos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar de cada Município.

§ 4o Aplica-se as disposições deste artigo às entidades de atendi-
mento em construção ou que vierem a ser construídas após o início de 
vigência desta lei.”.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
Os dois projetos de lei foram apensados ao PL 7.197/2002, do Senado 

Federal, que “acrescenta §§ aos arts. 104 e 105 da Lei nº 8.069, de 13 de  julho 
de 1990, para permitir a aplicação de medidas sócio-educativas aos  infratores 
que atingirem a maioridade penal” e se encontram na Comissão Especial des-
de 13/06/2013 (fls. 57/62).
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É a síntese do necessário.

A Exposição de Motivos à proposta apresentada bem justificou a premen-
te necessidade do aprimoramento legislativo, nos seguintes termos (fls. 07/08):

“EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Considerando que o ato infracional pode ser praticado por adolescente aco-
metido de transtorno mental de que trata a Lei no 10.216, de 6 de abril de 2001, 
que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento.

Considerando que o ECA não dispôs sobre a proteção das pessoas portadoras 
de transtornos mentais nem especificou o modelo assistencial em saúde mental.

Considerando que os Juízes da Infância e Juventude aplicam medidas so-
cioeducativas aos adolescentes portadores de transtornos mentais nas condi-
ções acima mencionadas, quando deveriam submetê-los tão somente a trata-
mento médico psiquiátrico em regime de internação hospitalar ou de atendi-
mento ambulatorial.

Considerando que nos casos referentes a atos infracionais praticados me-
diante violência e grave ameaça com imposição da medida de internação, os Pro-
motores de Justiça com atribuição no Departamento de Execuções da Infância 
e Juventude – DEIJ (devido à falta de previsão no ECA do instituto da medida de 
segurança), têm promovido ação e obtido a interdição de adolescentes que, ao 
completarem 21 anos de idade, não têm cessada a periculosidade, mediante com-
provação através de laudo psiquiátrico, conseguindo, assim, mantê-los custodia-
dos para o devido tratamento através de decisão judicial, mas que eventualmen-
te pode ser cassada pela Instância Superior em virtude do disposto no art. 121, 
§ 5o, do ECA: “A liberação será compulsória aos 21 (vinte e um) anos de idade.”.

Considerando que nestes casos, os magistrados têm se utilizado do siste-
ma do duplo binário, ou seja, impõe aos adolescentes o cumprimento inicial da 
medida socioeducativa de internação e, após seu término, os mantêm custodia-
dos, por decisão judicial, para que se submetam a tratamento psiquiátrico, por 
tempo indeterminado, em afronta ao sistema vicariante consagrado na reforma 
da parte geral do Código Penal (1984). Vale dizer que a situação jurídica impingi-
da aos adolescentes nesses casos é mais severa do que aquela conferida aos im-
putáveis nas mesmas circunstâncias pelo Código Penal.

Considerando que há necessidade de regulamentar legalmente a situação 
fática apresentada, visando a garantir a prevalência do melhor interesse dos ado-
lescentes autores de atos infracionais.”
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Às percucientes razões apresentadas pela equipe de Procuradores de 
Justiça adere a justificação do PL 1052/2011, de autoria do Deputado Dr. Ubia-
li, do PSB-SP, da qual se extrai o seguinte trecho, pertinente à matéria ora tra-
tada (fls. 16/19 do apenso):

“(...) existem adolescentes infratores que não dispõem de recursos 
 internos aptos à assimilação eficaz do processo socializador e, por isso, a es-
tes adolescentes estão vocacionadas as medidas de segurança. São os infra-
tores com retardo mental (de alta periculosidade), de alguns casos graves de 
psicóticos (que não respondem satisfatoriamente à medicação) e, especial-
mente, os psicopatas portadores de transtorno da personalidade antissocial, 
dentre outros casos de moléstias mentais que impeçam a assimilação do pro-
cesso socializador.

Os casos de retardo mental e psicose grave, por serem mais óbvios ao co-
nhecimento científico e até aos leigos, são identificados com maior  facilidade. 
De outro lado, os psicopatas apenas são identificados, de forma inequívoca, 
mediante perícias médico-psiquiátricas e testes projetivos de personalidade 
realizados por profissionais especializados e devidamente habilitados. Por 
esta razão, são mais perigosos e preocupantes, pois são pessoas dotadas de 
inteligência normal ou até elevada e que, na maioria dos casos, também são 
articuladas, sedutoras, dissimuladas etc., entretanto, são desprovidas de afe-
tividade, remorso, ou sentimento de culpa. São indivíduos que não possuem 
empatia ou sensibilidade ao sofrimento alheio, com a característica essen-
cial de um padrão invasivo de desrespeito e violação dos direitos alheios, que 
se inicia na infância ou começo da adolescência e persiste na idade adulta.

Deixando de lado os termos técnicos e as explicações científicas, pró-
prios dos profissionais da área, pois o que pretendemos aqui é apenas dar 
uma clara noção do problema, propomos a inserção de medidas de  segurança 
no texto do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que sejam aplicadas 
aos indivíduos que não disponham de mecanismo interno de freios inibitó-
rios, que possibilitem a contenção da própria vontade no cometimento de 
atos infracionais, pois é certo que a capacidade de discernimento e assimila-
ção do adolescente infrator é pressuposto lógico para a aplicação da medi-
da socioeducativa.

Por fim, propomos a extinção do limite de 21 (vinte e um) anos para 
a liberação compulsória do adolescente infrator submetido a medida so-
cioeducativa de internação. De fato, não assiste razão ao limite de idade 
imposto pelo § 5o do art. 121 do Estatuto, pois a medida deve perdurar en-
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quanto necessária for à educação e socialização do adolescente, de modo 
que ele apenas deverá ser liberado compulsoriamente quando demonstrar 
aptidão ao convívio social, observado, é claro, o prazo limite de internação 
de cinco anos.”

A justificação do PL 348/2011, de autoria do Deputado Hugo Leal, do 
PSC-RJ, também enfatiza a importância do aperfeiçoamento do Estatuto, para 
disciplinar o tratamento adequado ao adolescente portador de transtorno 
mental que comete ato infracional grave que coloque em risco a sociedade 
e a si próprio, pelo período necessário à cessação e sua periculosidade, afe-
rida por perícia médica (fls. 26/27 do apenso).

Às irretorquíveis justificações da proposta e dos projetos de lei acres-
centam-se as que seguem.

A necessidade de propositura de duas ações (a representação e a ação 
civil pública), com vistas à obtenção do mesmo resultado (internação compul-
sória), perante juízos distintos (Vara da Infância e da Juventude e Vara Cível), 
pelo mesmo fundamento de fato – adolescente infrator portador de transtor-
no mental que pratica ato infracional com violência ou grave ameaça à pes-
soa – evidencia a ineficiência do atual modelo.

Ademais, o sistema vigente abre ensanchas à solução de  descontinuidade 
entre a liberação compulsória (ECA, art. 121, § 5o) e a internação compulsó-
ria (art. 9o da Lei no 10.216, de 6 de abril de 2001), deixando a descoberto os 
bens jurídicos implicados, no interstício entre uma medida e outra.

Vários são os bens jurídicos implicados, notadamente a efetividade e a 
eficiência do sistema de justiça e da assistência e proteção integral ao ado-
lescente infrator; a tutela social a bens jurídicos penalmente tutelados; a saú-
de do adolescente portador de transtorno mental que pratica ato infracional 
grave, a recomendar o premente aperfeiçoamento legislativo, de que cuida 
a presente representação.

A Lei no 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que instituiu o SINASE (Siste-
ma Nacional de Atendimento Socioeducativo), não resolveu a problemática, 
na medida em que os arts. 64 e 65 que tratam do atendimento a  adolescente 
com transtorno mental e com dependência de álcool e de substância psico-
ativa limitaram-se a dispor que o tratamento a que se submeterá o adoles-
cente deverá observar o previsto na Lei no 10.216, de 6 de abril de 2001, que 
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, prescrevendo 
que, nessas hipóteses, enquanto não cessada a jurisdição da Infância e juven-
tude, a autoridade judiciária poderá remeter cópia dos autos ao Ministério 
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Público para eventual propositura de interdição e outras providências perti-
nentes, como já vem ocorrendo.

Portanto, não resta dúvida quanto à imperiosa necessidade do aprimo-
ramento legislativo, de molde a propiciar ao adolescente infrator portador de 
transtornos mentais um tratamento de saúde adequado e, por outro lado, 
proteção à sociedade, tudo a revelar a extrema pertinência da iniciativa da 
equipe de Procuradores de Justiça da Câmara Especial.

Resta saber se a proposta apresentada, no cotejo com os projetos de lei em 
tramitação, se mostra mais adequada e, por outro lado, a estratégia política mais 
acertada (apresentação de um novo projeto de lei ou adesão aos projetos de lei 
que já se encontram em tramitação no Congresso Nacional).

No dia 14/07/2015 o Plenário do Senado Federal aprovou o PLS 333/2015, 
de autoria do senador José Serra (PSDB-SP), aumentando para até 10 (dez) anos o 
prazo máximo da medida socioeducativa de internação de adolescentes que pra-
tiquem, mediante violência ou grave ameaça, conduta prevista na Lei dos Crimes 
Hediondos (Lei no 8.072/90), e também, prescrevendo a excepcional possibilidade 
de, diagnosticada doença mental, o juiz extinguir a medida socioeducativa, ouvi-
dos o defensor e o Ministério Público, e determinar o tratamento ambulatorial ou 
 internação compulsória, nos termos da Lei no 10.216, de 6 de abril de 2001, por pra-
zo indeterminado, sujeito a reavaliação a cada 06 (seis) meses, que poderá ser de-
terminada de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou defensor (art. 2o).

Talvez seja pertinente ainda lembrar que a Câmara dos Deputados apro-
vou em 1o turno a PEC 171-A/1993, que altera a redação do art. 228 da Cons-
tituição Federal, para prescrever a maioridade penal aos 16 (dezesseis) anos, 
embora o tema, relacionado à infância e juventude, não diga respeito à ques-
tão ora versada, do portador de transtorno mental.

Os três projetos de lei depõem contra a compulsoriedade da liberação aos 
21 (vinte e um) anos na hipótese de aplicação de medidas de segurança.

A adoção analógica do modelo penal se revela adequada, pois, a des-
peito de alguma flutuância doutrinária e jurisprudencial, as medidas de segu-
rança previstas no CP têm caráter inegavelmente terapêutico ou curativo, e 
não sancionatório ou aflitivo, pelo que sua aplicação ao adolescente infrator 
se harmoniza aos princípios da assistência e da proteção integral.

Sem embargo, a triste realidade nos hospitais de custódia e  tratamento 
psiquiátrico e a inexistência de unidades hospitalares adequadas a  recepcionar 
adolescentes infratores portadores de transtornos mentais e dependentes 
têm levado a questionar a necessidade de se estabelecer, em lei, um prazo 
máximo de internação, a fim de evitar que a distorção entre o dever-ser e o 
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ser, isto é, entre a ideia concebida pelo legislador e sua implementação prá-
tica possa acarretar um mal ainda maior que o do paradigma atual.

Tanto as iniciativas legislativas da Câmara dos Deputados quanto a 
proposta do Senado Federal (PLS 333/2015, de autoria do Senador José 
Serra, remetido à Câmara dos Deputados) atendem a contento a legítima 
preocupação da equipe de Procuradores de Justiça, na medida em que 
todas elas prescrevem a possibilidade de aplicação, pelo juiz da infância 
e juventude, de medidas de segurança ao adolescente infrator portador 
de transtorno mental, por prazo indeterminado, não limitado à liberação 
compulsória aos 21 (vinte e um anos) do art. 121, § 5o, do ECA.

O PLS 333/2015, do Senado Federal, é mais atual, porque se propõe 
a harmonizar a questão às diretrizes instituídas pela Lei no 12.594, de 18 
de janeiro de 2012, acrescendo ao art. 64 os §§ 9o e 10, de seguinte teor:

“Art. 2o O art. 64 da Lei no 12.594, de 18 de janeiro de 2012, passa 
a vigorar acrescido dos seguintes §§ 9o e 10:

“Art. 64. .................................................................................................
§ 9o Excepcionalmente, se diagnosticada doença mental, o juiz po-

derá extinguir a medida socioeducativa, ouvidos o defensor e o Ministério 
Público, e determinar o tratamento ambulatorial ou a internação compul-
sória, nos termos da Lei no 10.216, de 6 de abril de 2001.

§ 10. A internação compulsória será por prazo indeterminado, sujei-
to a reavaliação a cada seis meses, que poderá ser determinada de ofício 
ou a requerimento do Ministério Público ou defensor.” (NR).

As três proposições legislativas, embora já estejam em estágio rela-
tivamente avançado do processo legislativo, tendo sido apensadas as duas 
primeiras, não tratam exclusivamente da questão do adolescente infrator 
portador de transtornos mentais, da aplicação de medidas de segurança 
e da revogação da liberação compulsória aos 21 (vinte e um) anos nes-
sas hipóteses, o que pode causar algum embaraço em sua tramitação, a 
recomendar a apresentação de um novo projeto de lei específico sobre a 
matéria, nos moldes do que foi exposto pela Equipe.

Expostas a proposta e os projetos de lei em andamento, somadas 
as respectivas justificações e feitas as considerações anteriores, a este 
trabalho resta apenas unir todos esses esforços, e formatá-los, nos mol-
des seguintes.

“Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente – para estabelecer a possibilidade de aplicação de medidas 
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de segurança a adolescentes infratores portadores de transtornos mentais, 
e dá outras providências.

Art. 1o Esta Lei altera os arts. 104 e 112, e acrescenta o art. 259-A, to-
dos da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

Art. 2o O art. 104 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigo-
rar acrescido dos seguintes parágrafos:

“Art. 104. ................................................................................................
§ 1o Aplica-se a medida de segurança de internação ao adolescente que, em 

razão de transtorno mental, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente 
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com 
esse entendimento, se o ato infracional for praticado com violência ou grave ame-
aça à pessoa.

§ 2o Aplica-se a medida de segurança de tratamento ambulatorial ao adoles-
cente que, em razão de transtorno mental, ao tempo da ação ou da omissão, era 
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento, se o ato infracional for praticado sem violência ou 
grave ameaça à pessoa.

§ 3o A medida socioeducativa aplicada poderá ser substituída, conforme a 
gravidade do ato infracional, por internação ou tratamento ambulatorial se o ado-
lescente, em virtude de transtorno mental, não era inteiramente capaz de enten-
der o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento.

§ 4o As medidas de segurança serão cumpridas em hospital de custódia e in-
ternação psiquiátrica ou estabelecimento hospitalar congênere, destinados a ado-
lescentes infratores, observando-se os princípios estabelecidos na Lei no 10.216, 
de 6 de abril de 2001.

§ 5o A internação e o tratamento ambulatorial serão fixados pelo prazo mí-
nimo de 6 (seis) meses, por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for 
averiguada a cessação da causa determinante da medida, mediante perícia médi-
ca a ser realizada periodicamente a cada 6 (seis) meses, ouvidos o Ministério Pú-
blico e a Defensoria Pública.

§ 6o A desinternação e a liberação serão sempre condicionais, devendo ser 
restabelecidas se o adolescente praticar ato infracional indicativo de persistência 
da causa determinante da medida.

§ 7o Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz, de ofício 
ou mediante requerimento do Ministério Público ou da Defensoria Pública, deter-
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minar a internação do adolescente, se essa providência for necessária a fim de ga-
rantir e proteger sua saúde mental.

§ 8o A internação será compulsória, determinada mediante decisão judicial 
fundamentada, mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus mo-
tivos, que levará em conta as condições de segurança do  estabelecimento, quanto 
à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários, e só será indica-
da quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (art. 4o c.c. o 
art. 6o, “caput” e parágrafo único, inciso III, c.c. o art. 9o, todos da Lei no 10.216/01).

§ 9o Se o adolescente completar 21 (vinte e um) anos sem que tenha sido de-
clarada a cessação dos motivos que determinaram a internação psiquiátrica ou o 
tratamento ambulatorial, ordenar-se-á a extração de cópia dos autos e a remessa ao 
Juízo Cível competente, para que o prosseguimento da internação compulsória nos 
termos da Lei no 10.216/01, sem necessidade de propositura de nova ação judicial.

§ 10. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescen-
te à data do fato.

Art. 3o. O art. 112 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigo-
rar acrescido do inciso VIII, com a seguinte redação:

Art. 112. ..................................................................................................
I – (...)
II – (...)
III – (...)
IV – (...)
V – (...)
VI - (...)
VII – (...)
VIII – medidas de segurança. (NR).
Art. 4o O art. 259 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigo-

rar acrescido da seguinte letra e dos seguintes parágrafos:
“Art. 259-A. Os Estados, no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de 

vigência desta lei, ressalvado o disposto no § 4o abaixo, deverão, obrigatoria-
mente, adequar as entidades de atendimento, públicas ou privadas, às dire-
trizes e normas deste Estatuto.

§ 1o Aplica-se as disposições constantes do caput aos Municípios que 
possuam entidades de atendimento próprias, públicas ou privadas.

§ 2o O não atendimento às determinações deste artigo caracteriza-
rá improbidade administrativa por parte do responsável pelo ato omissivo, 
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cujos fatos serão apurados nos moldes previstos na Lei no 8.429, de 2 de ju-
nho de 1992.

§ 3o Caberá ao Ministério Público a fiscalização quanto ao cumprimen-
to do prazo estabelecido neste artigo, com auxílio dos Conselhos da Criança 
e do Adolescente e do Conselho Tutelar de cada Município.

§ 4o Aplica-se as disposições deste artigo às entidades de atendimen-
to em construção ou que vierem a ser construídas após o início de vigência 
desta lei.”.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
Por fim, registrem-se os melhores encômios à iniciativa, bem como à tão 

elogiosa e quanto legítima preocupação da equipe de Procuradores de Justi-
ça da Câmara Especial da Infância e Juventude, na expectativa de que o pre-
sente trabalho contribua para catapultá-la, em lugar de lhe criar obstáculos.

Posto isso, submeto a presente proposta, com as justificações feitas 
alhures – geradas a partir da iniciativa da equipe de Procuradores de Justi-
ça da Câmara Especial – à apreciação de Vossa Excelência, inclusive para que 
aprecie a conveniência de sua apresentação diante dos projetos de lei em tra-
mitação no Congresso Nacional.

São Paulo, 27 de julho de 2015

Luis Fernando de Moraes Manzano, Promotor de Justiça – Assessor Jurídico

Protocolado no 55.797/15 (no CAO 1474/15)
no MP 65.0689.0001474/15-0
Representantes: equipe de Procuradores de Justiça que oficia perante a Câmara 
Especial da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Objeto: proposta de alteração do ECA (Lei no 8.069/90) que assegura a  internação 
psiquiátrica ou o tratamento ambulatorial ao adolescente infrator portador 
de transtorno mental inclusive após os 21 (vinte e um) anos, sem necessida-
de de propositura de ação civil pública com vistas à internação compulsória 
baseada na Lei no 10.216/2001

1. Acolho o parecer do Corpo Técnico, por seus próprios e jurídicos funda-
mentos.
2. Propõe-se, em consequência, a expedição de ofício oferecendo proposta 
de projeto de lei.
3. Submetam-se os autos à elevada apreciação do eminente Procurador-Ge-
ral de Justiça.
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São Paulo, 29 de julho de 2015

Wallace Paiva Martins Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico – em 
exercício

Protocolado no 55.797/15 (no CAO 1474/15)
no MP 65.0689.0001474/15-0
Representantes: equipe de Procuradores de Justiça que oficia perante a Câmara 
Especial da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Objeto: proposta de alteração do ECA (Lei no 8.069/90) que assegura a  internação 
psiquiátrica ou o tratamento ambulatorial ao adolescente infrator portador 
de transtorno mental inclusive após os 21 (vinte e um) anos, sem necessida-
de de propositura de ação civil pública com vistas à internação compulsória 
baseada na Lei no 10.216/2001

Acolhendo a manifestação da douta Subprocuradoria-Geral de Justiça 
Jurídica, determino o encaminhamento de anteprojeto de lei para alteração 
do artigo 104 da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Infância e Juventude).

  
São Paulo, 29 de julho de 2015

Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça
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