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APRESENTAÇÃO
No dia 04 de janeiro de 1971, um grupo de aguerridos Promotores e Promotoras de Justiça, Procuradores e Procuradoras de
Justiça, reunidos na cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, fundaram a Associação do Ministério Público do Maranhão
- AMPEM. Uma Diretoria Provisória foi formada por Aderson de
Carvalho Lago (Presidente), Dionísio Rodrigues Nunes (Vice-Presidente), Helena Barros Heluy (Secretária), Néa Bello de Sá (Tesoureira) e José Bento Nogueira Neves (Orador Oficial) para dar início
à representação associativa e classista dos membros do Ministério
Público Maranhense.
A ideia de se fundar uma associação que representasse os membros do Ministério Público maranhense ganhou força durante o III
Congresso Fluminense do Ministério Público, ocorrido na cidade de
Teresópolis, em 1970, de onde a delegação timbira retornou com o
firme propósito de estabelecer a sua representação classista no Estado
do Maranhão.
Foi eleita então a Diretoria Executiva, que teve como Presidente o Dr. José Bento Nogueira Neves, o primeiro a dirigir de forma
efetiva a AMPEM, no período de 1971 a 1972. Desde então, dezenove Presidentes e suas respectivas Diretorias comandaram a entidade,
sendo digno de registro que quatro Diretorias foram presididas por
mulheres, cabendo à atual gestão (Biênio 2020/2021) a missão de
celebrar os seus 50 anos de fundação.
A AMPEM, ao longo dessas cinco décadas, tem participado
ativamente junto à Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público – CONAMP, de todas as lutas e conquistas do Ministério
Público Brasileiro, como nos trabalhos da Constituinte de 1988 e,
mais recentemente, da derrubada da PEC 37.
Pensou-se então em vários projetos comemorativos alusivos à
passagem do cinquentenário da nossa Associação. Dentre eles, surgiu,
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logo no início de 2020, a ideia de se produzir uma obra coletiva de
cunho científico e acadêmico, voltada para as letras jurídicas, mas
que também fosse revestida do rigor necessário, com metodologia
e formatação que atendesse às exigências da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). E mais: que o
seu conteúdo exercesse o papel de instrumento de reflexão sobre os
rumos que o Ministério Público brasileiro possa tomar daqui em
diante, para construir o seu futuro, sem olvidar de seu passado e de
suas bases no presente.
Foi firmada então uma parceria com o Programa de Pós-Graduação em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da Universidade Federal do Maranhão - UFMA, fixando-se como objeto a organização e publicação de obra científica e acadêmica de autoria coletiva e
temática multidisciplinar: “Passado, Presente e Futuro do Ministério
Público Brasileiro: Livro comemorativo dos 50 anos da Associação
do Ministério Público do Estado do Maranhão – AMPEM”.
Trabalhou-se com eixos temáticos que encampam assuntos em
voga na atuação do Ministério Público: 1. “O Ministério Público e os
desafios do constitucionalismo moderno”; 2. “O Ministério Público e
as novas perspectivas do processo brasileiro”; 3. “As novas perspectivas para um Ministério Público resolutivo”; 4. “O papel do Ministério Público nos meios alternativos para a solução de conflitos”; 5.
“O Ministério Público e os desafios de combate à violência contra a
mulher”; e 6. “O Ministério Público e o combate à corrupção”.
A organização do projeto ficou a cargo dos professores doutores Claudio Alberto Gabriel Guimarães, Marcia Haydée Porto de
Carvalho e Cassius Guimarães Chai, todos eles membros do Ministério Público do Estado do Maranhão e associados da AMPEM. O
Termo de Cooperação foi assinado com o Programa de Pós-Graduação em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da Universidade
Federal do Maranhão, coordenado pelo Professor e Juiz Federal Roberto Carvalho Veloso.
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Trata-se de um projeto academicamente robusto, o que não
poderia ser diferente, dada a experiência dos organizadores na docência do ensino de graduação e pós-graduação, bem como o vasto
currículo que a tríade possui, encorpado pelos seus trabalhos como
pesquisadores.
Os artigos selecionados para integrarem a obra são inéditos,
produzidos especialmente para este trabalho, onde temos nomes consagrados na doutrina e novas revelações que em breve serão objeto
de reconhecimento na academia. Foram recepcionados artigos do
exterior, revelando o alcance e o prestígio que gozam o Ministério
Público brasileiro e a AMPEM.
A relevância desta data comemorativa dos 50 anos da Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão está plenamente reconhecida com a produção desta obra, fazendo jus ao histórico de lutas
e conquistas de homens e mulheres que fizeram e fazem a AMPEM e
que ajudaram a transformar o Ministério Público no que é hoje.
Que este livro comemorativo perpasse por gerações, no que alcançará a plenitude de seus objetivos, servindo de instrumento de
estudo e reflexão para os moços e moças que veem no Ministério Público uma instituição capaz de efetivar os direitos humanos, defender
o regime democrático e promover a justiça no seio da nossa sociedade.
Nossos agradecimentos aos professores que coordenaram a
construção do projeto, aos demais integrantes da Diretoria Executiva
da AMPEM (gestão 2020/2021) e a todos os autores e todas as autoras dos artigos presentes nesta obra. A missão foi cumprida!
São Luís, 01 de março de 2021.
Gilberto Camara França Junior
Presidente

Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão
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APRESENTAÇÃO
Recebi com extrema honra e indisfarçável alegria o convite
para apresentar a obra científica e acadêmica “PASSADO, PRESENTE E FUTURO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO: livro
comemorativo dos 50 anos da Associação do Ministério Público do
Estado do Maranhão – AMPEM”.
Procedo à apresentação valendo-me da condição de quem
acompanhou de perto uma grande parte da trajetória da Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão, desde a pequena
sede na rua da Cruz até os dias atuais, muitos e honrados colegas
fazem parte desta história, história esta que serve para demonstrar
a assertividade das palavras de NIETZSCHE quando diz que “quem
alcança seu ideal vai além dele”1. Aqui estamos nós, comemorando
50 anos de sucesso e de incansável trabalho, chegamos muito além
do que ideal que almejávamos naquele tempo, mas ainda há muito a
ser conquistado.
A história da Associação do Ministério Público do Maranhão
é exemplo de conscientização, aprimoramento, valorização e fortalecimento de seus membros, tendo sempre a atenção voltada para a
defesa dos interesses dos associados, bem como para o enriquecimento cultural e intelectual destes, sem descurar da representação dos
associados nos eventos e espaços políticos, tendo sempre um olhar
atento para as mudanças ocorridas no seio social e da adequação do
perfil institucional a estas.
Consoante se observa, numerosos são os eixos de atuação da
Associação classista: a. Defesa do Associado; b. AMPEM Cidadania; c.
AMPEM Memória; d. AMPEM Comunicação; e, e. AMPEM Cultural.
Para o presente momento, convém enaltecer a importância do
eixo de atuação AMPEM cultural cuja produção e sistematização do
1

NIETZSCHE, Friedrich. Para além do bem e do mal. Prelúdio a uma filosofia do futuro. Trad. Alex
Marins. Sao Paulo: Ed. Martin Claret, 2006, p.89.
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conhecimento científico propiciou o lançamento da Revista Eletrônica de Ciências Jurídicas, que tinha no seu Conselho editorial importantes nomes do direito no Brasil e exterior; de obras bibliográficas
de Promotores e Procuradores de Justiça e, ainda, do Prêmio AMPEM, atualmente denominado de Prêmio Márcia Sandes.
Dito isso, é hialino que a Associação do Ministério Público do
Estado do Maranhão, para além de se constituir em um importante
espaço de congraçamento, é uma entidade de classe atuante, voltada
para a defesa dos interesses dos associados, promovendo atividades
esportivas, afinal mens sana in corpore sano, valorizando o aperfeiçoamento cultural e intelectual destes, sempre com um olhar voltado
para o futuro sem descurar da indispensável manutenção da convivência respeitosa e independente, com administração superior do
Ministério Público.
E nesse ano, em comemoração ao quinquagésimo aniversário
de fundação da Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão, o Presidente Gilberto Câmara França Júnior (Gestão 20202021) notavelmente cumpre a missão institucional através da celebração do Termo de Parceria – com o Programa de Pós-Graduação
em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA (PPGDIR)
– para a publicação da obra científica e acadêmica “PASSADO, PRESENTE E FUTURO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO: livro comemorativo dos 50 anos da Associação do Ministério Público
do Estado do Maranhão – AMPEM”.
Desta feita, e por tudo o que já foi dito, se essa é a forma pela
qual a Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão,
nesse meio século de existência, tem pautado sua atuação e prestado
relevantes serviços, outro não pode ser o desígnio que se projeta sobre esta obra comemorativa.
Por tais razões, referencio que esta é uma obra alinhada ao seu
tempo e que faz questão de externar que o direito só existe dentro
do espaço social, sofrendo diversos condicionamentos e devendo ser
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compreendido de forma relacional e a partir de um enfoque eminentemente interdisciplinar.
Esse esforço traduz-se, pois, nos seis eixos temáticos constantes da obra e serve para demonstrar o cuidado em selecionar temas
atuais cuja importância corrobora com o exercício de uma reflexão
lúcida e crítica sobre eles, litteris:
1. O Ministério Público e os desafios do constitucionalismo
moderno;
2. O Ministério Público e as novas perspectivas do processo
brasileiro;
3. As novas perspectivas para um Ministério Público resolutivo;
4. O papel do Ministério Público nos meios alternativos para a
solução de conflitos;
5. O Ministério Público e os desafios de combate à violência
contra a mulher;
6. O Ministério Público e o combate à corrupção.
Veja que o fôlego da obra ultrapassa a prática comum consistente em colar um novo rótulo em velhos frascos teóricos. Ao revés,
o caminho escolhido tenciona suscitar o aprofundamento do debate
acerca dessas temáticas, as quais se entende de extrema importância
social e institucional.
Assim sendo, o mérito da obra consiste, justamente, em provocar nos leitores a inquietação reveladora de ideias e dúvidas que se
distanciam do senso comum e que retroalimentam a construção do
saber.
Dito isso, é fundamental gizar que todo esse empreendimento
tem base metodológica bem delineada e rigor científico implementado nos escritos que o compõem, cabendo aos autores – de forma
diligente, diga-se – a nobre tarefa de retratar a realidade investigada
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e de pavimentar o caminho para construção do conhecimento por
intermédio das conjecturas realizadas e do implemento destas em
verdadeira ação transformadora da sociedade.
Com esse sentir, sobrelevo a imprescindibilidade da leitura e
deixo expresso um sentimento muito particular que vai ao encontro
daquilo que consta no bojo deste livro comemorativo, verbis: “Pensar
não é mais unificar, tornar familiar a aparência sob o rosto de um
grande princípio. Pensar é reaprender a ver, ser atento, é dirigir sua
consciência, é fazer de cada ideia e de cada imagem um lugar privilegiado”2.
São Luís, 30 de novembro de 2020.
Themis Maria Pacheco de Carvalho
Procuradora de Justiça

Corregedora-Geral do Ministério Público

2

CAMUS, Albert. O mito de Sísifo. Tradução de Ari Roitman e Paulina Watch. Rio de Janeiro: Record,
2010. 138p.
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PREFÁCIO
Da janela do tempo dos meus mais de 40 anos como membro
do Ministério Público maranhense, sinto-me bastante confortável em
atender ao gentil convite do presidente da Associação do Ministério
Público do Estado do Maranhão, Dr. Gilberto Câmara França Júnior,
para prefaciar o Livro “Passado, presente e futuro do Ministério Público Brasileiro”, editado por essa entidade de classe em parceria com
a Universidade Federal do Maranhão – UFMA, em comemoração aos
50 anos de fundação da AMPEM.
Trata-se de uma obra científica e acadêmica, coletiva e interdisciplinar, de grande relevância para o Ministério Público, que, a
um só tempo, homenageia a passagem dos 50 anos de fundação da
AMPEM e visa “ressaltar o papel do Ministério Público como Instituição resolutiva e propulsora do desenvolvimento social, humano e
de esfera pública, em perspectiva interdisciplinar”, a partir de um debate científico e especializado sobre o presente, o passado e o futuro
do Ministério Público brasileiro.
Destaco que a homenagem prestada à AMPEM, fundada em
1971, não poderia ser mais merecida, visto que sua história, ao longo
desses cinquenta anos de existência, concilia com a própria história
de lutas e desafios necessários à consolidação do verdadeiro papel
ocupado pelo Ministério Público na República Brasileira, passando
pela ditadura militar no País, pela edição da primeira Lei Orgânica do
Ministério Público Brasileiro (Lei Complementar nº 40/81), pelas
leis de proteção ao meio ambiente e outros direitos sociais fundamentais, até a promulgação da Constituição Cidadã de 1988.
No passado, cientes da força da união, os pioneiros dessa luta
histórica se agigantaram ao perceber que o foco deve ser a unidade, o
planejamento e a organização, e, com raro empenho e determinação,
conquistaram a sensibilidade do legislador constitucional originário
de 1988, para conferir ao Ministério Público o perfil que hoje tem,
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bem como os poderes e os instrumentos necessários ao desempenho
de suas imprescindíveis funções institucionais.
No presente, o extraordinário trabalho dos pioneiros contribuiu decisivamente para a atual geração do Ministério Público ver
mais longe os horizontes republicanos da Instituição e compreender
sua vocação para a defesa da sociedade e dos mais vulneráveis, confirmando a máxima de Isaac Newton: “Se eu vi mais longe, foi por
estar sobre ombros de gigantes”.
Ainda no presente, é perceptível como mudanças tecnológicas
iniciadas há apenas cinquenta anos nos conduziram à Era Digital, que
impõe ao Ministério Público novos desafios, mas também lhe oferece
novas ferramentas tecnológicas para enfrentá-los.
O futuro do Ministério Público? Sem dúvida alguma é de luta,
de mudanças e de novíssimos desafios. Mas também de tecnologia e
de adaptação à nova face do mundo, pois, como dizia Charles Darwin: “Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas
o que melhor se adapta às mudanças”.
Concluo que, ao propor um debate científico e especializado
para fazer um balanço sobre o caminho percorrido, as perspectivas
e a importância do Ministério Público no cenário republicano, com
a edição deste livro memorável, a AMPEM homenageia os membros
que ajudaram e ajudam a construir e a consolidar o perfil constitucional do Ministério Público, colaborando para que a relevância
da Instituição no passado, no presente e no futuro ocupe sempre o
primeiro plano do interesse institucional, que nada mais é do que a
defesa da supremacia do interesse público.
São Luís, 29 de janeiro de 2021

Eduardo Jorge Hiluy Nicolau
Procurador Geral de Justiça

Colégio de Procuradores de Justiça - Ministério Público do Estado do Maranhão
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PREFÁCIO
Motivo de lisonjeio e de alegria é a honrosa missão recebida
de escrever o “prefácio” desta importante obra “Passado, presente e
futuro do Ministério Público brasileiro” cujo objetivo é, a um só tempo,
propiciar uma viagem sobre a história, sobre a realidade e desafios do
Ministério Público brasileiro, numa perspectiva de futuro, bem assim
homenagear a altaneira AMPEM – Associação do Ministério Público
do Estado do Maranhão, que, no último dia 04 de janeiro, celebrou
bodas de ouro em comemoração por seus 50 anos.
A história do Ministério Público brasileiro se confunde e está
umbilicalmente ligada ao engajamento classista e à criação/fundação
das associações estaduais do Ministério Público, cujo ápice se deu a
partir da unidade e consciência nacional alcançada a partir do surgimento da CONAMP3.
Outrora, cada Estado possuía um grupo de membros que se
reuniam para discutir a carreira ministerial e esquadrinhar o formato
inicial das prerrogativas, garantias e instrumentos de atuação do Ministério Público tal qual conhecemos na atualidade, sendo esse fórum
ordinariamente realizado através de seminários, encontros e congressos, sendo que a partir daí, uma a uma, foram fundadas as associações
estaduais – primeiramente as de São Paulo e Rio Grande do Sul – e
mais recentemente, com reconhecida relevância, a Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão, em 1971.
A instituição do Ministério Público, no formato hoje conhecido
e constitucionalmente posto, foi forjado a partir de longo e exaustivo
trabalho de construção coletiva feito pelas associações de classe com
membros do Ministério Público, doutrinadores e constituintes sob a
3

“Foi durante o III Congresso do Ministério Público Fluminense, realizado, no Hotel Higinio, na cidade
de Teresópolis, em dezembro de 1970, que surgiu a ideia da criação de um órgão que congregasse
nacionalmente as Associações Estaduais dos Estados que as tivessem”. (CABRAL NETTO, J. Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CAEMP/CONAMP - Uma História sem fim. Porto
Alegre: Magister Editora, 2009. p. 26)
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inspiração de resguardo do interesse público e do Estado Democrático de Direito – nossas missões principais.
A maioria das referências doutrinárias sobre a origem do Ministério Público no Brasil apregoa que o primeiro registro sobre a
instituição (seus Membros) se deu no bojo das Ordenações Manuelinas de 1521 e, mais tarde com maior definição de atribuições, das
Ordenações Filipinas de 1603.
Entretanto, somente em 1832, com o Código de Processo Criminal do Império4, é que se definiu melhor o papel do Ministério
Público conferindo ao Promotor de Justiça a titularidade da ação
penal, seguida pela Lei nº 261/1841, que tratou, dentre outros temas,
da forma de nomeação e provimentos dos cargos de Promotores de
Justiça – eram nomeados dentre integrantes de lista tríplice formada
pelas Câmaras Municipais.
Mesmo sob a égide da primeira Constituição Republicana, a de
1891, ao Ministério Público ainda não havia sido dispensado o tratamento de instituição, sendo ampliada suas funções para além da seara
criminal, quando da entrada em vigor do Código Civil de 1916, ao
atribuir-lhe a função de “custos legis”, surgindo, nessa quadra da história, os primeiros traços de nossa atividade na área cível para a salvaguarda de direitos individuais indisponíveis ou de pessoas incapazes.
Apesar da Constituição de 1934 ter sido mais ciosa que a de
1891 em dispensar atenção ao Ministério Público, inclusive trazendo
a previsão da edição de lei federal para organizar o Ministério Público
da União, do Distrito Federal e dos Estados, a forma de escolha do
Procurador-Geral da República com colaboração do Senado Federal,
garantia de isonomia remuneratória do PGR com os Ministros do STF
e estabilidade funcional para os que ingressavam através de concurso
público, não promoveu a emancipação de sua dependência para com o
Executivo. Já a Constituição de 1937, não tratou de nossa instituição.
4

Art.37, §1º do Código de Processo Criminal do Império.
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Mesmo que ainda embrionária, a compreensão histórico-constitucional de independência de nossa instituição frente aos demais
poderes e de conferir aos membros do Ministério Público as mesmas
garantias e prerrogativas do Poder Judiciário foi obra das Constituições de 1946 e de 1967, respectivamente. Nesse período, primeiramente sob a influência do Código Civil de 1916 e mais tarde
por conta do CPC de 1973, foi que se aprimorou e assentou mais
fortemente nossa atuação na seara cível, muita das vezes em face do
Estado e se potencializou a necessidade de dotar nossa instituição
de independência para agir, a fim salvaguardar o interesse público,
inclusive em face do próprio Poder Público.
Nos próximos anos, até 1985, se acentuou a necessidade de
se firmar com maior exatidão e delineio, inclusive constitucional,
a independência do Parquet frente aos demais poderes constituídos,
haja vista que para a defesa de inúmeros bens e direitos indisponíveis
ou interesses cujo titular possuía limitação ou incapacidade para seu
exercício o Poder Público deveria ser fiscalizado ou demandado.
Foi exatamente nesse momento histórico de discussões, e diante
dessa necessidade de se aparelhar nossa instituição para agir na tutela
do interesse público, que a AMPEM, juntamente com a demais associações estaduais, sob coordenação e liderança da CONAMP, exerceu
importante protagonismo nos debates que antecederam a Assembleia
Nacional Constituinte, a exemplo da realização do V Congresso Nacional do Ministério Público, na cidade de São Paulo, com a temática
“Ministério Público e Constituinte”.
Mas foi por ocasião do VI Congresso Nacional do Ministério
Público, realizado em Curitiba no ano seguinte, que se definiu, após
intenso, maduro e aprofundado debate, em documento intitulado
“Carta de Curitiba”, o resumo dos principais pontos contemplados
nos textos legais em vigor, anteprojeto de outros juristas e minuta
elaborada por uma comissão de trabalho criada pela CONAMP, que
ao final e ao cabo possibilitou o diálogo e o alcance do convencimen27

to dos Parlamentares Constituintes culminando na aprovação do texto inserido na Constituição de Outubro atinente à nossa instituição,
sedimentando de uma vez por todas, a independência do Ministério
Público do Poder Executivo.
Foi assim, em rápida e apertada digressão, onde se ressalta a
importância e o imprescindível trabalho das entidades representativas de classe dos membros da instituição – associações estaduais
onde se faz aludir a AMPEM e a CONAMP, como se deu parte desse
trilhar que culminou com a edificação do Ministério Público como
“instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis”5.
Assim, afigura-se, em sua inteireza, a missão conferida ao Ministério Público pela Constituição Federal de fiscalizar todas as demais
funções de Estado, exatamente por ocasião da determinação de que
deve “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição”6, sendo esse mister
objeto de inúmeros atos emanados de seus agentes e que ao longo dos
anos tem propiciado um sem número de ataques a nossa carreira.
Nos últimos 32 anos de vigência da Carta Federal, notadamente após a priorização por parte do Ministério Público do combate ao
crime organizado e à corrupção – tema este prioritário para a sociedade brasileira, tivemos uma reiterada leva de reações cujo interesse
é enfraquecer nosso agir, seja através da tentativa de supressão do
poder investigatório (PEC 37), seja através da alteração dos instrumentos materiais ou processuais de que se vale nossa instituição para
responsabilizar os autores de ilícitos, seja através da tentativa de desconstruir nossa política remuneratória e a higidez de nossa carreira.
Após a apresentação e rejeição da PEC 37, ocasião em que a
sociedade brasileira foi às ruas e de forma eloquente manifestou nos
5

Art.127, caput, da Constituição Federal.

6

Art.129, inciso II da CF/88.
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quatro cantos do país a relevância do trabalho realizado por nossos membros e a necessidade de mantermos o poder investigatório,
enfrentamos uma a uma inúmeras proposições legislativas que não
preenchem o requisito motivacional de interesse público, mas tão somente se prestam a tentar amordaçar nossa atuação e desfalecer nossas condições de gerenciamento e gestão, sendo exemplo disso, a lei
de abuso de autoridade e a recente inclusão no percentual de despesas
de pessoal (2% da RCL) o pagamento dos aposentados e pensionistas,
mesmo que custeados com recursos da previdência pública, o que poderá no futuro impedir a realização de novos concursos e a contratação de membros em substituição àqueles que lograrem aposentadoria.
Nessa parte, cabe também mencionar a movimentação que vem
sendo notada no sentido de abrandar os institutos da legislação penal especial vigentes em nosso ordenamento jurídico para combater o branqueamento de capitais e com isso impedir o usufruto dos
bens, direitos e valores auferidos em decorrência de uma atividade
criminosa antecedente, em que pese nossa legislação ser moderna e
atender aos tratados e compromissos internacionais dispostos nas
Convenções de Viena, Palermo e Mérida, principalmente a partir da
atualização havida na Lei nº 9.613/1998, com a aprovação da Lei nº
12.683/2012.
Outra malsinada intenção de enfraquecimento de nossa carreira, é a sistemática campanha de “demonização do serviço público”, deflagrada por ocasião da tramitação das reformas da previdência (PEC
287 e PEC 03/2019) que acabaram por instituir alíquotas mais altas e desproporcionais à luz da Carta Constitucional, representando
verdadeiro confisco dos subsídios do serviço público, valendo citar
ainda, a Reforma Administrativa recentemente apresentada que pode
mitigar ou extinguir a estabilidade no serviço público e a atratividade
das carreiras públicas.
Como se vê, desde o momento inicial de sua (con)formação jurídica e constitucional, até o momento hodierno, onde ao Ministério
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Público foram conferidos instrumentos de atuação extraprocessual
e judiciais, as dificuldades de atuação permeiam a nossa existência,
sendo de nós exigida constante percepção da necessidade de aprimoramento para fazer face às demandas sociais com a máxima presteza,
agilidade e eficiência.
É que, nesse particular, trilhar para se alcançar a solução
dos conflitos e dos problemas por intermédio da judicialização, no
movimento apontado pela doutrina especializada como “demandista”,
têm nos mostrado que, na grande maioria das vezes, não se consegue
por esse caminho a providência capaz de garantir ou alcançar o estado de bem-estar social, fruto da satisfação das pessoas destinatárias
dessa atuação. Busquemos, a todo custo, espraiar e viver a cultura da
atuação “resolutiva”.
Para os próximos anos e já no presente, haveremos de focar
na necessária manutenção de nossas prerrogativas, direitos e preservação de nossa independência e autonomia funcional, sem olvidar
de buscarmos o aperfeiçoamento de nossa instituição e de nossos
membros. Acresça-se a esse plexo de conformações, a busca pelo restabelecimento de nossa capacidade eleitoral passiva, retirada naquele
momento da constituinte, mas que ao longo dos anos têm demonstrado que não podemos continuar como “meio-cidadãos”, alijados da
possibilidade de poder contribuir na construção das normas jurídicas
que regem o país; a chancela legislativa em prol do reconhecimento
de que nossa atividade funcional é de risco, na mesma esteira do
que já decidido pelo Conselho Nacional do Ministério Público; no
restabelecimento da justa medida de reconhecimento do tempo de
dedicação à carreira, enquanto medida de valorização da antiguidade; propor o debate e apresentar ideias, propostas e requerimentos
junto ao Congresso Nacional e demais instituições da República para
que se possa, ainda com maior eficiência, prevenir e combater toda e
qualquer forma de violência de gênero, bem assim de salvaguarda aos
direitos das vítimas de crimes; propor o debate e apresentar ideias,
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propostas e requerimentos junto ao Congresso Nacional e demais
instituições da República para que se possa aprimorar o formato de
trabalho mais consentâneo com as mais modernas abordagens e versões tecnológicas, observada a nova realidade social, política e sanitária por que passa o Brasil e o Mundo.
Portanto, continuemos a caminhada e a luta por uma sociedade livre, justa e solidária, missão posta a todos nós cidadãos e especialmente àqueles que integram o Ministério Público na renovação
contínua do espírito, da confiança, da fé e do compromisso na justiça,
afastando assim, a letargia e a indiferença consigo mesmo e com o próximo – cada homem e cada mulher que acredita e espera muito de nós.
E não só isso! O cumprimento de nossa missão institucional somente será possível se permanecemos como instituição independente
e autônoma funcionalmente, devendo nosso agir guardar obediência
somente às leis e à consciência de cada membro em salvaguardar a
democracia e o interesse social.
Nesse palmilhar, é digno e apropriado de nota a menção feita
quanto ao papel do Ministério Público pelo Ministro Celso de Mello,
ao conceder Medida Cautelar na Petição nº 9.068/DF, páginas 28 e
29, in litteris:
Como se sabe, a Constituição da República atribuiu ao Ministério
Público posição de inquestionável eminência político-jurídica e deferiu-lhe os meios necessários à plena realização de suas elevadas
finalidades institucionais, notadamente porque o Ministério Público, que é o guardião independente da integridade da Constituição e das
leis, não serve a governos, ou a pessoas, ou a grupos ideológicos,
não se subordina a partidos políticos, não se curva à onipotência
do poder ou aos desejos daqueles que o exercem, não importando a
elevadíssima posição que tais autoridades possam ostentar na hierarquia da República, nem deve ser o representante servil da vontade
unipessoal de quem quer que seja, sob pena de o Ministério Público
mostrar-se infiel a uma de suas mais expressivas funções, que é a
de defender a plenitude do regime democrático (CF, art. 127, “caput”)”.
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“Sabemos que regimes autocráticos, governantes ímprobos, cidadãos
corruptos e autoridades impregnadas de irresistível vocação tendente
à própria desconstrução da ordem democrática temem um Ministério
Público independente, pois o Ministério Público, longe de curvar-se
aos desígnios dos detentores do poder – tanto do poder político
quanto do poder econômico ou do poder corporativo ou, ainda,
do poder religioso –, tem a percepção superior de que somente a
preservação da ordem democrática e o respeito efetivo às leis desta
República laica revelam-se dignos de sua proteção institucional”.
“Há que se considerar, por isso mesmo, que um Ministério Público independente e consciente de sua missão histórica e do papel
institucional que lhe cabe desempenhar, sem tergiversações, no seio
de uma sociedade aberta e democrática, constitui a certeza e a garantia da intangibilidade dos direitos dos cidadãos, da ampliação
do espaço das liberdades fundamentais e do prevalecimento da
supremacia do interesse social”.

Como dito nas linhas iniciais, nossa intenção é evidenciar e
chamar atenção para a importância da presente obra que, muito além
de homenagear a AMPEM por seus 50 anos de muito trabalho, lutas
e vitórias, propicia uma viagem no tempo para relembrar o passado,
conferir o presente e projetar todo o entusiasmo e energia para construir o futuro do Ministério Público e por que não dizer de nossa
sociedade, numa visão plural, humana, solidária e democrática.
Viva a AMPEM!!!! Viva a CONAMP!!!! Viva o Ministério Público brasileiro!!!!
Boa leitura a todos!!!!
Brasília, 02 de fevereiro de 2021.

Manoel Murrieta
Presidente

Associação Nacional dos Membros do Ministério Público
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O MINISTÉRIO PÚBLICO E A ORDEM PÚBLICA:
um estudo sobre o papel constitucional do
Parquet no controle externo da atividade policial
Claudio Alberto Gabriel Guimarães1
Bruna Danyelle Pinheiro das Chagas Santos2
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1. INTRODUÇÃO

A partir do questionamento sobre “qual o papel a ser desenvolvido pelo Ministério Público a partir das atividades de controle
externo da atividade policial para a garantia da ordem pública?”, o
presente estudo tem como objetivo demonstrar que o referido órgão
ministerial assume um papel fundamental na conservação da Ordem
Pública, quando essa manutenção é feita através do Estado no uso de
ferramentas do ordenamento jurídico por meio do poder de polícia,
o qual está presente nas mais diversas atuações do aparelho estatal.
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Confundida muitas vezes com o próprio objetivo do Direito,
a ideia de Ordem Pública aparece desde o direito administrativo ao
direito penal, interessando, portanto, aos diversos atores dos sistemas de justiça. Quando estudamos o controle social, por exemplo,
esse conceito ganha ainda mais relevância, pois a ideia de ordem, de
organização, de disposição interna dos elementos de um sistema cuidadosamente pensada para sustentação de uma estrutura de poder
- ganhará reflexões típicas da ciência política.
É no direito administrativo que o conceito é devidamente esmiuçado, já que essa é a seara do Direito em que se procura estudar
as relações do interesse público com as ferramentas de organização
do Estado.
É também a partir do direito administrativo que poderemos
esclarecer como a amplitude desse conceito influencia em todas as
searas do controle social exercido pelo Estado através de seu poder
de polícia, extrapolando a esfera do direito penal em direção a um
controle social que envolverá todos os órgãos da Administração que
lidam com limitações de direitos individuais em prol de um interesse
público materializado através da conservação de uma determinada
ordem convencionada pelos integrantes de um sistema social, tido
como essencial à convivência pública.
Desse modo, não há como entendermos que a disposição constitucional que confere ao Ministério Público o papel de realizar o
controle externo da atividade policial possa ficar restrita apenas aos
órgãos dispostos no art. 144 da Constituição Federal de 1988, devendo ter caráter muito mais amplo para que possa atingir sua finalidade.
A hipótese ventilada, nessa definição, verte-se no sentido de
que quando encaramos a Ordem Pública como a disposição interna
dos elementos de um sistema social, consubstanciada em uma série
de “consensos” políticos e morais que determinada sociedade entende como necessários para a caracterização do seu sistema de convi34
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vência pública, teremos um conceito de Ordem Pública que muitas
vezes apresentará uma série de semelhanças com a ideia de Contrato
Social, de forma que quando essa Ordem é mantida pela atuação do
Estado será através do Poder de Polícia.
Assim sendo, esse referido poder estará presente nas mais diversas atuações do aparelho estatal, não só nas áreas criminais e,
assim, não há como entendermos que a disposição constitucional que
confere ao Ministério Público o papel de realizar o controle externo
da atividade policial possa ficar restrita ao rol dos agentes públicos
dispostos no art. 144 da CF, devendo ter caráter muito mais amplo
para que possa atingir sua finalidade.
A presente pesquisa, jurídico-científica4, contou com a utilização do método ou raciocínio indutivo, haja vista consistir, por
excelência, na abordagem mais adequada às ciências sociais. Outra
opção metodológica5 adotada como meio de investigação, desta feita no âmbito do procedimento, consistiu no tipo genérico jurídicocompreensivo6, considerando a decomposição do problema jurídico
apresentado para uma análise mais aprofundada da temática, como a
compreensão inicial do que vem a ser ordem pública, poder de polícia, sociedade como sistema, dentre outras categorias.
Tratando-se, portanto, de uma pesquisa predominantemente
qualitativa, dentre as fontes de pesquisa escolhidas para tentar comprovar a hipótese suscitada constam as bibliográficas e documentais, além de alguns dados empíricos, considerando as experiências
4

Fonseca (2009, p. 9-10) afirma que: “[...] este estilo de investigação, partindo de indagações quer
apenas conceituais, quer de base empírica também, podem ser dirigidas – de acordo com as preferências do pesquisador – para a obtenção de conhecimento teórico-especulativo ou para conhecimento também de natureza teórica, mas destinado a eventual aplicação aos fatos, à realidade das
relações sociais”.

5

Para Marques Neto (2001, p. 87): “[...]não existe um método perfeitamente adequado à investigação
jurídica. Sendo o método uma função do enfoque teórico-problemático e da natureza do objeto
de conhecimento, sua escolha é essencialmente variável, ficando a critério do investigador decidir
sobre o emprego do instrumental metodológico que lhe pareça mais adequado. Os resultados
obtidos é que indicarão, retrospectivamente, a validade ou não da metodologia utilizada”.

6

Para um melhor entendimento, cfr., Gustin e Dias (2013).
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concretizadas na Cidade de São Luís pelas Promotorias de Justiça
do Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público do
Estado do Maranhão, no que pertine à ampliação do rol de órgãos
aos quais o Parquet vem atuando no controle e fiscalização das suas
ações.
O artigo apresenta-se divido em três partes. Na primeira, iniciamos a reflexão sobre Ordem Pública através daquilo que entendemos como a primeira tentativa de racionalização dos instrumentos
de Controle Social, que são as ideias contratualistas. Na segunda parte, adotando como referencial teórico a visão do Professor Moreira
Neto sobre Ordem Pública, através de uma visão sistêmica da sociedade, tentamos demonstrar a amplitude do conceito e as causas das
dificuldades enfrentadas por juristas para chegar a um conceito fixo
sobre o conteúdo de tal ordem.
Na terceira e última parte, intrinsicamente relacionada às reflexões iniciais, estará construída a base para concluirmos qual seria
então o papel do Ministério Público como garantidor da ordem jurídica e da Ordem Pública, atuando no controle externo da atividade
policial.
Obviamente, o artigo também tenta esclarecer questões sobre
o próprio poder de polícia, pois esta é a ferramenta estatal que ao restringir liberdades individuais, visa executar uma espécie de controle
social para a garantia da Ordem Pública.
2. O CONCEITO DE ORDEM PÚBLICA E O
CONTROLE SOCIAL CONTEMPORÂNEO

A convivência pacífica entre as pessoas, desejo comum a todos,
fator essencial para a possibilidade da vida em sociedade, está intrinsecamente relacionada com o objetivo individual da autopreservação.
Tal discurso foi sustentado pelos contratualistas clássicos que esta36

CLAUDIO ALBERTO GABRIEL GUIMARÃES
BRUNA DANYELLE PINHEIRO DAS CHAGAS SANTOS
PEDRO VITAL EUGÊNIO MELO

beleceram, portanto, a teoria do contrato social7 como método8 de
interpretação sobre a gênese do Estado enquanto regulador das ações
humanas para o alcance daquele fim.
A sociedade ocidental, historicamente instituída, sedimentou
cada vez mais a dependência desse ente provedor das liberdades, ao
passo que foi sofrendo transformações devido às complexas relações
econômicas e políticas, passando a ser compreendida, atualmente,
como um grande sistema que abarca tantos outros necessários para
compor sua organização, sendo os quais orquestrados, em sua base
formal, pelo Estado9.
Desse modo, o acordo inicial10, embora fundamentado na reflexão sobre os problemas sociais e políticos dessa mesma sociedade
- como fio condutor para a interpretação sobre a manutenção do
equilíbrio social – passou a ser interpretado, no período do pós-guerras, para além do aspecto da concessão das liberdades civis, sob
novo aporte teórico, a saber: o referente aos princípios da justiça11.
7

Uma esclarecedora síntese histórica sobre as bases fundacionais do contratualismo pode ser encontrada em Guedes e Silva (2013), que assim se posicionam: “Os autores contratualistas preocupam-se em interpretar esse movimento político no período de gênese e consolidação do capitalismo, final do século XVII e primeira década do século XVIII. É um período que demarca a gênese
da sociedade moderna, marcada pelos rebatimentos de uma nova forma de produção sob a qual se
reconstruía a forma como o homem interpretava as bases de sua relação com o mundo e com os
outros homens. Uma nova forma de sociedade nascia e, nela, idealizava-se a orientação da conduta e
das escolhas humanas pela razão”.

8

Nessa perspectiva, contribuem Chiappin e Leister (2010).

9

Assim, Moreira Neto (1988).

10 Para Bobbio (2004) os pensamentos políticos referentes às conquistas das liberdades civis dos séculos XVII e XVIII evoluíram muito, e, embora sejam vulneráveis a contradições, refutações, limitações,
ainda embasam todos os discursos referentes à conquistas e efetivação de direitos das pessoas.
Um percurso alicerçado que, embora não tenha efetivado uma sociedade de livres e iguais, não
permite facilmente que se volte atrás.
11 Mattos (2014, p. 2014) considera que: “[...] assim, reconhecidamente, o principal foco dos contratualistas dos séculos XVII e XVIII está intimamente relacionado à sociedade política ou o Estado
propriamente dito. Neste aspecto, na versão moderna ou clássica, o argumento em questão baseia-se fundamentalmente em um ponto de vista eminentemente político, isto é, em uma justificativa
condizente acerca condições as quais a autoridade política institui-se e legitima-se. Por sua vez, nos
contemporâneos, o argumento ressurge no contexto da discussão acerca dos princípios de justiça
e dos fundamentos da moralidade humana, tornando-se, assim, uma ampliação argumentativa da
proposta original do contratualismo clássico ou moderno fornecendo um novo parâmetro às discussões da filosofia política contemporânea”.
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Isso porque, o aparente equilíbrio estabelecido pela concessão desses
direitos, compreendido pelos clássicos, não levava em consideração
que a ausência de igualdade de condições para o exercício dessas liberdades contribuía para gerar opressão12, o que afetaria diretamente
a convivência social, deixando fragilizada a segurança que lhes permite autopreservar-se.
Daí surgir novas teorizações a respeito da construção de um
novo acordo social, mais alicerçado na compreensão da complexidade social, que daria condições apropriadas para cada indivíduo usufruir de suas liberdades de maneira igualitária, cuja perspectiva esteve
pautada na ordem pública, ou seja, na possibilidade da convivência
pacífica entre as pessoas.
Essa perspectiva ensejou uma interpretação mais cuidadosa a
respeito da lógica utilitarista, inserindo para dentro do contexto legal das sociedades ocidentais o conceito de Direitos Fundamentais,
cuja perspectiva é a minimização das desigualdades e o equilíbrio
nas relações sociais, resultando num quadro de convivência pacífica
realmente possível.
O Estado Democrático de Direito e, por consequência, o fortalecimento das Instituições do Sistema de Justiça, entre as quais
está o Ministério Público13 – que exerce a fiscalização e controle
das atividades estatais em prol da sociedade –, trouxe em seu contexto condições possíveis para o gozo dessas liberdades de maneira
igualitária, haja vista se constituir pela perspectiva contra majoritária
possibilitando a todos direitos e garantias que atenuariam os efeitos
das desigualdades.
No entanto, as relações exercidas historicamente pelos modelos econômicos capitalistas14, as quais retroalimentam o quadro de
12 Sobre a temática, cfr. Rawls (2000).

13 Consta no art.127 da Constituição Federal de 1988, que “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.
14 Na visão de Baratta: “A forma da mediação jurídica das relações de produção e das relações sociais
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segregação de indivíduos que nunca alcançaram a possiblidade de
usufruir das suas liberdades civis, além da incapacidade do Estado
em conduzir mecanismos para atenuar as desigualdades sociais, vêm
impossibilitando a regulação e pacificação da convivência entre as
pessoas, corrobora-se a isso a constituição plural da sociedade15, que
perpassa inclusive ao processo de formação dos povos.
A frustração dos ideais democráticos de igualdade, portanto,
tem ensejado um cenário de anomia social que inviabiliza a ordem
pública e por consequência inviabiliza a pacificação da convivência
pública16, haja vista que a ausência de condições básicas para o exercício da cidadania possibilitou novos parâmetros para estudo da criminologia, os quais inserem a violência estrutural17, principalmente
no cenário de desorganização socioespacial dos ambientes urbanos,
como fator para a existência de uma população criminosa ou propensa à criminalidade18, que assim se constitui, pelo fato de pertencerem
na sociedade capitalista moderna (o direito igual) é ideológica; o funcionamento do direito não serve, com efeito, para produzir a igualdade, mas para reproduzir e manter a desigualdade. O direito
contribui para assegurar, reproduzir e mesmo legitimar (esta última é uma função essencial para
o mecanismo de reprodução da realidade social) as relações de desigualdade que caracterizam a
nossa sociedade, em particular a escala social vertical, isto é, a distribuição diferente dos recursos e
do poder, a consequência visível do modo de produção capitalista”. (BARATTA, 1999, p. 213).
15 Rawls (2000) considera que a sociedade, por sua própria composição, é desigual e tendente aos
conflitos e injustiças sociais, haja vista as divisões referentes às compreensões metafísicas, filosóficas e morais e as divergências conflitantes e incompatíveis referentes à realidade de cada um.
16 Arendt (2007, p. 67) destaca que: “[...] nas condições de um mundo comum, a realidade não é garantida pela «natureza comum» de todos os homens que o constituem, mas, sobretudo pelo fato
de que, a despeito de diferenças de posição e da resultante variedade de perspectivas, todos estão
sempre interessados no mesmo objeto. Quando já não se pode discernir a mesma identidade do
objeto, nenhuma natureza humana comum, e muito menos o conformismo artificial de uma sociedade de massas, pode evitar a destruição do mundo comum, que é geralmente precedida pela
destruição dos muitos aspectos nos quais ele se apresenta à pluralidade humana”.
17 Para Baratta (1991), violência estrutural é categoria associada à segregação social de pessoas decorrente da estrutura do sistema socioeconômico capitalista, geradora da má distribuição e compartilhamento de recursos, geradoras de índices de desigualdade social elevados, fruto da inefetividade do Estado em promover a inclusão de indivíduos no contexto do gozo da cidadania.
18 Para Guimarães e Araújo (2019, p. 11), “em suma, a urbanização desordenada leva à desorganização
social e, ambas, se erigem como fatores criminógenos. Nessa ambiência, acreditamos, há a necessidade de implementação de políticas públicas que objetivem a reorganização social e dos espaços
públicos degradados como forma de combate à criminalidade, posto que a vida humana é intensamente dependente da relação estabelecida entre o sujeito e o espaço geográfico que habita”.
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a setores socialmente mais vulneráveis da sociedade19.
Essa perspectiva foi acentuada, sobremaneira, nas últimas décadas, passando à pauta do dia discussões referentes à necessidade da
garantia constitucional à segurança pública que é, segundo Moreira
Neto (1988), “[...] o conjunto de processos políticos e jurídicos destinados a garantir a ordem pública na convivência dos homens em
sociedade[...]”.
Considerando esse cenário, e conforme os ensinamentos de
Moreira Neto (1988), estamos num quadro de desordem pública,
haja vista que, do contrário, estaríamos numa situação harmônica na
qual os elementos que integram a sociedade estariam permitindo um
funcionamento regular e estável que asseguraria que cada indivíduo
estivesse usufruindo de sua liberdade.
A ordem pública seria, portanto, o estado de equilíbrio alcançado pela convivência pacífica entre as pessoas que, embora possível sua
conquista sem intervenção do Estado, somente a partir dele torna-se
factível a modificação do quadro atual da convivência pública baseada
na insegurança – isso porque a acentuação das desigualdades sociais
conjunturalmente estabelecidas desde meados do século passado, com
a intensificação do processo de urbanização das cidades e a consequente desorganização desses espaços, pressupõe sua atuação mais efetiva.
Entretanto, o que ocorre por parte do Estado é uma atuação
que tenta compensar esse desequilíbrio social de forma repressiva,
com a utilização do seu aparato policial, passando a agir de forma
mais contundente20 para manter a permanência da estabilidade social,
mesmo sendo ele o ente apto a reconstruir o equilíbrio almejado, pois
provedor da cidadania às pessoas.
19 É exatamente esse o ponto destacado por Baratta (1991, p. 263) na relação entre a violência estrutural e a violência criminal que, para parte da população vulnerável social e economicamente,
representa a entrada no cárcere. Para o autor, somente uma sociedade que se proponha a resolver,
pelo menos em certo grau, os próprios conflitos e desigualdades, superando a violência estrutural,
pode afrontar com êxito o problema da violência individual e, por via de consequência, da violência
criminal.
20 Assim, Soares (2003).
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Dessa forma, percebemos que o ideal almejado com a ordem pública influencia e mobiliza todas as searas do controle social exercido
pelo Estado através de seu poder de polícia, extrapolando a esfera do
direito penal em direção a um controle social que envolverá todos os
órgãos da Administração Pública que lidam com limitações de direitos
individuais em prol de um interesse público materializado através da
conservação de uma determinada ordem convencionada pelos integrantes de um sistema social, tido como essencial à convivência pública.
3. ORDEM PÚBLICA E ORDEM JURÍDICA NO
CONSTITUCIONALISMO MODERNO

É rara a discussão sobre a natureza do Direito que não envolva
uma profunda reflexão sobre suas relações com a política, com
as tecnologias de controle social e, até mesmo, com a moral e os
costumes daqueles que vivem sob a sua égide. O conceito de Ordem
Pública é talvez um dos termos jurídicos que mais tenham o poder
de abarcar todas essas discussões de uma só vez.
Quando o conceito de Ordem Pública é explorado através da
relação do Estado com as ferramentas de controle social, a discussão
irá quase sempre envolver aspectos a respeito da segurança púbica21.
Porém, ao analisarmos a definição da expressão, olhando para seu uso
tanto na legislação positiva, como na jurisprudência, perceberemos
que a questão da Ordem Pública possui tamanha amplitude que nos
permite refletir sobre o próprio conceito de Direito.
No direito penal brasileiro, a questão possui grande importância prática, já que o conceito de Ordem Pública é utilizado pelo
processo penal como um dos fundamentos para que juízes decretem
prisões preventivas de acusados22.

21 Sobre o assunto, em profundidade, cfr. Moreira Neto (1991)
22 Consta como determinação do art. 312 do Código de Processo penal Brasileiro que: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conve-
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Percebe-se que apesar de podermos encaixar aspectos econômicos, políticos, sociais e até mesmo morais em tal conceito, no artigo 312 do CPP, o legislador separou Ordem Pública de Ordem
Econômica. Nessa perspectiva, quais seriam as outras ordens que
comporiam o sistema político-jurídico brasileiro? Que sentido tem a
palavra “ordem” nesses casos? A Ordem Pública é mesmo um conceito tão amplo que chega a abarcar todas as outras ordens, como a
Ordem Jurídica e a Ordem Econômica, por exemplo? Ou estamos
diante de um conceito mais restrito que apenas guarda relações de
afinidade com essas outras searas?
Na Constituição brasileira de 1988, o termo Ordem Pública
aparece expressamente por cinco vezes. A primeira no art. 34, que
trata da intervenção federal nos Estados. A segunda no art. 136, que
trata dos procedimentos relativos à decretação de estado de defesa e
do estado de sítio. Nas outras três vezes, o termo aparece no capítulo
dedicado à segurança pública, relação que também podemos fazer
com os temas dos outros artigos mencionados.
De maneira curiosa, se analisarmos a presença do mesmo termo no Código Penal Brasileiro e no Código de Processo Penal, na
maioria das vezes (04 de um total de 07) o termo é empregado
conjuntamente aos termos “moral” ou “bons costumes”. Essa rápida
leitura já nos leva a concluir que, para além da questão de segurança
pública, a Ordem Pública é um conceito que dialogará incessantemente com outras áreas do sistema social.
A introdução do termo “sistema social” ao final do parágrafo anterior nos introduzirá na tentativa de elucidação do conceito
de Ordem Pública, pois é a partir da visão da sociedade como um
sistema integrado por diversos subsistemas em equilíbrio com suas
respectivas ordens é que tentaremos elucidar tal definição.
niência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado”.
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Apesar de frequentemente utilizado pelo direito penal e alvo de
estudo de criminologistas, Ordem Pública, assim como Poder de Polícia, por exemplo, é bem mais estudado no campo do Direito Administrativo, até porque é justamente nessa seara do Direito em que se
estuda a organização do interesse público frente as suas relações com
o Estado. Portanto, a partir desse momento, como base para nossas
reflexões, utilizaremos os estudos do Professor Diogo de Figueiredo
Moreira Neto como referência teórica, de onde conduziremos à discussão para nosso interesse.
3.1. A sociedade como um sistema

Na contemporaneidade, raros são os estudiosos de qualquer
ramo do direito e de ciências relacionadas a este que não possuem
dificuldades ou, pelo menos, levantam a discussão sobre os objetos
de seus respectivos campos de estudo. Isso se dá, primeiramente,
por conta da óbvia inter-relação entre as muitas áreas do conhecimento, até mesmo entre as ciências naturais e as ditas ciências do
espírito.
Muito se fala, por exemplo, do impacto que a teoria da relatividade teve sobre a produção do conhecimento como um todo.
Até hoje, frequentemente, quando se deseja fazer referência a um
discurso que tenha por cunho filosófico a desconstrução das bases
de uma racionalidade objetiva, diz-se que essa retórica possui um
tom relativista. Grande foi a eclosão de pensamentos do tipo ao
longo século XX, podendo ser notada na arte e na cultura de uma
maneira geral.
Essa relação sempre aconteceu. Quando se deseja fazer referência a um pensamento demasiadamente positivista, objetivo, podemos
dizer que ele é cartesiano. Quando o famoso filósofo e jurista brasileiro Miguel Reale procurava organizar as relações entre o campo
normativo e os domínios das relações de convivência, estruturou sua
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teoria quebrando o plano cartesiano para dar-lhe uma conotação tridimensional do Direito23.
Muitos seriam os exemplos das influências das ciências naturais nas ciências do espírito, mas a que nos interessa aqui, e relatada
pelo professor Moreira Neto em suas reflexões sobre a ordem pública, tem a ver com a concepção dos objetos de estudo do pensamento
científico como sistemas.
Até o século XIX, por exigência metodológica, o objeto de estudo de todo conhecimento que se propusesse a ter caráter científico,
teria que ser precisamente delimitado, separado de todo o resto do
universo por barreiras muito claras para que seu estudioso pudesse
vê-lo com clareza visando uma descrição objetiva e perfeita24.
Talvez, o átomo seria o objeto que maior representava essa
visão da ciência de outrora. Estaríamos diante de uma estrutura una,
indivisível, precisamente delimitada, matéria de toda a matéria do
universo. No começo do século XX, Rutherford propõe pela primeira
vez um modelo “planetário” do átomo, e suas subdivisões começam a
surgir ao longo do tempo25.
O átomo antes indivisível, aquele objeto uno, agora era descrito
sob a forma de um sistema, com cargas antagônicas que se relacionavam entre si numa estrutura que se autorregulava, mas que também
poderia apresentar instabilidades. Diante dessas descobertas, Ludwig
Von Bertalanffy propõe a sua chamada Teoria dos Sistemas26, que
além de ter como característica essa pretensão de universalização das
bases das ciências naturais e das ciências humanas, também pretendia
revolucionar o estudo das ciências sociais ao enxergar os fenômenos
23 Para maior aprofundamento, cfr., Reale (2003).
24 Essa visão está muito influenciada por um certo empirismo. Marques Neto (2001, p. 13) define com
clareza a principal característica desse tipo de processo epistemológico e deixa clara sua relação
com a reflexão feita: “A principal característica do empirismo (...) consiste na suposição de que o
conhecimento nasce do objeto.”
25 Nesse sentido, Rutherford (1911).
26 Para uma melhor compreensão da temática, cfr. Bertalanffy (1975).
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sociais sob a ótica de várias partes em interdependência ao formar
um sistema uno, que possui uma organização (ordem) e que formam
um sistema em equilíbrio, ou pelo menos com relações regulares.
Portanto, no momento precisamos estabelecer dois conceitos
chaves para a nossa reflexão, o de sistema e o de ordem. Segundo
Moreira Neto (1988), “Um sistema é um conjunto de elementos
que se inter-relacionam de maneira regular e estável”. À disposição
interna dos elementos de um sistema dá-se o nome de Ordem. Dessa
maneira, todo sistema possui uma ordem. O sistema econômico é
organizado segundo uma ordem econômica específica; o sistema jurídico é estruturado conforme uma ordem jurídica vigente; o sistema
político, conforme a ordem política que impera, e assim por diante.
3.2. A ordem pública e seu possível caráter normativo

A que sistema pertenceria, então, a Ordem Pública? Segundo
Moreira Neto (1988), essa ordem específica está relacionada ao Sistema de convivência pública. Tal sistema contemplaria todas as formas
e relações de poder, subsistemas e suas respectivas ordens, que não
provém diretamente da atuação do Estado. São as relações que entre
si, travam os indivíduos, independentemente do Estado e de outras
instituições a que pertençam, nas ruas, nas praças, no trabalho, nas
fábricas, nos salões, nas salas de aula, enfim, onde quer que mais de
uma pessoa se congregue, onde quer que ocorra convivência pública27.
A ordem pública é a organização mínima, sob a forma de organização ética também mínima, que permite aos indivíduos o exercício
da liberdade individual em tais circunstâncias.

27 Nas palavras de Moreira Neto (1988, p.142): “É necessário dispor-se a convivência pública de tal
forma que o homem, em qualquer relação em que se encontre, possa gozar de sua liberdade inata,
agir sem ser perturbado, participar de quaisquer sistemas sociais que deseje (econômico, familiar
lúdico, acadêmico, etc), sem outros impedimentos e restrições que não os necessários para que
essa convivência se mantenha sempre possível, sem outra obrigação que de observar a normatividade que lhe é imposta pela ordem jurídica constituída para todo o polissistema e admitida como o
mínimo necessário para assegurar, na convivência, a paz e a harmonia indispensáveis”.
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Importante ressaltar, que diferente das ciências naturais, que
buscam descrever com o maior nível de clareza os fenômenos concretos relacionados aos seus objetos, nas ciências do espírito os sistemas também podem ser explicitados na forma descritiva do dever-ser, em um plano puramente abstrato. Portanto, nas ciências sociais,
um sistema pode ser simplesmente a tentativa de descrição precisa
de determinadas relações, como pode conter uma prescrição que se
entenda ideal para aquela estrutura. Quando o estudo desses sistemas
assume tal caráter prescritivo, dizemos que o sistema é descrito em
seu sentido normativo28.
Por exemplo: uma ordem política em seu sentido descritivo
dará origem à Ciência política, enquanto em sentido normativo, estaremos diante do direito político. Dessa forma, o Direito político, sentido normativo (formal) conferido ao sistema que contém as relações
de poder numa determinada sociedade objetivando sua condução,
está em simbiose com a estrutura jurídica.
O sistema jurídico – tanto em seu sentido normativo quanto
descritivo (material) – é “um sistema específico que, erguido no plano
do dever-ser, envolveria todos os elementos normativos, suas interrelações, sua organização e sua própria ordem: um sistema jurídico, abrangendo os fenômenos jurídicos [...]” (MOREIRA NETO, 1988, p. 141)
O sistema jurídico e o político parecem se fundir diversas vezes, numa relação de simbiose, onde um não necessariamente provém do outro, como grande parte das discussões a respeito do tema
parecem propor29.
Através desse esclarecimento sobre o sistema jurídico, sua relação com todos os demais campos normativos dos sistemas que se
integram dentro do corpo social e, principalmente, com a política,

28 Para maior aprofundamento, cfr., Moreira Neto (1987).

29 O Poder político para Goyard-Fabre, (1999, p. 02) é: “[...] uma construção jurídica, tanto é que seu
exercício obedece a princípios e a regras que lhe impõe restrições e limites. Se a potência é força e,
às vezes, violência, o Poder político implica a ordem de direito erigida por um conjunto de vínculos
institucionais. O “direito político” é precisamente constituído pelas normas que regem organização
institucional da política e seu funcionamento no âmbito por ela determinado e delimitado”.
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traçar o paralelo entre a Ordem Pública e a Ordem Jurídica é uma
tarefa de simples conclusão lógica da argumentação anterior, pois
dentro dessa construção teórica, a Ordem Pública irá existir tanto em
seu sentido material como em seu sentido normativo.
Dessa forma, concluímos que a ordem pública – apesar de existir também nesse sentido – não é o simples resultado do respeito aos
comandos das muitas disposições existentes nos diversos subsistemas
em seus sentidos normativos, mas elas existem para além da ordem
jurídica, numa relação muito próxima com os elementos éticos e morais que compõe determinada sociedade.
É por esta razão que o que se denomina Ordem Pública,
no sentido da disposição dos elementos que compõe o sistema de
convivência social de determinada sociedade, pode variar de acordo
com o tempo, com o lugar, dentre outros fatores. A ordem pública
no Brasil de 2020 não é a mesma que existia em 1940, e não é a
mesma que existe na Arábia Saudita, nem como forma de percepção
geral, nem na sua compreensão pelas estruturas jurídicas, pois as
disposições dos elementos éticos, morais, culturais etc. mudam de
acordo com o tempo e com o lugar.
A lei de contravenções penais assinada por Getúlio Vargas em
1941 prevê, em seu art. 59, por exemplo, que alguém pode ser preso
por “vadiagem”. A ideia de que um indivíduo hábil para o trabalho
pudesse se entregar a ociosidade, parecia para época algo moralmente
repreensível e até mesmo perigoso (exata denominação dada pelo art.
14 da mesma lei) para a ordem pública. As relações morais e éticas
no Brasil de 2020 são muito diferentes e o tipo caiu em desuso.
É, ainda, por essa razão, que em decretos de prisão preventiva,
muitas vezes encontramos em seu conteúdo disposições que remetem
aos anseios sociais: sentimento de impunidade, credibilidade da justiça,
impacto social do crime, expectativa social, etc. Tais relações extravasam
completamente sua face formal e passam a dialogar com a ordem social
de uma maneira muito mais fluida e ampla, em seu sentido material.
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Em seu sentido estritamente normativo, a Ordem Pública se
apresenta – formalmente ou normativamente – como um conjunto
de valores, de princípios e de normas que se pretende que devam
ser observados numa sociedade, impondo uma disposição ideal dos
elementos que nela interagem, de modo a permitir-lhe um funcionamento, regular e estável, assecuratório da liberdade de cada um
(MOREIRA NETO, 1988).
Onde estariam estampados tais conjuntos de valores e princípios dentro do universo normativo do Direito ocidental contemporâneo? Obviamente nas disposições explícitas e implícitas da ordem
constitucional. É de lá que podemos inferir esse conjunto de princípios que ao mesmo tempo são descrição e anseio (dever ser) do
corpo social de cada sistema social.
No próximo tópico, introduziremos o estudo de outro sistema
que irá integrar essa relação e que possuirá, segundo tal construção
teórica, uma ordem independente ao da Ordem pública: o sistema de
segurança pública. Através das próximas reflexões objetivamos demonstrar como a estruturação do direito brasileiro, combinado às
reflexões em parte já feitas sobre a relação entre o sistema de segurança pública, a Ordem pública (Sistema de convivência social) e o
sistema jurídico, forçam a conclusão de que o Ministério Público é
constitucionalmente competente para fiscalizar a atuação não apenas
do poder da polícia das Polícias Judiciária e Militar, mas de todo e
qualquer órgão que detenha poder de polícia.
4. LIMITES DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

Chegamos ao ponto da reflexão em que todo o referencial teórico desenvolvido previamente ganhará contornos práticos para o
que se pretende defender como conclusão do presente trabalho, e o
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fazemos introduzindo à discussão mais um desses sistemas interdependentes que formam a unidade do organismo social: o sistema de
segurança pública.
É muito comum que o sistema de segurança pública seja
tratado como algo que está contido na questão da Ordem Pública.
É comum também a ideia de que a Ordem Pública é resultado única
e simplesmente de um sistema de segurança pública que conseguiu
atingir seu objetivo, que seria uma espécie de “paz social”, termo
frequentemente usado pela jurisprudência, doutrina e até mesmo na
letra da lei como algo indissociável a essa Ordem.
Seria o sistema de segurança pública algo independente do sistema de convivência social ou algo inerentemente ligado a ele, não
se sustentando de forma independente? Se encararmos a sociedade
como um polissistema, na qual a garantia de sua homeostasia é a manutenção da ordem dos seus diversos sistemas, todos eles irão carecer
de segurança (não necessariamente a pública).
Tomemos como exemplo o sistema jurídico. Todo sistema jurídico,
assim como todo sistema, possui uma ordem, nesse caso a ordem jurídica. Para que a ordem jurídica seja mantida, precisa-se do que se conhece
como garantia. Garantia é nada mais do que segurança, nesse caso, segurança jurídica. A mesma ideia pode ser transportada para qualquer
dos sistemas, como o político, econômico, familiar, dentre outros.30
Façamos o mesmo raciocínio com a questão do sistema de convivência pública. A ordem desse sistema seria a Ordem Pública, e a
sua garantia seria atingida através de sua segurança específica, nesse
caso a segurança pública.
De posse dessas informações, podemos concluir que para nosso
referencial teórico, a segurança pública não está contida na Ordem
Pública, mas estabelece com esta uma relação de causa e efeito (MOREIRA NETO, 1988).
30 Moreira Neto (1988) utiliza como exemplo o sistema político, aqui demonstramos com a ideia de
sistema jurídico para que o exemplo estivesse mais próximo da temática abordada.
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Porém, mais do que isso, a segurança pública também se organiza
na forma de um sistema próprio, com sua ordem, suas técnicas e idiossincrasias: o sistema de segurança pública. Dentro desse sistema temos
pelo menos três subsistemas: o policial, o judicial e o penitenciário.
Moreira Neto (1988, p. 153), chega a dizer que: “tocando
todos esses sistemas, acionando-os, fiscalizando-os e dando-lhes coerência, o subsistema do Ministério Público cumpre um papel imprescindível”. Entretanto, embora o autor faça tal afirmação, não chega a
desenvolver, com maior profundidade, essa ideia sobre o Ministério
Público, o que será feito a partir deste momento.
Assim, devidamente esclarecida a questão da Ordem Pública e
da sua relação com a segurança pública, chegamos ao papel do Ministério Público frente a esses dois conceitos.
Ferreira de Melo (1978) apud Moreira Neto (1988), em seu
conceito de Ordem Pública, introduz a questão do Estado, afirmando
que “diz-se do Estado de estabilidade e de segurança do organismo
social obtido e mantido pelo Estado, através de seu poder de polícia”.
Interessante ressalvar, que assim como o professor Moreira
Neto (1988), acreditamos que a noção de Ordem Pública, conforme
previamente posta, não está necessariamente vinculada, pelo menos
em teoria, à existência do Estado. Entendendo a Ordem Pública como
a disposição dos elementos do sistema de convivência social, pode ser
que ela exista independentemente da atuação do Estado, em seu sentido material, como um conjunto de disposições éticas, morais, organizacionais e comportamentais que uma sociedade entende como
inerentes à sua existência, seja qual for a sua forma de organização.
Numa hipotética tribo indígena que desconheça a noção ocidental de Estado, ainda assim haverá uma Ordem Pública, uma disposição homeostática dos elementos morais, éticos e comportamentais
que imperam nas relações públicas daqueles indivíduos de maneira
regular. Porém, sempre que preservada e moldada pelo Estado, ele o
faz mediante o que se conhece como poder de polícia.
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Aqui cabe fazer uma distinção basilar entre o que seria poder
de polícia e poder da polícia31, pois a partir dessa relação se pretende
concluir que o Ministério Público é constitucionalmente competente
para realizar o controle externo de toda atividade estatal dotada de
poder de polícia, e não apenas das organizações policiais previstas no
art. 144 da Constituição Federal.
É óbvio que toda organização policial, seja ela a polícia militar,
a polícia civil ou a polícia federal, utiliza-se do poder de polícia para
executar suas funções estruturadas de acordo com suas competências
próprias conferidas pelo legislador. Não há que se entender que exista
um poder de polícia que está relacionado à polícia administrativa e
um outro poder, como poder da polícia, quando estamos diante das
organizações policiais que trabalham a investigação e repressão de
crimes, como frequentemente se faz.
Nessa seara, temos de um lado a relação de validade do princípio jurídico que autoriza o Estado a intervir na esfera individual dos
indivíduos para a manutenção da ordem pública (poder de polícia) e
sua organização e atuação concreta através de órgãos especificamente
estruturados em suas devidas competências (poder da polícia). Embora existam e sejam claras as diferenças entre o que é polícia administrativa e o que é polícia judiciária ou militar, o poder de polícia,
na perspectiva de defesa da ordem pública, é concretizado tanto pelas
atividades da polícia administrativa quanto pelas atividades desenvolvidas pela Polícia Judiciária e Polícia Militar.
Assim, entendemos, que todas as atividades policiais provêm
do poder de polícia, o que muda é apenas a repartição de suas competências estabelecidas pelo legislador. De forma que todos esses ór31 Sobre o poder de polícia administrativo, o professor Cretella Júnior (1985, p. 53) esclarece: “[...]
ao passo que a polícia é algo em concreto, é um conjunto de atividades coercitivas exercidas na
prática dentro de um grupo social, o poder de polícia é uma facultas, uma faculdade, uma possibilidade, um direito que o Estado tem de, através da polícia, que é uma força organizada, limitar as
atividades nefastas dos cidadãos. Usando a linguagem aristotélica-tomista, podemos dizer que o
poder de polícia é uma potencialidade, é algo em potência, ao passo que a polícia é uma realidade,
é algo em ato”.
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gãos, assim que concretamente estruturados, fazem parte do sistema
de segurança pública, pois todos têm como finalidade última a manutenção da ordem pública, característica que muitas vezes, de forma
errônea, é descrita como sendo função apenas da Polícia Militar,
enquanto órgão mais visível, vez que atua na esfera ostensiva de
combate ao crime32 e da Polícia Judiciária, em razão de investigar a
prática dos mesmos.
Todas essas atividades são indispensáveis para a organização
do polissistema social no sentido de garantir aos indivíduos a ordem
necessária para que transitem com liberdade entre todos os sistemas
(econômico, político, social, acadêmico etc.).
A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu art. 129, inciso VII c/c art. 144, considerou como uma das funções institucionais
do Ministério Público, em prol da sociedade, o exercício do controle
da atividade policial.
A referida atribuição foi regulamentada pela Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, em seus artigos 9º e 10º, passando
a ser respaldada também pelo que determina o art. 80 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público nº 8.625/1993, de 12 de fevereiro de 1993, e pelas resoluções no âmbito do Conselho Nacional
do Ministério Público - CNMP e dos Ministérios Públicos Federais
e Estaduais.
Sobre o conteúdo da Resolução nº 20/2007 do CNMP, por
exemplo, que regulamenta o art. 9º da LC nº 75/1993 e o art. 80
da Lei nº 8.625, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o
controle externo da atividade policial, consta o prenúncio da necessidade de estender a perspectiva da compreensão de quais atores
32 As chamadas polícias administrativas também atuam na manutenção da ordem pública em seu
sentido material. Lazzarini (2003, p. 241) comenta: “[...] a polícia administrativa é bem mais ampla,
pois tem por objeto não só a prevenção do ilícito penal, cabendo-lhe também a prevenção e a própria repressão administrativa de toda uma gama de outros ilícitos não penais, como os de polícia
de trânsito de veículos terrestres ou moto-aquáticos, os de polícia das construções, os de polícia
aduaneira, os de polícia fiscal, os de polícia do meio ambiente, os de polícia sanitária, dentre outros.”
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estariam sujeitos ao controle externo de suas atividades pelo órgão
ministerial33.
A LC nº 75/2003 deixa claro que o Ministério Público exercerá
o controle externo da atividade policial objetivando a preservação da
Ordem Pública34, tendo essa Ordem Pública todas as características
já explicitadas e, diante do esclarecimento de que a diferença entre
poder de polícia na persecução penal e poder de polícia administrativo é simplesmente de algo em potência para algo concreto, é forçosa
a conclusão de que o Ministério Público, para atender ao comando
constitucional descrito nos termos da lei complementar supracitada,
deverá exercer o controle externo de todos os órgãos que tenham sua
atuação baseada no exercício de qualquer que seja o poder de polícia
utilizado pelos órgãos públicos.
Portanto, não há razão para que o Ministério Público, nos termos da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, restrinja-se a atuar no controle externo
dos órgãos elencados no art. 144 da Constituição Federal, como se
esse controle externo estivesse simplesmente relacionado ao seu papel de titular da ação penal e às óbvias relações que esses órgãos
policiais travam com essa atividade.
A segurança pública envolve um universo muito amplo que necessariamente está atrelado à garantia da Ordem Pública, que é muito
mais do que a obediência a uma legislação de caráter penal.
A atuação do Ministério Público nesse sentido é uma garantia
para que os cidadãos possam ter um caminho claro para percorrer
33 Art. 1º da Resolução nº 20/2007 do CNMP: “[...] os organismos policiais relacionados no art. 144 da
Constituição Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou instituição, civil
ou militar, à qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e
persecução criminal”.
34 A Lei Complementar nº 75, de maio de 1993, em seu artigo 3º, dispõe sobre a organização do Ministério Público da União, estabelece que: Art. 3º O Ministério Público da União exercerá o controle
externo da atividade policial tendo em vista: o respeito aos fundamentos do Estado Democrático de
Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores
das relações internacionais, bem como aos direitos assegurados na Constituição Federal e na lei; a
preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público.
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quando se acharem vilipendiados de seus direitos por ações comissivas ou omissivas dos órgãos que por natureza estão imbuídos do
poder de polícia administrativa.
Nesse sentido, algumas experiências, por exemplo, vêm sendo
concretizadas na Cidade de São Luís com a atuação das Promotorias
de Justiça do Controle Externo da Atividade Policial do Ministério
Público do Estado do Maranhão, onde, por provocação deste ramo
específico do Ministério Público, pela via da instauração de Inquéritos Civis, todos os órgãos detentores do poder de polícia são chamados à responsabilidade quando detectados problemas relacionados à
criminalidade socio espacialmente detectada35.
Em tal perspectiva, o controle externo não se configuraria
como uma interferência na autonomia desses órgãos, mas uma garantia, uma segurança, de que o papel do Estado estará sempre sendo
exercido dentro de bases constitucionais.
Assim sendo, as ações desenvolvidas pelas referidas promotorias consistem na exigência de que todos os órgãos que detém poder
de polícia atuem no sentido da ordenação do espaço público visando,
preventivamente, combater o cometimento de crimes de diversas naturezas oriundos da desorganização social e urbana, percebidos em
suas conexões espaciais36.
35 Sobre a questão, cfr. Guimarães e Araújo (2019), que relatam um caso concreto de atuação conjunta
para recuperação de uma área degradada na qual os índices de criminalidade se mostravam alarmantes.

36 Entre as ações mencionadas desenvolvidas pelas Promotorias de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público do Estado do Maranhão para viabilizar a convivência pública e,
deste modo, a ordem pública, estão as ocorridas: em 2008/2010 a Operação Manzuá, cujo objetivo
foi a formação de uma força-tarefa para combater a desorganização urbana, ocupação irregular
do espaço público e a poluição sonora. Em 2015 a apuração de irregularidades na concessão de
licenças pelos órgãos públicos, além de possíveis omissões na fiscalização dessas autorizações para
atividades comerciais e de serviços na área compreendida entre Av. Litorânea, Ponta d’Areia, Península e Lagoa da Jansen. Em 2017/2018 – Demolição de estabelecimentos irregularmente edificados
em área pública na Avenida Daniel de La Touche. Em 2019 assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta, firmado entre o Estado do Maranhão (Promotor de Justiça da 2ª Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial), o Município de São Luís e terceiros com vistas ao ordenamento do espaço urbano na localidade Barramar / São Luís - MA. Em 2020 investigação de supostas irregularidades
na concessão de licença pelos Órgãos Públicos, além de apurar as possíveis omissões na fiscalização
dessas autorizações para atividades comerciais no estabelecimento comercial Notre Village.
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É perceptível, portanto, a relação deste fenômeno com estudos
criminológicos37 mais abrangentes, como aqueles desenvolvidos desde o início do século XX pelos sociólogos de Chicago, que compreendem como uma das causas da criminalidade a desorganização do
espaço urbano38 – a partir das relações de poder pertencentes a todo
o processo de urbanização das cidades que geram historicamente desigualdades sociais –39, cujo quadro acentua-se, hodiernamente, pela
omissão de agentes públicos, detentores de poder de polícia administrativa, na regulação desses ambientes, sendo necessária a fiscalização
de tais condutas para viabilizar a convivência pacífica entre as pessoas e, por esse caminho, a garantia da ordem pública.
5. CONCLUSÃO

A ideia principal da nossa teorização é que toda vez que a Ordem Pública é mantida pelo Estado – apesar de ser concebida como
algo inerente a qualquer sistema social – ele o faz através do poder
de polícia, compreendendo que a Ordem Pública ultrapassa a ideia
de controle formal porque existem outros mecanismos sociais que
compõe a organização dos elementos do corpo social e garantem sua
estabilidade: convenções éticas, morais, políticas, filosóficas, consue-

37 Guimarães, Pacheco e Carvalho (2019, p.114) afirmam que: “[...] a razão de tal posicionamento tem
origem naquilo que defendido há muito pelos sociólogos da prestigiosa Universidade de Chicago,
desde o início do século XX, quando afirmaram, de forma contundente e definitiva – conforme comprovado historicamente –, serem intrínsecas as ligações entre a desorganização social, a desorganização urbana e a criminalidade [...]”.
38 Guimarães (2019, p. 61) contribui afirmando: “[...] que é a partir das perspectivas da Escola Criminológica de Chicago, baseada no desenvolvimento da sociologia urbana, caracterizada pelo aprofundamento da discussão sobre a conformação urbana como elemento central da desorganização
social de comunidades e espaços urbanos, que foram compreendidas as interrelações entre desorganização social, desorganização urbana e criminalidade[...]”.
39 Baratta (2013) considera que nesse contexto de desorganização social dos espaços urbanos, também estiverem em evidência a acentuação das desigualdades sociais geradas pela concentração de
riqueza e poder alicerçadas pelo capitalismo que, segundo os pensadores da Criminologia Crítica,
geram um processo de criminalização e evidenciação de relações de poder (BARATTA, 2013).
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tudinárias, enfim, tudo aquilo que identifica uma sociedade para os
indivíduos que a compõem irá integrar a equação final.
Assim sendo, concluímos que se a Ordem Pública é relacionada
ao sistema de convivência social, que é aquele que conferirá liberdade aos indivíduos para que transitem entre todos os outros sistemas,
quando o Estado age através da segurança pública por meio do poder
de polícia, ele o faz numa atuação que engloba todos esses aspectos
necessários à manutenção dessa Ordem em seu sentido mais amplo.
Destaque-se que a expansão do conceito não é apenas uma formulação teórica prescritiva, mas a descrição de como o Estado maneja tal
conceito no uso das ferramentas jurídicas à sua disposição.
Nesse sentido, percebida dessa maneira ampla, mais refinada e
etérea, em muitos momentos, a Ordem Pública pode ser confundida
com a própria expressão do que entendemos como contrato social
e, assim, deixou-se clara a ideia de que o objetivo da Ordem Pública
é pura e simplesmente a liberdade para que os indivíduos transitem
livremente no seu sistema de convivência pública.
Concluímos, portanto, que é exatamente esse o objetivo traçado pelos contratualistas clássicos quando pugnavam pela limitação
de algumas liberdades para que os indivíduos pudessem conviver
de maneira harmônica conservando o máximo de liberdade possível
sem que o caos do estado de natureza os impeça de gozar a vida ao
se preocupar com as transgressões do outro, assim como, a garantia
da previsibilidade das consequências de suas ações públicas. Todas
essas questões fazem parte da ideia de Ordem Pública e explicam a
dificuldade dos juristas em compreendê-la de uma forma objetiva e
estática.
Nesse diapasão, a questão do papel do Ministério Público na
manutenção dessa Ordem é descoberta quando todas essas outras
discussões tomam o caráter prático do sistema jurídico responsável
por conferir as ferramentas ao Estado para manutenção da estabilidade do sistema através do sistema de segurança pública.
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Entendemos, em síntese, que a amplitude do conceito de Ordem Pública, juntamente às disposições constitucionais sobre o papel
do Ministério Público em nosso arranjo institucional – como guardião da ordem jurídica e titular do controle externo da atividade
policial –, conduz à compreensão de que para que o órgão ministerial
cumpra fielmente suas atribuições, deverá entender sua função de
maneira igualmente ampla sob pena de que a falta de algumas atuações dentro desse complexo sistema, torne ineficazes suas obrigações
constitucionais em uma perspectiva totalizante.
Nesse sentido, o Ministério Público atua como garantidor de
um sistema de segurança pública – cujas ações legítimas são sempre
perpetradas através do poder de polícia – em consonância com os
princípios constitucionais, que são expressão do contrato social e que
são materializados na prática pela disposição dos elementos de um
sistema de convivência entre os indivíduos fora da esfera privada, que
é a Ordem Pública.
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OS DESAFIOS DA REFORMA DO ESTADO E SUAS
IMPLICAÇÕES NA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
Delmo Mattos1
Wellington Trotta2
1. INTRODUÇÃO

Se o Estado é um tormento ou não na vida das pessoas por representar classes ou grupos, ou se se constitui em um pesadelo à expressão mais individualista possível, sem dúvida sua inexistência não
só se tornaria um tormento como um pesadelo à própria condição
humana. Cremos que o liberal mais convicto, ou mesmo o anarquista
mais apegado aos seus princípios, entende que o grau associativo em
que nos encontramos não dá para excluir o Estado de uma hora para
outra sem, em seu lugar, construirmos outra figura política da mesma
sofisticação.
É imperiosa a figura desse resultado histórico e marcadamente
necessária, portanto, dentro de sua própria continuidade, reformas
institucionais são sempre vitais que viabilizem a validade do Estado como instrumento político-jurídico de realizações concretas no
âmbito das formações sociais. Logo, uma das reformas trazidas pela
Constituição de 1988 que agora tem impacto decisivo no século XXI,
foi o dispositivo constitucional de que “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe
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a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis (§ 1.º do art. 127 CF).
Nesse caso, o Ministério Público tem papel ímpar a desempenhar na reflexão sobre o Estado e sus vitalizações, pois dele tem nascido análises importantes quanto à natureza do Estado e suas funções
no seio da sociedade civil, inclusive tendo participação decisiva, por
meio de ações judiciais, na retomada da coisa pública como primeira
preocupação do Estado submetido ao império da lei e a probidade
administrativa como bem ético-político.
Portanto, o presente trabalho está dividido em três partes. A
primeira tem o Estado como foco em que, a partir dos autores citados, tratamos de mostrar a importância do Estado em plena era
da globalização. Na segunda parte, o escopo é analisar a alternativa
da democracia como eficaz forma governativa da administração dos
aparelhos estatais. A terceira e última parte tomamos como reflexão
um estudo de Diniz (1996) voltado especificamente para o Brasil,
publicado sob o título Globalização, reforma do Estado e teoria democrática contemporânea, que serve como fechamento do presente artigo. E,
por fim, uma pequena conclusão.
2. O ESTADO E A NECESSIDADE DA REFORMA

Não se pode pensar a sociedade contemporânea sem a presença do Estado, até mesmo em países como Grã-Bretanha e Estados
Unidos, onde o Estado, de longe, não teve o mesmo papel como em
outros países, especificamente França, Brasil e Argentina. O Estado,
de uma forma ou de outra, sempre agiu segundo determinados interesses de grupos. Em países marcadamente liberais, o poder público
de uma forma ou de outra garantiu aos seus membros instrumentos razoáveis à criação de condições satisfatórias ao implemento de
políticas públicas no tratamento de diferenças diversas. Tanto nos
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Estados Unidos como na Grã-Bretanha, o poder público atuou forçadamente de maneira a intervir em momentos decisivos em que o
sentido de unidade política sofria ameaça de descontinuidade, ou melhor, sempre quando os conflitos não poderiam ser resolvidos longe
do confronto direto e violento.
No Brasil, o tema da reforma do Estado está presente desde o advento da Nova República a partir de 1985, sobretudo nos
anos de 1990, sem com isso efetivar-se uma verdadeira reforma que
melhorasse as instituições públicas. O que se vê no caso brasileiro
é o debate estrutural sucumbir diante de questões meramente de
ordem conjuntural; o essencial deixa de ser discutido em favor de
“programas de estabilização econômica e o acirramento dos conflitos em
torno da distribuição de recursos escassos” (DINIZ, 1996, p.8). Ao que
nos parece, a discussão sobre a reforma do Estado brasileiro não
se transformou em realidade abrangente, talvez devido ao fato de
que, o que se pretendia era tão somente uma reforma administrativa
visando à privatização de estatais com grande potencial econômico-financeiro. A reforma do Estado brasileiro ficou a reboque de
problemas paroquiais, “deixando camadas expressivas da população à
margem da área das instituições encarregadas de resolver seus problemas
primários de saneamento, saúde, segurança, transporte e educação” (DINIZ, 1996, p. 15).
Diniz (1966) ainda aponta um outro problema dentro do debate da reforma do Estado brasileiro: a excessiva argumentação de
que as decisões externas têm de alguma forma afetado as decisões tomadas por parte dos agentes políticos brasileiros, com o que a autora
não concorda, visto que, na verdade, o governo brasileiro não se fez
presente na condução do debate e no empenho de materializar as reformas estatais prementes e necessárias na condução de efetivas melhorias das condições de existência dos cidadãos brasileiros. A autora
aponta, ainda, que o sistema político brasileiro se caracteriza como
uma poliarquia segundo os clássicos critérios assinalados por Dahl
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(1997), mas em contrapartida no que tange aos direitos dos seus cidadãos, desde saneamento básico ao acesso ao poder judiciário, o que
se vê é uma gritante desigualdade social, que só será definitivamente
resolvida quando se levar em consideração o papel da democracia
como verdadeiro condutor da reforma do Estado brasileiro.
Ao propor uma reforma do Estado brasileiro, o executivo nunca levou em conta que a verdadeira reforma deveria partir primeiramente de sua relação com o legislativo e não reduzir o debate a
simples reforma administrativa, que além de aumentar o poder do
próprio executivo, atendeu a princípios doutrinários em desfavor dos
interesses reais, apontados por diversos autores como Diniz, Figueiredo e Limongi e outros. Segundo os mesmos teóricos, a primeira e
urgente reforma do Estado brasileiro é aquela que visa promover a
independência do poder legislativo face ao executivo, que por motivos legais ou não, acaba retirando do legislativo sua qualidade de
instância política, aonde projetos e propostas efetivamente vindas
dos mais variados setores da sociedade, deveriam ser encaminhadas
na efetivação do papel de síntese nacional e supremacia da política
sobre a tecnocracia.
Essas funções constitucionais do Ministério Público constituem-se em alicerces vitais da frágil “democracia tupiniquim”, haja vista que
os agentes políticos discursam para os cidadãos alegando que os dispositivos constitucionais acima deram ao Ministério Públicos poderes
excessivos contra a representação política, quando, na verdade, esses
agentes ideologizam as funções do Ministério Público com intuito de
enfraquecê-lo e baixar o teor democrático da cidadania em prol de
desmandos patrocinados por agentes contra a própria representação
política. Portanto, é preciso ressaltar, defender, divulgar e informar a
todo cidadão brasileiro que a democracia passa pela ação do Ministério Pública “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo
as medidas necessárias a sua garantia” (CF, art. 179, inciso II).
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3. MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEMOCRACIA COMO EFICÁCIA

Entende-se geralmente que a democracia, além de ser um valor
universal é também uma necessidade de ordem pública. A eficácia
administrativa de um dado governo tem que levar em consideração
sua transparência no momento em que efetiva suas ações políticas,
se o destinatário da ação política do governo é a cidadania, por isso
nada mais justo que esta mesma cidadania conheça ipse jurer todas as
ações políticas desse governo, ainda mais quando está em jogo o erário público, que é sempre recursos financeiros do Estado vindo dos
cidadãos por meio de impostos recolhidos sobre rendas, patrimônios,
salários, consumo, produção etc.
Dahl (1997) apresenta a ideia de solidariedade como meio
para os indivíduos alcançarem seus objetivos, que de alguma forma
deveriam se organizar ao modo de uma associação, tendo por premissa básica a igualdade entre os associados, ou seja, na associação
o espírito de igualdade é o fundamento para que todos sintam a
necessidade da vida comunitária, não esquecendo do espaço individual. Nesse sentido, Dahl apresenta uma lista com cinco critérios
para tentar situar o que seria uma democracia, visto que não adianta
definir algo sem apresentar o que de fato significa seus elementos
constitutivos. São cinco os critérios que identificam uma democracia:
1 - participação efetiva de seus membros; 2 - igualdade de voto entre
os membros; 3 - obtenção de informação esclarecida; 4 - exercício de
controle final sobre a agenda; 5 - inclusão de adultos. Dahl pondera
que na ausência de um destes requisitos, os membros não poderão
ser considerados iguais, o que significa dizer que a democracia basicamente é a igualdade existente entre os membros de uma dada
associação (DAHL, 1997).
Ao que nos parece, Dahl (1997) não deixa dúvida quanto ao
fato de no futuro a democracia não se apresentar somente como um
modelo concorrente, mas como a única alternativa segura aos anseios
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legítimos de liberdade e igualdade. Nesse aspecto, a democracia constitui o fim das formas políticas, cabendo somente seu aprimoramento
face às novas realidades que surgirão. Não cabe fazer aqui nenhum
exercício de futurologia, uma vez que em filosofia política o máximo
que podemos fazer é uma análise das condições atuais visando uma
projeção. O futuro é sempre um produto das condições atuais que se
processam no tempo, que pode ou não ocupar uma dada realidade no
espaço. Dahl acredita que a democracia será um sistema dominante por se tratar de algo mais afeito aos interesses de uma massa de
sociedades ávidas, esperançosas, no intuito de controlar os governos
e os Estados dentro dos limites de uma Constituição imposta pela
legitimidade de seus atores, acreditando no serviço que a democracia
pode emprestar aos povos, inclusive, segundo nosso entendimento,
tornar-se um estilo de vida social.
Nessa perspectiva, o Ministério Público é o grande protagonista da ordem democrática no Brasil à medida que promove “o inquérito
civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social,
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (CF., art. 179,
inciso III), o que significa dizer que o Ministério Público é um agente
jurídico-político de natureza moral que zela pelos interesses individuais e coletivos da cidadania. Para tanto, a Constituição Federal no
seu artigo 128, § 5.º, inciso I estatui as seguintes garantias aos seus
membros: “a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado; b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão
colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta
de seus membros, assegurada ampla defesa; c) irredutibilidade de subsídio”.
Esses elementos são condições fundamentais para que o Ministério
Público haja com clara independência no interesse da expansão da
cidadania contra estruturas oligarcas.
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4. MÉTODO

A pesquisa utilizou-se do levantamento bibliográfico das obras
de referência sobre o assunto, bem como por meio de artigos científicos especializados. Realizou-se uma leitura analítica da obra principal
usando de comparações e reflexões que respondessem à pergunta
fundamental da pesquisa.

5. RESULTADOS

A discussão em torno da reforma do Estado, especialmente do
Estado brasileiro, sofreu por parte da crítica especializada uma verdadeira chuva de significativos trabalhos científicos, em que se pesa
uma discussão sólida de argumentos bem construídos a partir de uma
visão interestatal. Destaca-se desde logo que o debate ficou restrito
ao âmbito de como tornar o Estado efetivo sem com isso mostrar
a sua natureza, que surge necessariamente como uma condição do
capitalismo enquanto modo de produção a determinar as condições
objetivas dos indivíduos. Pode parecer anacrônico pensar a partir de
tal premissa, no entanto, a relação dos fatos ratifica o entrelaçamento
da gênese do Estado moderno ao desenvolvimento do capitalismo.
A reforma do Estado como está posta não leva em consideração
a natureza do Estado, pelo menos a que se apresenta. Pensar reforma do Estado dentro de uma premissa política sem levar em conta
o que determina sua existência é separar a causa do efeito, por fim,
é pensar os homens concretos a partir de suas respectivas sombras.
Que a democracia se tornou um valor universal e necessário não
mais se discute, embora seja necessário pesquisar que democracia se
deseja realmente, porque até agora tudo é muito vago e formal. Nesse
sentido, observamos que também falta à filosofia política no Brasil
analisar se a política enquanto instância em si mesma é suficiente
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para responder a tal problema. Assim, como o liberalismo se mostrou
insuficiente, apesar dos esforços dos autores supra, a filosofia política
no Brasil caminha no mesmo passo quando não se determina pelo
enfoque de como os homens estão organizados para produzir.
Portanto, interesse por interesse, a democracia pode, no cotidiano dos homens, imprimir no seio do Estado a marca permanente
de um controle por parte do sujeito principal, o povo. Não basta a
criação de instituições marcadamente vinculadas aos conteúdos de
liberdade e representação política por parte de grupos de indivíduos.
As condições materiais devem ser efetivas para que a democracia
seja exercida permanentemente pela participação direta de todos nos
negócios do Estado.
6. CONCLUSÃO

Tomaremos este espaço não para resenhar nossas conclusões,
mas com o propósito de expormos o que consideramos relevante
acentuar: a dinâmica do Ministério Público como um agente central
na expansão da cidadania brasileira. O artigo 127 da Constituição
Federal dispõe que “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”, ou seja: o Ministério Público tem a função precípua de
defender a cidadania contra o próprio Estado quando viola preceitos,
princípios e regras democráticos.
Não é sem motivo que a Constituição no mesmo artigo assevera em alto som no § 1º que “são princípios institucionais do Ministério
Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional” que
fazem desta Instituição um dos baluartes do nosso sistema democrático. Essa independência do Ministério Público em face das outras
Instituições do Estado brasileiro é acentuada cristalinamente pelo
mesmo artigo 127 da Constituição Federal, a saber:
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§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e
administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor
ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços
auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de
provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a
lei disporá sobre sua organização e funcionamento.
§ 3º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária
dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta
orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes
orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de
consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados
na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites
estipulados na forma do § 3º.
§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for
encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do
§ 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins
de consolidação da proposta orçamentária anual.
§ 6º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá
haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que
extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias,
exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos
suplementares ou especiais.

Esses elementos de funcionalidade do Ministério Público,
instituídos pela Constituição, garantem que seus agentes apenas se
submetam à lei e aos princípios e às regras morais que organizam
nossa sociedade, livrando-os dos particularismos que possam mover
agentes dos executivos e legislativos federais, estaduais e municipais.
O Ministério Público, a partir da Constituição Federal de 1988, foi
a grande novidade reformadora das instituições políticas do Brasil
desde a sua implantação pelo Governo Deodoro da Fonseca por meio
do Decreto n.º 848, de 11 de outubro de 1890, que organizou a Lei
Orgânica da Justiça Federal.
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A autonomia do Ministério Público possibilitou que seus órgãos agissem amparados pela lei e com base na Constituição quanto
ao interesse da ampliação da cidadania à medida que se tornou não
somente guardião da ordem jurídica, do regime democrático e dos
direitos fundamentais do cidadão, mas, sobretudo, pelo fato de agir
em prol desses elementos ao tentar debelar as mais variadas formas
de corrupção, mal que destrói a credibilidade das instituições republicanas-democráticas, o esforço coletivo em prol da economia nacional e a crença de que vale a pena viver no Brasil.
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CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE E DIREITOS
FUNDAMENTAIS: e quando as normas dos Estados
são mais amplas que as da Convenção?
Paulo de Tarso Brandão1
1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho monográfico se insere no âmbito da pesquisa da Política Constitucional e enfrenta o problema da compatibilização de sistemas jurídicos nacionais com o ordenamento internacional, em razão das Convenções Internacionais das quais os Estados
sejam signatários.
Não deveria haver dúvida na resposta a ser dada ao questionamento presente no título do trabalho. No entanto, se a resposta é
simples no âmbito da Teoria do Direito, no nível da aplicação das
normas ela não está totalmente clara e tem servido para um controle
de convencionalidade que opera com sinal inverso e funciona como
veículo de violação de Direitos Fundamentais. É esse o tema em foco
nos tópicos que se seguem.
Na primeira abordagem o leitor encontrará o entendimento
que guiará o trabalho a respeito dos conceitos de Direitos Humanos e
Direitos Fundamentais. Os tópicos seguintes tratarão das normas de
Direitos Humanos e de Direitos Fundamentais. O tema da inserção
das normas advindas das Convenções nos ordenamentos jurídicos
dos países membros e o controle de convencionalidade virão a seguir.
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A partir dos elementos fixados, o objetivo será, então, oferecer uma
resposta ao questionamento lançado no título do trabalho e que consiste no objetivo maior do debate que o artigo visa fomentar.
O método adotado será multidimensional. Em uma dimensão
far-se-á uma análise sobre os conceitos de Direitos Humanos e Direitos Fundamentais e das normas que os estabelecem e protegem, para
definir suas diferenças e limites, configurando a dimensão analítico-conceitual. A descrição de normas inseridas em Convenções e nas
Constituições dos Estados, que servirão de paradigma para a sustentação da tese, insere-se na dimensão normativa. Por fim, o estudo de
caso concreto para o qual há graus diversos de amplitude das normas
Convencionais e Constitucionais, configura a dimensão empírica.
2. DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS

Não há consenso entre os doutrinadores sobre o conceito, a
origem e até mesmo os limites dos Direitos Humanos e dos Direitos
Fundamentais, havendo, inclusive, aqueles que identificam como sinônimos, expressa ou implicitamente, os dois conceitos.
Perez Luño busca estabelecer uma precisão conceitual para Direitos Fundamentais e afirma que há uma nítida diferença entre estes
e os Direitos Humanos, partindo do dissenso (nem tão significativo,
na conclusão do autor) entre o pensamento de Antonio Fernandez-Galiano e Gregorio Peces-Barba. Lembra Luño que este último
chega a usar indistintamente em alguns momentos Direitos Humanos, Direitos Fundamentais e Liberdades Públicas. Explicita sua concepção de Direitos Fundamentais ao afirmar que “não podem existir
direitos fundamentais que não hajam sido reconhecidos pelo ordenamento jurídico estatal” (PEREZ LUÑO, 2004, p. 50). No mesmo
sentido, Peces-Barba conclui que “os direitos fundamentais são uma
categoria descritiva dos direitos humanos positivados no ordenamento jurídico” (PEREZ LUÑO, 2004, p. 51).
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Ingo Sarlet, reconhecendo que os termos Direitos Humanos e
Direitos Fundamentais “são corriqueiramente utilizados como sinônimos”, também com apoio em Perez Luño, entende que estes últimos
“constituem o conjunto de direitos e liberdades institucionalmente
reconhecidos e garantidos pelo direito positivo de um determinado
Estado” (SARLET, 2009, p. 29-31).
Alexy não fixa um conceito de Direitos Fundamentais, mas os
delimitar o objeto de seu trabalho e descrever a tarefa a que se propõe,
deixa claro que apresentará uma teoria dos Direitos Fundamentais da
Constituição alemã; depois, afirma que será uma teoria jurídica; e,
por fim, uma teoria geral (ALEXY, 2008, p. 31). Ao afirmar será
uma teoria da Constituição alemã e uma teoria jurídica e, ainda, ao
tratar no capítulo seguinte das normas de Direitos Fundamentais,
permite concluir que sua concepção vai no sentido de que a ordem
jurídica constitucional é o ambiente dos Direitos Fundamentais.
De outro lado, Luigi Ferrajoli apresenta uma definição teórica
e formal, ou estrutural, entendendo como Direitos Fundamentais “todos os direitos subjetivos que correspondam universalmente a ‘todos’
os seres humanos enquanto dotados de status de pessoas, de cidadãos
ou de pessoas com capacidade de agir”. Deixa evidente que entende
por direitos subjetivos “qualquer expectativa, positiva ou negativa,
atribuída a um sujeito por uma norma jurídica” e por status a condição atribuída a um sujeito por uma norma jurídica que o faça capaz
de ser “titular de uma situação jurídica e/ou autor de atos que são
exercício destas” (FERRAJOLI, 2001, p. 19). Afirma que esta definição é teórica e não dogmática, porque, mesmo que referida a um contexto normativo, prescinde de que os direitos fundamentais estejam
formulados em regras constitucionais ou leis fundamentais, sendo
irrelevante que estes estejam previstos em normas de direito positivo
(FERRAJOLI, 2001, p. 19-20). Claro, portanto, que a concepção
de Direitos Fundamentais para Ferrajoli não leva em consideração
qualquer ordenamento jurídico específico.
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Tecla Mazzarese afirma que a pluralidade semântica que envolve os conceitos de Direitos Humanos, Direitos do Homem, Direitos
Naturais, Direitos Subjetivos, Liberdades Individuais e Direitos Fundamentais, exemplificados pelos posicionamentos antes apresentados, se
relaciona também com as opções filosóficas e teórico-conceituais que
definem a maneira de afirmação e até mesmo de efetividade desses direitos, inclusive no âmbito judicial (MAZZARESE, 2012, p. 182-183).
A opção que orienta este trabalho é a de não identificar Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, reservando para aqueles
o local dos Tratados e Convenções internacionais e para estes as
Constituições dos Estados-Nacionais. Evidente que grande parte dos
direitos pertencentes aos Direitos Humanos integram, quando legislados, os Direitos Fundamentais dos diversos Estados Nacionais.
Aliás, essa a finalidade das Convenções: induzir a construção de Direitos Fundamentais. E é desse mecanismo que decorre o controle de
convencionalidade.
Visto por outro lado, a construção dos Direitos Humanos configura o caminho histórico que leva até os sistemas jurídicos dos diversos Estados e que, pela positivação, estabelecem os Direitos Fundamentais.
No entanto, eles são diferentes não só pelo locus que ocupam,
mas, especialmente, pela forma como são previstos e tutelados nos
documentos internacionais e nos diversos ordenamentos dos Estados
Nacionais.
Essas diferenças e as suas consequências ficarão claras nos tópicos que seguirão.
3. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS

As convenções internacionais de Direitos Humanos têm servido, em grande medida, para induzir a construção de Direitos Funda74
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mentais nos Estados Nacionais, como ficou dito acima. No entanto, é
bom repetir, com estes não se confunde. Separar Direitos Humanos e
Direitos Fundamentais visa evidenciar esses dois planos normativos
diversos: o dos Tratados e das Convenções Internacionais e o dos
ordenamentos internos dos Estados Nacionais.
A legitimação das normas de Direitos Humanos decorre, portanto, da manifestação de vontade dos Estados Nacionais de pactuarem o cumprimento de determinados padrões de conduta no sentido
de garantir a todos os seus cidadãos os Direitos entendidos naquele
momento histórico como inerentes à condição de ser humano e que
estão de acordo com a ordem internacional. Uma vez firmado o pacto, por parte de seus mandatários, os Estados assumem compromissos que equivalem a cláusulas de um contrato. Estas cláusulas valem
como se fossem “leis entre as partes”, típicas de um pacto.
Seguindo esse entendimento, afasta-se a característica da universalidade que alguns querem atribuir aos Direitos Humanos. Eles
não são universais e nem possuem vocação para serem universais.
Sendo ainda mais claro, o fundamento dos Direitos Humanos está
na conquista histórica da humanidade e não em qualquer elemento
natural, ou, no caso, jusnatural. Pode-se concluir, portanto, que as
Convenções de Direitos Humanos são sistemas jurídicos, com a mesma racionalidade de todo e qualquer sistema jurídico.
A própria história dos Direitos Humanos demonstra que os
Estados, por estratégia política, são ágeis em firmar pactos reconhecendo Direitos Humanos e alardear, também com finalidade política,
o ato de reconhecer tal ordem de Direitos. No entanto, são expeditos,
no momento seguinte, em agir no sentido contrário, negando-os e,
assim, relegando o avençado para plano da promessa. Decorre dessa
postura, a necessidade e a importância de um órgão como Corte Interamericana de Direitos Humanos para conter as violações.
As Convenções e a estrutura criada para exigir o cumprimento
do pactuado é ordem internacional que visa submeter juridicamente,
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pela própria razão do pacto, as administrações dos Estados Nacionais.
Todos os sistemas jurídicos são sistemas de normas. Por outro lado,
nem todos os sistemas jurídicos possuem o mesmo fundamento e
nem todas as normas jurídicas encontram a mesma razão fundante
e não são criadas da mesma forma. As normas de Direitos Fundamentais, de forma majoritária, são aquelas que devem ser cotejadas,
seja no nível da existência, seja no nível da extensão, com as normas
de Direitos Humanos (convencionais) e, por isso, serão tratadas a
seguir.
4. NORMAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

Assumida a posição que considera que os Direitos Fundamentais são aqueles adotados como tal nas Constituições dos Estados
Nacionais, o conceito de norma passa a ser estratégico para entender
a forma de atribuição, aplicação e até mesmo de limitação, dessa
espécie de direitos em uma determinada ordem constitucional. O
conceito de norma de Direitos Fundamentais adotado neste trabalho
corresponde àquele apresentado por Robert Alexy (ALEXY, 2008),
que é o adequado para os países que adotam o sistema de Civil Law,
como é caso de todos aqueles Estados que integram o âmbito de especial interesse da pesquisa.
As normas que estabelecem e se destinam a dar concretude a
Direitos Fundamentais são diferenciadas em muitos pontos das demais normas componentes de uma mesma ordem jurídica (ALEXY,
2008, p. 65).2 Por outro lado, afirma Alexy que “[n]ormas de direi-

2

Pode-se concluir que este é também o pensamento de Alexy quando afirma “Até aqui falou-se de
normas em geral. A partir de agora deve ser questionado o que são normas de direitos fundamentais”. Alguns autores e estudiosos negam essa diferença porque entendem que uma teoria geral
das normas deve levar em conta as características das normas com aplicação indiferenciada para
todas as espécies de normas. Isso, todavia, não faz parte da tradição e nem da estrutura do Direito.
Basta ver, para tanto, que há características próprias das normas de Direito Penal (tipicidade, anterioridade, e.g.) que não são aplicáveis aos demais ramos do Direito. Ocorre também com o Direito
Tributário (anualidade) e com o Direito Civil (boa fé), etc. Nenhuma razão lógica no sistema jurídico
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tos fundamentais são normas” e, por isso, “o conceito de norma de
direito fundamental compartilha de todos os problemas que dizem
respeito ao conceito de norma” (ALEXY, 2008, p 51). Essas afirmações autorizam dizer que: as normas de Direitos Fundamentais
formam um microssistema normativo; ainda que possuam características comuns com todos outros tipos de norma, não se pode deixar
de levar em consideração as peculiaridades que lhe são próprias; e, as
características próprias do sistema e das peculiaridades das normas
devem ser consideradas, seja pelo cientista, seja pelo político, seja
pelo aplicador do Direito.
Mais importante, ainda, é atentar para a lição de Alexy no sentido de que as opções do legislador constitucional devem ser sempre
levadas a sério, especialmente quando se trata de Direitos Fundamentais (ALEXY, 2008, p. 140). Neste sentido, para o controle de convencionalidade é fundamental perceber em qual categoria de norma
se enquadra a norma da convenção quando adentra no ordenamento
jurídico dos Estados, pois é o legislador constitucional que firmará
essa condição.
O objetivo do próximo item é descrever como se dá a recepção
das normas das convenções nos ordenamentos jurídicos dos Estados
membros.
5. RECEPÇÃO DAS NORMAS INTERNACIONAIS NOS
ORDENAMENTOS DOS ESTADOS

As normas decorrentes de tratados internacionais não são diretamente normas de Direitos Fundamentais, como ficou consignado
anteriormente. Em boa medida, os Direitos Fundamentais dos Estados membros coincidem com os Direitos Humanos porque inseridos
no âmbito da Constituição, mas nem sempre isso ocorre.

para não aceitar que as Normas de Direitos Fundamentais têm características próprias que as diferenciam das demais.
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Em razão disso, para o controle de convencionalidade, basta
que o ordenamento jurídico, como um todo, contemple normas, e
qualquer tipo de norma, que estejam de acordo com os tratados. Não
há a exigência, portanto, que estas sejam de ordem constitucional
(OSMA, 2015).3
Diante dessa circunstância, para a operação do controle de
convencionalidade, seja concentrado, seja difuso, não podem deixar
de ser levadas em consideração as peculiaridades normativas de cada
Estado signatário da convenção. Essas diferenças determinam o uso
de regras muito diversas e elas podem influir nos limites protetivos
adotados nos sistemas jurídicos nacionais.
Sem pretensão de analisar diretamente a consequência jurídica
da opção de cada país, far-se-á uma análise meramente descritiva e
exemplificativa das opções de alguns dos países que integram a América Latina.
A Nação Argentina estabeleceu no artigo 75, inciso 23, de
sua Constituição (ARGENTINA. 1996), que as normas decorrentes
de Convenções sobre Direitos Humanos, uma vez aprovadas pelo
Congresso, “gozam de hierarquia constitucional”. Logo, os Direitos
Humanos previstos em Convenções Internacionais serão, necessariamente, Direitos Fundamentais.
A Constituição da República Oriental do Uruguai (URUGUAI,
1998), por sua vez, não tem qualquer norma estabelecendo a forma
de recepção e de aplicação das normas advindos dos Tratados internacionais.
A Constituição Política do Estado da Bolívia, em seu artigo 13,
III, determina que os Direitos Fundamentais serão todos estabelecidos na forma de princípios e insere entre eles as normas decorrentes
de tratados e convênios internacionais. Há um reforço para marcar
essa opção no artigo 14, III, daquela Carta, quando garante a todas as
3

Ver de forma especial o levantamento das principais decisões da Corte Americana de Direitos Humanos realizado por Ingrid Suárez Osma.
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pessoas os direitos decorrentes dos tratados internacionais de Direitos Humanos (BRASIL, 2001).
A Constituição Política da República do Chile, no seu artigo 54
(BRASIL, 2001), reconhece às normas decorrentes dos tratados internacionais o caráter que estiver expresso no próprio tratado ou em
normas de direitos internacionais. Fica claro que não terão o caráter
constitucional, uma vez que somente a Constituição poderia atribuir
esse status jurídico.
O Estado da Colômbia estabelece, em sua Constituição Política, que as normas advindas de tratados e convenções internacionais
serão supralegais. No “caput” do artigo 93, dispõe que “os tratados
e convênios internacionais ratificados pelo Congresso, que reconhecem os direitos humanos e que proíbem sua limitação nos estados de
exceção, prevalecem na ordem interna”. No mesmo artigo, em outra
norma, determina que “os direitos e deveres consagrados nesta Carta,
são interpretados de conformidade com os tratados internacionais
sobre direitos humanos ratificados pela Colombia” (COLOMBIA,
2016).
A recepção por parte da República do Equador é exemplar. No
artigo 417 da sua Constituição contempla uma norma para os tratados internacionais de caráter geral, determinando que eles devem se
sujeitar “ao estabelecido na Constituição”, o que dá a eles claramente
um caráter infraconstitucional. No entanto, no mesmo artigo prevê
que “[e]n el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales
de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano,
de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula
abierta establecidos en la Constitución” (EQUADOR. 2008). Vale
observar que o povo soberano do Equador determinou claramente
na Constituição, o que deveria ser óbvio, mas que nem sempre é, que
os Direitos Fundamentais devem ser sempre aplicados na sua maior
extensão de garantia e não podem ser limitados pela via legislativa e
muito menos pela via interpretativa.
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A República Federativa do Brasil, no artigo 5o, § 2o, estabeleceu
que os direitos e garantias expressos na Constituição, que possuam
conteúdo idêntico aos Direitos Fundamentais e decorrentes dos tratados internacionais são também contemplados no sistema jurídico
nacional na forma de legislação supralegal. Já o § 3o do mesmo artigo, prescreve que quando o tratado venha a ser aprovado “em cada
casa do Congresso, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros”, o mesmo quórum exigido para a aprovação de
emendas constitucionais, suas normas adquirem este status normativo. Está textualmente previsto no dispositivo: “serão equivalentes às
emendas constitucionais”.
Não cabe aqui o debate sobre o acerto ou não da previsão advinda da Emenda Constitucional que inseriu o §3o no artigo 5o da
Constituição Federal. O que se pode dizer é que Legislador Constitucional derivado foi coerente porque igualou a recepção das normas às disposições de emendas constitucionais e adotou o mesmo
procedimento previsto para estas: votação em dois turnos, em cada
uma das casas do Congresso, e aprovação por três quintos dos votos
dos respectivos membros (MAZZUOLI, 2009, p. 105-147; SARLET,
2017, p. 23-50).4
Logo, o Brasil adotou duas formas de integração das normas
advindas dos Tratados (SARLET, 2017, p. 49). Como ficou demonstrado, há uma diversidade nas opções dos Estados Nacionais, na forma de recepcionar as normas decorrentes dos Tratados e Convenções
de Direitos Humanos. Isso determina uma distinção na natureza jurídica que as normas internacionais adquirem quando adentram os
sistemas jurídicos dos Estados.
Cada uma dessas opções gera consequências jurídicas que vinculam, de forma inarredável, também os órgãos encarregados do controle de convencionalidade com caráter difuso. Mais uma vez os li4

Sobre esse debate, ver em especial (MAZZUOLI, 2009, p. 105-147). Sobre a divergência na doutrina
brasileira sobre o tema, ver amplo relato feito por Sarlet: SARLET, 2017, p. 23-50.
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mites do presente trabalho não permitem fazer uma análise detalhada
das peculiaridades que caracterizam cada um dos países da América
Latina.
A resposta à pergunta que consta do título e que será repetida
no tópico seguinte pretende demonstrar a complexidade que envolve
o controle de convencionalidade e busca debater um tema ainda não
enfrentado pela Corte Internacional de Direitos Humanos.
6. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE

Segundo a doutrina, o controle de convencionalidade pode ser
definido, sinteticamente, como a compatibilidade das normas integrantes do ordenamento de um país signatário de tratados internacionais com as normas presentes nesse mesmo contrato.
Para Valerio de Oliveira Mazzuoli, o controle de convencionalidade, por um lado, corresponde a sindicar a “compatibilidade
vertical das normas internacionais de direitos humanos em vigor no
país e, por outro, constitui “a técnica judicial de compatibilização vertical das leis com tais preceitos internacionais de direitos humanos”.
(MAZZUOLI, 2018, p. 35).
Os doutrinadores e a jurisprudência da Corte Interamericana
de Direitos Humanos dividem o controle de convencionalidade em
controle concentrado e controle difuso.
O controle concentrado é aquele feito pela própria Corte Interamericana de Direitos Humanos e o controle difuso o realizado
pelas autoridades judiciárias do Estados signatários de convenção, no
âmbito de suas competências, tendo por foco as legislações locais e a
Convenção Americana de Direitos Humanos.
Ingrid Suárez Osma, usando uma outra nomenclatura para o
mesmo fenômeno, ensina que o controle de convencionalidade exter81
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no, realizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem
como objeto analisar e decidir sobre se os ordenamentos internos dos
Estados signatários da Convenção estão de acordo com as normas
estabelecidas no documento internacional. No controle interno “os
juízes nacionais devem verificar, nos assuntos de suas competências,
se as normas internas não vulneram o bloco de convencionalidade”
(OSMA, 2015, p. 31).
Ao descrever a atividade da Corte Interamericana de Direitos
Humanos, assim com aquela dos juízes locais no âmbito do ordenamento nacional, Allan Brewer Carías e Jaime Santofimio Gamboa
corroboram as concepções acima apresentadas e refirmam que o controle de convencionalidade tem a finalidade, externa ou internamente, de verificar – e atribuir consequências – a compatibilidade dos
ordenamentos nacionais com as normas da Convenção.
As definições e noções acima, no entanto, apesar de serem corretas representam somente uma parte da complexidade, como se verá
a seguir.
7. E QUANDO AS NORMAS DOS ESTADOS SÃO MAIS AMPLAS?

A pergunta refere-se à amplitude de garantias a que se destinam as normas de Direitos Humanos e de Direitos Fundamentais.
Os limites que a presunção de inocência encontra na Convenção Americana de Direitos Humanos e nos diferentes Estados da
América do Sul é um bom e expressivo exemplo que será usado para
demonstrar a razão da sustentação teórica desenvolvida e para ajudar
na resposta ao questionamento objeto central do trabalho.
A Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida também por “Pacto de San José da Costa Rica”, em seu artigo 8, alínea 2,
prevê que “[t]oda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa”
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(BRASIL, 2015 b, p. 45 - 71). Claramente a Convenção garante a
presunção da inocência usando como limite a fixação da culpabilidade. Por isso, alguns doutrinadores usam a expressão “presunção
de não culpabilidade” para definir a situação jurídica regulada pelo
conteúdo da norma contida na Convenção.
Como ficou consignado anteriormente, a Argentina recepciona as normas dos tratados internacionais de que é signatária como
Direitos Fundamentais. Integram, portanto, a ordem constitucional.
Diante dessa circunstância, a norma que estabelece a presunção de
inocência, que não era de ordem constitucional na Argentina, mas
estava prevista no artigo 1o do Código de Processo Penal, passou,
a partir da própria regulação constitucional, no mesmo artigo que
reconhece a Convenção Americana de Direitos Humanos, a integrar
a ordem constitucional daquele país. Com isso, o que não era, originariamente, Direito Fundamental agora é, por força da forma de
recepção adotada. Como a norma é a da Convenção e foi adotada por
disposição constitucional, nada há de divergente.
No mesmo sentido da Convenção, a Constituição da Colômbia, no artigo 29, determina que “[t]oda persona se presume inocente
mientras no se la haya declarado judicialmente culpable” (COLOMBIA,
2016).
A Constituição do Uruguai não contempla a forma de adoção
das normas internacionais e também não disciplina a presunção de
inocência.
Também não há previsão constitucional de presunção de inocência na Constituição chilena. Ela está prevista, no entanto, no artigo 4o do Código de Processo Penal chileno e exige o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória (CHILE, 2000).
A Constituição da Bolívia, no artigo 17, I, segunda parte, prevê
que “[n]adie sufirá sanción que o haya sido impuesta por autoridad
judicial competente en sentencia ejecutoriada”. Também o artigo 76,
2, da Constituição do Equador determina que a chamada presunção
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de inocência somente ceda em virtude de “resolución firme o sentencia ejecutoriada” (BRASIL. 2001).
As decisões da Corte Americana dos Direitos Fundamentais
têm se limitado, até o presente momento, a: enfrentar a deficiência
de legislações dos Estado signatários no que se refere a normas constitucionais; tratar da amplitude dos controles concentrado e difuso;
determinar que as autoridades judiciárias dos Estados devem levar
em consideração as normas previstas nas convenções; e atentar para
a jurisprudência formada pelas decisões da própria corte.
Vale destacar que a Corte também fixou entendimento de que
em sede de controle difuso as autoridades judiciárias locais devem
observar “outros instrumentos internacionais ratificados pelo Estado” (OSMA, 2015, p. 118).
Vê-se, portanto, que não há notícias de a Corte ter apreciado,
seguramente porque tal fato nunca a ela foi submetido, a circunstância de o Estado signatário da Convenção regular em seu ordenamento jurídico o Direito com maior amplitude de garantia que o previsto
no documento internacional. Como deverá se comportar a Corte?
Como deverá se comportar a autoridade judiciária encarregada do
controle difuso?
A resposta a questionamento dessa ordem pode ser complexa,
em razão da diversidade de forma de recepção ou da natureza jurídica que a norma assume no Direito interno de cada país. No entanto,
ela pode ser de relativa simplicidade quando a análise recair sobre um
determinado sistema jurídico e for levada em conta a opção constitucional individualizada.
Usando exemplificativamente o ordenamento jurídico brasileiro, é possível demonstrar que essa circunstância deverá ser considerada pela Corte Americana de Direitos Humanos, pelas autoridades
judiciárias locais em sede de controle difuso e por qualquer estudioso
que pretenda entender o controle de convencionalidade para além do
já decidido.
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Ficou consignado acima que o Brasil optou por tornar as normas de Direitos Humanos advindas de Convenções Internacionais
de Direitos Fundamentais, como normas supralegais ou, cumpridos
os requisitos do § 3o do artigo 5o, como normas equivalentes àquelas
provenientes de emendas constitucionais. Logo, neste último caso,
serão normas constitucionais por via de emendas constitucionais, o
que é repetido para ser enfático.
O Brasil a garante presunção de inocência até o trânsito em
julgado da sentença penal condenatória (BRASIL, 2001).5
Evidentemente a regra prevista no ordenamento constitucional brasileiro tem nível de proteção muito mais ampla que aquele
presente na Convenção Americana dos Direitos Fundamentais, uma
vez que esta contenta-se com a comprovação da culpa. Assim, para a
convenção, os recursos que não envolvam debate sobre a culpabilidade do agente, como aqueles que digam respeito à eventual nulidade
processual, negação de vigência de lei federal ou questão relativa à
constitucionalidade, não impedem a execução da sentença condenatória desde logo.
Para a Constituição Brasileira, estando pendente qualquer recurso, no qual esteja em debate qualquer tipo de matéria, ainda não
há possibilidade de execução da sentença, porque é exigível o trânsito em julgado (SILVA, 2009, p. 1.413)6 da sentença condenatória.
Muito mais do que pelo já consagrado e tradicional entendimento
doutrinário sobre o conteúdo da expressão “trânsito em julgado”, no
Brasil a própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
complementando a norma constitucional, estabelece, em seu artigo
6º, § 3º, que “Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso” (BRASIL, 1942). Então, o ordena5

Art. 50, LVII: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

6

Verbete “Transitar em Julgado” encontra-se a seguinte definição: “Juridicamente, significa que a decisão que transita em julgado passou a ser definitiva, pois sobre ela não cabe mais recurso, tornando-se irrevogável e irretratável, na mesma relação processual”.
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mento jurídico brasileiro, que obviamente deve ser levado a sério, é
peremptório ao delimitar o momento do trânsito em julgado.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em decisão hoje superada, no anto de 2016, negando cautelar requerida em Ação Direta de Constitucionalidade, aforada pelo Partido Nacional Ecológico
(PEN) e pelo Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil
(CFOAB), afirmou a possibilidade da execução da sentença penal
condenatória antes do seu trânsito em julgado. Os autores propuseram as ações buscando suspender a execução antecipada das penas em casos de julgamento condenatório em segundo grau, quando
ainda pendentes o julgamento de recursos dirigidos aos Tribunais
Superiores (STF e STJ), uma vez essa questão havia sido decidida
pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em julgamento de Habeas
Corpus, sem efeito vinculante, afirmando a possibilidade da execução
nesse momento processual. Já então diversos juízos no país vinham
decidindo no mesmo sentido da antecipação da prisão sem que tivesse havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
seguindo aquela decisão (BRASIL. 2018).
Na referida decisão o Tribunal, por maioria, decidiu que os
Tratados de Direitos Humanos, em especial a Convenção Americana
dos Direitos Fundamentais, deveriam prevalecer sobre o ordenamento constitucional brasileiro.
Pode-se afirmar que o entendimento de então era manifestamente equivocado. É inegável a condição de maior amplitude de garantia
presente na Constituição brasileira (trânsito em julgado da sentença
penal condenatória) em relação a qualquer das Convenções de Direitos Humanos firmada pelo Brasil, já que elas usam o mesmo parâmetro
da Convenção Americana de Direitos Humanos (fixação da culpa).
Em primeiro lugar, do ponto de vista da recepção das normas
das Convenções, ainda se o Brasil tivesse aprovado as normas da
Convenção Americana como se normas decorrentes de Emenda Constitucional fossem, estas teriam que respeitar previsão do artigo 60, §
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4o, IV, da Constituição da República, que veda Emenda Constitucional
que possa abolir direitos e garantias individuais. Com mais razão,
quando a norma é supralegal e afronta dispositivo da Constituição.
O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, integrante
do sistema de proteção de Direitos Humanos, que a Corte Interamericana de Direito Humanos disse que deve ser observado pelos países
signatários da Convenção Americana, em vigência no Brasil desde
1992, estabelece que a amplitude maior de proteção da legislação
interna dos países membros prevalece sobre as normas daquele pacto
(BRASIL, 2015 a, p.142).7
Aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, como visto, não
obedeceu aos parâmetros da Constituição brasileira e não observou
o óbvio princípio de que em se tratando de Direitos Humanos, o que
deve prevalecer é a norma mais ampla. Nesse sentido está determinado no Pacto antes referido.
Em 07 de novembro, julgando procedente as Ações Declaratórias de Constituicionalidade 43, 44 e 54, o Supremo Tribunal Federal
(BRASIL, 2019), em boa hora, voltou ao entendimento anterior e
deu efetivo cumprimento a dispositivo constitucional que assegura
Direito Fundamental, ao reconhecer que somente é cabível a execução da sentença penal condenatória após o seu trânsito em julgado,
não bastando, portanto, a fixação da culpabilidade.
Apresentar o exemplo e trazer novamente à discussão o tema pode
parecer descabido diante do novo posicionamento do Supremo Tribunal
Federal. No entanto, há duas justificativas para reavivar o debate.
A primeira motivação é que a matéria foi decidida com apertada maioria, restando expressivo número de Ministros ainda considerando norma internacional inaplicável como sustentáculo para
entendimento contrário à Constituição da República Federativa do
7

Artigo 5, 2: “Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais
reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado Parte do presente Pacto em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou os
reconheça em menor grau”.
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Brasil. Aliás, a decisão anterior e esse posicionamento tem complicado o entendimento jurídico sobre a matéria, levando a grande parte
dos jurisdicionados a pensar que a questão se resolve somente levando em conta a composição do Plenário do STJ, quando a resolução
deve ser determinada pelo exercício de técnica jurídica.
A segunda razão é porque ainda há alguns defensores de que o
Parlamento brasileiro pode alterar normativamente essa circunstância, alterando norma constitucional ou, pior, infraconstitucional. Por
todos os argumentos apresentados acima, não há dúvida que o legislador constitucional estabeleceu verdadeira barreira para a qualquer
tentativa de desconstrução do Direito Fundamental que tem todo e
qualquer cidadão ou cidadã de somente ver executada eventual sentença condenatória após o seu trânsito em julgado.
A única resposta possível à pergunta inicial, à luz do exemplo
explanado acima, é a de que quando a norma dos Estados signatários dos pactos internacionais assegura o direito de forma mais
ampla do que o convencionado, deve prevalecer o direito interno,
exatamente por ser mais abrangente. Neste caso, as normas de Direito Fundamental se sobrepõem àquelas dirigidas a proteger Direitos Humanos.
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os Direitos Humanos e os Direitos Fundamentais são conquistas históricas (e sofridas) da humanidade e estão longe de terem
como característica a universalidade. Exatamente por isso necessário
se faz estabelecer níveis normativos que garantam não só a determinação de padrões mínimos de exigência para sua concretização como
também sirvam de indução para novas garantias.
Nesse sentido é que se diferenciam as normas de Direitos Humanos, que são estabelecidas por meio de pactos internacionais com
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legitimação pelo compromisso assumido pelos Estados signatários,
e as normas de Direitos Fundamentais, previstas no ordenamento
constitucional de cada Estado Nacional.
Ao lado do controle de constitucionalidade surge para os Estados e para a comunidade internacional a necessidade de realizar o
controle de convencionalidade das normas internas dos Estados. Este
tipo de controle é exercido tanto no nível interno, pelas instâncias
judiciais competentes, que é chamado controle difuso, como no nível
internacional pelas cortes especiais criadas para tanto, chamado controle concentrado.
Normalmente o controle de convencionalidade é entendido
como a forma de sindicar as legislações dos Estados signatários com
o teor das Convenções de Direitos Humanos, dando prevalência a
este último sistema normativo.
No entanto, o controle de convencionalidade é uma operação
que é – deve ser – entendida em toda a extensão de sua complexidade. No controle interno, por exemplo, há que se considerar a opção
dos Estados signatários pela forma como recebem as normas internacionais nos seus ordenamentos. Essas opções devem ser levadas a
sério.
De outro lado, há sempre que levar em conta que em se tratando de Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, a interpretação
das normas deve ser no sentido sempre de ampliar os limites de garantia e nunca a de diminuí-los.
O que demonstra o artigo, com exemplo prático e claro, é que
quando a norma de maior amplitude estiver no ordenamento jurídico
dos Estados, o controle de convencionalidade deve ser feito no sentido dar prevalência a esta norma, fazendo ceder a norma estabelecida
na Convenção, uma vez que este documento corresponde ao padrão
mínimo a ser observado.
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LA PELIGROSA DESMATERIALIZACIÓN DEL
CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL. UNA
VERDADERA FUENTE DE PELIGROS PARA LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES1*
Alfonso Galán Muñoz2
1. INTRODUCCIÓN: el ministerio público, entre la represión
penal y la salvaguarda de los derechos fundamentales.

En muchas ocasiones, la opinión pública olvida que la función
del Ministerio público, de la Fiscalía, como los llamamos en España,
no es la de buscar sin desfallecer la condena de aquellos a quienes el
sistema penal acusa de haber cometido algún delito.
Evidentemente, el Ministerio público tiene un papel fundamental en el procesamiento y en el necesario castigo de quienes cometen
hechos tan graves contra la sociedad, como para merecer ser sancionados como delincuentes con la imposición de una pena. Pero
además de dicha función, los procuradores tienen encomendada otra
incluso más importante a efectos sociales: la de garantizar el debido
respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Esta tarea es tan importante que incluso aparece expresamente
atribuida a dicha institución en el art. 129 de la Constitución federal
brasileña, donde además de otorgarle la competencia para poder promover la acción penal cuando ello sea acorde con la ley, se establece
1

∗
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que el Ministerio Público debe “…velar por el efectivo respeto a los derechos asegurados en esta Constitución por parte de los Poderes Públicos y
de los servicios de relevancia pública, promoviendo las medidas necesarias
para su garantía”.
Lejos de lo que se pudiera pensar, ambas funciones no son
contradictorias. De hecho, si prestamos algo de atención, nos percataremos de que solo si el Ministerio promueve y tramita los procesos
penales que correspondan, conforme a los derechos fundamentales
contemplados en la constitución y buscando ampararlos, cumplirá
adecuadamente con la función de promover la persecución de los
delitos “de acuerdo con lo establecido por ley”, lo que evidentemente
conlleva la obligación de hacerlo respetando dichos derechos.
Es precisamente por ello, es por lo que los procuradores tienen, a nuestro juicio, que mirar con cierto escepticismo y aplicar con
cautela algunos de los instrumentos tanto penales, como procesales
de los que disponen para luchar contra la delincuencia. Unos instrumentos que, en muchas ocasiones, se encuentran en una patente y difícilmente resoluble tensión con el respeto de alguno de los derechos
fundamentales que hacen que nuestros Estados puedan ser realmente
calificados como Estados materiales de Derecho y no como menos
Estados formales de Derecho, como lo serían aquellos en los que,
pese a que no se traspasasen los límites que definen la literalidad de
las leyes emitidas por sus parlamentos democráticos, se olvidasen de
que dichas leyes deben necesariamente respetar y ser interpretadas de
forma que respeten los derecho fundamentales de todos los ciudadanos; derechos de los que ni los procuradores ni dichos parlamentos,
evidentemente, pueden disponer.
Las breves líneas que siguen a continuación tratan precisamente de poner de manifiesto como los amplios instrumentos penales
creados para luchar contra la criminalidad organizada, cuyo uso se ha
extendido por todo el mundo, han venido sufriendo durante los últimos años una proceso de progresiva expansión, como consecuencia,
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primordial, aunque no exclusivamente, de la paulatina difuminación
de los caracteres que en un primer momento definían legalmente a
tales organizaciones; difuminación que ha terminado llevando a que
se cuestione la posible compatibilidad de los instrumentos penales
creados para combatirlas con el debido respeto a algunos de los más
importantes derechos fundamentales de los ciudadanos.
Veamos brevemente, como se ha ido produciendo esta controvertida difuminación.
2. ORIGEN Y OBJETIVOS DE LA UTILIZACIÓN DEL CONCEPTO
DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Es frecuente el citar a la conocida como ley RICO (la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act o ley de organizaciones
corruptas y de extorsión mafiosa), aprobada el 15 de octubre de
1970 como parte de la Organised Crime control Act que trataba de
combatir a las entidades de crimen organizado que operaban en Estados Unidos como si de un negocio se tratase (BOWLING, 2015,
p. 3), como la primera norma claramente introductora de la noción
de criminalidad organizada a nivel internacional (ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, 2016, p. 70, nota 19).
Dicha ley consideraba que habría una organización de dicha naturaleza cuando dos o más personas cometían o se ponían de acuerdo
para cometer dos o más delitos, de entre una lista de posibles figuras
establecidas en la ley (p. ej. homicidios, secuestros, tráfico de drogas,
cohechos, blanqueo de bienes, etc…) y no, por tanto, cualquiera de
las contempladas en el Código penal, y lo hacían además en apoyo de
una empresa criminal existente, entendiéndose por tal un grupo de
individuos o una banda con una organización que funcionaba como
una entidad individual propia, con un objetivo común y existencia
separada de la actividad criminal de los miembros. Lo fundamental
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de dicha construcción es que permitía valorar dichos delitos individuales como partes de un proyecto criminal mucho más amplio, algo
que dio un mayor papel a la conspiración en esta materia al hacer
factible que se pudiese entender que todos los miembros de la organización, aun cuando no hubiesen tomado parte de los delitos cometidos o preparados en apoyo de la empresa criminal o no se pudiese
demostrar que lo hicieron, deberían ser considerados, en realidad,
como parte del esquema criminal más general en que se incardinaba
su realización (BOWLING, K. 2015, p. 3 y 4).
Así pues, el paso fundamental de esta norma, fue el de permitir
que se pudiese sancionar a los integrantes de dichas organizaciones
sin necesidad de tener que constatar su relación directa con alguno
de los crímenes cometidos o preparados desde las mismas, algo que
resultó especialmente útil a la hora de poder no solo perseguir y sancionar, sino incluso investigar a quienes más alejados estaban de su
ejecución y más difícil era demostrar que hubiesen tenido algo que
ver con ella, pese a que fuesen, en muchas ocasiones, quienes dieron
las ordenes de cometerlos, los jefes o dirigentes de las organizaciones
en cuestión.
Ahora bien, como se deduce de la propia denominación de la
referida ley, que habla de corrupción y extorsión, nos encontramos
ante una normativa que había sido creada para luchar contra una
muy concreta forma de criminalidad organizada, la Mafia. Estas organizaciones estaban primordialmente dirigidas a obtener beneficios
económicos y llegaron a gozar de un poder corruptor y extorsionador en los Estados Unidos, durante los años 70, que llevó a que se las
considerase tan poderosas y influyentes como para estar en posición
de llegar corromper y controlar las estructuras más básicas del Estado (jueces, senadores, etc..), ejerciendo, de ese modo, un poder que
se podía incluso contraponer al estatal, pero que, a diferencia de éste,
se encontraba al margen del control del pueblo americano y del de
sus gobernantes (ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, 2016, p. 69).
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Precisamente, esta conexión entre la finalidad de obtención de
beneficios económicos, el uso de la violencia y la capacidad corruptora derivada de ambos, que caracterizó a la original definición de tipo
de organizaciones, encontró reflejo en muchas de las normas internacionales que contribuyeron a extender el uso de dicho concepto normativo y, con él, el de los instrumentos penales que lo acompañaban,
a lo largo y ancho del planeta.
Así, por ejemplo, resulta llamativo que la Convención de Naciones Unidas contra la Criminalidad organizada transnacional de
2000, más conocida como Convención de Palermo, definía los “grupos delictivos organizados” afirmando que se entendería como tales a
”… un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto
tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más
delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con
miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u
otro beneficio de orden material” (la negrita es nuestra); expresión
esta última de enorme importancia, ya que, como bien señala FARALDO CABANA, determinaba que las prescripciones de la comentada
convención no resultasen aplicables a “…las organizaciones terroristas o
a las paramilitares, y en general a todas aquellas que carecen de ánimo de
lucro, salvo cuando cometan delitos comunes con el fin de procurarse medios para continuar su actividad delictiva (secuestros, extorsiones, robos),
pues la definición se centra en la delincuencia organizada de tipo mafioso”3.
Mientras tanto, otras normas procedentes de organismos supranacionales, como la Acción común 98/733/JAI, de la Unión europea definió a la organización delictiva como «una asociación estructurada de dos o más personas, establecida durante un cierto periodo
de tiempo, y que actúe de manera concertada con el fin de cometer delitos
sancionables con una pena privativa de libertad o una medida de seguridad
3

Vid. FARALDO CABANA, quien, además, destaca como también exige la búsqueda de lucro para
apreciar esta clase de criminalidad, por ejemplo, la Recomendación Rec (2001) 11 del Comité de
Ministros del Consejo de Europa sobre principios directrices en la lucha contra el crimen organizado
o la Decisión marco 2008/841/JAI, en 2012, p. 42, 47 y 54.
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privativa de libertad de al menos cuatro años como mínimo o con una
pena más severa, con independencia de que esos delitos constituyan un fin
en sí mismos o un medio para obtener beneficios patrimoniales y, en
su caso, de influir de manera indebida en el funcionamiento de la
autoridad pública” (la negrita es nuestra); algo que recuerda nuevamente a los argumentos que inicialmente respaldaron el nacimiento
de la anteriormente comentada ley RICO, aunque bien es cierto que
lo hace aludiendo también, de forma alternativa, a la posibilidad de
que dichas organizaciones pudiesen actuar con la mera finalidad de
incidir en el funcionamiento del Estado, sin buscar enriquecimiento
alguno, ampliándose así el ámbito de aplicación de dicho concepto, al
permitir que se incluyan en su seno a las organizaciones terroristas y
paramilitares a las que aludimos anteriormente.
En cualquier caso, las organizaciones criminales eran vistas, en
ese momento, no solo como una fuente de posibles delitos contra las
personas o sus bienes, sino como unos mecanismos de generación de
dinero y/o de utilización de la violencia que estaban capacitados para
poder llegar a corromper y doblegar el funcionamiento del Estado,
algo que, de hecho, quedó también reflejado en las definiciones de
esta forma de criminalidad que se crearon en algunos ordenamientos
penales nacionales, como el austriaco o el italiano (FARALDO CABANA, 2012, p 43).
Podría pensarse entonces que era, precisamente, la enorme peligrosidad propia de dichas organizaciones la que justificaría y legitimaría tanto que se creasen delitos que castigaban, incluso con severas
penas, a los simples integrantes de las organizaciones criminales, por
el mero hecho de serlo e independientemente de que no hubiesen
realizado o no se pudiese demostrar que realizaron ningún acto ni siquiera preparatorio de ninguno de los delitos que pretenden cometer
tales agrupaciones, como que apareciesen numerosas y controvertidas nuevas medidas de investigación penal creadas y permitidas, con
carácter excepcional, para investigar específicamente las actividades
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realizadas en el seno de tan peligrosas organizaciones4. No es solo
que tales organizaciones favoreciesen y diesen lugar a la posibilidad
de la comisión de múltiples y graves delitos. Es que, además, eran tan
poderosas que, si no se combatían con toda severidad, podrían llegar
a controlar y manipular las instituciones más básicas del aparato
estatal. Este planteamiento nos lleva irremediablemente a recordar
la construcción realizada por algún conocido autor alemán, que precisamente trató de legitimar la aparición de un Derecho penal de excepción, diferente del general, para tratar a aquellas personas que, al
no generar la suficiente seguridad cognitiva con respecto a su posible
cumplimiento de las normas, ponían en cuestión la propia existencia
del Estado y por ello, deberían de pasar a ser tratados como meras
fuentes de peligros o “enemigos” a los que se deberá inocuizar por su
enorme peligrosidad, legitimándose incluso que se les pudiese privar
de sus derechos fundamentales, ya que al fin y al cabo habrían dejado
de ser “ciudadanos”, para pasar a ser “no personas” (JAKOBS, 2006
p. 66 y 75).
Evidentemente, un planteamiento tan radical como éste resulta
absolutamente incompatible con el mínimo respeto a los derechos
fundamentales que todo Estado de Derecho, respetuoso con la dignidad del ser humano, debe mantener para poder ser considerado
como tal, con lo que lo mejor que se puede hacer con el mismo,
a nuestro modo de ver, es desecharlo sin más, siendo conveniente
incluso relegarlo al más completo de los olvidos lo antes posible, ya
que consideramos que incluso su mera refutación, por fácil que pueda resultar para cualquier defensor del Estado de Derecho, abre las
puertas a que algunos puedan considerar que entabla un debate que
demuestra, precisamente, que todavía existe una posibilidad, un atis4

Así, controvertidas son las afirmaciones realizadas por aquellos que consideran que muchos de los
delitos creados en relación a la criminalidad organizada, en realidad, no buscan ni suelen terminar
en condenas de aquellos a los que inicialmente se atributen, sino que lo que sirven es de preceptos
o parágrafos instrumentales que permiten, bajo la apariencia de medidas de investigación penal
de dichos delitos, intervenciones policiales preventivas de los delitos-fin que finalmente podrían
cometerse desde la organización. Véase, respeto a esta cuestión, SILVA SÁNCHEZ, 2008b, p. 91.
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bo, por pequeño que pudiera parecer, de que todos o alguno de sus
planteamientos se puedan mantener y sostener en el ordenamiento
jurídico de algún verdadero Estado de Derecho.
Habrá, por tanto, que analizar los problemas de legitimidad
y de compatibilidad con los derechos fundamentales que plantea la
persecución y sanción penal de las organizaciones criminales sacando
su estudio de los parámetros sostenidos por los pocos que aún tratan
de defender y legitimar al denominado Derecho penal del enemigo.
Una tarea que, como veremos en modo alguno va a ser sencilla de llevar a buen puerto, sobretodo teniendo en cuenta la evolución que el
concepto de organización criminal ha sufrido en los últimos tiempos.
3. LA RÁPIDA DIFUMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS
DELIMITADORES DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL.
CRÓNICA DE UNA EVOLUCIÓN TAN PREDECIBLE, COMO
CUESTIONABLE

Como fácilmente se puede deducir de las breves páginas anteriores, ni siquiera en sus primeras definiciones normativas, nos
encontrábamos ante unas delimitación uniforme y única de lo que
debía ser considerado como una organización criminal. Así, mientras la Ley RICO establecía como principal referente del referido
concepto a la persecución por parte de un colectivo organizado de
una “empresa criminal” y limitaba la apreciación de dicha clase de
organizaciones y, por tanto, también de las severas consecuencias que
la misma determinaría, a los casos en que dicha empresa consistiese
en la comisión de delitos, en plural, caracterizados por tener una determinada naturaleza y gravedad que se consideraba indicaban que la
organización podría llegar poner en peligro el monopolio del poder
estatal, bien mediante la corrupción o por la extorsión (tráfico de
drogas, cohechos, asesinatos, secuestros, etc…), la normativa inter100
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nacional, que posteriormente extendió el uso de dicho concepto por
todo el mundo, lo hizo definiéndolas de una forma diferente, aunque
tampoco uniforme.
Sin ánimo alguno de exhaustividad podemos señalar como, por
ejemplo, mientras la Convención de Palermo, anteriormente citada, permitía ya considerar como organización de dicha naturaleza a
cualquiera que tuviese por finalidad cometer “uno o más delitos graves”,
abriendo así las puertas a que se pueda tener como tales a los agrupaciones incluso aunque solo tendiesen a cometer un único delito castigado con una pena de cuatro años o más y con total independencia
de su concreta naturaleza; la posterior Decisión Marco 2008/841/
JAI exigió que la organización en cuestión tuviese que tener por objetivo cometer delitos graves, en plural, para hacerlo, lo que, si bien
volvió a delimitar los delitos-fin de las organizaciones conforme a
un criterio penológico y no de naturaleza del delito, como hacía la
ley RICO, dejó también claro, frente a la convención de la ONU, que
no consideraría como tales a aquellas agrupaciones que tendiesen a
cometer un único delito sancionado con dichas penas.
Tampoco la delimitación de los caracteres y complejidad que
habrían de tener una de estas organizaciones para ser consideradas
como tales resultó uniformemente definida. Así, mientras la Convención de Palermo exigía expresamente que estuviesen configuradas por
tres o más personas y fuesen estructuradas, -algo esto último que, sin
embargo y como reconoce su art. 1 c), no suponía que tuviese que tener una distribución de funciones entre sus miembros, ni una estructura desarrollada o compleja-, la norma europea anteriormente citada fue un paso más allá y permitió entender que las organizaciones
criminales podían estar conformadas incluso por solo dos personas,
entendiendo que estarán estructuradas, siempre y cuando, no se hubiesen “formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito”.
No existe, por tanto, uniformidad a la hora de definir ni los
parámetros objetivos ni los subjetivos que definirían a las organiza101
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ciones criminales como instrumentos o fuentes de peligros tan graves
que legitimarían que, para controlarlas, se procediese a anticipar la
intervención penal hasta castigar, como delitos consumados, actos
individuales tales como la mera pertenencia o la simple colaboración puntual con dichas organizaciones; unas actuaciones que están
tan alejadas, no solo de la ejecución, sino incluso del comienzo de
la preparación, propiamente dicha, de los concretos delitos que las
organizaciones tenderían a cometer, que habrían de ser consideradas,
todo lo más, como actos protopreparatorios de la participación en
ellos (CANCIO MELIÁ, 2008, p. 15). De hecho, si nos fijamos en la
evolución normativa comentada, nos daremos cuenta de que se han
llegado a desdibujar hasta tal punto los iniciales parámetros delimitadores de dicha clase de organizaciones, que se ha hecho posible que
se pueda tener como tales a agrupaciones que ni estarían compuestas
por numerosos sujetos (podrían ser incluso solo de dos), ni tendrían
una organización compleja, ni una distribución de funciones entre
sus miembros (bastaría con que no se hubiesen agrupando fortuitamente para cometer un delito) y que, además, podrían tender a
cometer tan solo un único delito, que ni tendría que ser violento, ni
estar dirigido a generar beneficios que pudiesen favorecer la corrupción generalizada del aparato institucional, con lo que resultará difícil
afirmar que pudiesen llegar a poner en jaque el poder estatal.
Visto lo visto, habrá que concordar con SILVA SÁNCHEZ,
cuando afirmaba que durante los últimos tiempos se ha producido
una expansión de los “delitos de organización”, como los de integración o cooperación criminal, como consecuencia de dos cambios
fundamentales “… Por un lado cada vez se exige menos estructura organizativa para apreciar la existencia de una “organización delictiva”; por
otro, cada vez es menor la gravedad de los ilícitos que han de constituir el
objetivo de una organización para que ésta sea calificada como “criminal”
(SILVA SÁNCHEZ, 2008a, p.2); proceso que ha tenido un enorme
impacto e incluso se ha intensificado en la legislación penal española.
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En España, la criminalidad organizada podía ser perseguida
y castigada penalmente desde hace mucho tiempo por los delitos
relativos a las asociaciones ilícitas, agrupaciones éstas que, tras sus
sucesivas modificaciones, aparecen definidas, a día de hoy, en el art.
515 CP donde se establece que:

Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:
1.º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de
constituidas, promuevan su comisión.
2.º Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución.
3.º Las organizaciones de carácter paramilitar.
4.º Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente
al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la
pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza
o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad
o discapacidad.

Lo primero que llama la atención sobre este precepto es el hecho de que no define aquello viene a prohibir. Es decir, no define que
debe entenderse por “asociación”, limitándose el Código simplemente
a establecer que cuando las asociaciones, esto es, cualquier clase de
agrupación de personas, dotadas de personalidad jurídica propia o no
(desde una compañía hasta una banda en sentido estricto), persigan
los fines que describe, pasarán a ser consideradas como “ilícitas” y
por ello, se podrá castigar penalmente tanto a sus fundadores, presidentes o miembros activos (art. 516 CP), como a los que cooperen
económicamente o de cualquier otra forma a su fundación, organización o actividad (art. 517 CP).
Resulta evidente que el hecho de que estos preceptos permitan
sancionar a los comentados sujetos y el siguiente, el art. 520 CP,
incluso haga factible disolver directamente las entidades que sean
consideradas como asociaciones ilícitas por el mero hecho de que “…
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tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión” convertirá al castigo penal de las asociaciones ilícitas
en un instrumento penal lo suficientemente amplio como para poder
luchar de forma adecuada contra la criminalidad organizada, ya que,
permitiría castigar a sus miembros y colaboradores y disolver las
agrupaciones en que se manifiesten, sin necesidad de que se hubiese
cometido ningún delito desde su seno, ni tampoco de temer que demostrar la conexión de los referidos sujetos individuales con la concreta realización o preparación de alguno de los que la agrupación
pretendiese cometer5.
Pese a ello, el legislador español, supuestamente por entender
que los comentados delitos, tal y como habían sido interpretados
por algunos autores (p. ej. ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, 2002, p. 62), no
conseguía responder a todas las exigencias sancionadoras de la Decisión Marco 2008/841/JAI, decidió, introducir en el Código penal
de dicho país, mediante la reforma efectuada por la LO 5/20106, dos
nuevos grupos de figuras asociativas en torno a dos nuevos conceptos
que tenderían a luchar contra dicha forma de criminalidad.
5

De otra opinión, FARALDO CABANA, que exige, para poder apreciar la mera integración activa en
dichas asociaciones, que el sujeto en cuestión haya realizado algún acto realmente preparatorio de
uno de los delitos que la asociación tiende a cometer, sin necesidad, sin embargo de que dicha conducta sea considerada por sí misma como uno de los actos preparatorios punibles que contemplan,
de forma general, los artículos 17 y 18 de nuestro Código penal, 2012, p. 257; postura que contrasta
claramente con la mantenida por SILVA SÁNCHEZ. Este último autor considera que las aportaciones
realizadas en el seno de dichas organizaciones pueden realizarse de forma genérica y efectuarse
en momentos completamente desconectados del comienzo de la verdadera fase preparatoria de
ningún delito concreto de la organización, lo que, por una parte, permitirá que dichas actuaciones
se puedan tener como relevantes, a los efectos de los delitos que estamos analizando, incluso cuando no puedan considerarse, ni siquiera en sentido amplio, como actos preparatorios propios de un
delito, pero, además y por otra, no impedirán que se pueda incluso llegar a considerar a aquellos
que las realizaron como participes de aquel concreto delito en que su genérica aportación se hubiese llegado finalmente a materializar, ya que, a juicio del referido autor, precisamente por haberse
realizado dicha genérica contribución delictiva a través de una organización, se hace perfectamente
factible que si la misma termina materializándose en el efectivo favorecimiento de la ejecución de un
delito de la organización, se pueda y deba tener a quienes la efectuaron como verdaderos participes
de dicho delito sin tener que cumplir con los presupuestos causales y psicológicos que tradicionalmente exigía la teoría de la intervención del delito para poder hacerlo. SILVA SÁNCHEZ, 2008b, p.
108 y ss y 112.

6

Así lo recoge el propio preámbulo de la referida Ley Orgánica de reforma del Código penal, lo que
ha sido criticado, entre otros, por CANCIO MELIÁ, 2011, p. 654 y ss.
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Por una parte, castigó en el art. 570 bis CP la promoción,
constitución, organización, coordinación, dirección, participación activa, integración o la mera cooperación externa en una organización
criminal; definiendo como tales a “…la agrupación formada por más de
dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera
concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin
de cometer delitos”. Mientras tanto, y por otro lado, el art. 570 ter CP
sancionó a los que constituyeren, financiaren o integraren un grupo
criminal, entendiendo por tal a “...la unión de más de dos personas que,
sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la
perpetración concertada de delitos”.
Mucho ha discutido y discute, aún a día de hoy, la doctrina
sobre todos estos conceptos; unos conceptos que, en ciertos casos,
resultan perfectamente asimilables a otros previamente existentes,
como sucede, por ejemplo y a juicio de algunos, con el de organización criminal y el de asociación ilícita, dando lugar a inevitables
concursos de leyes como consecuencia de la innecesaria redundancia
normativa en que incurren ambas formas de criminalidad asociativa (FARALDO CABANA, 2012, p.104), pero que, además y lo que
es incluso peor, también hacen difícil que se puedan distinguir las
actuaciones que castigan los delitos referidos a cada uno de ellos
entre sí y también a las cometidas específicamente en relación a los
“grupos criminales” de aquellas otras que se podrían castigar como
meras formas de participación intentada (conspiración, proposición
o provocación) en uno o varios concretos delitos.
Habrá que entender, por tanto, que la paulatina, pero imparable
difuminación de los parámetros tanto organizativos, como delictivos
que definen a los diferentes instrumentos inicialmente creados para
luchar contra la criminalidad organizada han dado lugar a múltiples
problemas aplicativos y han abierto las puertas a que se realicen las
más variopintas propuestas interpretativas, para tratar de delimitar
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sus contornos entre sí y con respecto a las formas más tradicionales
de la codelincuencia intentada. Pero es que, además y lo que es más
importante, dicha difuminación también ha llevado a que la cuestionable anticipación de la intervención penal que se creó y legitimó,
supuestamente para luchar contra las grandes, complejas y presuntamente peligrosísimas estructuras jerarquizadas que podían poner
en cuestión al entramado socioeconómico e institucional de nuestras
sociedades (la mafia, carteles de la droga, etc…) haya extendido su
ámbito de aplicación para hacerlo también con agrupaciones mucho más simples, reducidas (bandas de atracadores, bandas callejeras,
etc…) y con una peligrosidad mucho más limitada al estar referida a
la mera comisión de delitos mucho más tradicionales y menos graves
(hurtos, daños, etc..) (DÍEZ RIPOLLÉS, 2005, p. 0:14).
Si a todo lo anterior, se le añade que el texto penal español
define expresamente las organizaciones y los grupos terroristas de
los que habla en sus artículos 571 y siguientes, afirmando que se habrá de tenerse por tales, (con todo lo que ello supone tanto desde el
punto de vista de la ampliación de la incriminación, como desde el de
la restricción de los derechos fundamentales y de las garantías procesales), a los que, siendo considerados como organizaciones o grupos
criminales, conforme a los ya citados artículos 570 bis y 570 ter CP,
(esto es, conforme a las dos difusas definiciones que acabamos de
ver), persigan alguna de las finalidades terroristas de las que habla
el art. 571 CP (subvertir el orden constitucional, alterar la paz pública, etc…) no quedará más remedido que afirmar que la paulatina
difuminación de los elementos inicialmente delimitadores de la criminalidad organizada, (estructura compleja y jerarquizada, amplitud
de recursos personales, orientación a cometer determinados delitos
que eran considerados como especialmente graves y peligrosos para
el sistema, etc…), en los instrumentos penales actualmente vigentes
para combatirla, no ha hecho sino abundar en la necesidad de que
nos volvamos a cuestionar si tales instrumentos resultan realmente
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compatibles con los derechos fundamentales que todo verdadero Estado de Derecho ha de respetar.
4. LA DIFÍCIL CONVIVENCIA DE LOS INSTRUMENTOS PENALES
CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y EL RESPETO
A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: algunas propuestas
para evitar caer por una temible “pendiente resbaladiza”

El reto que la aparentemente imparable expansión de los instrumentos penales creados para luchar contra supuestamente peligrosísima criminalidad organizada plantea a la debida salvaguardia
de los derechos fundamentales de los ciudadanos es indudable. Su
solución o incluso su mero análisis parcial superaría con mucho las
modestas posibilidades de un trabajo como éste. Sin embargo, ello
no nos debe impedir dejar plateadas algunas cuestiones que deberían
ser tenidas muy presentes por parte de quienes, como los integrantes
del Ministerio público, tienen en su mano utilizar estos instrumentos
penales tan represivos mediante la activación de la acción penal, pero
deben hacerlo, como vimos, respetando siempre los derechos más
básicos de los ciudadanos.
Lo primero que hay que poner de manifiesto a este respecto
es que la prohibición y represión penal de las diferentes formas de
criminalidad organizada mediante el uso de figuras delictivas que
castigan a quienes simplemente integran, apoyan o incluso meramente promueven o constituyen agrupaciones, de más o menos complejidad, pero formadas por varias personas para cometer delitos, entra
en evidente tensión con el derecho fundamental de asociación contemplado en todas las constituciones democráticas del mundo y, por
ello, también en la española. En concreto, dicho derecho fundamental
aparece recogido en el artículo 22 CE, precepto que, una vez recono107
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cido dicho derecho con carácter general, establece que las asociaciones “sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud
de resolución judicial motivada”, siendo ilegales las que “persigan fines o
utilicen medios tipificados como delito” y estando además prohibidas las
“secretas y las de carácter paramilitar”.
Las consecuencias penales de dicha prescripción constitucional son inmediatas. En principio, solo se podrán prohibir y castigar
penalmente las agrupaciones de personas que tengan por fin o utilicen como instrumento para sus fines la comisión de delitos o que,
cuanto menos, sean sociedades secretas o paramilitares, algo que imposibilita, por ejemplo, que, en España, se pueda utilizar el Derecho
penal para prohibir y sancionar asociaciones, como algunas sectas u
organizaciones xenófobas, que tiendan a realizar actividades nocivas
o incluso ilícitas (p. ej. incidir en la personalidad de sus adeptos o
fomentar respaldar ideas discriminatorias con respecto a algunos colectivos), pero que no lo hacen cometiendo delitos contra la libertad,
la integridad moral o de incitación de incitación odio contemplados
en el art. 510 CP o cualquiera otros (Cfr. FARALDO CABANA,
2012, p. 168 y ss).
Ahora bien, como contrapartida, el referido precepto constitucional también deja a las claras que el derecho fundamental de
asociación no es un derecho ilimitado, sino que se puede restringir en algunos casos. El problema entonces estará en determinar si
la restricción de dicho derecho que se ha realizado, presuntamente
para combatir la criminalidad organizada en los últimos tiempos, es
admisible conforme a los parámetros establecidos en la constitución
y resulta además, proporcionada con respecto a los derechos fundamentales a los que afecta.
Lo primero que hay que señalar a la hora de analizar esta cuestión es que, pese a lo que sostuvo algún sector jurisprudencial en España, atendiendo a la ubicación del delito de asociación ilícita dentro
de la sección “De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los dere108
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chos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución”, este delito no puede considerarse como una figura que tienda
a proteger el correcto ejercicio del derecho de asociación. No puede
serlo, entre otras razones, porque tal ubicación sistemática responde
tan solo al hecho de que dicha figura fue históricamente utilizada por
las dictaduras, precisamente, para limitar el derecho fundamental de
asociación política, circunstancia que fue la que llevó al legislador democrático a integrarla en el referido capítulo y bajo dicho título para
dejar así completamente claro que el delito se cometerá “con ocasión
del ejercicio” de dicho derecho fundamental y no actuando en contra
mismo (FARALDO CABANA, 2012, p. 168 y 205).
Por otra parte, tampoco parece que unos delitos como los relativos a las organizaciones o a los grupos criminales, de los que hablan
los art. 570 bis y 570 ter CP, puedan ser vistos, como algunos mantienen, ni como figuras que tutelen el monopolio estatal del uso de
la fuerza (Cfr. CANCIO MELIA, 2011, p. 652), ni como delitos que
venga a asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones básicas de las sociedades democráticas frente al riesgo en que las pone
la búsqueda por parte de dichas asociaciones de enriquecimientos
económicos a través del control del poder económico y político (Cfr.
SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, 2005 p. 39 y ss).
Así, por ejemplo, mientras que resulta evidente que, con la actual definición legal de dichas asociaciones, no es necesario que las
mismas tengan necesariamente que utilizar la violencia, cuestionando
así su monopolio estatal, para que se las pueda considerar como tales,
también lo es que se podrán incardinar en dicho concepto a agrupaciones que no tienen que tender a obtener beneficios, ni tampoco a
controlar el poder económico o político en su beneficio
Este tipo de planteamientos tenían todo el sentido cuando
los instrumentos penales contra la criminalidad organizada estaban
exclusivamente dirigidos a luchar contra las grandes y complejas
organizaciones criminales que caracterizaban a las mafias o a los
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carteles de la droga de los años 70 y 80 o contra las organizaciones terroristas jerarquizadas y complejas que caracterizaban a este
fenómeno criminal hasta hace relativamente poco. Sin embargo, han
perdido toda su vigencia una vez que, como vimos, los reguladores
penales, tanto nacionales como internacionales, han decidido extender el ámbito de aplicación de las medidas inicialmente creadas para
combatir dichas grandes organizaciones criminales a otras de mucho
menor calado y relevancia social, como, por ejemplo, las que nos
vienen dadas por las pequeñas bandas de “descuideras” consagradas
a cometer hurtos de escasa cuantía, las dedicadas a cometer daños
informáticos, las que distribuyen pornografía infantil o las pequeñas
células terroristas; agrupaciones que no presentan la complejidad
organizativa, ni el tamaño que serían necesarios para poder considerarlas como adecuadas para poder llegar a afectar a dichos valores o
bienes jurídicos, pero que, además, no siempre buscan obtener beneficios económicos, ni utilizan los medios violentos que supuestamente las convertirían en agrupaciones adecuadas para poder llegar
a cuestionarlos.
Mucho más correcto resulta entonces entender que lo que dotará de contenido material de antijuridicidad a todas estas agrupaciones y a las actividades relacionadas con las mismas (desde la integración, hasta la colaboración externa) será, precisamente, aquello que
permite castigarlas respetando el derecho fundamental de asociación.
Esto es, el hecho de que tales agrupaciones y las actividades realizadas para apoyarlas incrementan el peligro de futura realización de
hechos delictivos, siendo, por tanto, precisamente la amplia y, en ocasiones, difusa unión de todos los bienes jurídicos que dichos futuros
delitos podrían llegar a afectar, y que algunos han tratado de agrupar
mediante la interposición de un bien jurídico intermedio, de naturaleza supraindividual, como el orden público o la seguridad colectiva
(p. ej. BOCANEGRA MÁRQUEZ, 2020, p. 338), la que delimitará
el bien jurídico protegido por todas estas figuras.
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Habrá que considerar, por tanto, que, en realidad, todos los
delitos relativos a estas organizaciones representan un intenso adelantamiento de la protección penal de los numerosos y, en muchas
ocasiones, difusos bienes jurídicos individuales que se podrían ver
afectados por los delitos futuros que la organización en cuestión ampararía y fomentaría, algo que, por otra parte, resulta completamente
acorde con el hecho de que las figuras relativas a las organizaciones y
grupos criminales en España determinen la pena aplicable a quienes
los cometen atendiendo, entre otras cosas, precisamente, a la gravedad de los delitos que tales dichas agrupaciones tenderían a generar.
Ahora bien, una vez que se pone de manifiesto que todas estas
figuras determinan un adelantamiento de la protección penal otorgada con respecto a la que tradicionalmente se había dado a dichos
valores, habrá que analizar hasta qué punto es legítimo que nuestro
legislador se haya decidido a realizarla.
Varios son los aspectos de la criminalidad organizada que han
sido tradicionalmente señalados como justificadores del especial y
adelantado tratamiento penal que se le ha otorgado.
Sin ánimo alguno de exhaustividad, podemos decir que se considera que este tipo de criminalidad presenta una especial peligrosidad para los referidos valores, atendiendo a principalmente a dos
factores.
En primer lugar, se señala que la estructura organizativa, propia de estas organizaciones, determina un incremento notable de la
puesta en peligro de dichos bienes jurídicos con respecto al que produce la delincuencia colectiva más tradicional. Así, por ejemplo, se
ha desatacado que las organizaciones no solo agrupan aportaciones
personales y materiales que facilitan la comisión de tales hechos dando lugar a un riesgo mayor e incluso distinto al que generaría la mera
suma no organizada e institucionalizada de cada una de las aportaciones realizadas a la entidad (LAMPE, 1994, p. 683 y ss), ya que, entre
otras cosas, al ser estructuras que persisten en el tiempo, por más que
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cambien sus integrantes, harán llegar las aportaciones genéricamente
realizadas por sus integrantes o colaboradores a aquellos otros que
las necesitan, en el momento en que las requieren para cometer cada
concreto delito, con lo que cumplirán“… una doble función de garantía
(delictiva): Por un lado, garantiza la pervivencia del riesgo creado por un
miembro; por el otro, garantiza la conexión de dicho riesgo con el generado
por los intervinientes en un hecho delictivo concreto”, pasando por tanto,
la organización a actuar como una “…institución portadora del sistema
de actuaciones favorecedores de hechos concretos” (SILVA SÁNCHEZ,
2008b, p. 108).
Se considera, por tanto, que la presencia de una estructura
organizativa de las organizaciones criminales reduce las dificultades
materiales y técnicas que podrían existir para la comisión de los
delitos que persiguen (CANCIO MELIÁ, 2008, p. 35), lo que las
convierte en fuentes de riesgos especialmente peligrosas y, por tanto,
justifica que se adelante la intervención penal para poder controlarlas
(SILVA SÁNCHEZ, 2008b, p. 113).
Sin embargo, no sería éste el único factor legitimador de dicho
adelantamiento. Otro factor decisivo, a tales efectos, es el que podríamos denominar como el factor “cultural”. En este sentido, se afirma
que las organizaciones criminales dan lugar a grupos humanos cohesionados, donde rigen unas reglas y valores propios y distintos a los
imperantes en el resto de la sociedad, algo que les permite reducir las
generales barreras inhibitorias de los individuos con respecto a la posible comisión de delitos auspiciando que los lleven a cabo (CANCIO
MELIÁ, 2008, p. 37), e incluso pueden estar en posición de limitar
la capacidad de decisión de sus integrantes y colaboradores a la hora
de optar por realizarlos o no7.
Es más, tal y como señala FARALDO CABANA, tampoco es
infrecuente que las organizaciones criminales generen problemas di7

De “dominados” habla SILVA SÁNCHEZ, J. M. al aludir a los integrantes activos de estas agrupaciones,
en 2008a, p. 11
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fícilmente resolubles de investigación y prueba con respecto a los
concretos delitos cometidos por sus integrantes y colaboradores,
quienes, por ejemplo, en muchas ocasiones ni siquiera habrían tenido
conexión o contacto previo alguno con sus víctimas, lo que sin duda
dificultará su identificación y castigo, haciendo, de este modo, que
la organización dispense a tales individuos una cobertura que puede
llevarles a tener una incluso razonablemente fundada expectativa de
impunidad que los predisponga a cometer delitos a su amparo, debilitando así los mecanismos de prevención general y especial negativa
propios del sistema penal (FARALDO CABANA, 2012, p. 72).
Quedarían así definidos los tres parámetros básicos delimitadores del injusto objetivo común a los delitos referidos a este tipo de
organizaciones. Dicho injusto se configura por la puesta en peligro
que representa para los bienes jurídicos a los que afectaría las futuras
comisiones de los delitos que las organizaciones en cuestión tienden
a cometer; peligro que, por otra parte, se considera especialmente
intenso y grave, porque dichas agrupaciones disponen de una estructura que facilita y favorece enormemente la comisión de tales delitos
y auspician, además, una cultura en su seno que respalda e incluso
puede empujar a los integrantes a realizarlos.
En definitiva, estructura, cultura y delitos son los tres parámetros esenciales a los que habrá que atender para delimitar los injustos
típicos de estos delitos y para legitimar, en su caso, el enorme adelantamiento de la intervención penal que representan el castigo de
conductas tales como la mera integración, la promoción o la creación
de una de tales organizaciones.
Sin embargo, y como hemos tenido ocasión de comprobar varios de estos parámetros han ido desdibujándose paulatinamente. Así,
por ejemplo, cuando se fundamenta el injusto del castigo anticipado
de las actividades relacionadas con la criminalidad organizada en el
incremento de peligro de comisión de delitos que esta clase de agrupaciones genera, se debe tener en cuenta que, a diferencia de lo que
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hacía la ley RICO y como ya hemos visto, ya no estamos hablando
exclusivamente del castigo de organizaciones dedicadas a cometer los
delitos que podría poner en cuestión el funcionamiento del sistema
democrático al fomentar la corrupción o la extorsión. Tampoco de
aquellas que se dedicaban a la realización de delitos graves o castigados con una pena mínima de 4 años, como vimos hacían algunos de
los textos internacionales comentados. Hablamos de organizaciones
que pueden tender a cometer cualquier delito, hasta pequeños hurtos, lo que sin duda hace que sean agrupaciones que generarán unos
riesgos delictivos de mucha menor gravedad que los que, supuestamente, justificaron el anticipado e intenso castigo que establecieron
las originarias prescripciones penales creadas para luchar contra la
criminalidad organizada.
Algo parecido a lo comentado con respecto al referente relativo
a los delitos-fin perseguidos por la organización criminal ha sucedido
con el elemento estructural de dichas figuras. Las medidas anti-criminalidad organizada vigentes no exigen ya que las agrupaciones a las
que se pueden aplicar tengan que tener el tamaño, la complejidad y la
fuerte jerarquización que caracterizaban a organizaciones mafiosas,
los grandes carteles de la droga o las organizaciones terroristas tradicionales como ETA, el IRA u otras. Pueden aplicarse con respecto
a pequeños grupos o células formadas tan solo por tres personas, sin
que, en algunos supuestos, como sucede en los casos de los “grupos
criminales”, parezca tampoco necesario o imprescindible que dichas
pequeñas agrupaciones tengan que tener un reparto de funciones entre sus integrantes, ni hayan de tener carácter temporalmente estable,
para poder hacerlo.
Ni estamos, por tanto, ante organizaciones necesariamente
numerosas, ni complejas en términos estructurales y de división de
tareas, ni ante unas que parezca que tienen que estar dotadas de un
carácter permanente o indefinido en el tiempo. En una situación así,
mantener que la estructura de estas organizaciones es un factor que
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las hace especialmente peligrosas porque agrupan y organizan importantes recursos materiales y personales para los delitos y los mantienen en el tiempo, colocándolos donde y cuando son más efectivos
para su comisión, resulta realmente difícil.
Pero es que, además, si profundizamos un poco más, nos daremos cuenta de que hay un grupo de organizaciones criminales donde
esta progresiva pérdida de importancia del elemento estructural ha
alcanzado su cenit: Las organizaciones y grupos terroristas.
La irrupción del nuevo terrorismo yihadista ha supuesto, sin
duda, un punto de inflexión en esta materia. El que este tipo de
terrorismo se haya caracterizado por no tener el organigrama fuertemente centralizado que tenía el terrorismo más tradicional y que
paulatinamente haya ido cambiado este modelo por uno que, más
que suministrar apoyo organizativo y material a sus miembros, se
ha caracterizado por darles asesoramiento y soporte adoctrinador y
formativo para que puedan ejecutar por sí mismos los atentados que
estuviesen en su mano, actuando como incluso como “lobos solitarios”, ha llevado a que el Derecho penal haya eliminado la exigencia
estructural que tradicionalmente se exigía en los delitos creados para
anticipar la intervención penal frente al terrorismo y haya optado por
extender la aplicación de tales figuras al terrorista individual (GALÁN MUÑOZ, 2016).
Podría decirse que el hecho de que el terrorismo haya pasado
de un modelo organizativo “centralizado”, que dispone y suministra
medios materiales y personales a la realización de los delitos que le
son propios, a uno “franquiciador”, que se limita a ofrecer las ideas
e informaciones que resultan necesarias para que sus seguidores individuales estén capacitados, por sí solos, para cometer delitos y se
decidan a llevarlos a cabo, ha llevado a que el regulador no solo español, sino europeo, haya optado por relegar a un segundo plano la
tradicional exigencia organizativa de estos delitos y haya optado por
crear varias controvertidas figuras directamente dirigidas a combatir
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el mecanismo cultural de este nuevo terrorismo, como la que castiga
a aquel que simplemente accede habitualmente a webs, redes o foros con contenido yihadista para autoadoctrinarse y capacitarse así
para cometer delitos (el delito de autoadoctrinamiento pasivo del art.
575.2 CP) o el que sanciona al que, tan solo, enaltece a los terroristas
o humilla a sus víctimas (art. 578 CP).
Así pues, la difuminación de los referentes delictivos y estructural inicialmente predicados con respecto a la criminalidad organizada no solo ha llevado a que resulte problemático sostener que los
adelantamientos punitivos producidos con respecto a las diferentes
clases de agrupaciones incluidas en la nueva y muy amplia delimitación legal de dicha criminalidad puedan ser considerados legítimos
y proporcionales, sino que, además, también ha provocado que estos
cuestionables adelantamientos se hayan extendido a las nuevas figuras que se han creado para luchar contra actuaciones, no organizadas,
sino individuales, pero en las que se aprecia la presencia de aquel otro
elemento, el cultural, que continúa considerándose como una fuente
de peligros tan graves que justifica su represión penal anticipada, por
más que ésta ponga, sin duda, en tensión el respeto de otros derechos
tan fundamentales, como son los referidos a las libertades ideológica,
religiosa y de expresión.
Nos encontramos, por tanto, ante una tendencia político criminal expansiva que tensiona y pone en tela de juicio algunos de los
más importantes derechos fundamentales de una sociedad realmente
democrática, lo que obligará al Ministerio público a tener que interpretar los delitos creados como resultado de dicha tendencia de una
forma que permita mantenerlos dentro del ámbito delimitado por el
necesario respeto a tales derechos.
En este sentido, lo primero que hay que señalar es que, una vez
que se parte, como aquí se hace, de que lo que dota de lesividad a las
simples conductas de apoyo a las diferentes agrupaciones criminales
(integración, colaboración, etc…) es el peligro que su ejecución ge116
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nera con respecto a la futura comisión de unos delitos que no tienen
que tener una naturaleza ni una gravedad especial, el único factor que
puede dotar a tales actuaciones de una peligrosidad criminal suficiente
para legitimar que se castiguen incluso antes de que se empiece a preparar ningún delito concreto, será el número, y no la cualidad, de los
delitos que dichas agrupaciones pretenden incentivar y apoyar. Esto
es, el hecho de que sean actuaciones efectuadas en apoyo de organizaciones que tienden a fomentar la futura realización de un número
de delitos, en plural (vid, en este sentido, FARALDO CABANA, 2012,
p. 102 o recientemente, BOCANEGRA MÁRQUEZ, 2019, p. 532,
entre otros), tan amplio e indeterminado que el peligro referido a su
ejecución resulte ya de la suficiente gravedad como para poder justificar y legitimar tan enorme adelantamiento de la intervención penal.
Se necesitará, por tanto, que la agrupación u organización a la
que se ayude tienda a cometer un número significativo y no plenamente acotado de delitos y no uno o varios concretos y determinados; posicionamiento que nos obliga, por otra parte, a entender que
solo podrán tener por tales a aquellas agrupaciones que, aunque no
estén compuestas por un número significativo de personas (recuérdese, basta con tres), ni tengan un alto grado de complejidad organizativa, por carecer de un reparto de funciones o de un complejo
esquema organizativo claramente jerarquizado (como sucede con el
grupo criminal), sí que resulten, cuanto menos, capaces y adecuadas,
desde un punto de vista ex ante, para poder apoyar y amparar la
repetida realización de dicho amplio y no determinable número de
delitos, algo que, evidentemente, obligará a que tengan que tener al
menos una pretensión de permanencia o estabilidad que les permitiría llevarlos a cabo.
Habrá que entender, por tanto y como consecuencia de todo
lo anterior, que solo podrá considerarse como proporcionado el uso
de las extremadamente anticipadas medidas penales creadas para luchar contra la criminalidad organizada cuando se apliquen a agru117
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paciones u organizaciones de personas que, aunque no tuviesen una
pretensión de duración indefinida, sí que tuviesen aquella pretensión
de estabilidad o permanencia temporal que permitiría considerarlas
como agrupaciones adecuadas y tendentes a cometer un número significativo y no cerrado y determinado de delitos; algo que habrá de
ser muy tenido en cuenta por el Ministerio público al hacer uso de
dichas medidas, pero que, además, será lo que le permitirá diferenciar
las actuaciones de criminalidad organizada, aunque sean de pequeña
escala, con respecto a las que las podrá aplicar, de aquellas otras que,
por solo amparar la ejecución de uno o de varios delitos previamente
definidos y concretos, solo deberían ser ya consideradas y sancionadas mediante el uso de las formas tradicionales de codelincuencia,
intentada o ejecutada.
Ahora bien, todavía queda otro problema que el Ministerio
Público tendrá que resolver para hacer que estos delitos y sus derivaciones mantengan el respeto mínimo necesario a los derechos fundamentales de los ciudadanos. El que se generó como consecuencia
de la paulatina y aparentemente imparable expansión de los delitos
tendentes a neutralizar el otro factor de riesgo, inicialmente vinculado a la criminalidad organizada, pero que se ha desgajado del mismo
como consecuencia del cambio operativo de una de sus manifestaciones más graves, la del terrorismo.
Como hemos visto, en los ordenamientos europeos, y en España en especial, cada vez hay más delitos que vienen a castigar a
quienes difunden determinados discursos terroristas o a quienes los
consumen, aunque lo hagan por su cuenta y de forma autónoma y
desconectada de una organización o grupo terrorista. Son delitos
que ponen en evidente tensión derechos fundamentales como los de
la libertad ideológica, religiosa y de expresión, lo que ha obligado a
nuestros tribunales y, a buen seguro, debería obligar al Ministerio
público de cualquier país democrático, a interpretarlos restrictivamente y con mucha cautela.
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Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional español, que parte
de que en dicho país, a diferencia de otros europeos, hay una democracia no militante que reconoce que la libertad de expresión ampara
no solo aquellos discursos que sean contrarios a sus principios y derechos, sino incluso a los que atacan al propio sistema democrático,
ha considerado que el cuestionable y cuestionado delito de enaltecimiento terrorista solo puede ser considerado acorde y respetuoso
con dicho derecho fundamental en la medida en que se aplique exclusivamente con respecto a mensajes que, aunque no inciten directa
y expresamente a cometer ningún delito concreto a sus receptores,
sí que son idóneos para incitarles a cometer algún delito terrorista
de carácter violento (no de cualquier otra naturaleza), por más que
dicho ataque delictivo futuro aún no estuviese determinado y, por
tanto, no se pudiese fijar (GALÁN MUÑOZ, 2019). Así sucederá,
por ejemplo, cuando los actos enaltecedores del terrorismo o humillantes para las víctimas que se realicen vengan a respaldar un clima,
una situación de violencia cultural social, que de facto estaba haciendo
que dichos ataques violentos se llevasen a cabo y se efectúen además
de una forma y ante un auditorio que era objetivamente previsible
que se viesen motivados por el mismo a realizarlos.
Muchos son, pese a todo los problemas que plantean ésta y el
resto de figuras represoras de lo que se ha dado en llamar discurso del
odio (para un comentario más amplio y exhaustivo de estas figuras
véase, GALÁN MUÑOZ, 2020). Sin embargo, resulta evidente, por
lo que a nosotros nos interesa en este momento, que son figuras que
solo resultarán acordes con el derecho fundamental a la libertad de
expresión garantizado por las democracias no militantes, en la medida en que se limiten a castigar actos comunicativos objetivamente
idóneos para generar la comisión de delitos terroristas que, aunque
no estén concretados ni del todo definidos, sí que resulten predecibles y, además, tengan carácter violento (asesinatos, atentados, etc..),
algo que quienes han de aplicar dichas figuras habrán de tener muy
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en cuenta a la hora de hacerlo para garantizar que respeten el referido derecho fundamental.
Algo parecido sucedió con el delito de autoadoctrinamiento
pasivo terrorista. Pese a su cuestionable redacción y a la inicialmente
errática interpretación que le dieron algunos tribunales españoles,
que la utilizaron para castigar a aquellos que simplemente seguían
los postulados del yihadismo radical (Vid. p. ej. GONZÁLEZ VAZ,
2020, p.116 y ss), ha sido una figura que el Tribunal Supremo español ha entendido que solo resulta acorde con los derechos a la
libertad ideológica y religiosa vigentes en dicho país, en la medida
en que se aplique exclusivamente a quien se autoadoctrina o accede
habitualmente a los contenidos adoctrinadores característicos del terrorismo, con la intención de capacitarse para cometer delitos terroristas, lo que nuevamente deberá ser muy tenido en cuenta por quien
ejerza la acción penal aplicando tales figuras.
Se produce, en cualquier caso, de esta forma, una completa
subjetivación del injusto típico de este delito, indeseable fenómeno
que resulta, sin embargo, inevitable en la medida en que al centrar
el legislador su atención en la represión de actuaciones tan alejadas
del comienzo efectivo de cualquier actividad objetiva propia, no solo
con la ejecución del delito que pretende realmente evitar (p. ej. un
homicidio terrorista), sino incluso con su concreta preparación (p.
ej. con la compra del arma que se pretenda emplear), solo pueden
conectarse con alguno de los delitos que su sanción pretende prevenir, constatando la voluntad del sujeto que las lleva a cabo de cometer
alguno de ellos, aunque dicho sujeto ni siquiera sepa todavía cuál
habría de ser en concreto.
El peligro que encierran delitos como éste o como el de enaltecimiento castigados en el ordenamiento español es que, si no se interpretan y aplican de forma restrictiva, pueden terminar sirviendo para
castigar el mero hecho de sostener o difundir determinadas ideas, lo
que, olvida dos problemas fundamentales. En primer lugar, que éstas,
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las ideas, por muy perversas que nos puedan parecer no se “matan”
o eliminan con el Derecho penal, pudiendo resultar, de hecho, el
uso de dicho instrumento jurídico incluso contraproducente para
erradicarlas al convertir”, ante sus seguidores, en “mártires a quienes son condenados simplemente por defenderlas y en “verdugos”
de los que hay que vengarse a quienes los castigan. Pero en segundo
lugar y por otra parte, también viene a olvidar que, en el intento
de acabar con algunas ideas o “culturas” realmente peligrosas mediante el uso de penas, se puede terminar sancionando otras, tal vez
repudiables o rechazables para la mayoría social, pero que no generan peligro de comisión de delito alguno, lo que las convierte en
actuaciones amparadas por las libertades ideológicas y de expresión
y perfectamente legítimas, por más que no nos gusten o incluso nos
puedan repugnar.
Habrá que entender, por tanto, que la paulatina difuminación
o desmaterialización del concepto de criminalidad organizada ha facilitado que los instrumentos inicialmente desarrollados para combatir, de forma muy anticipada, a esta forma de criminalidad se hayan
trasladado y expandido para hacer lo propio con otras manifestaciones criminales con las que la criminalidad organizada solo tienen
en común al factor cultural, algo que resulta altamente peligroso ya
que puede llegar a provocar que los Estados caigan por aquella “pendiente resbaladiza” que podría llegar a convertirlos en Estados totalitarios, represores de toda discrepancia del pensamiento o del sentir
mayoritarios.
El peligro está ahí y solo los jueces y el Ministerio público
pueden evitar que se llegue a hacer realidad, efectuando una labor
interpretativa constante de defensa de los derechos fundamentales.
Nadie puede decir que dicha tarea, en unas sociedades, como las
actuales, donde campan a sus anchas los más variopintos populismos
punitivos y en las que se tiende a tildar cualquier idea contraria a la
que cada uno mantiene de peligrosa o incluso de terrorista, vaya a
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ser fácil de realizar. Sin embargo, hay que reconocer que es una tarea
que se debe llevar a cabo si no queremos que la paulatina restricción
de derechos que se viene produciendo, presuntamente, para luchar
contra “excepcionales formas de criminalidad”, como la organizada
o la terrorista, terminen por hacernos caer por la pendiente que nos
lleve a perder, poco a poco, los derechos y libertades fundamentales
que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado conquistar.
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1. INTRODUÇÃO

É comum verificar nos centros urbanos excesso na emissão
de ruídos das mais diversas naturezas como, por exemplo, estabelecimentos comerciais utilizando caixas de som em alto volume para
fazerem propaganda de seus produtos, veículos automotores com
aparelhagens de som com grande potência sendo utilizados em áreas
públicas, principalmente nas praias e balneários, dentre outras fontes
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poluidoras móveis e estáticas em desacordo com os padrões permitidos legalmente.
Em tal contexto de crescente desrespeito a direitos básicos das
pessoas, como o do necessário direito ao sossego e a tranquilidade como
pressuposto de gozo de uma boa saúde, imprescindível a elaboração de
estudos para desenvolvimento e aperfeiçoamento de mecanismos legais
que possibilitem o enfrentamento institucional de tão grave problema.
Na Ilha de São Luís, que não é diferente das demais cidades do
Estado do Maranhão, essa situação não passou desapercebida pelo
Ministério Público; para enfrentar tal estado de coisas, e com a finalidade (necessidade) de atuar no ordenamento do espaço urbano, foi
editada a Portaria 10116/2020, designando Promotores de Justiça
para atuarem diretamente no enfrentamento dos crimes de poluição
sonora causados por veículos automotores, bares e casas de eventos4.
Ocorre que, em havendo a necessidade de respaldar e aprimorar a atuação das Instituições aptas a atuarem na necessária fiscalização para coibição desses crimes, bem como de nortear a atuação do
Ministério Público em casos similares em outras Comarcas, necessário se faz o enfrentamento de problemas ainda incipientes.
Assim sendo, com ênfase no presente trabalho nos escapamentos modificados ou substituídos de motocicletas, foram suscitados
alguns questionamentos, a saber: há plausibilidade na configuração
do crime de poluição sonora, previsto no artigo 54, caput, da Lei
9.605/98, oriundo de ruídos produzidos por escapamento de motocicletas? Em caso afirmativo qual ou quais os parâmetros para configuração desse tipo penal?
4

Para atuação nos quatro municípios que compõem a Grande Ilha, foi formulada uma ação conjunta
entre o Ministério Público do Estado, a partir das Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente
e das Promotorias de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial, com apoio e participação
da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação - SEMURH e Instituto de Criminalística do
Estado do Maranhão - ICRIM, batizada de “Operação Harpócrates”, cuja atividade de apreensão de
sons automotivos e motocicletas com o escapamento modificado – adulterado ou substituído – vem
coibindo a reiteração do cometimento de crimes ambientais de poluição sonora, contribuindo para
a organização do espaço público na Cidade.
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Deste modo, pode-se perceber que o objeto do presente estudo
se atém a análise dos elementos objetivos da tipificação do crime de
poluição sonora, previsto no artigo 54, da Lei 9.605/98, em seu caput,
quando o ruído produzido é oriundo de escapamentos de motocicletas.
A hipótese levantada nesse contexto baseou-se no entendimento de que como todo e qualquer ruído produzido por fontes potencialmente capazes de gerar poluição, os sons e ruídos oriundos de
escapamentos de motocicletas, quando acima dos limites previstos
pelos órgãos afetos ao controle de parâmetros para manutenção da
saúde humana e preservação do meio ambiente, caracteriza o delito
previsto no artigo 54, caput, da Lei 9.605/98.
O embasamento normativo está alicerçado na conjugação da Lei
nº 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, Resolução CONAMA 01/90, que dispõe sobre critérios para emissão de
ruídos, a NBR 10.151, que trata da medição e avaliação sonora dos níveis de pressão em áreas habitadas e, especificamente, a Resolução CONAMA 418/09, que dispõe sobre os planos de controle de poluição
veicular, cuja metodologia de aferição remete para a NBR 9714-2000.
A construção de todo o raciocínio jurídico aqui exposto baseia-se, sobretudo, no entendimento estrutural de que o Ministério
Público, enquanto instituição apta constitucionalmente a atuar em
diversas frentes, dentre as quais, de modo imprescindível, no ordenamento do espaço urbano, deve ter um papel proativo na seara do
combate à poluição sonora.
Desse modo, atuando conjuntamente com os diversos órgãos
do Poder Executivo para a concretização de tal desiderato, paulatinamente deve ser construída uma cultura de resolução de problemas
que exceda os limites dos gabinetes ministeriais.
Nessa linha de raciocínio, o primeiro capítulo expõe algumas experiências concretas realizadas em São Luís do Maranhão, que retratam
como tem sido a atuação ministerial no alcance da ordenação urbana,
assim como, indicam o marco teórico para assunção de tal postura.
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Posteriormente, no capítulo seguinte discorre-se sobre quais
os efeitos decorrentes da poluição sonora na saúde das pessoas, para
uma melhor fundamentação sobre a necessidade de enfrentamento
penal da questão ora suscitada.
Por fim, no último tópico, expõe-se, de forma detalhada, toda
a fundamentação jurídica capaz de responder aos problemas acima
suscitados para a elaboração dessa pesquisa.
De ver-se, pois, tratar-se aqui da elaboração de um trabalho
científico, com construção teórico-doutrinária que objetiva habilitar
para ao enfrentamento da problemática da criminalização da poluição sonora oriunda de descargas de motocicletas, caracterizando-se,
assim, como uma pesquisa jurídico-científica5, desenvolvida a partir
do método sociojurídico-crítico, haja vista se constituir como um
método adequado para o desenvolvimento do Direito, enquanto ciência social, cujo objeto privilegiado é o fenômeno jurídico.
Enquanto método de procedimento ou tipo genérico de investigação, as opções metodológicas6 adotadas perpassam pelo âmbito
jurídico-descritivo ou jurídico-diagnóstico, optando-se pela técnica
de pesquisa predominantemente qualitativa, com consulta a fontes
bibliográficas e documentais, cuja síntese metodológica, acima de
tudo, converge e direciona a produção do conhecimento científico
para as possibilidades propositivas ínsitas à toda pesquisa realizada
no campo das Ciências Sociais aplicadas7, haja vista que todo conhecimento se propõe ou deveria se propor a melhorar as condições
5

Fonseca (2009, p. 9-10) afirma que: “[...] este estilo de investigação, partindo de indagações quer
apenas conceituais, quer de base empírica também, podem ser dirigidas – de acordo com as preferências do pesquisador – para a obtenção de conhecimento teórico-especulativo ou para conhecimento também de natureza teórica, mas destinado a eventual aplicação aos fatos, à realidade das
relações sociais”.

6

Para Marques Neto (2001, p. 87): “[...]não existe um método perfeitamente adequado à investigação
jurídica. Sendo o método uma função do enfoque teórico-problemático e da natureza do objeto
de conhecimento, sua escolha é essencialmente variável, ficando a critério do investigador decidir
sobre o emprego do instrumental metodológico que lhe pareça mais adequado. Os resultados
obtidos é que indicarão, retrospectivamente, a validade ou não da metodologia utilizada”.

7

Para um melhor entendimento, cfr., Gustin e Dias (2013).
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de fruição da espécie humana, enquanto ser social, no espaço que
habita.
2. DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ORDENAMENTO
DO ESPAÇO URBANO

Em meados do século passado acentuaram-se diversas transformações sociais, entre as quais aquelas relacionadas à dinamização
dos ambientes urbanos. Como resultado desse processo de urbanização, consta que os meios utilizados pelas pessoas para deslocamento
de parte a outra nas cidades, que cresciam a cada momento, foram
diversificados, de modo a caracterizar uma grande agitação nesses
espaços8, tendo como um de seus efeitos colaterais a poluição sonora,
mormente a veicular9.
Nesse contexto, o ambiente urbano, historicamente, apresenta-se como um espaço com necessidade contínua de intervenção do
poder público para sua ordenação, haja vista que seu processo de
formação foi marcado justamente pela configuração das desigualdades sociais que geram desorganização tanto física quanto social10 e
consequente espacialização da criminalidade, incluindo-se aí os crimes ambientais.
A sociedade urbana, como um sistema, exige uma organização
mínima entre as pessoas num determinado espaço, possibilitando
a pacífica e equilibrada convivência pública, sem a qual jamais se
poderia exercer as liberdades individuais. Ocorre que esse Sistema
8

Um dos mais renomados sociólogos de Chicago, Park (1967, p. 12) percebia a cidade como um laboratório para a investigação da vida social. Nas suas próprias palavras “hoje, o mundo inteiro ou vive
na cidade ou está a caminho da cidade; então, se estudarmos as cidades, poderemos compreender o
que se passa no mundo”.

9

Sobre o assunto, especificamente, cfr. Zajarkiewicch (2010) e Forcetto (2016).

10 Baratta (2013) considera, assim como outros pensadores da Criminologia Crítica, que as desigualdades sociais geram a evidenciação de relações de poder desempenhadas por um grupo de indivíduos em detrimento de outro.
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pressupõe uma ordem pública, do contrário inviável será tal desiderato11.
Hodiernamente, todo esse quadro possibilita, inclusive, a
apreensão de outros parâmetros para estudo da criminologia12, tendo
em vista que o cometimento de crimes, nas cidades, constituídos em
meio à sua desorganização socioespacial, como, por exemplo, a ação
de poluir o ambiente, se acentuou sobremaneira nas últimas décadas,
passando à pauta do dia discussões referentes à necessidade da garantia constitucional à segurança pública, que é “[...] o conjunto de
processos políticos e jurídicos destinados a garantir a ordem pública
na convivência de homens em sociedade13 [...]”.
Nessa senda, em São Luís, a atuação do Ministério Público
no ordenamento do espaço urbano, a partir de ação conjunta entre
as Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do Controle Externo da Atividade Policial14, com a parceria de órgãos da
Administração Pública, vem construindo uma cultura de ações de
uma instituição que assume no cotidiano da cidade uma identidade
proativa, contribuindo preventivamente com o combate à criminali11 Assim, Moreira Neto (1988).
12 Sobre a temática, Guimarães (2019, p. 61) contribui, esclarecendo: “[...] que é a partir das perspectivas da Escola Criminológica de Chicago, baseada no desenvolvimento da sociologia urbana,
caracterizada pelo aprofundamento da discussão sobre a conformação urbana como elemento
central da desorganização social de comunidades e espaços urbanos, que foram compreendidas as
interrelações entre desorganização social, desorganização urbana e criminalidade[...]”.
13 Conceito extraído de Moreira Neto (1988).
14 A atuação das Promotorias de Justiça do Controle Externo da Atividade Policial e do Meio Ambiente
e Urbanismo do Ministério Público do Estado do Maranhão, no Município de São Luís, vêm viabilizando a resolução de diversos problemas na cidade a partir de operações cuja finalidade é a
resolução de problemas públicos que refletem direta ou indiretamente na prevenção à criminalidade. Dentre as mais conhecidas, entre 2008 e 2012 realizou-se a Operação Manzuá, cujo objetivo
foi a formação de uma força-tarefa para combater a desorganização urbana, ocupação irregular
do espaço público e a poluição sonora; entre 2015 e 2018 foi instaurado Inquérito Civil Público
para a apuração de irregularidades na concessão de licenças pelos órgãos públicos, além de possíveis omissões na fiscalização dessas autorizações para atividades comerciais e de serviços na área
compreendida entre a Avenida Litorânea, a Ponta d’Areia, a Península e a Lagoa da Jansen, com a
demolição de estabelecimentos irregularmente edificados em área pública. Em 2020 realizou-se
investigação de supostas irregularidades na concessão de licenças pelos Órgãos Públicos, além
de apurar as possíveis omissões na fiscalização dessas autorizações para atividades comerciais no
estabelecimento comercial Notre Village na Lagoa da Jansen.
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dade, a partir dos estudos desenvolvidos pela Escola de Chicago, que
atribui ao desordenamento socioespacial um preponderante fator
para cometimento de determinadas condutas criminosas no ambiente urbano15
Sabe-se que para tal desiderato há uma necessidade premente
de fiscalização das ações comissivas ou omissivas dos agentes que
desenvolvem atividades policiais civil ou militar, assim como daqueles que exercem poder de polícia administrativa16, como atribuição
dada pelo Estado, haja vista que a materialização das ações referentes a assegurar a segurança pública muito se pauta na atuação desses
atores.
Acredita-se que há a necessidade de implementação de políticas públicas de segurança que objetivem a reorganização social e
dos espaços públicos degradados como forma de combate à criminalidade17, daí a necessidade de atuação fiscalizatória e de controle
também das ações dos agentes públicos detentores de poder de
polícia, cuja função é o ordenamento do espaço urbano, mormente
15 Algumas críticas foram feitas aos estudos realizados pelos sociólogos de Chicago, no que pertine
a explicação da conduta criminosa, alegando que tais estudos somente alcançavam determinados
tipos de crimes, não explicando, por exemplo, a criminalidade de colarinho branco. Críticas, no
nosso entendimento, insustentáveis, haja vista que em nenhum trabalho da Escola de Chicago existe qualquer menção a explicar a totalidade de motivos que levam uma pessoa a cometer delitos,
sendo seus sociólogos bem claros em delimitar o objeto de seus estudos à criminalidade ligada às
questões de desorganização social e urbana, assim como, apresentando sugestões de combate a
mesma, somente em tal seara. Para acesso a tais críticas, de forma direta ou indireta, cfr. autores
ligados à Criminologia Crítica, como Santos (1984), Batista (1990), Zaffaroni (1991), Melossi (1992),
Zaffaroni (1997), Pavarini (1998), Baratta (1999), Andrade (2003), Bergalli (2003), dentre outros.
16 Sobre o conteúdo da Resolução nº 20/2007 do CNMP, por exemplo, que regulamenta o art. 9º da
LC nº 75/1993 e o art. 80 da Lei nº 8.625/1993, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o
controle externo da atividade policial, consta o prenúncio da necessidade de estender a perspectiva
da compreensão de quais atores estariam sujeitos ao controle externo de suas atividades pelo MP,
como consta no art. 1º: “[...] os organismos policiais relacionados no art. 144 da Constituição Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou instituição, civil ou militar, à
qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e persecução criminal” (Grifos nossos).
17 Guimarães, Pacheco e Carvalho (2019, p. 114) afirmam que: “[...] a razão de tal posicionamento tem
origem naquilo que defendido há muito pelos sociólogos da prestigiosa Universidade de Chicago,
desde o início do século XX, quando afirmaram, de forma contundente e definitiva – conforme comprovado historicamente –, serem intrínsecas as ligações entre a desorganização social, a desorganização urbana e a criminalidade [...]”.
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em relação à fiscalização de irregularidades veiculares que possibilitem a incidência de crimes ambientais como o de poluição
sonora.
Nessa linha de atuação, deve-se investir não apenas em ações
reativas, mas em parcerias para o desenvolvimento de ações conjuntas entre o Ministério Público e o Poder Executivo com perspectivas
preventivas no que se refere à Segurança Pública18.
As Promotorias de Justiça do Controle Externo da Atividade Policial e do Meio Ambiente e Urbanismo, atuantes na Ilha de
São Luis, vem buscando o consenso preventivo: colaborando com o
poder público na implementação e adoção de políticas públicas de
segurança; mediando as tratativas entre os agentes responsáveis para
o enfrentamento de problemas em tal âmbito securitário; fiscalizando a execução dos serviços de segurança pública e, acima de tudo, o
cumprimento das leis nessa seara, assim como e, consequentemente,
a omissão na realização dos mesmos.
Em síntese, quando necessário, a atuação do Ministério Público
deve mesclar as políticas públicas de segurança com as políticas de
segurança pública, é dizer, ações de prevenção e reação devem interagir para a repressão às irregularidades que influenciam no convívio
pacífico19.

18 Sobre o assunto, em profundidade, cfr. Guimarães (2019) que disserta sobre a importância da atuação dos órgãos públicos, mormente os municipais, na elaboração e consecução de políticas públicas de segurança para enfrentamento da desorganização social e urbana e, por esse caminho,
aliado à políticas de segurança pública, enfrentar preventivamente a criminalidade.
19 No final do ano de 2020, com atuação nos quatro municípios que compõem a Grande Ilha de São
Luís, foi efetivada uma ação conjunta entre o Ministério Público do Estado do Maranhão, a partir das
Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Urbanismo e das Promotorias de Justiça de
Controle Externo da Atividade Policial, com apoio e participação da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo
de Bombeiros Militar, Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Instituto de Criminalística do
Maranhão e Blitz Urbana, batizada de “Operação Harpócrates”, cuja atividade de apreensão de sons
automotivos e motocicletas com o escapamento modificado – adulterado ou substituído – vem
coibindo a reiteração do cometimento de crimes ambientais de poluição sonora, contribuindo para
a organização do espaço público na Cidade.

132

CLAUDIO ALBERTO GABRIEL GUIMARÃES
LUÍS FERNANDO C. BARRETO JÚNIOR
FELIPE LAURÊNCIO DE FREITAS ALVES

3. DA CARACTERIZAÇAO DA POLUIÇÃO SONORA E SEUS
EFEITOS PARA A SAÚDE HUMANA
3.1. Conceito de poluição sonora

Existe, na natureza, um equilíbrio biológico entre todos os seres vivos que, em condições ideais, geram um complexo sistema de
trocas no qual os organismos vivos produzem substâncias que são
úteis para outros organismos e assim sucessivamente. Em tal contexto, imprescindível à vida no planeta, a poluição vai existir toda
vez que resíduos (sólidos, líquidos ou gasosos) produzidos por microrganismos, forem superiores à capacidade de absorção do meio
ambiente, provocando alterações na sobrevivência das espécies.
Por outro lado, fora do âmbito natural acima descrito, a poluição pode ser entendida, ainda, como qualquer alteração do equilíbrio
ecológico existente provocada pelas interferências que o ser humano
provoca na natureza. Assim sendo, existe um tipo de poluição que é
essencialmente produzida pelo homem e está diretamente relacionada com os processos de industrialização e a consequente urbanização
da humanidade.
Em tal contexto, podemos afirmar a existência de uma multiplicidade de fatores que hodiernamente podem explicar os atuais
índices de poluição, assim como, uma altíssima variedade de agentes
poluentes que são capazes de alterar a água, o solo, o ar e demais
componentes dos ecossistemas.
Para os fins deste estudo, poluição é, portanto, uma agressão à
natureza, ao meio ambiente em que o homem vive desencadeada por
ele próprio.
Na esfera da poluição sonora, urge distinguir, previamente, os
conceitos de som e ruído, podendo-se afirmar que som é qualquer
variação de pressão (no ar, na água...) que o ouvido humano possa
captar, enquanto ruído é o som ou conjunto de sons indesejáveis,
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desagradáveis e perturbadores. “O critério de distinção é o agente
perturbador, que pode ser variável, envolvendo o fator psicológico de
tolerância de cada indivíduo” (FIORILLO, 2012).
Assim, a poluição sonora vem a ser o ruído, “o som exterior
não desejado ou nocivo gerado pelas atividades humanas, incluído o ruído
emitido pelos meios de transporte, pelo tráfego rodado, ferroviário ou aéreo
e pelos estabelecimentos de atividades industriais” (Diretiva 2002/49/CE
Conselho da Europa).
Ademais, o art. 3º da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do
Meio Ambiente) versa que se entende como poluição qualquer degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta
ou indiretamente criem condições adversas às atividades sociais e
econômicas e lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.
Em síntese, a poluição sonora caracterizada como criminosa
é a emissão de todo e qualquer ruído que esteja acima dos níveis
permitidos pelas normas atinentes à espécie com potencialidade para
causar danos à saúde humana ou ao meio ambiente, cuja fonte desencadeadora seja proveniente do próprio ser humano20.
3.2. Configuração do dano à saúde humana

É importante que seja ressaltado, no presente estudo, a
importância desta temática, haja vista que a poluição sonora é, e
continuará sendo, ainda por muito tempo, um dos mais graves
problemas a ser enfrentado em nível mundial no corrente século.
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), em
relatório emitido no ano de 2018, a poluição sonora acima de 50 dB
(decíbeis) já é apta a causar danos à saúde humana, como distúrbios
do sono, possíveis causadores de perturbações e disfunções imuno-

20 Sobre o assunto, em específico, cfr. Freitas e Guerra (2019).
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lógicas, com influência no controle central do apetite e no gasto de
energia, passíveis de aumentar os níveis do hormônio de estresse21.
Ademais, ao alcançar 75 dB, a poluição sonora apresenta risco
de perda auditiva se o indivíduo for exposto a ela por períodos de até
oito horas diárias. Por todos esses motivos, a poluição sonora é considerada um problema de saúde pública pela OMS. Para exemplificar
a relação de efeitos com o nível de decibéis, segue a tabela abaixo:
TIPOS DE EFEITOS DE ACORDO COM O NÍVEL DE DECIBÉIS:
Efeitos

Nível sonoro
≥50 dB(A)

Reações psíquicas

≥65 dB(A)

Reações fisiológicas

≥120 dB(A)

Lesões irreversíveis no sistema auditivo

≥85 dB(A)

Fonte: OMS, 2020

Trauma auditivo

No relatório consta, ainda, que a poluição sonora ultrapassou a
da água e agora ocupa o segundo lugar como fenômeno indesejável e
ameaçador ao bem-estar dos seres vivos no planeta. Durante anos foi
minimizada, ficando atrás da poluição do ar e da poluição da água,
mas desde o ano de 2011 houve mudança nessa classificação, como
aponta a Organização Mundial de Saúde.
A esses dados corrobora o Relatório Ambiental de Ruído na Europa em 2020, divulgado pela Agência Europeia do Ambiente, a qual
aponta que um quinto dos habitantes da União Europeia está sujeito a
poluição sonora. A entidade estima que, nessa região, há 12 (doze) mil
mortes prematuras devido à “exposição ao ruído ambiental”22.
No Brasil não é diferente, sendo inúmeras as mortes oriundas
de problemas com poluição sonora de maneira indireta ou derivada
(conflitos individuais que acabaram em morte por agressão) e dire21 Informações disponíveis em World Health Organization (2018).
22 European Environment Agency (2020).
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ta, quando a morte ocorre lentamente em razão da própria emissão
nociva de ruídos23.
Percebemos, pois, que estamos diante de um problema que demanda uma solução complexa e multidisciplinar exigindo a atuação
de diversos órgãos – estando nessa seara o Ministério Público e o
Poder Judiciário –, bem como a implementação de políticas públicas,
o que depende da ação dos governantes24.
No Maranhão foi editada a Lei 5.715/93, conhecida como Lei
do silêncio, que já antecipava o problema e, seguindo os padrões internacionais, disciplina, na esfera administrativa, os níveis máximos
de emissão de ruídos permitidos para as mais variadas atividades,
desautorizando qualquer emissão acima de 70 decibéis em zonas industriais e 55 decibéis em zonas residenciais.
Além de todos os parâmetros até aqui expostos, no Brasil foi
elaborada uma dissertação de Mestrado,25 cujo objeto de pesquisa foi
construído visando investigar a Poluição sonora urbana e as influências de modificações em escapamentos de motocicletas na emissão
de ruído, trazendo importantes e alarmantes dados científicos acerca
dos danos à saúde humana provocados pela exposição ao ruído produzido por esses escapamentos veiculares26.
Nessa senda, a Norma Brasileira ABNT NBR 10151, lastreada
no princípio da capacidade de suporte, é nacionalmente utilizada para
avaliação do ruído em áreas habitadas e especifica os procedimentos
técnicos a serem adotados na execução de medições de níveis de
pressão sonora nas referidas áreas habitadas, bem como procedimen23 Sobre a questão: Furtado (2020); Rangel (2015); Costa (2017); Haddad (2016); Rodrigues (2019),
Paganella e Gularte (2020); Silva e Lory (2020); Wentzel (2018) e Westin (2018).
24 Sobre o assunto, cfr., Guimarães (2019).
25 Maiores detalhes em Forcetto (2016).
26 A poluição pelo ruído é tão lesiva à saúde humana quanto qualquer outra poluição do meio ambiente, pois, como qualquer outra função do corpo humano, tanto o aparelho auditivo precisa ser
exercitado e estimulado para o seu desenvolvimento e aprimoramento, como sofrerá exaustão se
for exigido por demais ou exposto a agentes que possam lesá-lo. Sobre o assunto, em profundidade, cf. Saliba (2014).
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tos e limites para avaliação dos resultados em função da finalidade de
uso e ocupação do solo, conforme tabela abaixo, da qual se depreende
que em áreas destinadas à ocupação habitacional ou recreacional não
é admitida a produção de ruídos acima de 65 decibéis, em razão da
nocividade à saúde das pessoas27.
Tabela 3 – Limites de níveis de pressão sonora em função dos tipos de áreas habitadas do período

RLAeq Limites de níveis de
pressão sonora (dB)

Tipos de áreas habitadas

Período diurno

Período noturno

Área de residências rurais

40

35

Área estritamente residencial urbana
ou de hospitais ou de escolas

50

45

Área mista predominantemente residencial

55

50

Área mista com predominância de atividades
comerciais e/ou administrativa

60

55

Área mista com predominância de
atividades culturais, lazer e turismo

65

55

Área predominantemente industrial

70

60

Fonte: ABNT, 2020

Embora os valores acima explicitados sejam uma fonte científica e, portanto, segura para configuração de danos à saúde humana,
em razão da produção de ruídos que caracterizam a poluição sonora,
a própria NBR 10151 é explícita ao determinar que tais parâmetros
27 O princípio da capacidade de suporte, que tem assento constitucional no art. 225, §1º, V, da Constituição da República, manifesta-se quando a Administração Pública estabelece padrões de qualidade
ambiental que se concretizam em limites aceitáveis de emissões de partículas no meio ambiente,
devendo ter em vista, necessariamente, o limite de matéria ou energia estranha que o ambiente
pode suportar sem alterar suas características básicas e essenciais. Esse princípio estabelece uma
presunção iuris tantum acerca do não suporte de determinado corpo a certo nível de poluição, cuja
consequência é a transferência do ônus da prova para que o poluente demonstre o cumprimento
do padrão legal ou que a sua ultrapassagem não esteja causando danos ao meio ambiente, às
pessoas ou aos seus bens. Nesse sentido: Antunes (2019, p. 26), pontua: “Não à toa, o descumprimento dos limites de ruído torna automaticamente o poluidor em ameaça à saúde coletiva, porque
descumpre a capacidade que o corpo humano e o meio ambiente conseguem suportar de poluição
sonora. Acima desses limites, como já explicamos, o excesso de poluição recebida se interpreta em
efeitos adversos à saúde, como perdas de audição e distúrbios do sono”.
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não se aplicam a veículos automotores, razão pela qual, uma outra
norma mais específica, desta feita a Resolução CONAMA 418/09, foi
editada para disciplinar a matéria quando a poluição sonora é oriunda
de veículos automotores, cujo detalhamento será adiante elaborado.
4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA TIPIFICAÇÃO DO CRIME
DE POLUIÇÃO SONORA QUANDO O RUÍDO PRODUZIDO É
ORIUNDO DE ESCAPAMENTOS DE MOTOCICLETAS
4.1. Configuração de crime formal, de perigo abstrato do artigo
54 da Lei de Crimes Ambientais

A Lei Federal nº 9.605 de 1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, sistematizou as leis esparsas e foi editada para dispor sobre a maioria das sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, tendo, em seu
art. 5428, a previsão de proteção não somente ao meio ambiente, mas
também à saúde humana, da poluição advinda de qualquer natureza.
Ressalta-se que o caput possui um tipo penal aberto, causado
pela definição posta na expressão “qualquer natureza”, de modo a
abarcar várias formas de poluição, desde a atmosférica até a sonora,
de maneira que essa abrangência do tipo, embora possua cláusulas
28 Consta no referido dispositivo: Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que
resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de
animais ou a destruição significativa da flora: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1º
Se o crime é culposo: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. § 2º Se o crime: I - tornar
uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana; II - causar poluição atmosférica
que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause
danos diretos à saúde da população; III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção
do abastecimento público de água de uma comunidade; IV - dificultar ou impedir o uso público
das praias; V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos
ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:
Pena - reclusão, de um a cinco anos. § 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior
quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em
caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.
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normativas de teor valorativo, é consentânea com as exigências do
princípio da legalidade em sua vertente de determinação da lei penal.
Assim sendo, foi vontade do legislador que a expressão “de qualquer
natureza” revelasse um objeto indeterminado, compreendendo sejam
quais forem as espécies e a forma de poluição (PRADO, 2019).
Assim, a mera possibilidade de causar danos à saúde humana
é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza
formal ou, ainda, de perigo abstrato, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça29 quanto a reprimenda do art.
54 da Lei nº 9.605 de 1998.
Ainda na seara criminal, aduz a Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça que é dispensável a realização de perícia para
comprovar o dano no crime do art. 54 da Lei de Crimes Ambientais,
justamente por tratar-se de crime formal, ou seja, a comprovação do
risco à saúde humana é suficiente para consumá-lo, independente
do resultado naturalístico, prescindindo, portanto, de perícia técnica
específica quanto ao dano30.
Importante ressaltar o reconhecimento da configuração do crime de poluição sonora no Artigo 54, caput, da Lei 9.605/98 a partir
29 Sobre o entendimento firmado a respeito do tema, entre outros, consta: RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe 5/2/2016; AgRg no REsp 1418795/
SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, Quinta Turma, julgado em 18/6/2014, DJe 7/8/2014; STJ - REsp: 1580946 RS 2016/0035599-8, Relator:
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 03/11/2016.
30 Consta no Informativo nº 624 do Superior Tribunal de Justiça: Cinge-se a controvérsia a saber se é
necessária a realização de perícia técnica para a comprovação do dano efetivo à saúde humana no
que tange à caracterização de crime ambiental consubstanciado em causar poluição de qualquer
natureza. Quanto ao ponto, o acórdão embargado entendeu que “o delito previsto na primeira parte
do art. 54 da Lei n. 9.605/1998 exige prova do risco de dano, sendo insuficiente para configurar a
conduta delitiva a mera potencialidade de dano à saúde humana”. Já para o acórdão paradigma,
“o delito previsto na primeira parte do artigo 54, da Lei n. 9.605/1998, possui natureza formal, porquanto o risco, a potencialidade de dano à saúde humana, é suficiente para configurar a conduta
delitiva, não se exigindo, portanto, resultado naturalístico e, consequentemente, a realização de
perícia” (AgRg no REsp 1.418.795-SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Rel. para acórdão Regina
Helena Costa, Quinta Turma, DJe 7/8/2014). Deve prevalecer o entendimento do acórdão paradigma
e nos casos em que forem reconhecidas a autoria e a materialidade da conduta descrita no art. 54, §
2º, V, da Lei n. 9.605/1998, a potencialidade de dano à saúde humana é suficiente para configuração
da conduta delitiva, haja vista a natureza formal do crime, não se exigindo, portanto, a realização de
perícia (EREsp 1.417.279/SC, j. 11/04/2018).
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do veto ao artigo 59 da própria Lei de Crimes Ambientais, existindo o entendimento explícito no veto de que a poluição sonora já
está contida no art. 54 do referido diploma, desde que provocada
em níveis tais que prejudiquem ou possam prejudicar à saúde humana, ou no art. 42 da Lei das Contravenções Penais, se consubstanciar perturbação alheia cujos níveis não prejudiquem a saúde das
pessoas31.
É imperioso destacar, ainda, que o dispositivo legal salvaguarda
o princípio da prevenção ambiental, consagrado no art. 225 da
Constituição Federal32, explicitado no Acórdão do TJ/RS, no Agravo
de Instrumento nº 70045479128: “Em se tratando de poluição sonora que, além de violar o sossego público, é espécie de dano ao meio
ambiente, há de preponderar o princípio da prevenção como forma
de proteção à qualidade ambiental”33.
Ademais, a despeito da criminalização da poluição sonora
causadora de dano à saúde humana, ressalta-se que o bem jurídico
“saúde pública” tem amparo constitucional expresso no art. 196 da
Constituição Federal, que estabelece a saúde como “direito de todos
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”.

31 Nesse sentido, cfr. Gomes e Maciel (2015).
32 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. Em tal contexto, importante frisar,
em consonância com Milaré (2011, p. 183) que a Constituição de 1988 foi a primeira constituição
brasileira a utilizar a expressão meio ambiente e adequadamente tutelar o bem jurídico ambiental,
em capítulo próprio e com imposições específicas ao longo do texto constitucional.
33 RIO GRANDE DO SUL (ESTADO). Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Acórdão proferido em Agravo de Instrumento Nº 70045479128. Primeira Câmara Cível. Relator: Desembargador
Carlos Roberto Lofego Canibal. Julgado em 07.12.2011. Acesso em 08 out. 2016.
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4.2. Som emitido por escapamento de motocicletas
4.2.1. Da infração na esfera administrativa

Conforme até aqui exposto, a legislação brasileira tem visado
coibir abusos que possam causar danos à saúde humana, abrangendo
questões específicas no que se refere à poluição sonora e estabelecendo um padrão para que os veículos circulem de modo a não causar
transtornos nesse quesito34.
Hodiernamente, tem se observado nos grandes centros urbanos
a alteração no escapamento de motocicletas, se constituindo a alteração mais comum aquela que ocorre no escapamento de fábrica, com
a remoção de lã de vidro ou do abafador interno ou, ainda, com a
troca do escapamento original pelo escapamento esportivo, chamado
popularmente de “kadron”. A portaria DENATRAN nº 38/2018 trata
das modificações permitidas nos veículos, dentre as quais não consta
a troca da descarga da motocicleta – seja qual for o modelo.
O certo é que as alterações feitas nas características originais
da motocicleta, além de a deixarem em desacordo com o previsto
por lei, prejudicam a saúde humana, devido ao aumento de ruído e,
também, o meio ambiente, em razão dos gases expelidos. Explica-se:
O silenciador do escapamento consiste em um item projetado para
diminuir os ruídos do motor e a emissão de gases na atmosfera e tem
se observado que os motociclistas furam o escapamento ou retiram o
miolo do silenciador, o que acarreta aumento significativo do ruído
por este emitido, assim como a quantidade de gases – extremamente
nocivos ao meio ambiente – liberados.
34 Exemplo disso é o art. 98 do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis: Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam
feitas no veículo modificações de suas características de fábrica. Parágrafo único. Os veículos e
motores novos ou usados que sofrerem alterações ou conversões são obrigados a atender aos
mesmos limites e exigências de emissão de poluentes e ruído previstos pelos órgãos ambientais
competentes e pelo CONTRAN, cabendo à entidade executora das modificações e ao proprietário
do veículo a responsabilidade pelo cumprimento das exigências.
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Atentas ao problema, as autoridades competentes editaram a
Resolução nº 418/2009, do Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA, que dispõe sobre critérios para a elaboração de Planos de
Controle de Poluição Veicular - PCPV e para a implantação de Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M pelos
órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, além de determinar
novos limites de emissão e procedimentos para a avaliação do estado
de manutenção de veículos em uso.
A referida Resolução admite a produção de ruídos mais elevados, se comparada à NBR 10.151, vez que ao contrário das fontes
estáticas, objeto da NBR 10.151, a Resolução 418/09 disciplina a
produção de ruídos com a fonte poluidora em movimento35, levando,
portanto, em consideração, outra dinâmica para análise do fenômeno.
Importante destacar, que a Resolução 418/09 foi elaborada
considerando que a Inspeção Veicular Ambiental, se adequadamente
implementada, pode ser um instrumento eficaz para a redução das
emissões de gases e partículas poluentes e ruído pela frota circulante
de veículos automotores, considerando que a falta de manutenção e
a manutenção incorreta dos veículos podem ser responsáveis pelo
aumento da emissão de poluentes e do consumo de combustíveis;
considerando a necessidade de desenvolvimento de estratégias para
a redução da poluição veicular, especialmente em áreas urbanas com
problemas de contaminação atmosférica e poluição sonora; e considerando a necessidade de rever, atualizar e sistematizar a legislação
referente à inspeção veicular ambiental, visando ao aperfeiçoamento
contínuo das políticas públicas de controle da poluição do ar por
veículos automotores.
Percebe-se, pois, claramente, estar entre as preocupações da
Resolução, de forma explícita e prioritária, a proteção da saúde hu35 Segundo Zajarkiewicch (2010, p. 102) “As fontes móveis podem ser conceituadas como as fontes
cujo lançamento de poluentes sofre variação espacial ao longo do tempo. É o caso de veículos e
aeronaves, que são fontes de poluição sonora que se locomovem. No caso das atividades aeroportuárias, pela sua natureza, as trataremos dentro deste tópico”.
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mana, o que se torna claro e definitivo quando determina a metodologia de aferição dos ruídos produzidos pelos veículos automotores,
assim como, quando explicita os níveis máximos de ruído aceitáveis
a serem produzidos por motocicletas.
Assim sendo, a Resolução estabelece que para todos os veículos automotores, nacionais ou importados, os limites máximos
de ruído, na condição parado, são os valores certificados e divulgados pelo fabricante que, conforme tabela anexa, ficam em média
entre 75 e 90 db (decibéis). Na inexistência desta informação, são
estabelecidos os limites máximos de ruído, na condição parado,
constantes na tabela 6 da referida norma que, como dito, podem
chegar a 99 decibéis.
Em tal contexto, poderíamos inferir que a Resolução 418/09
daria suporte para aplicação de sanções administrativas como as previstas no art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão das
alterações irregulares realizadas nas motocicletas36.
Entretanto, ressalta-se que o art. 230, inciso XI, não exige a
realização de qualquer medida técnica para a aferição de silenciador
“defeituoso, deficiente ou inoperante”, tratando-se de situação facilmente constatável pelo agente de trânsito37.
36 Conforme dispõe o citado artigo no inciso XI, esclarece Rizzardo (2013. p. 479): Não é permitido
trafegar com o cano de descarga aberto, ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente
ou inoperante, tendo em vista o ruído resultante em tais circunstâncias. O combustível é queimado,
convertendo-se em energia que contém em força, a qual movimenta o mecanismo do motor, que,
por sua vez, impulsiona o veículo. Os gases queimados nos cilindros passam ao que se chama
coletor de escapamento, e daí para uma peça chamada silenciador, que explode para o ar livre,
provocando a poluição ambiental. E justamente o encontro ou choque entre os gases e o ar provoca
os estouros ou um barulho ensurdecedor. A função do silenciador é reduzir o ruído decorrente do
choque: ‘O ruído produzido pelo choque dos gases com o ar exterior é reduzido pelo silenciador,
que lhes tira a velocidade e força, gradualmente, desde a entrada até o ponto de saída para a atmosfera’. A descarga livre ou silenciador defeituoso provocam um considerável aumento de ruído,
porquanto ausente o mecanismo de redução de ruídos (…).
37 Alicerçada nesse entendimento está a jurisprudência brasileira: TJ-MS – AC: 08014454620168120035
MS 0801445-46.2016.8.12.0035, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 24/10/2019, 1a
Câmara Cível, Data de Publicação 29/10/2019; TJ-RS - AC: 70058808361 RS, Relator: Carlos Eduardo
Zietlow Duro, Data de Julgamento: 17/03/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/03/2014
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Ademais, também são previstas outras medidas administrativas no
art. 269 do Código de Trânsito Brasileiro, desvinculadas da esfera criminal38.
Dessume-se, portanto, que o § 2º do citado artigo consagra a
independência das esferas Cível, Administrativa e Penal, não sendo
qualquer uma delas óbice para aplicação conjunta de sanções, e que
no Código de Trânsito Brasileiro as previsões para combate à poluição sonora são totalmente voltadas para as normas de conduta no
trânsito, exclusivamente, em sede administrativa, já prevendo, como
visto no § 1º do artigo acima, a proteção à vida e a incolumidade física da pessoa pela via de sanções administrativas, sem a necessidade
de aplicação dos dispositivos que regulamentam a Resolução 418/09
do CONAMA, vez que, por exclusão, haja vista sua inaplicabilidade
na esfera administrativa, restaria a esfera da proteção penal como
finalidade da Resolução 418/09.
Assim sendo, claro está, que os dispositivos ínsitos na Resolução 418/09, servem de regulamentação ao que previsto no art. 54
da Lei nº 9.605 de 1998, no que pertine à poluição sonora oriunda
de veículos automotores, da mesma forma que a NBR 10.151 regulamenta a aplicação de referido artigo 54, no que pertine à poluição
sonora oriunda de aparelhos sonoros estáticos, conforme será explicitado no próximo tópico.
4.2.2. Da infração na esfera penal

Depreende-se, pela análise conjunta dos níveis especificados nas
diretrizes da Organização Mundial de Saúde, nos limites estabelecidos

38 Determina o aludido dispositivo: Art. 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das
competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes
medidas administrativas: (...) II - remoção do veículo; (...) VI - recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual; § 1º A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas
adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à
vida e à incolumidade física da pessoa. § 2º As medidas administrativas previstas neste artigo não
elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, possuindo caráter complementar a estas." (grifo nosso).
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pela NBR 10151 e nos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA
418/09 que os valores máximos permissíveis de ruído que constam
nas referidas normas protegem a população dos efeitos adversos do
ruído e que, quando desrespeitados, nos casos de constatação de poluição sonora, podem causar danos à saúde das pessoas em alto nível
de lesividade, ultrapassando a esfera da mera perturbação do sossego.
Por essa razão, tais referenciais normativos têm sido utilizados pelos Tribunais Brasileiros como parâmetro quanto ao potencial
lesivo à saúde humana e para a caracterização do crime de poluição
sonora – que, ressalta-se, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é crime de natureza formal e de perigo abstrato, que prescinde de laudo pericial para comprovação do dano39.
Da jurisprudência exemplificada acima, depreende-se que, no
âmbito das decisões penais – que não se misturam com as decisões
que abrangem questões da esfera administrativa, como bem delineado no tópico anterior – os Tribunais têm decidido com base nos
parâmetros estabelecidos na NBR 10.151, bem como nos parâmetros
estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, considerando que
há crime de poluição sonora quando os ruídos ultrapassam os 55
decibéis no período diurno e 50 decibéis no período noturno.
Em razão disso, a aplicabilidade, em âmbito penal, da Resolução nº 418/2009 do Conselho Nacional do Meio Ambiente se revela
clarividente, haja vista ser a norma indicada de forma expressa para
a proteção ambiental direcionada para o combate à poluição sonora
e de gases oriundas de veículos automotores. Ademais, como todas
as normas que a antecederam e regulavam a matéria, determina os
valores de ruído estabelecidos com os parâmetros da Organização
39 Nesse sentido os seguintes acórdãos: TJ-MT - APR: 00031414520178110003 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:
18/05/2020; TJ-PA - APR: 00008184920128140944 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES,
Data de Julgamento: 10/12/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/12/2019;
TJ-PR - APL: 14932060 PR 1493206-0 (Acórdão), Relator: Laertes Ferreira Gomes, Data de Julgamento: 04/08/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1868 22/08/2016; STJ - HC: 497610 MT
2019/0067774-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 22/05/2019.
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Mundial de Saúde e com a NBR 10.151 – que são os que vêm sendo
considerados pelos Tribunais ao tratar do crime previsto no art. 54
da Lei de Crimes Ambientais.
Pontuando-se: a Resolução nº 418/2009 do CONAMA, em relação às especificações do Código de Trânsito Brasileiro, como as do
art. 230 e do art. 269, não é necessária como parâmetro para efeitos
de aplicação de multa, ou seja, para o âmbito administrativo a jurisprudência já se solidificou no sentido da desnecessidade de perícias.
Na esfera penal, por outro lado, considerando-se que o bem
jurídico tutelado pelo art. 54 da Lei 9.605/1998 é a saúde humana,
que detém dignidade constitucional e, por isso, protegido pela ameaça de aplicação de pena privativa de liberdade, necessário se faz que
os parâmetros de decibéis utilizados para análise da existência do
delito de poluição sonora sejam informados, de acordo com o que
estabelecido pela OMS e pelo que contido na NBR 10.151 e aferidos,
especificamente, de acordo com os dispositivos da Resolução 418/09,
em especial seu anexo I, tabela 6, cuja metodologia de aferição remete
para a NBR 9714-2000, para detecção da poluição sonora oriunda
de veículos automotores.
Em síntese, qualquer que seja o entendimento adotado, assim
como, a clara previsão normativa para fixar parâmetros precisos que
determinam os limites da produção de ruídos aptos a causarem danos
à saúde humana, o certo é que a emissão de ruídos produzidos por
escapamentos de motocicletas, adulterados ou substituídos, são meios
aptos a causarem graves e diversificados danos às pessoas e, portanto,
sujeitam seus autores ao enquadramento previsto no artigo 54, caput,
da Lei de Crimes Ambientais.
4.3. Do procedimento no âmbito da persecução penal

Para que a apuração do crime de poluição sonora, especificamente a produzida pelo escapamento adulterado ou substituído de
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motocicletas se realize a contento, é necessária a integração de órgãos
da segurança pública, em uma verdadeira força-tarefa, na qual os diversos organismos públicos devem atuar em sintonia40.
Organizada, então, a estrutura operacional da força-tarefa para
este fim específico, com agentes de trânsito, Polícia Civil, Polícia Militar, ICRIM e Ministério Público, inicialmente é escolhido um local
com elevado tráfego de motocicletas, para que então sejam realizadas
as abordagens dos condutores, por meio de blitz, local no qual é
realizada a verificação por percepção sensorial e, assim, primária, das
condições do escapamento da motocicleta pelos agentes de trânsito.
Constatada a irregularidade e, em tese, o cometimento do crime previsto no art. 54, caput, da Lei nº 9.605/1998, regulamentado
pela Resolução CONAMA 418/09, anexo I, tabela 6, cuja metodologia de aferição remete para a NBR 9714-2000, os conduzidos são
encaminhados até a Delegacia de Polícia pela equipe policial designada para tal fim onde será lavrado o Auto de Prisão em Flagrante e
arbitrada a fiança pela autoridade policial.
Como requisito imprescindível para lavratura do referido APF
realiza-se, preliminarmente, a perícia do ruído emitido pelas motocicletas, exame este realizado por perito oficial do ICRIM e, após tal
procedimento, constatada a prática do crime de poluição sonora, é
autorizada a troca dos escapamentos adulterados por um equipamento que esteja de acordo com os parâmetros legais contidos na Resolução 418/09, quando, então, é realizada a restituição das motocicletas.
O equipamento em desacordo com a legislação citada fica
apreendido e acompanha o Inquérito Policial e o Processo Penal, caso
necessária sua instauração, até final decisão, como prova material do
delito. Ressalva-se que a destinação final do equipamento se dará em
cumprimento ao art. 25 da Lei nº 9.605/1998.
40 No ano de 2020, entre os meses de agosto e dezembro, a Operação Harpócrates, já referida na nota
3, apreendeu 97 motocicletas irregulares, tendo sido seus condutores presos em flagrante delito e
arbitrada fiança no valor de um salário-mínimo, assim como, determinada a troca do escapamento
para liberação do veículo, ficando tais escapamentos irregulares vinculados ao Inquérito Policial para
posterior proposta de perdimento destes e da fiança no Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.
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Após todos os procedimentos acima relatados, os autos de Inquérito Policial são remetidos para a Delegacia de Polícia com atribuição para proceder no feito e, concluído o inquérito policial, os
autos serão remetidos para o Ministério Público, momento no qual o
Promotor de Justiça poderá propor o acordo de não persecução penal ou, em caso de não preenchimento dos requisitos pelo indiciado,
instaurar Ação Penal Pública lastreado na tipificação do crime do art.
54, caput, da Lei nº 9.605 de 1998.
Nesse aspecto, é importante notar, em específico, que a pena
máxima prevista no citado artigo é de 4 (quatro) anos, e, portanto,
suscetível ao acordo de não persecução penal. A novel legislação
aduzida pelo pacote anticrime (Lei n. 13.964/2019) acresceu o art.
28-A ao Código de Processo Penal, permitindo a utilização de tal
instrumento pelo Ministério Público, desde que respeitados os pressupostos do dispositivo, como ser necessária a confissão formal do
crime, o acordo ser suficiente para reprovação e prevenção do delito,
além de não ser caso de arquivamento, dentre outros requisitos e
circunstâncias elencados no referido artigo41 e a necessária desti41 Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior
a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições
ajustadas cumulativa e alternativamente: I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na
impossibilidade de fazê-lo; II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério
Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; III - prestar serviço à comunidade ou a
entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de
um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada
nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade
pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente,
como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde
que proporcional e compatível com a infração penal imputada. § 1º Para aferição da pena mínima
cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento
e diminuição aplicáveis ao caso concreto. § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas
seguintes hipóteses: I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que
indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações
penais pretéritas; III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento
da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do pro-

148

CLAUDIO ALBERTO GABRIEL GUIMARÃES
LUÍS FERNANDO C. BARRETO JÚNIOR
FELIPE LAURÊNCIO DE FREITAS ALVES

nação de valores indenizatórios ou penas alternativas a finalidades
ambientais.
Assim, tudo o que for estabelecido como reparação de dano
ambiental precisa guardar relação com o que determina o art. 28
da Lei nº 9.605/1998, eis que impossível admitir que o direcionamento de valores ou serviços a qualquer entidade sem nenhuma
relação com a defesa do meio ambiente e sequer instalada no local
onde ocorreu o dano, possa ser considerada como reparatória de
dano ambiental42.
cesso; e IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. § 3º O acordo de não
persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público,
pelo investigado e por seu defensor. § 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal,
será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do
investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade. § 5º Se o juiz considerar inadequadas,
insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os
autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do
investigado e seu defensor. § 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o
juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. § 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos
legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo. § 8º Recusada
a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de
complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. § 9º A vítima será intimada da
homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. § 10. Descumpridas
quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. § 11. O
descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. § 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não
constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º
deste artigo. § 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente
decretará a extinção de punibilidade. § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em
propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a
órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.
42 Sobre essa questão, contrariar as disposições da Lei nº 9.605/1998 e as Resoluções do CNMP e do
CNJ que tratam da matéria, veja-se, in verbis: 5. As sanções de cunho alternativo, decorrentes de
infrações penais previstas na Lei nº 9.605/98, devem ser revertidas, exclusivamente, em proveito
dos bens e interesses que são objeto de proteção daquela norma, visando, assim, a recuperação
do patrimonial ambiental lesado, ainda que o dano seja considerado irreparável. 6. Não atende
aos fins colimados pela Lei nº 9.605/98, a prestação pecuniária cujos recursos sejam destinados a
qualquer tipo de entidade social que não seja especificamente vocacionada a promover a proteção
do meio ambiente e do patrimônio cultural. 7. Apelos conhecidos. Improvido o da defesa. Provido
o do Ministério Público a fim de readequar a destinação dos recursos provenientes da prestação
pecuniária, para entidade especificamente relacionada à proteção do meio ambiente (TJMA. Ap.
Crim. nº018727/2017. Rel. Des. José Luiz Oliveira de Almeida. j. em 30/11/2017).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De crucial importância para compreensão e enfrentamento do
assunto abordado, conclui-se que o Ministério Público que possa
se compatibilizar com as atuais demandas oriundas diuturnamente
das relações sociais, necessariamente, é um Ministério Público que
extrapole os limites dos gabinetes e, em uma perspectiva proativa
e preventiva, se disponha a enfrentar os problemas que afligem os
integrantes do corpo social na prática, recusando-se a permanecer
no abstrato mundo dos processos, procedimentos e ofícios, vez que
os expedientes de papel, embora necessários, por vezes, protelam e
agravam, ainda mais, tais demandas.
Nessa linha de pensamento, conclui-se, outrossim, que as demandas que devem ser enfrentadas pelo órgão ministerial em seu
mister de ordenamento urbano como garantidor da ordem pública,
em grande número, se encontram nas conexões existentes entre a
desorganização social e urbana e a criminalidade, passiva de ser identificada espacialmente.
Dentro de tal compreensão, entende-se que com o desenvolvimento das cidades, em meio aos necessários avanços inerentes ao
bem-estar dos cidadãos, na esfera dos transportes e acesso, a contemporaneidade trouxe demandas decorrentes do natural crescimento
em tais aglomerados urbanos, sendo uma delas a poluição sonora,
mormente a veicular.
Considerando que tal malefício prejudica não só o meio ambiente equilibrado, como também a saúde humana, podendo causar
distúrbios físicos e mentais, como insônia e problemas auditivos, especialmente a PAIR - Perda Auditiva Induzida Por Ruído, a legislação
federal, por meio da Lei nº 9.605 de 1998, sistematizou as leis esparsas para dispor sobre a maioria das sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, tendo,
em seu art. 54, a previsão de proteção também à saúde humana, da
poluição advinda de qualquer natureza.
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Assim, dentre as inúmeras formas de poluição causada por sons
e ruídos, está a poluição sonora produzida pelo escapamento adulterado de motocicletas, para a qual também há regramentos que devem
ser observados, conforme Resolução nº 418/2009, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que foi editada para dispor
sobre critérios para a elaboração de Planos de Controle de Poluição
Veicular - PCPV e para a implantação de Programas de Inspeção
e Manutenção de Veículos em Uso - I/M pelos órgãos estaduais e
municipais de meio ambiente, além de determinar novos limites de
emissão e procedimentos para a avaliação do estado de manutenção
de veículos em uso.
De suma importância, é a conclusão de que o art. 230, inciso
XI, do Código Brasileiro de Trânsito, não exige a realização de qualquer medida técnica para a aferição de silenciador “defeituoso, deficiente ou inoperante”, tratando-se de situação facilmente constatável
pelo agente de trânsito, razão pela qual, restaria à Resolução 418/09
a aplicabilidade na esfera criminal, para fontes poluentes móveis, tal
qual a NBR 10.151, para fontes poluentes estáticas.
Infere-se, ademais, que além da específica previsão legal, as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Brasileiros se posicionam no sentido de que a Lei de Crimes Ambientais
deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina
e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n.
9.605/1998, segundo a qual a mera possibilidade de causar danos
à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição sonora,
evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato. Desnecessária, portanto, a realização de perícia para configuração do dano
à saúde humana e ao meio ambiente.
Em síntese, concluímos que ante a clara previsão normativa
que fixa parâmetros precisos que determinam os limites da produção
de ruídos aptos a causarem danos à saúde humana, que a emissão de
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ruídos produzidos por escapamentos de motocicletas, adulterados ou
substituídos, são meios aptos à causarem graves e diversificados danos à saúde das pessoas, claro está que os condutores de motocicletas
que transitem com seus veículos nas condições acima nominadas estão sujeitos ao enquadramento previsto no artigo 54, caput, da Lei de
Crimes Ambientais, regulamentado, in casu, pela Resolução 418/09,
em especial seu anexo I, tabela 6, cuja metodologia de aferição remete
para a NBR 9714-2000, para detecção da poluição sonora oriunda
de veículos automotores.
Por fim, imperioso concluir que todo o procedimento legal
deve ser estritamente observado para o combate, na esfera criminal,
ao crime de poluição sonora oriundo de motocicletas, mormente, a
realização da devida perícia técnica nos escapamentos dos referidos
veículos, assim como, a propositura do Acordo de Não Persecução
Penal - ANPP, caso cabível, além dos demais procedimentos de praxe
afetos ao inquérito policial e a ação penal.
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PRECEDENTES NORMATIVOS FORMALMENTE
VINCULANTES EM ÂMBITO PENAL E SUA DUPLA
FUNÇÃO: pro futuro in malam partem (matéria penal)
e tempus regit actum (matéria processual penal).
Hermes Zaneti Jr.1
Pedro Ivo de Sousa2
1. INTRODUÇÃO: AS PECULIARIDADES DO DIREITO PENAL
E DO DIREITO PROCESSUAL PENAL: sistema garantista e
vedação ao juízo por analogia
“[…] there are certain branches of law where certainty is essential.
There are guiding principles underpinning these specific branches of
law whose function is to assure predictability, such as, nullum crimen
1

Professor Adjunto de Direito Processual Civil na Universidade Federal do Espírito Santo – UFES,
graduação e mestrado. Pós-doutor em Direito pela Università degli Studi di Torino (2014). Doutor
em Teoria do Direito e Filosofia do Direito pela Università di Roma 3, Scuola Dottorale Tullio Ascarelli
(2014). Doutor (2005) e Mestre (2000) em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
UFRGS. Promotor de Justiça no MPES. Este trabalho é fruto da pesquisa desenvolvida no Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Processual da UFES e no Grupo de Pesquisa “Fundamentos do Processo Civil Contemporâneo”, também da UFES, com bolsas de pesquisa financiadas
pela CAPES e FAPES e liderado pelo Prof. Dr. Hermes Zaneti Jr. (UFES) e pelo Prof. Dr. Antônio Gidi
(University of Syracuse College of Law – EUA, participante na linha de pesquisa sobre “Processo
coletivo: modelo brasileiro”). Agradeço ao bolsista Carlos Frederico Bastos Pereira pela colaboração
com os aspectos formais e a leitura atenta do material original. Este texto é a versão reelaborada do
excursus publicado no livro “O Valor Vinculante dos Precedentes”, tese de doutorado apresentada
à Universidade de Roma 3, orientada pelo Prof. Luigi Ferrajoli. Este texto foi publicado, ainda, em
ZANETI JR., Hermes. Aplicação Supletiva, Subsidiária e Residual do CPC ao CPP. Precedentes Normativos Formalmente Vinculantes no Processo Penal e sua Dupla Função. Pro Futuro in Malam Partem
(Matéria Penal) e Tempus Regit Actum (Matéria Processual). In.: CABRAL, Antonio do Passo; PACELLI,
Eugênio; CRUZ, Rogerio Schietti. Repercussões do Novo CPC: Processo Penal. Salvador: Juspodivm,
2016, p. 453/468. A versão atual vem ampliada e revisada.

2

Professor Adjunto de Direito Penal e Processo Penal na Universidade Federal do Espírito Santo-UFES. Doutor em Direito pela Università di Roma 3, Scuola Dottorale Tullio Ascarelli (2015). Mestre
em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória/ES. Presidente da Associação Espírito-Santense do
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sine lege, in criminal law. Clearly, if judges could interpret criminal
law in a flexible way, this principle would be deeply compromised.
The extent to which a judge can exercise his or her discretion is
inextricably linked to the nature of the principles of the specific
branch of law he or she is applying to the case at hand.”3

Os problemas que os precedentes apresentam no direito penal
e no processo penal4 são, em alguma medida, distintos dos existentes
no direito civil. No direito penal e no processo penal, o princípio
da legalidade é reforçado pelo sistema garantista (SG).5 No contexto
dos precedentes, esta mudança de lógica do direito civil em sentido
amplo para o direito penal e processual penal implica em reconhecer que o campo do direito em que se trabalha impõe limites aos
julgadores no momento de considerarem a universalização de suas
decisões.
3

ARRUDA ALVIM, Teresa. Would the application of International standards to judicial decisions be welcome?, texto inédito, gentilmente cedido pela autora. Cf., ainda, WAMBIER, Teresa Arruda Alvim.
Precedentes e evolução do direito. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) Direito Jurisprudencial,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 11-95.

4

O CPP brasileiro prevê a possibilidade da analogia e da interpretação extensiva, bem como do recurso aos princípios gerais do direito, conforme o art. 3º “A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.”
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a norma processual civil é aplicável por
interpretação extensiva e aplicação analógica ao processo penal: “[...] A L. 9.756/98 ao alterar o CPC,
art. 557, previu a possibilidade de o Relator dar provimento a recurso, se a decisão estiver em manifesto desacordo com a jurisprudência do Tribunal. O Código de Processo Penal é omisso a respeito
do tema. Igualmente a L. 8.038/90. A lei processual civil é aplicável ao processo penal por interpretação extensiva e aplicação analógica (CPP, art. 3º). É possível ao Relator dar provimento a RE, em
matéria criminal, por despacho. Precedentes. [...] Decisão mantida”. (Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário n.º 256.15, STF, 2ª Turma, Rel. Min. Nelson Jobim, julgado em 31.10.2000, publicado no
DJ em 3.5.2002). Sobre o tema na doutrina conferir os comentários ao art. 3º em PACELLI, Eugênio;
FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2011, p. 10/12; TOLEDO, Francisco de Assis, Princípios básicos de direito penal, 5ª ed. 10ª tiragem. São
Paulo: Saraiva, 2002, p. 29, onde se lê: “[...] a analogia é admitida sem restrições no processo penal”
(ibidem).

5

Os dez axiomas do direito penal e processual penal no sistema garantista (SG) são: 1) nulla poena
sine crimine; 2) nullum crimen sine lege; 3) nulla lex (poenalis) sine necessitate; 4) nulla necessitas sini
iniuria; 5) nulla iniuria sine actione; 6) nulla actio sine culpa; 7) nulla culpa sine iudicio; 8) nullum iudicium sine accusatione; 9) nulla accusatio sine probatione; 10) nulla probatio sine defensione. FERRAJOLI, Luigi, Diritto e ragione, Teoria del garantismo penale. 8ª ed. Roma/Bari: Laterza, 2004, p. 69 e ss.
Conferir as observações feitas no Cap. 2 sobre a relação entre direito penal e direito civil em sentido
lato e o sistema garantista.
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Assim, por exemplo, precedentes criminais (direito material
penal) em ordenamentos de Civil Law e híbridos, como o brasileiro6,
jamais poderão implicar analogia in malam partem, pois isto significaria ultrapassar a vedação da analogia no direito penal.
Igualmente, precedentes não poderão criar tipos penais, que
devem ser criados exclusivamente pelo legislador, nullum crimen, nulla poena, sine lege.7

6

Sobre o tema, amplamente, ZANETI JR., Hermes. A constitucionalização do processo. O modelo constitucional da justiça brasileira e as relações entre processo e constituição. 2ª ed., revista, ampliada,
alterada. São Paulo: Atlas, 2014.

7

A situação é um pouco distinta em ordenamentos de common law. Muito embora exista uma tendência geral a introdução de leis escritas (statutory law) e a diminuição da força dos precedentes
a doutrina aponta a permanência do habitus judicial de criar normas pelos precedentes ingleses,
mesmo com a decisão da House of Lords de não ser mais sua função criar suportes fáticos penais
(Knuller v. DPP, 1972, conforme indicação da doutrina, traduzido para o italiano em VINCIGUERRA,
Sergio. Introduzione allo studio allo studio del diritto penale inglese. I principi, Padova: CEDAM, 1992,
p. 463 apud CADOPPI, Alberto. Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione
in action della legalità. Torino: Giappichelli, 2007, p. 85), bem como, o papel apenas subalterno que
exerce a legislação nos precedentes escoceses, mais fortemente criativos que o direito inglês, no
qual “[...] si segnala come un sistema penale in cui l’assetto di common law si presenta, per così dire,
<<allo stato puro>>. E cioè, si può dire che il sistema scozzese sia, da certi punti di vista, assimilabile
al sistema inglese arcaico, o comunque al sistema inglese di qualche secolo fa, nell’ambito del quale
i giudici erano ancora padroni del diritto, mentre il ruolo del legslatore era rlegato ad un ruolo in
fondo subalterno” CADOPPI, Alberto. Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, p. 86. Note-se que o autor defende algumas teses bastante polêmicas que não podem, aqui, ser condivididas sem reservas: primeiro, a origem jurisprudencial comum
dos tipos penais ingleses, escoceses e italianos, ou seja, antes de ser uma característica de definição
legal estes crimes foram na verdade construídos pela jurisprudência (não se nega esta premissa, de
fato o direito comum na fase de estabilização jurisprudencial era comum a toda Europa, no sentido
de ser tendencialmente aproximável, mas evidentemente isto não pode legitimar um retorno ao
modelo pré-moderno, sic.); segundo, que a diferença residiria em crimes com forte conteúdo moral,
mas que mesmo assim, nem mesmo neste campo, seria significativa. Suportes fáticos criadas pela
jurisprudência escocesa nesta matéria seriam tendencialmente mais amplos que os italianos (Young
v. Heatley, McLaughlan v. Boyd) afirmando nesta altura que o direito italiano contém tipos desta natureza que poderiam ser ampliados pelo juiz “[...] a bem vedere, anche in Italia potrebbero trovare
forse sanzione penale nell’ambito di taluni aritcoli del nostro codice. Si pensi agli artt. 609-bis, 530
e 660 c.p. Trattasi di norme assai vaghe, assai elastiche, che spesso permettono a giudici desinvolti
[sic.] l’estensione della punibilità ai comportamenti più svariati.” (CADOPPI, Alberto. Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, p. 108). O certo é que refere ainda aos delitos de atos obscenos (Watt v. Annan ou Robertson v. Smith) que na Itália tem tipos
penais extremamente abertos como os “artt. 527 e 528, come noto, sono grandi <<bidoni>> i n cui
possono finire <<rifiuti penali> di ogni genere” (CADOPPI, Alberto. Il valore del precedente nel diritto
penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, p. 108), mas que tiveram uma interpretação conforme a constituição, diga-se de passagem impulsionada pela doutrina (na doutrina, explorando o arco de interpretação da expressão “secondo il comune sentimento” do pudor, prevista no
art. 529, do Código Penal italiano, e sustentando que a jurisprudência adotou uma postura criativa
e “não-interpretativa”, pois não partiu do texto da cláusula geral, mas do texto constitucional, para
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Contudo, há diferença entre analogia, criação e interpretação
do direito. A questão não é tão simples assim. Isso porque a vedação
à analogia não significa uma vedação à interpretação.8 Também as
alterar o bem jurídico objeto da tutela para “il diritto di liberta della persona”, cf. VILLA, Vittorio. Una
teoria pragmaticamente orientata dell’interpretazione giuridica. Torino: Giappichelli, 2012, p. 197 e ss;
para o livro que significou uma “svolta” na matéria cf. FIANDACA, Giovanni. Problematica dell’osceno
e tutela del buon costume. Padova: CEDAM, 1984.), porém aqui com “[...] un ruolo depenalizzatore,
più che creatore di fattispecie penali” (CADOPPI, Alberto. Il valore del precedente nel diritto penale. Uno
studio sulla dimensione in action della legalità, p. 109). No nosso entendimento, a criação de norma
penal pelo juiz deve ser totalmente vedada em ordenamentos baseados no princípio da legalidade
estrita do ponto de vista penal (a exemplo dos ordenamentos italiano e brasileiro), sendo a integração dos tipos penais contidos em normas penais em branco ou conceitos jurídicos indeterminados
efetuada com cautela e restringida ao mínimo pelo dever do legislador de atuar em matéria penal
de forma clara e precisa (o quanto possível). Consequentemente, guardadas as devidas proporções
desta pesquisa, não se pode concordar com a afirmação do autor de que: “Anche la giurisprudenza
italiana, come quella scozzese, è creatrice di diritto. Anche in Italia, come in Scozia, le fattispecie penali
hanno origine, non di rado, da creazioni giurisprudenciali, e non da atti del legislatore. La comparazione
affettuata dunque deve condurre il giurista di casa nostra a rimeditare sull’argomento della legalità
[…]”, CADOPPI, Alberto. Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action
della legalità, p. 109. Para bem compreender a natureza e a importância do princípio da legalidade
em matéria penal cf. Cap. 2 e, na doutrina, por todos, FERRAJOLI, Luigi. Diritto e ragione. Teoria del
garantismo penale, op. cit. Evidentemente, por outro lado, diante de uma dificuldade interpretativa
concreta decorrente da maré de contrastes jurisprudenciais (sincrônicos e diacrônicos) um modelo
de precedentes, como o aqui proposto, atua como forte elemento de garantia do conhecimento
das partes sobre o conteúdo do direito penal e fundamental limite para a criatividade judicial no
âmbito em que ela é insuprimível (atividade interpretativa), neste ponto, e não em uma falência
completa ou abandono do princípio da legalidade no direito penal, podemos, sem problemas, concordar com o autor: “A parità – si potrebbe dire – di violazione della riserva di legge – la certezza del
diritto – esigenza anch’essa, come si notava, sottostante al principio di legalità – è di gran lunga più
rispetatta in Scozia che da noi, proprio per l’eccessiva frequenza e drammaticità dei contrasti giurisprudenziali, caratteristica del nostro sistema e sconosciutta alla Scozia ed a maggior ragione agli altri
ordinamenti penali di common law”, CADOPPI, Alberto. Il valore del precedente nel diritto penale. Uno
studio sulla dimensione in action della legalità, p. 112. Perceba-se que os ordenamentos do common
law (a exemplo da Inglaterra na decisão Knuller v. DPP, 1972, da House of Lords) tendencialmente
se aproximam do civil law na matéria, sem abandonar sua tradição, o mesmo movimento, deve ser
adotado por parte da tradição de civil law, restringindo-se o espaço de discricionariedade dos juízes
imamente ao processo interpretativo. Nada mais, nada menos.
8

Na doutrina italiana “L’opinione comune distingue analogia, vietata, e lettura estensiva, possibile.
Assunto pericoloso. Le due operazione sono concettualmente discriminabili ma conviene muovere
dal dato positivo, lasciando da parte i teoremi: in malam partem, la legge penale vale nei soli casi
e tempi ivi considerati. Ora, niente esclude parole dal senso più ampio del letterale.” cf. CORDERO,
Franco. Procedura penale. 8ª ed. Milano: Giuffrè, 2006, p. 15. No mesmo sentido, na doutrina brasileira, chamando atenção para a presença in potentia nas próprias palavras da lei do significado a
ser atribuído e do papel dos demais códigos interpretativos e do in dubio pro reo na conformação
dos limites da atividade interpretativa cf. TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito
penal, p. 27/28; KIRCHER, Luíz Felipe Scheneider. Uma Teoria dos Precedentes Vinculantes no Processo
Penal. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 186/187. Ver, ainda, a decisão do STF na ADO 26 e no MI 4733,
aplicando a interpretação incriminadora das condutas de discriminação por orientação sexual ou
identidade de gênero pelo tipo penal do racismo apenas para o futuro.
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normas penais dependem de interpretação, muito embora o estilo legislativo utilizado pelo legislador nos tipos penais, de regra, deva ser
o mais preciso e casuístico possível, evitando, ao máximo, a utilização
desnecessária, de conceitos jurídicos indeterminados e normas penais
em branco.9
Ninguém duvida do conceito de roubo: subtrair coisa alheia
móvel, para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça
a pessoa. Porém, para saber se a arma de brinquedo poderia ser considerada como elemento da qualificadora foi necessário que os tribunais interpretassem o texto do art. 157, § 2º, I, do CP. Primeiro, o
STJ editou o enunciado da súmula n. 174 e posteriormente cancelou
a referida súmula para entender que a arma de brinquedo configura a
ameaça, mas para a incidência da qualificadora é necessário que estejam presentes outros elementos relativos à lesividade do bem jurídico
qualificado para sua configuração.10
9

Este problema está muito bem descrito em K. Larenz, que afasta a aplicação cega do precedente,
postura crítica de especial relevância em se tratando de matéria penal: “Apesar disso, a questão
de se os precedentes são fontes do <<Direito vigente>>, se o <<Direito judicial>> se equipara ao
Direito legal, não pode ser simplesmente respondida de modo afirmativo. Tão-pouco os tribunais,
segundo a nossa organização jurídica, estão indubitavelmente <<vinculados>> aos precedentes
como estão, por exemplo, à lei [sic. Ver acima a possibilidade de vinculação normativa formal de jure
nos ordenamentos de civil law]. Não é o precedente como tal que <<vincula>>, mas apenas a norma
nele correctamente interpretada ou concretizada. Porém, todo juiz que haja de julgar de novo a
questão pode e deve, em princípio, decidir independentemente, segundo a sua convicção formada
em consciência, se a interpretação expressa no precedente, a concretização da norma judicial do
Direito é acertado e está fundado no Direito vigente. Portanto, o juiz não deve aceitar de certo modo
<<cegamente>> o precedente. Não só está habilitado, mas mesmo obrigado, a afastar-se dele se
chega à conclusão de que contém uma interpretação incorrecta ou um desenvolvimento do Direito
insuficientemente fundamentado, ou que a questão, nele correctamente resolvida para o seu tempo, tem que ser hoje resolvida de outro modo, por causa de uma mudança da situação normativa
ou da ordem jurídica em seu conjunto [no mesmo sentido fala-se acima em uma presunção a favor
do precedente e em ônus argumentativo e pretensão de correção].” LARENZ, Karl. Metodologia da
ciência do direito. Trad. José Lamego. 3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 612.

10 Como noticiado no Boletim Informativo do STJ: “O impetrante pretende o afastamento da qualificadora do emprego de arma visto não ter sido esta apreendida e periciada. Para a Min. Relatora,
se a arma não é apreendida e periciada nos casos em que não se pode aferir a sua eficácia, não há
como a acusação provar que ela poderia lesionar mais severamente o bem jurídico tutelado, caso
em que se configura crime de roubo por inegável existência de ameaça, todavia não se justifica a
incidência da causa de aumento, que se presta a reprimir, de forma mais gravosa, aquele que atenta
gravemente contra o bem jurídico protegido. Nos casos em que não há apreensão, mas a vítima e
demais testemunhas afirmam de forma coerente que houve disparo com a arma de fogo, especificamente nesse tipo de caso, não é necessária a apreensão e a perícia do objeto para constatar que
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A interpretação dada no precedente vincula para os julgamentos futuros. Dela cabe inclusive reclamação, nos casos previstos no
art. 988 do CPC. Pode ser utilizada para justificar a revisão criminal,
a revisão da execução da pena e os recursos no curso do processo.11
As questões relevantes dizem respeito a saber se a matéria é de
direito processual ou material. Sendo de direito processual aplica-se
a regra do tempus regit actum e a aplicação será imediata. É, no nosso
entender, este o caso, por exemplo, das recentes decisões do STF sobre a execução provisória da pena após a confirmação do órgão colegiado com o esgotamento das instâncias sobre a prova (HC 126.292)12
a arma possuía potencialidade lesiva e não era de brinquedo, uma vez que sua eficácia mostra-se
evidente. Contudo, nos demais casos, sua apreensão é necessária. Isso decorre, como afirma a
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, da mesma raiz hermenêutica que inspirou a revogação da
Súmula n. 174 deste Superior Tribunal. A referida súmula que, anteriormente, autorizava a exasperação da pena quando do emprego de arma de brinquedo no roubo tinha como embasamento
teoria de caráter subjetivo. Autorizava-se o aumento da pena em razão da maior intimidação que
a imagem da arma de fogo causava na vítima. Então, em sintonia com o princípio da exclusiva
tutela de bens jurídicos, imanente ao Direito Penal do fato, próprio do Estado democrático de direito, a tônica exegética passou a recair sobre a afetação do bem jurídico. Assim, reconheceu-se
que o emprego de arma de brinquedo não representava maior risco para a integridade física da
vítima; tão só gerava temor nesta, ou seja, revelava apenas fato ensejador da elementar “grave
ameaça”. Do mesmo modo, não se pode incrementar a pena de forma desconectada da tutela do
bem jurídico ao se enfrentar a hipótese em exame. Afinal, sem a apreensão, como seria possível
dizer que a arma do paciente não era de brinquedo ou se encontrava desmuniciada? Sem a perícia,
como seria possível dizer que a arma do paciente não estava danificada? Logo, à luz do conceito
fulcral de interpretação e aplicação do Direito Penal - o bem jurídico - não se pode majorar a pena
pelo emprego de arma de fogo sem a apreensão e a realização de perícia para se determinar que
o instrumento utilizado pelo paciente, de fato, era uma arma de fogo, circunstância apta a ensejar
o maior rigor punitivo. Logo, o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva e torna imperiosa
a aferição da idoneidade do mecanismo lesivo, o que somente se viabiliza mediante sua apreensão
e conseqüente elaboração do exame pericial, nos casos em que a eficácia da arma não exsurge
incontroversa por outros meios de prova. Isso posto, a Turma concedeu a ordem para decotar
a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, aplicando sobre a pena-base a
majorante do concurso de pessoas em um terço. Precedentes citados: HC 59.350-SP, DJ 28/5/2007,
e HC 36.182-SP, DJ 21/3/2005. HC 89.518-SP, Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora convocada do
TJ-MG, julgado em 21/2/2008).” No mesmo sentido (STJ, HC, 331.338/RJ, 5ª T., J. 13/10/2015). Na
doutrina, SALIM, Alexandre; AZEVEDO, Marcelo André. Direito Penal – Parte Especial, v. 2. 5ª ed.
Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 337/338.
11 Em matéria penal, conferir o voto neste mesmo sentido pelo Des. William Silva, proferido no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0124864.95.2011.8.08.0012.
12 A tese, constante no item nº. 12 do voto do Min. Relator Teori Zavascki no HC 126.292 SP: “A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito
a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de
inocência”.
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e da valoração da licitude da prova obtida diretamente pela Receita Federal
com a quebra do sigilo de dados e fiscal (RE 601.314)13.
2. PRECEDENTES NÃO SERVEM PARA COMPLETAR O
TRABALHO DO LEGISLADOR EM MATÉRIA PENAL E
PROCESSUAL PENAL: princípio da reserva de código

Não há como negar a atividade interpretativa no direito penal
e no processo penal. Contudo, é preciso afastar a necessidade de um
modelo de precedentes no direito penal e no processo penal como
decorrência do esfacelamento da legislação e dos excessos legislativos
contemporâneos. A função legislativa penal deve ser exercida pelo
legislador e não pode ser delegada aos juízes e tribunais através da
edição de tipos penais excessivamente abertos, contendo cláusulas
gerais e conceitos jurídicos indeterminados.
Os microssistemas penais e a descodificação do direito penal
são efeitos perversos do processo de esfacelamento da legislação contemporânea, não podendo, por esta razão, de forma nenhuma, justificar a necessidade de uma teoria dos precedentes para o direito penal.
Isto porque, ao contrário do que acontece com o direito civil
em sentido amplo (no direito brasileiro, o juiz civil tem competência
para julgar matérias de direito civil, processual, comercial, administrativo, tributário, ambiental e do consumidor, entre outros) no qual

13 Extraído do acompanhamento processual do RE 601314 RG, no sítio eletrônico do STF, Min. Relator
Ricardo Lewandowski: “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema
225 da repercussão geral, conheceu do recurso e a este negou provimento, vencidos os Ministros
Marco Aurélio e Celso de Mello. Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema em questão, a seguinte tese: “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal”; e, quanto ao item “b”, a tese: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1º, do CTN”, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 24.02.2016”.
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a descodificação pode ser positiva e a introdução de cláusulas gerais e
conceitos jurídicos indeterminados atende a um imperativo de tutela
destes direitos14, no direito penal – e também nos demais ramos do
direito que adotam o sistema de legalidade estrita - este processo de
descodificação atua contra a função constitucionalmente assegurada.
O direito penal deve ser compreendido como Magna Charta
do delinquente. Portanto, no direito penal, a descodificação é um
processo negativo que deve ser agudamente combatido pela doutrina.
Confiar em precedentes para harmonizar a lei penal é, não somente
um equívoco grave, mas um enorme risco para os fundamentos iluministas deste ramo do direito.
Por esta razão, a melhor doutrina defende o princípio da reserva de código em matéria penal e processual penal.15 O ideal, mesmo

14 Também no processo revelam-se de extrema importância as cláusulas gerais (OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Poderes do juiz e visão cooperativa do processo. Revista de Direito Processual Civil,
n. 27, Curitiba: Gênesis, 2003, p. 26). Conforme bem salientou, na doutrina, Fredie Didier Jr. estas
cláusulas gerais rompem a tradicional estruturação de direito estrito no direito processual, mas
exigem que o aplicador tenha consciência que estas não são uma liberalidade do legislador, mas
uma direção vinculante e obrigatória, pois estruturam dogmaticamente o sistema e devem (somente podem) ser aplicadas de maneira dogmaticamente aceitável, representando um fechamento
da discricionariedade judicial, como estamos defendendo neste trabalho, não o contrário: “[...] as
cláusulas gerais têm “invadido” o Direito processual, que naturalmente sofreu as consequências das
transformações da metodologia jurídica no século passado [...] O princípio do devido processo legal é
o principal exemplo de cláusula geral processual. O CPC brasileiro contém outros vários exemplos
de cláusulas gerais: a) cláusula geral de promoção da autocomposição (art. 3º, § 1º); b) cláusula geral
de boa-fé processual (art. 5º); c) cláusula geral de cooperação (art. 6º); d) cláusula geral de negociação sobre o processo; e) poder geral de cautela (art. 301); f) cláusula gerais executivas (art. 297,
caput, e 536, § 1º); g) cláusula geral do abuso do direito pelo exequente (art. 805); h) cláusula geral
de adequação do processo e da decisão em jurisdição voluntária (Art. 723, par. ún.) etc. A existência
de várias cláusulas gerais rompe com o tradicional modelo de tipicidade estrita que estruturava o
processo até meados do século XX [MARINONI, Luiz Guilherme. Idéias para um “renovado direito
processual”. In: Athos Gusmão Carneiro e Petrônio Calmon Filho (org.). Bases científicas pra um
renovado direito processual. Salvador: Jus Podivm, 2009, 125/146, esp. p. 143.]” DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil. Introdução ao direito processual e processo de conhecimento. 17ª. ed.
Salvador: Jus Podivm, 2015, p. 53. Note-se, ademais, que no tópico do qual foi retirado oexcerto o
autor defende a intrínseca relação entre as cláusulas gerais e o sistema de precedentes. No mesmo
sentido, MACÊDO, Lucas Buril de. “A concretização direta da cláusula geral do devido processo legal
processual no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça.” Revista de Processo, n.
216, São Paulo: RT, 2013, p. 343 e ss.

15 Observe-se, aqui, a correta sugestão de Luigi Ferrajoli para a adoção da reserva de código como
um princípio do direito penal. O sistema de garantias no direito penal exige o maior rigor possível
do ponto de vista da legislação, tendencialmente, para que sejam atingidas as duas finalidades do
direito penal, a pena justa e a pena certa, a tutela das liberdades individuais e a tutela dos bens
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na ineliminável atividade interpretativa, é que o legislador legisle sobre a matéria decorrente dos precedentes e complete o sistema. Há,
portanto, uma circularidade: o legislador estabelece o texto legal, os
juízes e tribunais o interpretam, o legislador integra o texto legal com
a interpretação fixada pelos tribunais (condições ideias de institucionalização).
3. O CPC COMO LEI PROCESSUAL GERAL E NÚCLEO DO
SISTEMA PROCESSUAL BRASILEIRO: aplicação transetorial

O CPC é a lei processual infraconstitucional mais importante no
Estado Democrático Constitucional. O CPC/2015 é norma nova e
não é mera alteração cosmética, significa uma mudança profunda de
paradigmas. A ausência de normas específicas que regulem os demais
processos eleitorais, trabalhistas, administrativos, penais etc., atrai a
aplicação supletiva e subsidiária do CPC (art. 15, CPC c/c art. 3º,
CPP). Considerando o sistema processual como um todo, o CPC
compõe o núcleo, entorno do qual gravitam os demais ordenamentos
processuais.
A aplicação do CPC aos demais processos depende, contudo,
de um duplo filtro de adaptação: (a) as normas do CPC não podem
estar em conflito com os princípios e a lógica próprias do direito
jurídicos penalmente relevantes. Para a defesa da reserva de código consultar, entre muitos textos
do autor no qual o tema é repisado, FERRAJOLI, Luigi. Dei diritti e delle garanzie. Conversazione con
Mauro Barberis. Bologna: Il Mulino, 2013, p. 20, na qual se lê, “In breve: tutto il diritto penale nei
codici, nulla fuori dai codici. Il codice penale diverrebbe, grazie a questa rifondazione della legalità,
un testo esaustivo e insieme esclusivo dell’intera materia penale, della cui coerenza e sistematicità
il legislatore dovrebbe ogni volta farsi carico. Ne verrebbe accresciuta la capacità regolativa della
legge, grazie anche alla maggior tassatività e determinatezza conseguenti alla più controllata qualità
linguistica, nei confronti tanto dei cittadini quanto dei giudici. Ne risulterebbe, oltre a un incremento
della certezza e della credibilità del diritto penale, una riduzione della sua area di intervento, conformemente al suo ruolo di strumento estremo di difesa di beni e diritti fondamentali non altrimenti
tutelabili.” A expressão de que os códigos penais consistem em a “magna Charta do delinquente” é
de Franz von Liszt, sendo referida universalmente pela doutrina penal. Para uma crítica do caráter
correcionalista do Programa de Marburgo, de Liszt, cf. FERRAJOLI, Luigi, Diritto e ragione, p. 255/258.

167

PRECEDENTES NORMATIVOS FORMALMENTE VINCULANTES EM ÂMBITO PENAL
E SUA DUPLA FUNÇÃO: PRO FUTURO IN MALAM PARTEM (MATÉRIA PENAL)
E TEMPUS REGIT ACTUM (MATÉRIA PROCESSUAL PENAL).

processual que será completado; (b) há necessidade de conformação constitucional no resultado obtido com a aplicação do CPC. Assim, preservação dos sistemas paralelos (polissistema) e conformação
constitucional (constitucionalização) são postulados de aplicação subsidiária e supletiva do CPC aos outros ordenamentos processuais.
Não havendo conflito entre as normas do ramo processual específico e não ocorrendo desconformidade com os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal é possível a aplicação. O
CPC deve ser compreendido como um Código do movimento da
(Re)Codificação, portanto, permeável, plástico e adaptável às novas
exigências do ordenamento jurídico.16 Aplica-se, igualmente, o diálogo de fontes entre o CPC e os demais diplomas processuais, naquilo
que faltar ao CPC.17 A aplicação do CPC é, portanto, transetorial.18
A aplicação do modelo de precedentes aos demais ramos do direito
processual é supletiva.
4. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA, SUPLETIVA E RESIDUAL DO CPC
AO CPP

Aplicação subsidiária, supletiva e residual não são sinônimos.19
Aplicação subsidiária significa a integração da legislação subsidiá-

16 IRTI, Natalino. L’età della decodificazione. 4ª ed. Milano: Giuffrè, 1999.
17 MARQUES, Cláudia Lima. O “Diálogo das Fontes” como método da nova teoria geral do Direito: um
tributo a Erik Jayme. In.: MARQUES, Cláudia Lima. Diálogo das Fontes do Conflito à Coordenação de
Normas no Direito Brasileiro. São Paulo: RT, 2012.
18 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo
Civil Comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 113.
19 A diferença etimológica deve ser respeitada, mesmo que na prática os termos tenham sido confundidos pelo uso indiscriminado. “Etimologicamente, existe uma diferença entre aplicação supletiva
e aplicação subsidiária. A primeira destina-se a suprir algo que não existe em uma determinada legislação, enquanto a segunda serve de ajuda ou de subsídio para a interpretação de alguma norma
ou mesmo um instituto”. CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Comentários ao Art. 15. In.: WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 94/97.
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ria na legislação principal, de modo a preencher os claros e as lacunas
da lei principal. Ex.: a lei principal do Mandado de Segurança é a Lei
12.016/09, mas esta lei não disciplina os recursos, logo, para a disciplina dos recursos é necessária a aplicação subsidiária do CPC/2015.
Aplicação supletiva ou complementar ocorre quando uma lei
completa a outra, dando-lhe um sentido geral.
O novo CPC irá fundar uma série de novos princípios e regras
como normas processuais fundamentais, entre eles os princípios da
boa-fé processual (art. 5º) e o princípio da cooperação (art. 6º), a
regra da ordem cronológica de julgamento (art. 12), a fundamentação analítica adequada (art. 489, § 1º) e os precedentes judiciais
(arts. 489, §1º, V e VI; 926 e 927), estes princípios e regras devem
complementar todas as legislações processuais especiais de forma supletiva. Assim, mesmo que o Código de Processo Penal, a legislação
eleitoral e o microssistema do processo coletivo não contenham normas sobre precedentes a regra geral estabelecida no art. 927, que
prevê que os juízes e tribunais observarão os precedentes, é aplicável
para todos estes sistemas.
Há, por fim, a aplicação residual, será residual a aplicação do
CPC quanto ao respeito à lógica e princípios próprios dos demais
sistemas. A aplicação do CPC ao processo penal será sempre residual
como forma de controle da adequação, a regra da residualidade é negativa, não se aplica o CPC se o CPP e os princípios e a lógica própria
do direito penal e processual penal não permitirem.20 É o que ocorre
em relação aos processos coletivos em relação ao art. 18, parágrafo
único do CPC. Não se aplica a regra da intervenção do substituto
como assistente litisconsorcial porque o substituído é o grupo, não o
membro do grupo, titular de direito individual.
Há ainda a possibilidade de interpretação conforme para se
permitir a aplicação residual de determinados institutos. A inter20 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil. Processo coletivo, vol. 4. 10ª
ed. Salvador: Jus Podivm, 2016 (novo CPC).
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pretação conforme ocorre toda vez que a aplicação subsidiária ou
supletiva depender de adaptação do intérprete ao ramo do direito
disciplinado pelo outro sistema ou microssistema. No processo penal, devem ser respeitadas as normas e vetores de interpretação da
irretroatividade da norma penal, portanto, não se aplicam precedentes
em matéria penal in malam partem para crimes praticados antes da
fixação do precedente (precedente é norma jurídica).
Como se percebe, um Código no modelo de (Re)Codificação,
pela sua flexibilidade, plasticidade e adaptabilidade permite maior
alcance da aplicação supletiva em relação às diversas legislações processuais, intensificando os diálogos entre as fontes.
5. PRECEDENTES NORMATIVOS FORMALMENTE
VINCULANTES NO PROCESSO PENAL E SUA DUPLA
FUNÇÃO: para o futuro in malam partem (matéria penal) e
tempus regit actum (matéria processual penal)

Por outro lado, precedentes em matéria penal são inevitáveis21.
Precedentes não decorrem do direito positivo, tão somente, mas são
um problema de teoria do direito.22

21 Acerca da dupla função dos precedentes no direito penal e no direito processual penal, ZANETI JR.,
Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos formalmente vinculantes [2015]. 2ª ed., revista e atualizada. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 373 e ss.
22 O Supremo Tribunal Federal, apenas para citar um exemplo, tem duas súmulas vinculantes em
matéria penal, ambas de corte liberal e garantista, pois aumentam a tutela dos direitos fundamentais do acusado. O STF editou uma súmula para disciplinar o acesso dos advogados aos autos dos
processos criminais. “Súmula Vinculante nº 14: É direito do defensor, no interesse do representado,
ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório
realizado por órgão com competência de Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito
de defesa.” Conforme comentou a doutrina brasileira trata-se de densificação do princípio constitucional garantista do dever de informar imposto aos órgãos públicos:“[…] perfeitamente aplicável o
disposto no art. 5º, XXXIII, da Constituição da República, que tem o seguinte teor: todos têm o direito
a receberdos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral
[...] ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Argumenta-se, aqui, naturalmente, pela via da analogia, já que a situação regulada na aludida norma
constitucional nada tem que ver com a investigação policial. No entanto, o seu conteúdo garantista
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Nas hipóteses insuprimíveis em que a corte definir conceitos
jurídicos indeterminados, normas penais em branco ou qualquer conteúdo controverso de normas penais para gerar efeitos negativos em
face dos acusados, estes efeitos devem ser limitados, no campo dos
precedentes normativos formalmente vinculantes, aos fatos futuros,
ou seja, devem valer como razões de persuasão, mas não como precedentes propriamente ditos. Os processos em andamento deverão
ser solucionados sem os efeitos normativos formalmente vinculantes
- de “simplificação” - do julgamento decorrentes do precedente.23 As
decisões valerão apenas como “jurisprudência persuasiva”, pelas próprias razões, sem força normativa (exceto quanto ao próprio órgão
de decisão)24.
revela-se perfeitamente adequado à espécie.” PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários
ao Código de Processo Penal; outra súmula em matéria penal de cunho garantista é a que prevê a
vedação das algemas no julgamento de acusados que não representem risco de fuga ou periculosidade justificada: “Súmula Vinculante nº 11. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de
fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de
terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sobe pena de responsabilidade disciplinar, civil
e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere,
sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. A doutrina é praticamente unânime em criticar
a formatação da súmula, bem como sua origem em precedente isolado do STF ao julgar matéria
referente ao uso de algemas no tribunal do júri, por todos: “[…] a citada orientação jurisprudencial
surgiu a partir da anulação de um processo julgado pelo tribunal do júri, ao fundamento, essencial,
de possível contaminação dos jurados, em razão de se encontrar algemado o acusado em plenário,
sem justificativa aparente para a adoção da providência. A nosso aviso, há aqui dois equívocos. O
primeiro, relativamente à pedagogia determinada na citada síntese de jurisprudência, a ultrapassar
as fronteiras da fundamentação das chamadas súmulas vinculantes. As súmulas devem reproduzir
consolidada orientação do Tribunal acerca de determinada matéria, exigindo, por óbvio, reiteração
de decisões em um mesmo sentido. Não parece ter sido essa a hipótese da Súmula 11. Mas, para
além disso, a anulação de processo, na perspectiva da possível contaminação dos jurados pelo uso
de algemas em plenário, não apenas não se justifica, por si só, como pode produzir efeitos contrários àqueles desejados.“ PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo
Penal, op. cit..
23 É bom recordar que os precedentes não eliminam a atividade interpretativa e, se por um lado, reduzem a discricionariedade do juiz, por outro, exigem um trabalho de identificação dos fundamentos
determinantes da decisão para além da simplificação decorrente dos enunciados de súmula e das
ementas das decisões. Confira-se a relação entre fatos e precedentes e o conteúdo das súmulas
prevista no art. 926, § 2º, CPC.
24 Interessante posicionamento neste ponto é o desenvolvido por Antonella Massaro, que trata de
verificar a aplicação ou não do efeito retroativo conforme o critério da incalculabilidade, ao afirmar
que: “L’obiettivo che dovrebbe perseguirsi è quello di rendere irretroattivo il mutamento giurisprudenziale imprevedibile (o, meglio incalcolabile).” Segundo ela, dois caminhos seriam possíveis para
se analisar a retroatividade ou não da atividade interpretativa jurisprudencial. O primeiro seria o
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Por outro lado, caso o precedente seja favorável ao réu, deve
ser aplicado imediatamente, inclusive possibilitando a revisão criminal com base no art. 621, I, CPP (“quando a sentença condenatória
for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”). Isso porque, uma vez definida norma mais benéfica no direito
penal, esta retroage para beneficiar o réu. Assim, no direito brasileiro,
mesmo após o trânsito em julgado, caberá revisão criminal, nesses
casos.25
Precedentes tem três tempos básicos: formação, aplicação e
modificação. O Supremo Tribunal Federal modificou seu entendimento quanto ao princípio da presunção de inocência por três vezes
na sequência após um longo período de admissibilidade da prisão a
partir da segunda instância: a) 1941 até 2009 (possibilidade – longo período de estabilidade); b) 2009 até 2016 (impossibilidade),
primeiro com a decisão pelo plenário (HC 84.078) e depois com
da equivalência ao tratamento dado à modificação da lei enquanto fonte: “Prima strada. Trattare la
giurisprudenza come se fosse una legge e quindi applicare la disciplina relativa alla successione di
leggi penali nel tempo (in Italia, art. 2 del codice penale e art. 25, secondo comma Cost.). Si tratta di
una soluzione che la Corte costituzionale ha ritenuto impraticabile e che anche a me sembra poco
convincente.” O segundo caminho seria justamente o da incalculabilidade, a saber: “Seconda strada.
Usare lo strumento dell’art. 5 del codice penale italiano e cioè il principio secondo cui “l’ignoranza
della legge penale non scusa, a meno che non si tratti di ignoranza inevitabile”. Questa è la via che
a me pare più convincente. Un mutamento giurisprudenziale improvviso potrebbe essere considerato un caso di ignoranza inevitabile della legge penale: potrebbe quindi operare solo per il futuro,
mentre per il caso oggetto di giudizio il soggetto dovrebbe poter beneficiare dell’art. 5 c.p. Come
ho già precisato, tuttavia, l’opinione dominante ritiene che questa sia una scusante, una causa di
esclusione della colpevolezza. A me sembra invece che si tratti di un limite di validità-efficacia della
norma: la norma non è riconoscibile e, quindi, non è in grado di produrre i suoi effetti. (MASSARO,
Antonella. Il Diritto Penale Giurisprudenziale. Revista Juris MPES, n. 2, no prelo.)
25 Neste ponto, cabe ressaltar que, seguindo os pensamentos de Claus Roxin e de Cezar Roberto Bitencourt, igual posicionamento deve ser tomado em relação aos precedentes que envolvam normas
penais denominadas híbridas ou mistas, que são aquelas normas que tanto disciplinam matéria de
conteúdo penal quanto de conteúdo processual penal. Assim, tratando-se deste cenário, como por
exemplo a norma prevista no art. 366 do CPP, os efeitos dos precedentes serão vinculantes para o
futuro e persuasivos para o passado, se maléficos para o acusado, e vinculantes para o passado, se
benéficos para o acusado. Sobre as normas híbridas, ver: ROXIN, Claus. Derecho Penal – Fundamentos. La estrucutura de la teoria del delito. Diego-Manuel Luzón Pena, Miguel Díaz y García Conlledo e
Javier de Vicente Remensaç (trad.). Madri: Civitas, 1997, p. 164 e 165 e BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratatdo de Direito Penal: Parte Geral. v.1 – 25ª ed. São Paulo, Saraiva Educação, 2019, p. 231.
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a alteração do art. 28326; 2016 até 2019 (possibilidade)27; e, 2019
até o presente (09/07/2020), impossibilidade, com o julgamento em
07/11/2019 das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43,
44 e 54, reconhecendo a constitucionalidade do art. 283, CPP.28
Nas versões anteriores deste texto, a decisão pela possibilidade
da prisão em segunda instância, sendo considerada uma decisão meramente processual, permitia a sua aplicação como precedente, por
força do art. 927, V, CPC (“art. 927. Os juízes e tribunais observarão [...] V – a orientação do plenário ou do órgão especial ao qual
estiverem vinculados”.), inclusive com caráter retroativo. A questão
é saber se ela pode ser considerada meramente processual diante dos
impactos que tem sobre a liberdade do réu.
Outro exemplo traz igualmente o problema de a natureza da
norma ser ou não processual, entendemos aqui que se trata de norma
claramente processual. Trata-se do precedente do STF no RE 601314
e ADIs 2859, 2390, 2386 e 2397, que decidiram pela constitucionalidade do art. 6º, da Lei Complementar 105/2001, garantindo ao
fisco acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de
autorização judicial, desde que observado procedimento administrativo prévio e o dever de sigilo. A decisão sobre a admissibilidade de
um meio de prova deve ser considerada uma decisão em matéria pro26 Na redação atual, após o Pacote Anticrime, está mantida a expressão “condenação criminal transitada em julgado”, Lei nº. 13.964, de 24 de dezembro de 2019.
27 O Min. Teori Zavascki afirmou que o princípio da não culpabilidade se exaure no segundo grau,
quando acaba o juízo sobre os fatos e provas. Exemplificou analogicamente com a Lei da Ficha
Limpa que consagra a possibilidade da decretação de inelegibilidade antes do trânsito em julgado,
sendo suficiente a decisão de órgão judicial colegiado (art. 1º, I, “d”, “e”, “j”, “h”, “l”, “n”, “p”; art. 15; art.
26-C da Lei Complementar 135/2010 que altera a Lei Complementar 64/1990) e com o direito comparado (STF, HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 17/02/2016). Sobre esse momento dos
precedentes do STF conferir KURKOWSKI, Rafael S. Execução Provisória da Pena no Júri: Fundamentos
Políticos e Jurídicos. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2019.
28 Nesses termos: “O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava
improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen
Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do
Ministro Dias Tofoli. Plenário, 07.11.2019.”
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cessual.29 Portanto, não se pode mais alegar a ilicitude da prova obtida por meio do acesso direto do fisco aos dados dos contribuintes.
Diante do argumento que estamos desenvolvendo aqui, ocorreria, portanto, em ambos casos, a partir da publicação do texto do
precedente, a sua incidência imediata. Isso porque no processo penal
tempus regit actum.30 Logo, sobrevindo nova norma poderá ser requerida sua aplicação aos casos em andamento, uma vez que a norma
nova incide no curso do processo (arts. 14 e 1.046, CPC/2015).
O juiz deve levar os fatos novos em consideração, a lei nova e
o precedente novo são fatos novos (art. 493, CPC).
6. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE FORMA OU
MODIFICA PRECEDENTE E DIFERENCIAÇÃO DOS CASOS
REPETITIVOS COMO TÉCNICA DE DECISÃO

No direito penal, um problema que deve ser considerado conexo às afirmações anteriores, diz respeito à modulação dos efeitos
do precedente, prevista no art. 927, § 3º, “Na hipótese de alteração
de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse
social e no da segurança jurídica”. A modulação poderá ocorrer tanto
na formação, quanto na modificação.

29 Foi divulgado o resultado da repercussão geral, tese 225. O Tribunal fixou, quanto ao item “a”, a
seguinte tese: “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
30 A aplicação aqui decorre da distinção entre facta praeterita (aplicação retroativa, necessita de determinação expressa, como é o caso do direito penal apenas para beneficiar o acusado) e facta pendentia (aplicação imediata), articulando-se o direito transitório em três elementos: constituição, efeitos e
extinção. A regra da aplicação imediata aos feitos pendentes é originária da ordenança francesa de
1363. Se os feitos ainda estão pendentes a aplicação do precedente em matéria processual deverá
ser imediata. Cf. LACERDA, Galeno. O Novo Direito Processual Civil e os Feitos Pendentes. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 11/13.
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Não havendo previsão expressa de modulação na decisão que
forma ou modifica o precedente, segue-se a regra geral de eficácia
retroativa, salvo para o direito penal material in malam partem.
Sendo a norma material fixada no precedente prejudicial ela
apenas deverá ser aplicada para o futuro, para os fatos praticados
após a sua formação. Aqui aplicamos mais uma vez o princípio estabelecido acima. A dupla função do precedente em matéria de direito penal consiste em reconhecer que precedentes in malam partem
atuam como jurisprudência persuasiva para o passado e como precedentes normativos formalmente vinculantes para o futuro. Portanto,
nem mesmo o STF ou o STJ poderão estabelecer precedentes em
matéria penal com força vinculante para o passado (nullum crimen,
nulla poena, sine lege).
A situação é diferente em relação aos incidentes de resolução
de demandas repetitivas e aos recursos especial e extraordinários
repetitivos. Nestes casos não se trata de precedentes no sentido propriamente dito, mas de técnicas de resolução de casos repetitivos
(art. 928, CPC).
Caso o STF ou o STJ apliquem essas técnicas ao processo penal, todos os processos que estão tramitando deverão ser atingidos
pela tese jurídica fixada (art. 985, I e 1.040, III, CPC). Não se aplica
aqui a dupla função dos precedentes, pois se trata de técnica de gestão de processos e não de aplicação de precedentes.
7. CONCLUSÃO

O novo CPC representa uma mudança de paradigmas no direito processual brasileiro. Precedentes normativos formalmente vinculantes são uma decorrência da mudança ocorrida na teoria do direito,
não um atributo das tradições de civil law ou common law. A aplicação
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do CPC ao processo penal é necessária. Aplica-se o CPC supletivamente ao processo penal. Os efeitos no direito penal material deverão
preservar a regra da anterioridade (nullum crimen, nulla poena, sine
lege praevia).
Há, portanto, uma dupla função do procedente no direito penal
e no processo penal. Pro futuro in malam partem no direito penal e
tempus regit actum no direito processual penal. Precedentes são normas, logo autorizam inclusive a ação de revisão criminal. Precedentes
não se confundem com a técnica de gestão de casos repetitivos prevista no IRDR (incidente de resolução de demanda repetitivas) e no
REER (recurso especial e extraordinário repetitivo). Muito embora
a distinção entre direito penal e processual penal não seja clara e
imediata ela será necessária para se identificar qual o regime aplicável ao precedente. Cabe aos especialistas na matéria proceder na sua
identificação.
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O MINISTÉRIO PÚBLICO RESOLUTIVO E OS
PRINCIPAIS INSTITUTOS JURÍDICOS DA JUSTIÇA
PENAL CONSENSUAL
Heron Santana Gordilho1
Rafael Schwez Kurkowski2
1. INTRODUÇÃO

A introdução da justiça penal consensual no direito brasileiro
exige que o Ministério Público, no cumprimento de suas atribuições
de titular privativo da ação penal pública, seja eficiente na resolutividade dos conflitos sociais.
Inicialmente, o artigo irá analisar o novo perfil resolutivo do
Ministério Público a partir da introdução da justiça consensual na
esfera cível com a criação do Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) pela Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7347 /85).
Dez anos depois, a introdução da justiça penal consensual com
criação do instituto da Transação Penal pela Lei dos Juizados Especiais Criminais Cíveis e Criminais (Lei n. 9.099/ 95), o perfil
criminal demandista do Ministério Público também vai sofrer uma
mudança gradativa pera o perfil resolutivo.
Em seguida, o artigo vai analisar a compatibilização do Ministério Público resolutivo com o princípio da obrigatoriedade da
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ação penal, à luz da teoria do direito penal de segunda velocidade,
que flexibilizou as garantias processuais em favor da justiça penal
consensual e a aplicação de medidas alternativas às penas privativas
de liberdade.
Por fim, analisa os três institutos de implementação da justiça
penal consensual: a transação penal, a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal(ANPP)
O método de pesquisa utilizado será o histórico-evolutivo, para
analisar os antecedentes e as condições que permitiram a introdução
da justiça consensual no Brasil e o surgimento do novo Ministério
Público de perfil resolutivo. As técnicas de pesquisa serão bibliográficas e documentais, com acesso a leis e decisões judiciais.
O artigo conclui que o adequado manejo desses três institutos
pode proporcionar resultados equivalentes ou superiores aos que seriam obtidos após uma longa e desgastante instrução criminal, permitindo o avanço cada vez maior do perfil do Ministério Público
resolutivo.
2. A INTRODUÇÃO DA JUSTIÇA CONSENSUAL NO BRASIL E O
NOVO PERFIL RESOLUTIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A partir dos anos 80, o Ministério Público brasileiro vai sofrer
significativa mudança em seu perfil institucional, especialmente na
esfera civil, onde, via de regra, costumava desempenhar a função passiva de simples parecerista (ZENKNER, 2016, p. 206-211).
Este novo perfil ativo do Ministério Público teve inicio com a
promulgação da Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985), que
criou o Inquérito Civil Público e e Ação Civil Pública, institutos jurídicos que contribuíram efetivamente com a proteção de interesses
difusos como o direitos do consumidor e o direito ambiental.
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Esta lei criou ainda um terceiro instituto, o Compromisso de
Ajustamento de Conduta (TAC), que, face a excessiva morosidade
do nosso sistema judiciário, foi-se tornando mais efetivo do que a
própria ação civil pública, estabelecendo as bases para o surgimento
de um terceiro perfil para os seus agentes: Ministério Público resolutivo.
De fato, o progressivo sucesso da utilização TAC com instituto
jurídico de solução consensual dos conflitos sociais decorrentes da
violação de direitos difusos vem contribuindo cada vez mais com a
legitimação do Ministério Público perante a sociedade brasileira.
Este perfil resolutivo tem-se caracterizado pelo emprego crescente de formas extrajudiciais de resolução de conflitos através de
instrumentos consensuais de acesso à Justiça, uma vez que a via judicial não tem conseguido dar respostas efetivas aos crescentes conflitos sociais que lhe são submetidos (ZENKNER, 2016, p. 211).
A resolutividade resgata a ideia de solução de um problema
com qualidade e sem desperdício de energia, o que exige uma atitude
proativa dos envolvidos no sentido de se anteciparem ao fato para
oferecer uma rápida resposta para ilícitos de menor gravidade, evitando assim que eles se evoluam para um evento de maior proporção,
privilegiando assim a prevenção em lugar da reparação.
A dimensão resolutiva do Ministério Público permite que a
sua atuação seja eficaz, eficiente e efetiva, conceitos de avaliação das
políticas públicas que permitem uma avaliação das atividades ministeriais.
A eficácia envolve a relação entre o alcance de metas e o tempo,
ou seja, o grau em que se alcançam os objetivos e metas do programa,
em um determinado período, sem considerar os custos implicados.
A eficiência é a relação entre custos e benefícios, onde se busca a
minimização do custo total para uma quantidade de produto ou a
maximização do produto para um gasto total previamente fixado. A
efetividade é a relação entre os resultados e o objetivo, e está mais
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especificamente voltada para a medição do grau de alcance dos objetivos (CUNHA, 2018, p. 33).
Segundo Rodrigues (2015, p. 146-156), para ser eficaz, eficiente e efetivo, o Ministério Público deve apresentar as seguintes
qualidades: a) proatividade: busca espontânea de novos paradigmas,
com antecipação dos problemas; b) dinamismo: flexibilidade e adaptabilidade aos novos problemas e desafios; c) intersetorialidade: articulação entre órgão públicos, instituições e a sociedade civil; d) relação interna dialogal: imbricamento das características da dinâmica
institucional resolutiva; e) planejamento: necessidade de um planejamento estratégico-institucional que assegure correspondência entre
as expectativas sociais e os resultados apresentados pelo Ministério
Público; e f) inovação: necessidade de uma constante renovação do
Ministério Público para que ele promova uma ordem justa.
No específico âmbito normativo do Ministério Público, a resolutividade foi definida no art. 1º, § 1º, da Recomendação CNMP n.
54, de 28 de março de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional
de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério Público brasileiro:
§ 1º Para os fins desta recomendação, entende-se por atuação resolutiva aquela por meio da qual o membro, no âmbito de suas
atribuições, contribui decisivamente para prevenir ou solucionar, de
modo efetivo, o conflito, problema ou a controvérsia envolvendo a
concretização de direitos ou interesses para cuja defesa e proteção
é legitimado o Ministério Público, bem como para prevenir, inibir ou reparar adequadamente a lesão ou ameaça a esses direitos
ou interesses e efetivar as sanções aplicadas judicialmente em face
dos correspondentes ilícitos, assegurando-lhes a máxima efetividade
possível por meio do uso regular dos instrumentos jurídicos que lhe
são disponibilizados para a resolução extrajudicial ou judicial dessas
situações3.

3

Esse conceito é praticamente idêntico ao apresentado no art. 12 da Recomendação de Aracaju
(Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN n. 02, de 21 de junho de 2018).
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Embora a atuação resolutiva seja, comumente, associada à área
cível, ela tem integral cabimento na seara criminal, principalmente
à vista dos instrumentos negociais que serão analisados na segunda
seção deste trabalho.
Existe um campo muito fértil para trabalhar na atuação criminal sob uma perspectiva resolutiva comprometida com resultados
concretos socialmente relevantes (GAVRONSKI, 2017, p. 74).
Na área criminal, o art. 7º, III, da Recomendação CNMP n. 54,
de 28 de março de 2017, prevê que a aferição da atuação resolutiva
deve ocorrer pela avaliação de resultados quantificáveis relevantes
à atuação institucional, a exemplo da recuperação do produto do
crime.
No estelionato (art. 171 do CP), por exemplo, a resolutividade
pode ser caracterizada quando, além da reprovação e prevenção ao
crime, seja restituído à vítima o dinheiro que o sujeito ativo obteve
de forma indevida.
A atuação resolutiva do Ministério Público também pode ser
constatada na forma da Recomendação de Caráter Geral do CNMP-CN n. 02/2018, também conhecida como a “Recomendação de
Aracaju”, que dispõe sobre parâmetros para a avaliação da resolutividade e qualidade da atuação dos membros e unidades do Ministério
Público pelas Corregedorias-Gerais.
Segundo esta recomendação, devem ser considerados os seguintes princípios e diretrizes, entre outros: capacidade de diálogo
e construção do consenso; senso de oportunidade para o desencadeamento das atuações que levem em consideração as situações de
lesão ou de ameaça aos direitos fundamentais; atuação preventiva
amparada no compromisso com ganhos de efetividade na atuação
institucional, voltada notadamente para evitar a prática, a continuidade e a repetição de ilícitos ou para promover a sua remoção; utilização de mecanismos e instrumentos adequados às peculiaridades
de cada situação; utilização racional e adequada dos mecanismos de
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judicialização; atuação efetiva capaz de garantir a integral reparação
dos danos nos seus múltiplos aspectos.
Em seu art. 21, esta recomendação dispõe que, para a avaliação
da atuação do Ministério Público, devem ser observadas as propostas
de transação penal e as iniciativas voltadas à atuação preventiva na
área criminal.
A atuação extrajudicial é fundamental para a função resolutiva
do Ministério Público, uma vez que o Judiciário está sobrecarregado,
com dezenas de milhões de processos em tramitação (CANÇADO et
al, 2016, p. 22).
O Ministério Público resolutivo deve atuar no plano extrajudicial, na condição de intermediador e pacificador dos conflitos social,
servindo-se predominantemente de mecanismos consensuais de resolução de conflitos (ALMEIDA, 2016, p. 55, 95).
A marca extrajudicial da atuação resolutiva do Ministério Público já foi reconhecida internamente a essa instituição pelo art. 2º da
Recomendação CNMP n. 54/2017, que dispõe que deve ser priorizada a resolução extrajudicial do conflito, controvérsia ou situação de
lesão ou ameaça, “especialmente quando essa via se mostrar capaz de
viabilizar uma solução mais célere, econômica, implementável e capaz
de satisfazer adequadamente as legítimas expectativas dos titulares
dos direitos envolvidos, contribuindo para diminuir a litigiosidade”.
A via extrajudicial foi também reconhecida pela Carta de Brasília, um acordo realizado entre a Corregedoria Nacional do Ministério Público e as Corregedorias-Gerais dos Estados e da União:
Considerando que é imprescindível a priorização do modelo de Ministério Público de atuação extrajurisdicional para a efetividade da
função resolutiva, principalmente tendo em vista que o Judiciário
está sobrecarregado, com aproximadamente 110 milhões de processos em tramitação;
[...]
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2 Diretrizes referentes aos membros do Ministério Público
a) Adoção, pelos membros da Instituição, como agentes políticos, de
postura proativa que valorize e priorize atuações preventivas, com
antecipação de situações de crise [...];
[...]
b) Esgotamento das alternativas de resolução extrajudicial dos conflitos, controvérsias e problemas, com o incremento da utilização
dos instrumentos como a Recomendação, Termo de Ajustamento
de Conduta, Projetos Sociais e adoção do arquivamento resolutivo
sempre que essa medida for a mais adequada; (CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2016, p. 3)

No Estado liberal de direito, os direitos fundamentais são vistos, exclusivamente, sob o ponto de vista negativo, como proteção
do cidadão contra o Estado, exigindo abstenções (obrigações de não
fazer) por parte do poder público.
Contudo, o Estado liberal evoluiu para o Estado social e democrático, que exige do poder público o cumprimento de obrigações de
fazer na em favor dos cidadãos, especialmente na implementação de
direitos fundamentais de segunda e terceira dimensão, tais como saúde, educação, segurança e defesa do consumidor e do meio ambiente.
Essa evolução do Estado liberal para o Estado social e democrático de direito provocou uma mutação dos direitos fundamentais,
aos quais foi acrescentada a dimensão objetiva, que sustenta a proteção do indivíduo pelo Estado contra terceiros mediante os deveres
de proteção, de modo que se podem reclamar medidas legislativas
penais para sua defesa (SARLET, 2015, p. 155, 157).
Segundo Fischer (2009), o direito penal passou a ser concebido como uma ferramenta de proteção em favor de cada indivíduo
contra ameaças e danos provenientes de terceiros. Ultrapassa-se a
visão meramente unilateral do garantismo penal em favor de uma visão integral, na qual o poder público, além das abstenções que evitam
os excessos do Estado (garantismo negativo), deve implementar os
direitos fundamentais sociais e difusos (garantismo positivo).
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A jurisdição penal visa aplica normas jurídicas materiais positivas ao caso concreto, levado à sua cognição pelas formas previstas
em lei (TUCCI, 2002, p. 43), e, quando o direito penal permite a
sua implementação de forma consensual, ele assegura a reprovação e
prevenção de crimes mais graves, além de assegurar o ressarcimento
do prejuízo material impingido à vítima,.
A dimensão negativa dos direitos fundamentais também exige
um Ministério Público resolutivo, resguardados os direitos fundamentais do agente e vedada a aplicação de pena privativa de liberdade.
O Ministério Público resolutivo contribui, outrossim, para o
acesso à Justiça, que não deve ficar restrita ao acesso ao Poder Judiciário, de modo que o Ministério Público resolutivo surge como uma
“alternativa de acesso à Justiça, uma vez que dispõe de procedimentos
investigativos e instrumentos consensuais extrajudiciais que podem
ser utilizados para a efetivação dos direitos fundamentais” (DAHER,
2018).
O Ministério Público resolutivo passou a ter, ao lado do Poder
Judiciário e de outras instituições que asseguram essa garantia constitucional, a função de oferecer aos cidadãos novas formas de acesso
à justiça (GORDILHO; SILVA, 2018, p. 87).
O Parquet deve constituir mais um canal para que a vítima
obtenha a reparação do dano que lhe foi impingido pela prática de
crime, uma vez que a vítima não mais deve ser refém da própria condição de sujeito passivo do crime, esperando o trânsito em julgado
da sentença penal condenatória para executá-la como título judicial.
Se, antes do processo criminal ou no limiar dele, é possível que
a vítima obtenha o mesmo resultado que alcançaria ao final do processo, a primeira solução é, evidentemente, mais vantajosa, para todos.
O Ministério Público resolutivo colabora, assim, com a democratização do acesso à Justiça, ao se constituir em mais um meio
de acesso da população à justiça, modificando as causas sociais da
criminalidade ao oferecer mecanismos de ampliação da participa186
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ção democrática do cidadão e a efetivação dos direitos fundamentais
(OLIVEIRA, 2013, p. 329).
A atuação resolutiva do Ministério Público dispensa uma sentença de mérito (condenação ou absolvição), exigindo apenas uma
sentença homologatória. Permite-se assim às comunidades um acesso
à Justiça mais rápido efetivo, o que contribui com o processo de legitimação do Ministério Público perante a sociedade (GORDILHO,
1998).
Exemplo palpitante dessa legitimação social do Ministério Público que pode ser traduzida em apoio popular verificou-se quando da tentativa de aprovação do Projeto de Emenda Constitucional
(PEC) n. 37/2013, que visava retirar a atribuição do parquet para
conduzir investigações criminais.
A proposta contava, inicialmente, com grande apoio dos congressistas e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), mas, como
observa Marlon Reis, ela sofreu uma dura crítica social, por contribuir com impunidade, uma vez que as instituições policiais não
desfrutariam de mesma confiança que o Ministério Público, o que
culminou com a rejeição da PEC (REIS, 2013, p. 49-50).
Quando, por exemplo, a vítima de um furto simples (art. 155,
caput, do CP) obtém, por intermédio do ANPP, o ressarcimento do
seu prejuízo, sem ter que esperar vários anos por uma condenação
criminal transitada em julgado para executar o título judicial, mediante uma nova relação processual, a justiça penal consensual promove a pacificação social.
O perfil resolutivo do Ministério Público favorece, outrossim, o
desafogamento do Poder Judiciário, já que, “em 2019 ingressaram no
Poder Judiciário 2,4 milhões de casos novos criminais, sendo 1,6 milhão (58,5%) na fase de conhecimento de 1º grau, 18,1 mil (0,6%)
nas turmas recursais, 628,4 mil (22,4%) no 2º grau e 121,4 mil
(4,3%) nos Tribunais Superiores” (CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA, 2020, p. 192).
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É impraticável, na atual realidade brasileira, exigir uma resposta penal mediante o full trial para todos esses processos, quando a
resolução consensual dos processos criminais é efetiva.
No mesmo sentido, à vista da elevada quantidade de processos
criminais, observa-se, no Brasil, o esgotamento do modelo demandista, em um quadro onde o processo criminal, somente na fase de
conhecimento, dura em média quatro anos e um mês, no âmbito das
Justiças estaduais (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020,
p. 194).
Este modelo demandista não resolve o conflito gerado pelos
crimes de gravidade baixa ou média, pois, mesmo em caso de condenação, o elevado tempo de tramitação impede que a população
perceba a vigência do direito penal, o que compromete seriamente a
prevenção geral positiva.
É preciso superar a concepção de que o Ministério Público
deve atuar apenas no full trial perante o Poder Judiciário, já que a
instituição possui várias formas para efetivar suas atribuições por
meios próprios (RITT, 2002, p. 153-154).
Como a ação resolutiva do Ministério Público deve ser efetiva,
nos termos acima já apresentados, o art. 23 da Recomendação de
Caráter Geral CNMP-CN n. 02, de 21 de junho de 2018, considera,
entre outros fatores, a diminuição da criminalidade ou da prática de
atos infracionais para fins da avaliação do impacto social da atuação
do Ministério Público.
A atuação resolutiva do Ministério Público na implementação
de uma justiça consensual pode ser mais eficiente na redução dos índices da criminalidade do que o simples aumento das penas abstratas
dos crimes.
A mera elevação da pena não reduz o crime, pois pesquisas
empíricas demonstram que pesa mais, na evolução de cifras ou estatísticas da criminalidade, o risco de ser descoberto e sancionado do
que a gravidade da pena.
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Modificações radicais das políticas de persecução têm maiores
efeitos nas taxas de delinquência do que endurecimentos legislativos,
demonstrando que a melhor estratégia para a prevenção de crimes
não é a intimidação, mas certeza de punição, porque os delinquentes
levam mais em conta a possibilidade de ser apenado do que a gravidade da pena (FEIJOO, 2014, p. 50).
Na medida em que a justiça consensual encerra antecipadamente o
processo criminal, com uma resposta que, embora não tenha natureza de
pena privação de liberdade4, é suficiente para a reprovação e a prevenção
do crime, ela acaba por contribuir com a redução da criminalidade.
3. A FLEXIBILIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA OPORTUNIDADE E
DA INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA

No Brasil, a atuação do Ministério Público na esfera criminal
deve obedecer ao princípio da legalidade ou da obrigatoriedade, que,
fundado na tópica delicta maneant imputina (os delitos não devem
ficar impunes), exige a deflagração da ação penal quando existirem
prova da materialidade e indícios de autoria de um crime, salvo nas
hipóteses de atipicidade, inimputabilidade do agente, ilegitimidade
processual, imaterialidade do fato por falta de prova material ou autoria ignorada (GORDILHO, 2009, p.66).
Além disso, depois de proposta a ação penal pública, prevalece
o princípio da indisponibilidade do processo, já que o Ministério
Público não poderá dela dispor, transacionando, desistindo ou acordando com o acusado.
O direito penal clássico exige que, uma vez violada a lei penal,
o Ministério Público deve exercer, em nome do Estado, a pretensão
4

Dentre a transação, a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal, apenas a transação redunda na aplicação de pena, mas somente restritiva de direitos ou multa, jamais
privativa de liberdade.
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acusatória por intermédio da ação penal, não podendo deixar de propor ação penal por motivos de política criminal, nem por qualquer
outro motivo que não os previstos em lei (RANGEL, 2010, p. 233).
Com a condenação do acusado, a pretensão acusatória busca
a pacificação social mediante a prevenção e a reprovação ao crime,
finalidades que devem ser levadas em conta na dosimetria da pena da
sentença condenatória, nos termos do art. 59 do Código Penal (CP).
A obrigatoriedade da ação penal pública, para a doutrina clássica, é extraída do art. 129, I, da CF, e do art. 24, caput, do CPP, que
dispõem que é função institucional do Ministério Público promover,
privativamente, a ação penal pública.
Na prática, a obrigatoriedade da ação penal é irrealizável, impedindo a efetividade que se espera da resposta penal (SUXBERGER, 2019a, p. 58-59), uma vez que inexistem recursos humanos
e materiais suficientes no aparato de persecução penal para apurar e
processar todos os ilícitos criminais.
Estando obrigado a promover a persecução penal de todos os
crimes, o Ministério Público sofre prejuízos na persecução dos crimes de maior gravidade em razão de desvio dos esforços do aparato
persecutório para os para os crimes de menor gravidade.
Diante da impossibilidade processual de acusação de todos os
crimes, a obrigatoriedade implica a seletividade da persecução penal
(FREIRE JÚNIOR, 2019, p. 332), uma seletividade informal, porque
não amparada em nenhum critério positivado pela lei.
Além disso, a obrigatoriedade da ação penal, levada às últimas
consequências, provoca a revitimização, também conhecida como vitimização secundária, que é a instrumentalização punitiva da vítima
para auxiliar na persecução penal do sujeito ativo (MACHADO,
2015, p. 395).
A vítima sofre mais danos quando tem de resgatar, na instrução
criminal, o contexto criminoso, a fim de produzir a prova necessária
ao esclarecimento dos fatos, e esta não é a melhor solução, quando a
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justiça penal consensual pode promover a pacificação social de uma
forma mais eficiente.
Por outro lado, a obrigatoriedade da ação penal contribui para
a estigmatização do acusado, pois quando um réu responde a um
processo penal cujo trâmite é longo e lento, ele fica sob a pecha social
de criminoso durante muito tempo.
Tampouco a obrigatoriedade da ação penal pública se coaduna
com a ultima ratio do direito penal (ARAS, 2019, p. 284-285), que
exige que o direito penal seja utilizado apenas para as violações mais
graves de direitos.
Impõe-se, desse modo, a conjugação da obrigatoriedade da
ação penal com os princípios da fragmentariedade e subsidiariedade,
evitando assim a deflagração de processos penais em casos em que a
magnitude da lesão ou perigo de lesão praticados pelo ofensor não
seja imprescindível (GORDILHO; SILVA, 2019, p. 112).
A teoria do direito penal de segunda velocidade permite que,
quando for possível obter a pacificação social sem a necessidade da
condenação do agente, como ocorre na justiça consensual, a obrigatoriedade da ação penal perde a importância.
No Brasil, com o advento da Lei Federal nº 9099/95, este princípios foram mitigados, pois a denominada Lei dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais possibilitou a transação penal entre o Ministério
Público e a defesa nos crimes de menor potencial ofensivo (aqueles
cuja pena máxima não ultrapassam dois anos de reclusão).
Nesses casos, os princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação penal podem ser excepcionados pelo princípio da
discricionariedade regulada ou regrada, que permite que, em casos legalmente previstos, se abra espaço para a autonomia das vontades das
partes sob controle do Poder Judiciário (GORDILHO, 2009, p.66).
Para o novo perfil resolutivo do Ministério Público, o processo criminal deve ser a ultima ratio, ou seja, o último recurso para a
incidência da repressão estatal, de modo que a composição prévia e
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extrajudicial dos conflitos ou eventuais violações à lei encontra-se
inserida no plano de ação resolutiva como prima ratio (RODRIGUES,
2015, p. 145).
Em reforço a essa linha crítica sobre a obrigatoriedade da ação
penal, aduz-se que a Assembleia Geral das Nações Unidas editou as
conhecidas Regras de Tóquio, por meio da Resolução n. 45/110, em
14 de dezembro de 1990, que assegurou a necessidade de implementação de medidas alternativas, a serem tomadas antes do início do
processo, consoante dispõe o item 5.1:

Sempre que adequado e compatível com o sistema jurídico, a polícia,
o Ministério Público ou outros serviços encarregados da justiça criminal podem retirar os procedimentos contra o infrator se considerarem que não é necessário recorrer a um processo judicial com
vistas à proteção da sociedade, à prevenção do crime ou à promoção
do respeito pela lei ou pelos direitos das vítimas. Para a decisão sobre a adequação da retirada ou determinação dos procedimentos deve-se desenvolver um conjunto de critérios estabelecidos dentro de
cada sistema legal. Para infrações menores, o promotor pode impor
medidas não privativas de liberdade, se apropriado (CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, p. 17).

Sob esse influxo internacional pela adoção de mecanismos consensuais no processo penal, existe no Brasil uma posição vanguardista
que advoga pela flexibilização e até mesmo pela inexistência dos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação penal pública.
Essa flexibilização ocorreria pelos institutos consensuais, como
a transação penal e a ANPP, que dariam lugar a uma discricionariedade regrada ou mitigada para o oferecimento da ação penal.
Aliás, tendo em vista a falta de racionalidade na obrigatoriedade da ação penal bem como a impossibilidade da sua realização
concreta, a discricionariedade regrada pode contribuir como planejamento estratégico criminal do Ministério Público (GORDILHO;
SILVA, 2019, p. 106).
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Autores como Suxberger (2019a, p. 57) entendem que o CP e
o CPP, ao preverem que o Ministério Público deve oferecer denúncia,
não dispõem sobre a obrigatoriedade, mas apenas sobre a titularidade
da ação penal, de modo que a obrigatoriedade seria um mero costume judicial.
Se inexiste a obrigatoriedade da ação penal, sempre que o Ministério Público não constatar a existência de um interesse público
penal, ele pode promover o arquivamento da investigação ou não
promover a ação penal pública para determinados tipos de crime
como forma de política criminal (MELO, 2019, p. 174-175).
Renee Souza (2019, p. 407), por sua vez, aduz que o ANPP
torna o Ministério Público um agente político, dotado do poder de
eleger prioridades e definir políticas públicas criminais.
Vladimir Aras (2019, p. 280) obtempera que a titularidade
privativa da ação penal torna o membro do Ministério Público um
agente político responsável pela concretização da política criminal
adotada pelos órgãos de soberania. A condição de agente político
permite que os membros do parquet determinem, de forma privativa,
a existência ou não de interesse público na persecução penal.
Por outro lado, mesmo para aqueles que advogam a existência
do princípio da obrigatoriedade, admite-se, por medida de política
criminal, a sua flexibilização, a qual ocorre por intermédio de instrumentos consensuais, uma vez que o Ministério Público necessita ser
resolutivo para atender aos objetivos da justiça criminal.
A justiça penal consensual, com o manifesto desiderato despenalizador, permite que, mediante um acordo entre o titular da pretensão acusatória e o suposto autor do crime, o processo penal seja
concluído de forma rápida.
Essa forma de justiça provoca uma expansão do direito penal,
porque permite que ele abarque fatos de menor gravidade, que dificilmente chegariam ao conhecimento dos órgãos responsáveis pela
persecução penal.
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Além disso, ao promover uma flexibilização das garantias liberais
clássicas, de cunho negativo, a justiça consensual permite a aplicação
de medidas ou penas alternativas em troca de uma conclusão célere
do processo criminal, sem a imposição de pena privativa de liberdade.
Nessa expansão, a justiça penal consensual constitui um direito
penal de segunda velocidade, que fexibiliza as garantias processuais
clássicas e permite que sanções penais alternativas à pena de prisão
sejam aplicadas (SILVA SÁNCHEZ, 2011, p. 175).
A justiça penal consensual promove ainda a desjudicialização,
uma vez que os acordos dela decorrentes são incompatíveis com um
full trial e uma estrutura burocratizada e lenta, ínsita à jurisdição
criminal brasileira.
A pretensão de um direito não é exigida ou satisfeita exclusivamente por meio da via judicial, pois várias pretensões que decorrem das relações interpessoais conflituosas podem ser realizadas
extrajudicialmente, de modo que apenas uma parcela dos conflitos de
interesses precisa ser solucionada em full trial pelo Judiciário (GORDILHO; SILVA, 2019, p. 107).
4. OS PRINCIPAIS INSTITUTOS JURÍDICOS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO RESOLUTIVO

Dentre os institutos de justiça penal consensual, os que merecem um maior destaque são a transação penal, a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal (ANPP).
Este artigo não analisa a colaboração premiada prevista na Lei
n. 12.850/2013, porque, apesar de ela estar associada à justiça consensual, tem pressupostos próprios e distintos da transação, da suspensão condicional do processo e do acordo de não persecução penal.
Basicamente, essas últimas três formas consensuais destinam-se a oferecer uma resposta criminal aos crimes de pequeno e médio
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potencial ofensivo, sem implicar a imposição de pena privativa de
liberdade, enquanto a colaboração premiada cabe para crimes graves,
praticados no âmbito do crime organizado, com a aplicação da pena
de reclusão ou detenção.
A Lei do Juizado Especial Criminal (JECRIM) deu o primeiro
passo para a mitigação da obrigatoriedade da ação penal ao introduzir em nosso sistema criminal o instituto da transação penal (GORDILHO, 2011, p. 89).
Na transação penal, regulada pela Lei n. 9.099/95, o Ministério
Público celebra um acordo com o autor do fato antes do oferecimento da denúncia, permitindo a extinção da punibilidade do crime
pelo Poder Judiciário após o cumprimento de determinadas medidas
restritivas de direito ou multa.
A suspensão condicional do processo, criada pela mesma lei,
possibilita que um processo criminal com denúncia recebida seja suspenso mediante o estabelecimento de determinadas condições pelo
juiz, de modo que, ao término da suspensão o réu, e desde que cumpridas as condições, a punibilidade do crime será extinta.
O acordo de não persecução penal (ANPP), positivado no art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP), celebrado antes do oferecimento da denúncia, estabelece medidas alternativas que, uma vez
cumpridas pelo autor dos fato, acarretam a extinção da punibilidade.
É importante destacar que o direito penal brasileiro não admite
o acordo criminal entre o Ministério Público e o autor do crime para
a aplicação de uma pena privativa de liberdade, tal como ocorre nos
Estados Unidos por intermédio do instituto do plea bargaining.
4.1. Transação Penal

Segundo a Lei n. 9.099/95, nas infrações penais de menor potencial ofensivo como as contravenções e os crimes cuja pena máxi195
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ma não supere dois anos, quando a iniciativa for pública, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de
direitos ou multa, cujo cumprimento implica a extinção da punibilidade do crime antes mesmo do ajuizamento da ação penal pública.
É fundamental compreender que o Ministério Público apenas
oferece a transação se ele formar a sua opinio delicti; do contrário, ele
deve simplesmente promover o arquivamento da investigação policial. A transação não se presta para, na ausência de justa causa, com
lastro probatório mínimo de materialidade e autoria, “fazer justiça”
no caso concreto mediante a imposição de medidas restritivas de
direito ao autor do fato.
A proposta de transação é oferecida no início do procedimento,
em audiência preliminar (art. 72), quando ainda inexiste ação penal,
mas, excepcionalmente, pode ser celebrada depois da sentença condenatória não transitada em julgado, nos casos de desclassificação ou
procedência parcial, a exemplo da desclassificação do crime de tráfico
de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) para o de uso (art. 28 da
Lei n. 11.343/06), conforme precedente de tribunal superior (STJ,
6ª T., AgRg no REsp 1825750/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, J. em
10/12/2019).
Se o autor do fato aquiescer à transação, o acordo é homologado pelo juiz, que deve analisar apenas a regularidade formal e a legalidade do acordo, não o seu mérito, salvo nos casos de acordo sobre
a aplicação exclusiva da pena de multa, a qual pode ser reduzida até
a metade, pelo juízo (art. 76, § 1º, da Lei n. 9.099/95).
O caráter despenalizador da transação é manifesto, pois o cumprimento da proposta, além de não constar na certidão de antecedentes criminais, não poderá caracterizar a reincidência do autor do fato.
Ademais, se não sucede condenação, é inviável aplicar os efeitos
da sentença condenatória, em especial a perda do produto ou proveito do crime, se essa medida não estiver contemplada pela própria
transação, conforme decidido pelo STF, em sede de repercussão geral
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(STF, Tribunal Pleno, RExt n. 795567, Rel. Ministro Teori Zavascki,
J. em 28/05/2015).
Segundo o art. 1º, § 3º, da Recomendação CNMP n. 54, de
28 de março de 2017, o mero acordo, desacompanhado do efetivo
cumprimento, não representa uma atuação resolutiva, que exige uma
solução efetiva do conflito, não bastando para esse fim apenas o acordo celebrado.
Em consequência, uma vez descumprida a transação celebrada,
o Ministério Público, tendo em vista a frustração do intento consensual, deve oferecer a ação penal, entendimento que encontra amparo
no verbete n. 35 da Súmula Vinculante do STF5.
4.2. Acordo de Não Persecução Penal

O ANPP foi criado pela Resolução CNMP n. 181/2017, com
significativas alterações promovidas pela Resolução n. 183/2017,
após intenso debate sobre a sua constitucionalidade, tendo em vista
que o instituto deveria, para alguns, ter sido criado por lei formal.
Com o advento da Lei n. 13.964/2019, que acrescentou o art.
28-A ao CPP, regulando o ANPP, foi superada a possível inconstitucionalidade do instituto, e a essência da Resolução CNMP n.
181/2017 foi preservada.
Segundo o art. 28-A do CPP, se não for a hipótese de arquivamento, se o investigado houver confessado a prática de um crime sem
violência ou grave ameaça a pessoa e se a pena mínima cominada ao
crime for inferior a quatro anos, o Ministério Público pode propor o
ANPP, que, devidamente cumprido, extingue a punibilidade antes da
propositura da ação penal pública.

5

“A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada
material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.”
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Dentre os requisitos negativos, destaca-se a necessidade do
descabimento da transação para o crime investigado, pois, se ela for
possível, não há lugar para o ANPP, segundo o art. 28-A, § 2º, I, do
CPP.
A fim de evitar um confusão conceitual, adianta-se uma precisa distinção entre o ANPP e o plea bargaining, instituto típico do
common law, notadamente utilizado nos Estados Unidos da América.
Enquanto aquele depende de confissão do investigado e implica a
extinção da punibilidade, este necessita da assunção de culpa e resulta na condenação do investigado a uma pena que pode ser inclusive
privativa de liberdade (SUXBERGER, 2019a, p. 52).
Tal como na transação, o ANPP somente pode ser oferecido se
houver justa causa. Na ausência desta, será hipótese de arquivamento
da investigação, sem a oferta de qualquer benefício ao investigado.
O critério legislativo adotado para o cabimento do ANPP consiste em crime praticado sem violência ou grave ameaça e com pena
abstrata mínima inferior a quatro anos, de modo que o crime com
pena mínima equivalente a quatro anos não admite ANPP.
A confissão circunstanciada exigida pelo legislador, para fins do
ANPP, serve para evidenciar que o investigado foi o autor do crime
objeto da investigação. Contudo, a simples confissão do investigado
é insuficiente, já que a lei exige que a confissão seja circunstanciada,
vale dizer, que o investigado descreva faticamente como ocorreu o
crime objeto da confissão.
Esse procedimento serve de garantia para o investigado, de
forma a impedir que ele, mediante uma simples confissão (“eu confesso!”), possa assumir a responsabilidade de um terceiro que o coage, por exemplo. Assim, se o confitente não puder explicar, com um
encadeamento lógico-temporal, o fato investigado, é forte indício de
que não foi ele o seu autor.
Essa confissão em sede de ANPP, outrossim, tem o mesmo
valor da confissão prestada perante a autoridade policial, sendo com198
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pletamente retratável. Todaiva, pode o juiz atribuir a ela um peso
para formar a sua decisão.
A suficiência do ANPP para a reprovação e a prevenção do crime é objeto de juízo privativo pelo membro do Ministério Público, já
que este instituto não é um direito subjetivo do investigado, mas um
poder-dever do Ministério Público, que pode recusar fundamentadamente a oferta do ANPP.
Na recusa quanto ao oferecimento do ANPP, não cabe ao juízo
a remessa dos autos ao Procurador-Geral, em analogia à redação original do art. 28 do CPP, uma vez que esse procedimento é admitido
na recusa quanto ao oferecimento do sursis processual, segundo o
verbete n. 691 da Súmula do STF6, mas não quanto à recusa relativa
ao ANPP, pois apenas o investigado tem legitimidade para provocar a
atuação do Procurador-Geral, segundo se dessume da literalidade do
art. 28-A, § 14, do CPP.
Toda a negociação das condições dá-se diretamente entre o
Ministério Público e o investigado, sem qualquer intervenção do magistrado, que apenas homologa o acordo, uma função marcadamente
administrativa.
Tais condições, que podem ser alternativas ou cumulativas, estão positivadas nos incisos do art. 28-A, caput, do CPP. O primeiro
inciso exige a reparação do dano ou a restituição do bem à vítima,
exceto na impossibilidade de fazê-lo.
De acordo com o inciso II, é possível que o investigado renuncie
voluntariamente a bens e direitos como os instrumentos, produtos ou
proveitos do crime, ao passo que o inciso III permite que o investigado
possa prestar serviços públicos à comunidade ou a entidades públicas.
O inciso IV prevê que o imputado pague uma prestação pecuniária, e o inciso V contém uma cláusula aberta, de modo que o
6

“Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal.”

199

O MINISTÉRIO PÚBLICO RESOLUTIVO E OS PRINCIPAIS
INSTITUTOS JURÍDICOS DA JUSTIÇA PENAL CONSENSUAL

investigado pode cumprir, por prazo determinado, outra condição
indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
Enquanto o inciso I encontra paralelo no art. 387, IV, do CPP
(indenização mínima fixada pela sentença condenatória) e no art. 91, I,
do CP (dever de indenizar), as providências do inciso II equivalem ao
efeitos da sentença condenatória previstos no art. 91, II (perda dos instrumentos, produto e proveito do crime) e art. 91-A (perda alargada),
ambos do CP. Já os incisos III e IV espelham penas restritivas de direito.
A realização concreta dessas providências, as quais somente
seriam possíveis após o demorado trânsito em julgado da sentença
penal condenatória, logo no início, antes mesmo do estabelecimento
da relação processual penal propriamente dita (que ocorre apenas
com o recebimento da denúncia), evidencia atuação resolutiva do
Ministério Público.
No exemplo do peculato-apropriação (art. 312, primeira parte,
do CP), o Ministério Público pode ser resolutivo quando, ainda durante a investigação, transacione com o investigado a restituição do
dinheiro apropriado (inciso I); a renúncia aos bens adquiridos com o
dinheiro desviado (inciso II) e o pagamento de prestação pecuniária
(inciso III).
As condições do ANPP são obrigações ínsitas a um instrumento bilateral que não têm natureza jurídica de pena, mesmo quando
envolvem prestação pecuniária e prestação de serviços.
Se elas tivessem a natureza jurídica de pena, seria necessária a
detração na hipótese do cumprimento parcial do ANPP, o que não se
verifica, no art. 28-A do CPP, pois o descumprimento do ANPP apenas
acarreta a rescisão do acordo e a proposição da ação penal pública.
Sucede a marca despenalizadora do instituto, como ocorre na
transação, quando o art. 28-A, § 12, do CPP, determina que a celebração e o cumprimento do ANPP não constarão de certidão de
antecedentes criminais.
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A resolutividade do ANPP ocorre até mesmo quando ele é descumprido, pois, segundo o art. 28-A, § 11, do CPP, o Ministério
Público pode utilizar esse descumprimento como argumento para
recusar a oferta da suspensão condicional do processo quando do
oferecimento da denúncia.
A resolutividade aqui é vista como racionalização e celeridade
do procedimento penal, sendo razoável a suposição de que o réu,
que descumpriu o ANPP, o qual lhe é muito mais favorável por ser
oferecido antes mesmo da acusação formal, vá descumprir também
as condições que lhe forem oferecidas a título de sursis processual.
Suxberger (2019b, 105-108), ao comentar o ANPP, demonstra que ele é uma forma de exercício da ação de direito material, que,
no caso penal, constitui o jus puniendi estatal, podendo ser exercida
por intermédio da ação de direito processual bem como mediante
outros institutos.
Logo, a ação penal de direito material pode ser deduzida não
só pela ação processual, que é a ação penal pública, mas também por
outros mecanismos que permitam obter um resultado equivalente,
como na hipótese do ANPP.
Esse raciocínio é extensível à transação e à suspensão condicional do processo, porque todos proporcionam, mesmo antes do início
do processo penal (no caso do sursis processual, bem no início do
processo), o resultado equivalente ao que se obteria com o trânsito
em julgado da sentença condenatória: reprovação e prevenção do
crime bem como ressarcimento da vítima.
4.3. Suspensão Condicional do Processo

Na suspensão condicional do processo, chamada também de
sursis processual, a ação penal pública oferece ao denunciado a possibilidade do cumprimento das condições previstas no art. 89, § 1º, da
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Lei n. 9.099/95, durante o período de dois a quatro anos. Cumpridas
essas condições cumpridas, o autor do fato é beneficiado com a extinção da punibilidade do crime.
A despeito da ausência de condenação, a vinculação do beneficiário a condições, dentre as quais se destaca o comparecimento mensal
ao juízo criminal, é suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Dessa forma, existe uma atuação proporcional do ius puniendi
sobre o acusado, como retribuição jurídica ao fato criminal praticado,
nas infrações de média ofensividade (GIACOMOLLI, 2009, p. 198).
Enquanto a transação penal tem lugar para as infrações penais
de menor ofensivo, a suspensão condicional do processo é admitida
para os crimes cuja pena mínima seja igual ou inferior a um ano (crimes de médio potencial ofensivo).
Como o relevante é a pena mínima, na hipótese de concurso ou
de continuidade delitiva (arts. 69 a 74, todos do CP), a pena mínima
obtida pelo somatório não pode ultrapassar o limite de um ano, consoante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) no verbete n. 243 da sua súmula7.
A suspensão condicional do processo deve ser oferecida juntamente com a ação penal pública, sendo necessária a designação
de uma audiência para verificar o interesse do denunciado. Se este
aceitar a proposta, o juiz recebe a denúncia e suspende o processo,
submetendo o réu às condições previstas na Lei.
Durante o prazo da suspensão condicional do processo não
corre a prescrição da pretensão punitiva, justamente porque inexiste
inércia por parte do Estado no exercício da persecução penal.
Importante destacar que a definição sobre essa proposta, logo
no início do feito, evidencia a sua resolutividade, porque prescinde
da realização da instrução probatória.
7

“O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas
em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada,
seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano.”
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Não obstante, tal como na transação, é “cabível a suspensão
condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”, conforme o entendimento consolidado no verbete sumular n. 337 do STJ.
A “suspensão condicional do processo não é direito subjetivo
do réu, podendo ser apresentados elementos concretos idôneos para
motivar a sua negativa (STF, 2ª T., RHC 115997, Rel. Carmen Lúcia,
J. em 12/11/2013).
Trata-se de um poder-dever do Ministério Público, tendo em
vista que “a suspensão condicional do processo tem natureza de
transação processual, não existindo um direito público subjetivo do
paciente à aplicação do art. 89 da Lei 9.099/95” (STF, 1ª T., HC
83458, Rel. Joaquim Barbosa, J. em 18/11/2003).
Independentemente da natureza jurídica do sursis processual,
é essencial que a recusa da oferta do benefício seja fundamentada,
cabendo ao Ministério Público, com exclusividade, a análise quanto à
possibilidade do oferecimento do benefício da suspensão condicional
do processo, que pode recusar fundamentadamente o oferecimento
do referido instituto (STJ, 5ª T., AgRg no REsp 1849860/SP, Rel.
Joel Paciornik, J. em 26/05/2020).
O art. 89, § 2º, da Lei n. 9099/95, prevê que o juiz poderá especificar outras condições para a suspensão, desde que adequadas ao
fato e à situação pessoal do acusado. Consoante julgamento em tema
repetitivo pelo STJ, no Recurso Especial n. 1498034/RS, essas outras
condições podem equivaler a penas restritivas de direito, conforme a
tese fixada no aresto8.
Esse entendimento foi acompanhado pelo STF, em decisões
monocráticas: no HC 144630, sob a relatoria do Ministro Edson
8

“Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no art. 89, §
2º, da Lei n. 9.099/1995, obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais (tais
como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária), mas que, para os fins do
sursis processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência” (STJ, 3ª S., REsp
1498034/RS, Rel. Rogerio SCHIETTI, J. em 25/11/2015).
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Fachin, em 2018; no HC 169578, sob a relatoria do Ministro Luiz
Fux, em 2019; e no HC 179464, sob a relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski, em 2020.
O Ministério Público resolutivo deve buscar tanto o restabelecimento da paz social como a reparação completa da vítima. No caso
de o crime resultar em danos passíveis de ressarcimento à vítima, o
parquet deve sugerir ao juízo que, com base no art. 89, §2º, da Lei
n. 9.099/95, estipule como condição sua essa reparação, entendimento que vale mesmo para aqueles crimes sem vítima imediata,
tais como os praticados contra o meio ambiente (art. 28, I, da Lei n.
9.605/1998).
5. CONCLUSÕES

Viu-se que a consolidação da justiça penal consensual no Brasil exigiu uma mudança no perfil do Ministério Público, que tem-se
tornado cada vez mais resolutivo, o que exige uma postura proativa
dos seus membros visando a uma atuação preventiva e extrajudicial.
A justiça penal consensual, ao flexibilizar os princípios da obrigatoriedade e da insdisponibilidade da ação penal pública, acabou por
democratizar o acesso ao sistema penal, permitindo que muitos conflitos, os quais, em regra, não teriam uma resposta efetiva, obtenham
uma resposta efetiva do sistema judicial.
A transação penal, assim como a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal permitem uma efetiva atuação resolutiva ao Ministério Público, ao anteciparem um resultado
que seria obtido apenas após o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória.

204

HERON SANTANA GORDILHO
RAFAEL SCHWEZ KURKOWSKI

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Gregório Assagra de. As Corregedorias, a Nacional e as
Internas, no Contexto do Ministério Público como Instituição de
Acesso à Justiça. Revista Jurídica Corregedoria Nacional: o papel constitucional das corregedorias do Ministério Público, Brasília, v. 1, p.
49-107, 2016

ARAS, Vladimir. Acordos penais no Brasil: uma análise à luz do direito
comparado. In: CUNHA, Rogério Sanches et al (Org.). Acordo de Não
Persecução Penal: Resolução 181/2017 do CNMP com as alterações feitas pela Res. 183/2018. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 273-330.
CANÇADO, Paulo Roberto Moreira; ALMEIDA, Gregório Assagra;
MOREIRA, Jairo Cruz; FREITAS, Pedro Henrique Esteves. Função
Orientadora das Corregedorias do Ministério Público e a Realização de Acordo de Resultados. Revista Jurídica Corregedoria Nacional:
A atuação orientadora das corregedorias do Ministério Público,
Brasília, v. 2, p. 11-28, 2016.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números 2020:
ano-base 2019. Brasília: CNJ, 2020. Disponível em: https://www.
cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf. Acesso em: 26 out. 2020.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regras de Tóquio: regras mínimas padrão das Nações Unidas para a elaboração de medidas não privativas de liberdade. Brasília: CNJ, 2016. Disponível em: https://www.
cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/6ab7922434499259ffca0729122b2d38-2.pdf. Acesso em: 27 out. 2020.

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Carta de
Brasília. 2016. Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Carta_de_Bras%C3%ADlia-2.pdf. Acesso em: 24 out. 2020.

CUNHA, Carla Giane Soares da. Avaliação de políticas públicas e programas governamentais: tendências recentes e experiências no Brasil.
205

O MINISTÉRIO PÚBLICO RESOLUTIVO E OS PRINCIPAIS
INSTITUTOS JURÍDICOS DA JUSTIÇA PENAL CONSENSUAL

Revista Estudos de Planejamento, n. 12, p. 27-57, 2018. Disponível em:
https://revistas.dee.spgg.rs.gov.br/index.php/estudos-planejamento/
article/view/4298/4056. Acesso em: 10 out. 2020.
DAHER, Lenna Luciana Nunes. O Ministério Público como garantia
de Acesso à Justiça e a necessidade de definição de parâmetros institucionais para a utilização adequada dos métodos de solução dos conflitos. Revista Eletrônica Por um Ministério Público Resolutivo. Disponível
em: www.ampeb.org.br/associados-divulgam~revista-por-mp-resolutivo-em-encontro-de-corregedores. Acesso em: 3 dez. 2018.

FEIJOO, Bernardo. Le legitimidade de la pena estatal: un breve recorrido por las teorías de la pena. Madri: Iustel, 2014.

FISCHER, Douglas. Garantismo penal integral (e não o garantismo
hiperbólico monocular) e o princípio da proporcionalidade: breves
anotações da compreensão e aproximação dos seus ideais. Revista de
Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 28, mar. 2009. Disponível em:
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/index/htm?http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao028/douglas_fischer.html. Acesso
em: 4 ago. 2016.
FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. O acordo de não persecução penal:
permissões e vedações. In: CUNHA, Rogério Sanches et al (Org.).
Acordo de Não Persecução Penal: Resolução 181/2017 do CNMP com
as alterações feitas pela Res. 183/2018. 2. ed. Salvador: Juspodivm,
2019. p. 331-343)

GAVRONSKI, Alexandre Amaral. Desafios e Soluções para a Efetividade da Atuação do Ministério Público e a Política Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva. Revista Jurídica Corregedoria Nacional: A
atuação das corregedorias na avaliação da efetividade do Ministério
Público, Brasília, v. 4, p. 71-90, 2017.
GIACOMOLLI, Nereu José. Juizados Especiais Criminais Lei 9.099/95:
abordagem crítica. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
GORDILHO, Heron. Direito Ambiental Pós moderno. Curitiba: Juruá. 2011.
206

HERON SANTANA GORDILHO
RAFAEL SCHWEZ KURKOWSKI

GORDILHO, Heron. Justiça penal consensual e as garantias constitucionais no sistema criminal do Brasil e dos EUA. NOMOS, Revista do
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará
(PPGD/UFC) v.29 n.1. 2009. Disponível em: http://periodicos.ufc.
br/nomos/article/view/6431/4682. Acesso em 20 nov 2020.

GORDILHO, Heron José de Santana; SILVA, Marcel Bittencourt. Acordo de Não-Persecução Penal e Discricionariedade Mitigada na Ação
Penal Pública. Revista de Criminologias e Políticas Criminais, v. 5, n. 2,
p. 99-120, jul./dez. 2019. Disponível em: https://www.indexlaw.org/
index.php/revistacpc/article/view/6031/pdf. Acesso em: 10 out. 2020.
GORDILHO, Heron José de Santana; SILVA, Marco Antonio Chaves da. Avaliando o novo Ministério Público resolutivo. Revista de
Processo, Jurisdição e Efetividade da Justiça, Porto Alegre, v. 4, n. 2,
p. 85-99, jul./dez. 2018. Disponível em: https://indexlaw.org/index.
php/revistaprocessojurisdicao/article/view/4860/pdf. Acesso em: 10
out. 2020.
GORDILHO, Heron e WILLIAMS, KENNETH. Introducing consensual criminal justice in Brazil.

Direitos Fundamentais & Justiça | Belo Horizonte, ano 11, n. 36, p.
35-50, jan./jun. 2017
HASSEMER, WINFRIED; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción a
la Criminología y a la Política Criminal. Valência: Tirant lo Blanch, 2012.

MACHADO, Leonardo Marcondes. Quem nos salva da bondade do processo? Um breve diálogo sobre instrumentalização punitiva e revitimização no sistema de justiça criminal. In: BAYER, Diego Augusto (Org.).
Controvérsias Criminais: Estudos de direito penal, processo penal e criminologia. Jaraguá do Sul: Mundo Acadêmico, 2015. p. 395-409.

MELO, André Luis Alves. Da não obrigatoriedade da ação penal pública. In: CUNHA, Rogério Sanches et al (Org.). Acordo de Não Persecução Penal: Resolução 181/2017 do CNMP com as alterações feitas
pela Res. 183/2018. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 173-216.
207

O MINISTÉRIO PÚBLICO RESOLUTIVO E OS PRINCIPAIS
INSTITUTOS JURÍDICOS DA JUSTIÇA PENAL CONSENSUAL

OLIVEIRA, Felipe Faria de. O Ministério Público resolutivo: a
tensão Entre a atuação preventiva e a autonomia institucional.
Revista Direito Constitucional, v. 12, a. 1, p. 317-339, 2013. Disponível
em:
https://pdfs.semanticscholar.org/2cf2/7abc307dc72720de0f92fbf8911558f01180.pdf. Acesso em: 24 out. 2020.
RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 18. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

REIS, Márlon. O gigante acordado: manifestação, ficha limpa e reforma
política. Rio de Janeiro: Leya, 2013.
RITT, Eduardo. O Ministério Público como instrumento de democracia
e garantia constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.

RODRIGUES, João Gaspar. Ministério Público resolutivo e um novo
perfil na solução extrajudicial de conflitos: lineamentos sobre a nova
dinâmica. De Jure, Belo Horizonte, v. 14, n. 24, jan.-jun. 2015, p.
138-176. Disponível em: https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/1241/Minist%C3%A9rio%20P%C3%BAblico%20Resolutivo.pdf?sequence=1. Acesso em: 24 out. 2020
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 12.
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
SILVA SÁNCHEZ, Jesús María Silva. La expansión del derecho penal. 3.
ed. Madri: Edisofer, 2011.

SOUZA, Renee do Ó. A opção político-criminal do acordo de não persecução penal como instrumento de segurança pública. In: SUXBERGER,
Antonio Henrique Graciano et al (Org.). Segurança Pública: Os desafios
da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 389-418.
SUXBERGER, Antonio Henrique Graciano. Acordo de não persecução
penal: O exercício da ação penal e a questão prisional como problema
público. Brasília: Fundação Escola, 2019a.

SUXBERGER, Antonio Henrique Graciano. O acordo de não persecução penal: reflexão a partir da inafastabilidade da tutela jurisdicio208

HERON SANTANA GORDILHO
RAFAEL SCHWEZ KURKOWSKI

nal. In: CUNHA, Rogério Sanches et al (Org.). Acordo de Não Persecução Penal: Resolução 181/2017 do CNMP com as alterações feitas
pela Res. 183/2018. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2019b. p. 101-121.

TUCCI, Rogério Lauria. Teoria do direito processual penal: jurisdição,
ação e processo penal (estudo sistemático). São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002.

ZENKNER, Marcelo. Corregedoria e Efetividade do Ministério Público: A Necessidade de Revisitar a Atuação Demandista. Revista Jurídica Corregedoria Nacional: o papel constitucional das corregedorias
do Ministério Público, Brasília, v. 1, p. 203-216, 2016.

209

SEM INTIMIDAÇÕES E SEM MORDAÇAS:
a independência funcional como valor
indispensável ao futuro do Ministério Público
e da sociedade brasileira
Ramiro Rockenbach da Silva Matos Teixeira de Almeida1
1. INTRODUÇÃO

O Ministério Público (MP), como instituição, a depender de
seu grau de autonomia e independência, e principalmente da postura
de seus membros, pode ser essencial instrumento em favor da sociedade ou contra ela. Pode atuar limitando os detentores do poder
político e econômico ou como agente dos preceitos deles. Pode ser
uma instituição garantidora da democracia, dos direitos humanos ou
um obstáculo a mais a impedir que o Brasil alcance seus objetivos de
construir uma sociedade livre, justa e solidária; de garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir
as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação2.
O que é essencial e indispensável para fazer com que o MP
cumpra o papel que lhe cabe no cenário brasileiro? Que Ministério
Público a nação brasileira almeja?

1
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O percurso histórico do Ministério Público no Brasil revela,
por exemplo, o quanto o atuar do Ministério Público foi imprescindível para garantir o registro dos filhos das mães de escravas, nascidos
livres, mas também como a instituição ministerial pode ser utilizada
para perseguir parlamentares contrários aos interesses dos governantes de momento.
E nesse contexto o grau de independência do MP, e consequentemente de todos os seus membros, faz diferença? Um Ministério Público apequenado, amordaçado e intimidado tem condições de
cumprir sua missão constitucional em defesa da sociedade e do próprio regime democrático? As tentativas de malferir a independência,
buscando-se uma hierarquia que não existe no âmago funcional do
MP parecem adequadas? Mesmo no curso de uma pandemia global
(do novo coronavírus), repleta de desafios, continuam as investidas
contra o atuar independente e altivo dos membros do Ministério
Público.
Os avanços do Ministério Público, em especial com ênfase
numa atuação resolutiva que garanta resultados concretos, efetivos e
com o menor tempo e custos possíveis para o corpo social, correm
riscos de retrocesso na exata medida em que a independência funcional é afrontada? Um MP temoroso, dependente e sob constantes
ameaças de retaliação terá como entregar os retornos que a sociedade
necessita e anseia?
O que se pretende demonstrar é que resolutividade e independência caminham juntas, porquanto num regime democrático os
embates de interesses surgem a todo momento e não se mostra viável contrariar o poder hegemônico, seja político, econômico, jurídico
etc., sem as devidas garantias, na prática diuturna, que concretizam o
agir independente do MP.
As entidades associativas dos membros do Ministério Público,
sejam locais sejam nacionais, têm cumprido papel fundamental no
sentido de trazer à luz e ao debate público, como deve ser em uma
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democracia, essa temática tão relevante e que encontra fundamento
constitucional: o livre exercício do MP e sua materialização por meio
da independência no atuar de cada um de seus integrantes, de Norte
a Sul.
O propósito, é o que se defende, há de ser de todos, ou ao menos daqueles que reconhecem que o Ministério Público, para além
de uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do
Estado brasileiro (Constituição, artigo 127), constitui, no seio de
uma sociedade aberta e democrática, a certeza e a garantia da intangibilidade dos direitos dos cidadãos, da ampliação do espaço das
liberdades fundamentais e do prevalecimento da supremacia do interesse social3. O porvir depende de cada um e, sobretudo, do coletivo.
2. A INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL COMO EIXO REITOR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

A independência funcional é o eixo reitor do Ministério Público (MP), a sua pedra de toque, a sua essência. Os membros que o
integram somente podem bem cumprir suas funções constitucionais
e institucionais se lhes for assegurada liberdade para atuar: um agir
independente. É assim que se torna possível e viável o livre exercício
do Ministério Público.
É algo tão relevante e potencializador da atuação ministerial
que as tentativas de obstaculizar ou diminuir a independência funcional se confundem, de certa forma, com a própria evolução institucional no constitucionalismo brasileiro. E, no período mais recente,
mesmo à beira da redemocratização (não obstante as décadas de repressão e restrições de toda ordem) emergiram fortes resistências ao
Ministério Público independente. A observação de MAZZILI (2005.

3

Medida Cautelar na Petição 9.068. Distrito Federal. Relator: Min. Celso de Mello. Data: 17/08/2020.
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p.38) não deve jamais ser esquecida. É dele a advertência de que
quando das discussões prévias à promulgação da atual Constituição,
durante o processo constituinte, “foi recusada a tentativa de alguns
setores do governo” ao defenderem que em vez de “independência
funcional” deveria constar a “hierarquia” como princípio institucional do Ministério Público. Se tivesse prevalecido o propósito hierárquico o Ministério Público certamente não seria como é e não faria
o que (e como) faz.
É que o princípio da independência funcional permite que os
membros do MP brasileiro atuem com obediência somente à Constituição, às leis (ou melhor, à interpretação que fazem delas) e à própria consciência, o que, no dizer de ARANTES (2002, p.80), torna o
MP um “agente político da lei” que atua “com a independência típica
dos órgãos judiciais inertes e neutros, porém destinado à ação política de defesa de interesses da sociedade (...)”.
A Constituição da República, vale sedimentar, incorporou com
intensidade esse verdadeiro núcleo essencial (independência funcional) que caracteriza o MP. Deveras, o “livre exercício do Ministério
Público” (cuja expressão concreta se dá pelo agir independente) é
fator de tamanha relevância constitucional que atentar contra ele
constitui “crime de responsabilidade” do Presidente da República
(artigo 85, inciso II, da Constituição). E assim o é por decisão do
Constituinte que quis garantir ao Brasil um Ministério Público livre,
independente e não sujeito a interferências inadequadas, seja do poder político, seja do poder econômico, seja de interesses hegemônicos
(externos ou internos), seja de onde for.
A independência funcional representa o fundamento mais sólido do Ministério Público brasileiro. O dizer de Emerson Garcia
(2004, p. 58) vem à tona:
A Constituição de 1988 (brasileira), caminhando no mesmo norte de diversos países democráticos, buscou circundar o Ministério
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Público de diversas garantias e prerrogativas, todas imprescindíveis
ao exercício independente de suas relevantes funções, possibilitando uma proteção adequada contra as retaliações que seus membros
certamente sofreriam sempre que contrariassem os detentores do
poder, político ou econômico, ou mesmo aqueles adeptos ao tráfico
de influências.

E até para resguardar o Ministério Público de eventuais atitudes equivocadas de seus Procuradores-Gerais de momento é que
se mantém como pilar fundamental a independência funcional. O
Supremo Tribunal Federal, em decisão de quase três décadas, do Relator Ministro Celso de Mello, tratando do passado, do presente e do
futuro do Ministério Público, muito bem sedimentou a importância
de um atuar independente:
“Cumpre, por isso mesmo, neste expressivo momento histórico em
que o Ministério Público se situa entre o seu passado e o seu futuro,
refletir sobre a natureza da missão institucional que a ele incumbe
desempenhar no seio de uma sociedade que, agora, emerge para a
experiência concreta de uma vida democrática.
[…]
A responsabilidade social do Ministério Público torna-se, por isso
mesmo, imensa; todos os membros da Instituição são, agora, depositários da fé e da confiança do Povo que, com eles, celebrou o
compromisso, grave e inderrogável, da liberdade e do respeito aos
seus direitos e às suas garantias.
[…]
É preciso velar pela dignidade institucional do Ministério Público
e impedir que Procuradores-Gerais, despojados da consciência que
lhes impõe o momento histórico que vive a Instituição, venham, por
razões menores ou pela desprezível vontade de agir servilmente, a
degradá-la, convertendo-a, desse modo, em inaceitável instrumento
de pretensões contestáveis.» (Trecho do Voto do Ministro Relator
CELSO DE MELLO, no HC 67.759-2 RJ, Tribunal Pleno, julgado
em 06/08/1992, DJ 01-07-1993 PP-13142 EMENT VOL-0171001 PP-00121).
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É, pois, desse atuar em defesa dos interesses da sociedade que
se revela a vocação do Ministério Público brasileiro. Afinal, para
chegar ao texto constitucional que se chegou, o Ministério Público
levou ao Congresso Nacional Constituinte propostas decorrentes
de amplo debate entre seus membros, inclusive com questionários
respondidos por quase mil de seus integrantes à época. A busca “pela
independência frente aos demais poderes” foi o maior anseio do
Ministério Púbico justamente para assegurar o seu papel de defensor
dos direitos da sociedade (ARANTES, 2002, p.76-95). E assim deve
permanecer.
Foi-se o tempo em que os membros do Ministério Público
nada mais eram que meros agentes dos governantes. Os avanços institucionais alcançados com o aprimoramento da democracia brasileira, entretanto, são postos à prova toda vez que o próprio regime
democrático é ameaçado. Se os detentores momentâneos do poder
(e os interesses que os sustentam) sentem-se tentados a flertar com
métodos menos transparentes e com o menor controle social possível
sobre seus atos e medidas, o MP também é posto em xeque.
Um breve trilhar pela história se mostra útil e necessário.
3. UM BREVE TRILHAR HISTÓRICO: do passado ao presente
do ministério público

No Brasil Colônia e no Brasil Império os integrantes do Ministério Público (que sequer podia ser considerado uma instituição)
eram meros agentes dos governantes e suas funções não eram valorizadas. É nessa época, porém, que surgem dois atos normativos elementares. Um, criando novas atribuições aos membros do MP, dentre
as quais a de realizar visitas mensais às prisões e providenciar a soltura de presos que tivessem direito a ser postos em liberdade; outro,
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de extrema importância e significado, incumbiu o Ministério Público
de atuar pelo registro dos filhos das mães de escravas, nascidos livres
após a edição da chamada Lei do Ventre Livre, em 1871. Foram, nas
palavras de Jorge Alberto Marum, “dois prenúncios da vocação de
defesa dos direitos humanos” pelo Ministério Público brasileiro, “que
iria se consolidar no século seguinte” (MARUM, 2005, p. 48-49).
O Ministério Público como instituição, no Brasil, começa a
aparecer com a queda do Império e a Proclamação da República, em
1889. Ato normativo do ano seguinte (Decreto 848/1890) ressalta,
na exposição de motivos, a importância do MP e a necessidade de se
resguardar sua independência. A Constituição brasileira de 1891 se
limitou a referir o Procurador-Geral da República (Chefe do MP)
no título destinado ao Poder Judiciário. A Constituição de 1934 foi
um avanço, criando a carreira do MP, prevendo impedimentos e garantias e o ingresso nos quadros por concurso público. Logo depois,
porém, veio a Carta Ditatorial de 1937 e a situação regrediu. Com
a redemocratização, em 1946, o Ministério Público volta a ter título
próprio no texto constitucional, no capítulo do Poder Judiciário, recupera sua importância e seus membros passam a ter estabilidade e
inamovibilidade. Vem então a Ditadura Militar e na Constituição de
1967 (e emenda constitucional de 1969) o MP regride de novo e é
deslocado, inclusive, para o Poder Executivo.
O regime ditatorial, como enfatiza MAZZILI (1988, p. 1718), ampliou os poderes do Procurador-Geral da República (que
podia ser nomeado e demitido livremente pelo Chefe do Executivo),
por certo com a finalidade de cooptar o Ministério Público e dele
fazer “um poderoso instrumento de repressão contra os que eram
considerados inimigos do regime”. Deveras, uma emenda constitucional, em 1978, deu ao Procurador-Geral da República o poder de
requerer “a suspensão do exercício de mandato parlamentar” em caso
de crime “contra a Segurança Nacional” em processo que independeria de licença do Parlamento.
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Às voltas do retorno da democracia brasileira, na década de
1980, edita-se a Lei Complementar 40/81 que passa a dar uma regulamentação legal do Ministério Público em nível nacional. Naquele
ano, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente conferiu legitimidade ao MP para atuar pela reparação de danos ambientais e,
em 1985, a Lei de Ação Civil Pública estendeu essa missão para a
defesa de direitos do consumidor, patrimônio histórico, turístico e
paisagístico. E com a Constituição, em 1988, a instituição ministerial
chega “ao ápice dessa evolução”, pois o texto constitucional amplia
suas atribuições “deixando claro ser o Ministério Público um órgão
da soberania popular, um instrumento da sociedade para a realização
dos fins a que ela se propõe” (MARUM, 2005, p. 49-52).
O breve histórico da instituição ministerial no Brasil evidencia
o quanto o Ministério Público pode servir como agente impulsionador da emancipação humana (atuando pelo registro de filhos de
mães escravas, por exemplo), como ser utilizado por regimes ditatoriais baseados na força e na violência (processando parlamentares
por “crimes contra a segurança nacional”). Como toda instituição
formada por seres humanos, o Ministério Público pode ser um aliado
ou um obstáculo a mais na busca pela dignidade humana. Ou seja, o
MP tem potencial para impulsionar ou barrar a efetivação de direitos
humanos, para fazer avançar ou retroceder os anseios da população.
E, nesse toar, é fundamental que a sociedade esteja sempre atenta a
movimentos internos ou externos (de dentro ou de fora do MP) que
tentam impedir o livre exercício do Ministério Público e a independência de seus membros.
A pandemia global que marca a humanidade em 2019, 2020
e provavelmente para além, traz inúmeros desafios também para o
Ministério Público. O novo coronavírus (causador da doença denominada de COVID-19), com todos os seus impactos, não deixa
de ser utilizado como justificativa para afrontar a independência
funcional.
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4. A PANDEMIA GLOBAL E AS INVESTIDAS CONTRA
A INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL: óbices à atuação
extrajudicial e resolutiva do ministério público

É importante registrar a ocorrência, dentre outros, de dois episódios que, no curso da pandemia do novo coronavírus, atentaram
contra o atuar independente de membros do Ministério Público brasileiro. Um envolvendo Procuradores da República, do Ministério
Público Federal. Outro com potencial de impactar todos os membros
do MP no Brasil.

4.1. As recomendações recolhidas pelo Procurador-Geral da
República

O Procurador-Geral da República (PGR)4, interferindo diretamente na atuação de membros do Ministério Público Federal (MPF),
procedeu ao recolhimento de recomendações5 enviadas, nos termos
da legislação, ao Ministério da Saúde, por Procuradores e Procuradoras da República que agiram no regular exercício de suas funções.
Uma até então inédita revisão interna da expedição de recomendações, deixando a sociedade desfalcada da atuação ministerial num
momento tão sensível como a pandemia do novo coronavírus.
As recomendações que poderiam, ou não, ser atendidas pelo
Governo Federal, deveriam chegar aos seus destinatários para a de4

É necessário sublinhar que se está a enfatizar a ameaça interna vinda da função de Procurador-Geral da República, independentemente de quem a ocupe em dado momento. O que se pontua é
justamente o quanto eventual mitigação na independência de membros do MP pode comprometer
sua atuação, em nítido prejuízo de suas funções institucionais, constitucionais e fragilizando a defesa permanente que se faz e se deve fazer em favor da sociedade e da democracia.

5

Recomendações são atos formais que os membros do Ministério Público expedem, de forma fundamentada, objetivando convencer os destinatários a corrigirem determinados atos e modos de
proceder, evitando-se assim que embates sejam levados, em ações judiciais, ao Poder Judiciário. Os
destinatários não são obrigados a cumprir o recomendado. As recomendações, entretanto, configuram importante instrumento do Ministério Público que, ao expedi-las, oportuniza a revisão, o
ajuste, o aprimoramento de práticas pelos responsáveis.

219

SEM INTIMIDAÇÕES E SEM MORDAÇAS: A INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL COMO VALOR
INDISPENSÁVEL AO FUTURO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA SOCIEDADE BRASILEIRA

vida análise e posicionamento. Todavia, a postura do PGR impediu
esse curso natural e legal. E o PGR agiu assim também na qualidade
de Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP
e como Coordenador-Geral do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIACCOVID19), instituído
no âmbito do MPF durante a crise de saúde.
À época, em abril de 2020, os Procuradores e Procuradoras da
República que figuravam como “focalizadores” desse GIACCOVID19
em praticamente todos os Estados da Federação (24), denunciaram6
a atitude do PGR, destacando a inexistência de “sujeição hierárquica
entre os membros e o Chefe da Instituição” e quanto o ato do PGR
“não serve à finalidade de promoção de trabalho conjunto, interinstitucional e voltado à atuação preventiva, extrajudicial e resolutiva dos
ramos do Ministério Público brasileiro”, no verbo:
“(…) Os Procuradores e Procuradoras da República signatários,
designados pela PORTARIA GIAC-COVID nº 1, de 24 de março
de 2020 para atuação junto à Coordenação Nacional Finalística do
Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIACCOVID19), instituído pela Portaria PGR/MPU Nº
59, de 16 de março de 2020, denominados membros FOCALIZADORES- GIAC-COVID19, tendo tomado conhecimento, nesta data,
do Ofício nº 24/2020/GIAC-COVID19, encaminhado pelo Procurador-Geral da República, Presidente do CNMP e COORDENADOR-GERAL do GIAC-COVID19 ao Ministro de Estado da Saúde, vêm
apresentar os seguintes esclarecimentos acerca do referido ato:
A solicitação menciona como fundamento para devolução o art. 8,
§4º, da Lei Complementar n. 75/93, que determina que as correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministério Público, quando tiverem como destinatário o Presidente da República,
o Vice-Presidente da República, membro do Congresso Nacional,
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro de Estado, Ministro de Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de Contas da União

6

Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/docs/NotaPublicaFOCALIZADORESfinal.pdf>. Acessoem: 14 out. 2020.
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ou chefe de missão diplomática de caráter permanente serão encaminhadas e levadas a efeito pelo Procurador-Geral da República ou outro órgão do Ministério Público a quem essa atribuição seja delegada.
Não obstante a menção ao citado artigo da LC 75/93, verificamos
que o ofício se referiu expressamente ao redirecionamento ao Gabinete Integrado (GIAC-COVID19) das recomendações dirigidas aos
diversos órgãos executivos dos Ministérios, não se referindo às autoridades reservadas à atribuição do Procurador-Geral da República.
Além disso, e mais grave, o ofício fez menção expressa à finalidade
de “proceder ao exame da matéria” pelo Gabinete Integrado (GIACCOVID19), “preservando-se as atribuições dos órgãos superiores do
Ministério Público Federal”.
Recordamos que inexiste sujeição hierárquica entre os membros e o
Chefe da Instituição, exceção feita ao âmbito administrativo, sem qualquer chance de que a relação hierarquizada se estenda à seara técnico-funcional, razão pela qual se mostra inadmissível o reexame de recomendações expedidas pelos membros do MPF nos termos e com os
fundamentos declinados pelo Gabinete Integrado (GIACCOVID19).
Por todas essas razões, concluímos que a medida adotada não serve
à finalidade de promoção de trabalho conjunto, interinstitucional e
voltado à atuação preventiva, extrajudicial e resolutiva dos ramos do
Ministério Público brasileiro. (...)”

Deveras, vale repisar que no regular exercício de suas atribuições, membros do MPF expediram recomendações a setores do
Ministério da Saúde, como melhor expressão de se concretizar uma
atuação resolutiva7, máxime em se tratando de desafiadora pandemia.
A Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR,
a seu turno, emitiu nota pública manifestando profunda discordância
do ato do Procurador-Geral da República. E o fez, principalmente,
7

A atuação resolutiva do MP é definida pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP,
como aquela orientada para a resolução concreta das situações de inefetividade dos direitos de cuja
defesa e proteção é incumbida a Instituição, preferencialmente sem a necessidade de processo
judicial e no menor tempo e custo social possíveis, ou, quando o recurso ao Poder Judiciário se
fizer necessário, com a efetivação mais célere possível dos provimentos judiciais alcançados no
interesse da sociedade. Trecho da Recomendação 54/2017 do CNMP. Disponível em: <https://www.
cnmp.mp.br/portal/images/Recomendacoes/Recomenda%C3%A7%C3%A3o-054.pdf>. Acesso em:
14 out. 2020.
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para defender a independência funcional de todos os membros do
Ministério Público Federal. A ANPR trouxe à luz a gravidade da
situação, revelando que o PGR expediu 20 ofícios “a todos os ministros do governo federal, contendo solicitação específica de encaminhamento de recomendações expedidas por membros do MPF”. E
tudo “sob o genérico fundamento de descumprimento da prerrogativa do PGR de encaminhá-los às referidas autoridades”. Cabe colacionar trecho da manifestação da ANPR8:

(…)
Pior. Nas duas dezenas de ofícios encaminhados, o PGR indica que
poderá haver o reexame do conteúdo das recomendações, sob o pretexto de preservar a atribuição dos órgãos superiores do MPF, em
flagrante violação à garantia constitucional da independência funcional, garantida aos membros do MPF no art. 127, §1º, da Constituição da República de 1988.
Para o bom desempenho das atribuições constitucionais de defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais
e individuais indisponíveis, a independência funcional é a pedra de
toque e o pilar dentre os princípios institucionais do Ministério Público brasileiro.
De acordo com o referido princípio, os membros da instituição, na
sua atuação finalística, devem obediência à Constituição, à lei e à própria consciência. Esse princípio é tão caro e tão essencial que o Conselho Nacional do Ministério Público, órgão de Controle Externo da
instituição, possui entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de se rever ou desconstituir atos relativos à atividade finalística de membros do Ministério Público, inclusive aqueles praticados
em procedimentos extrajudiciais, como requisições e recomendações.
A prerrogativa de encaminhamento por meio do PGR de ofícios,
requisições e/ou recomendações cujos destinatários sejam altas autoridades da República, prevista no Estatuto do MP, não abrange,
por óbvio, a avaliação de sua conveniência e oportunidade e, muito
menos, do mérito da medida solicitada, requisitada ou recomendada.

8

Disponível em <https://anpr.org.br/imprensa/noticias/23980-nota-publica-sobre-ato-da-pgr-contraa-independencia-funcional-dos-membros-do-mpf>. Acesso em: 14 out. 2020.
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Trata-se, em verdade, de mera formalidade o encaminhamento do ato
ministerial por meio de autoridade de estatura institucional similar à
do destinatário, em respeito ao relevante cargo por esse ocupado (...)
O princípio institucional da unidade do MP não pode inviabilizar e
tornar nulo o princípio constitucional da independência funcional,
sob pena de cercear e inviabilizar a livre atuação dos membros do
MPF. Pelo contrário, tais princípios devem conviver de maneira harmoniosa com intuito de possibilitar a livre atuação do MPF, balizada
pelo ordenamento jurídico, na defesa da sociedade perante os diversos níveis de governo, papel atribuído pela Carta de 1988 e que não
pode ser diminuído nem flexibilizado, ainda mais em momento de
pandemia e calamidade pública. (...)”.

É de se enfatizar, portanto, que em pleno ano de 2020, no
curso de gravíssima pandemia global, o PGR afrontou o princípio da
independência funcional que garante o livre exercício do Ministério
Público. E à sua vontade, ao arrepio da Constituição e das Leis se
pautou com base numa hierarquia que não existe, porquanto, como
enfatizado, quando das discussões prévias à promulgação da atual
Constituição brasileira, durante o processo constituinte, foi recusada
a tentativa de alguns setores do governo ao defenderem que em vez
de independência funcional deveria constar a hierarquia como princípio institucional do Ministério Público. A sociedade e os membros
do MP devem estar sempre vigilantes.
4.2. A ingerência inadequada da Corregedoria Nacional do
Ministério Público: atitude às avessas do propósito de um
atuar resolutivo

O Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP editou a
Recomendação 54, em 20179, que “dispõe sobre a Política Nacional
de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério Público brasileiro”.
9

Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomendacoes/Recomenda%C3%A7%C3%A3o-054.pdf>. Acesso em: 14 out. 2020.
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Dentre seus considerandos, o ato normativo refere a missão estratégica do CNMP e o planejamento nacional do Ministério Público
brasileiro que estabelece a necessidade de retornos para a sociedade,
orientados para a defesa dos direitos fundamentais, a transformação
social, a indução de políticas públicas e a diminuição da criminalidade e da corrupção, todos objetivos que supõem a produção de resultados concretos que promovam efetividade dos direitos defendidos e
protegidos pelo MP.
E neste ato normativo o CNMP define a atuação resolutiva do
Ministério Público como aquela orientada para a resolução concreta
das situações de inefetividade dos direitos de cuja defesa e proteção é incumbida a Instituição, preferencialmente sem a necessidade
de processo judicial e no menor tempo e custo social possíveis, ou,
quando o recurso ao Poder Judiciário se fizer necessário, com a efetivação mais célere possível dos provimentos judiciais alcançados no
interesse da sociedade.
Via de consequência, reconhecendo a importância de um atuar
diferenciado e efetivo, com resultados concretos, evitando-se demandas judiciais e no menor tempo e custo, o CNMP recomendou a cada
ramo do MP brasileiro a adoção de medidas normativas e administrativas para estimular a atuação resolutiva, inclusive fomentando
cultura institucional orientada à entrega à sociedade de resultados
socialmente relevantes, observando parâmetros como: a) buscar efetividade por meio do uso regular dos instrumentos jurídicos que lhe
são disponibilizados para a resolução extrajudicial ou judicial das
questões; e b) priorização da resolução extrajudicial do conflito, controvérsia ou situação de lesão ou ameaça.
A questão é que, em junho de 2020, foi expedida a Recomendação Conjunta N.º 2, do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP)10, firmada pelo Corregedor Nacional e pelo Procurador10 Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomendacoes/RECOMENDAO-CONJUNTA-PRESI-CN-N-2-DE-19-DE-JUNHO-DE-2020-1.pdf>. Acesso em: 14 out. 2020.
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-Geral da República (na condição de Presidente do CNMP) e destinada a todos os membros do Ministério Público brasileiro.
O ato conjunto recomendou (e recomenda) dentre outros aspectos, que os membros do MP brasileiro, de Norte a Sul, e mesmo
no curso de uma pandemia:

Art. 2º (…) na fiscalização de atos de execução de políticas públicas,
seja respeitada a autonomia administrativa do gestor e observado o
limite de análise objetiva de sua legalidade formal e material.
Parágrafo único. Diante da falta de consenso científico em questão
fundamental à efetivação de política pública, é atribuição legítima do
gestor a escolha de uma dentre as posições díspares e/ou antagônicas, não cabendo ao Ministério Público a adoção de medida judicial
ou extrajudicial destinadas a modificar o mérito dessas escolhas.

A medida compromete a atuação finalística de membros do
Ministério Público em matéria de políticas públicas essenciais como
saúde (mais grave na circunstância de pandemia) e educação, dentre outras. É contrário ao ordenamento jurídico, em verdade, que o
CNMP se predisponha a ir tão longe consignando de forma aberta
e geral que em situações “x” não cabe ao MP a adoção de medida
judicial ou extrajudicial destinadas a “y”.
Uma ingerência inadequada.
O CNMP, nesse trilhar, vai na contramão da atuação resolutiva que defende (ainda defende?), se comportando como se existisse
o princípio da hierarquia (afrontando diretamente a independência funcional e o livre exercício do Ministério Público) e, tão grave
quanto, desborda de suas funções ao se imiscuir na atividade-fim do
MP, fator que ele próprio reconhece (ainda reconhece?) como indevido no Enunciado 06, de 200911:
11 Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Enunciados/Enunciado-006.pdf>. Acesso
em: 14 out. 2020.
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Os atos relativos à atividade-fim do Ministério Público são insuscetíveis de revisão ou desconstituição pelo Conselho Nacional do
Ministério Público. Os atos praticados em sede de inquérito civil
público, procedimento preparatório ou procedimento administrativo
investigatório dizem respeito à atividade finalística, não podendo ser
revistos ou desconstituídos pelo Conselho Nacional do Ministério
Público, pois, embora possuam natureza administrativa, não se confundem com aqueles referidos no art. 130-A, §2°, inciso II, CF, os
quais se referem à gestão administrativa e financeira da Instituição.

Deveras, o CNMP existe para exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público brasileiro,
bem como para garantir o cumprimento dos deveres funcionais de
seus membros. De modo compatível com o texto constitucional, e
para evitar qualquer interpretação equivocada, o próprio Conselho
Nacional do Ministério Público, máxime em respeito ao princípio da
independência funcional, sedimentou neste enunciado específico que
não lhe cabe interferir na atividade-fim dos membros da instituição
ministerial. É a consagração do princípio da independência funcional.
A gravidade do atentado implicou pedido conjunto de suspensão do ato (da Recomendação Conjunta n.º 02/2020 do CNMP). O
pleito foi formulado pela Associação Nacional dos Procuradores da
República (ANPR), pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) e pela Associação do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT). O documento aponta a
existência de diversos conflitos com a Constituição e a jurisprudência12, cabendo trazer à colação alguns trechos:
(…)
19. No caso presente, o CNMP, por meio de manifestação emanada
por seu Presidente e por seu Corregedor Nacional, que nem mesmo

12 Disponível em <https://anpr.org.br/imprensa/noticias/24173-entidades-reforcam-pedido-de-revogacao-da-recomendacao-02-2020-ao-cnmp-e-a-corregedoria>. Acesso em: 14 out. 2020.
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sobre os atos administrativos funcionais exercem controle de mérito,
extrapola as atribuições que lhe são constitucionalmente delimitadas,
interferindo, com isso, no próprio mérito da atuação ministerial.
20. Essa conclusão – de que há diferença substancial na motivação –
se mostra ainda mais evidente quando se contrasta a Recomendação
nº 02/2020 com outros atos normativos similares já editados pelo
Conselho Nacional do Ministério Público, a exemplo das Recomendações nº 16/2010 e 34/2016. Nestas, a motivação maior foi realçar
a necessidade de se racionalizar a atuação do Parquet no processo
civil, para fins de potencializar sua ocorrência na tutela dos direitos
fundamentais, ou seja, para atender ao interesse público em sua concepção mais ampla.
21. Portanto, além de representar verdadeira ingerência na atuação
funcional dos membros do Ministério Público, o que é constitucionalmente vedado, a Recomendação nº 02/2020 destoa da linha
principiológica de atos normativos similares já editados pelo CNMP,
os quais, inclusive, ao contrário da recomendação que ora se contesta, foram aprovados pelo plenário do CNMP e mesmo assim após
a abertura de prazo para discussão e contribuições por parte dos
membros do Ministério Público e entidades representativas da sociedade civil organizada, o que não restou observado na hipótese em
apreciação.
(…)
25. Sem qualquer mácula ao respeito guardado por estas entidades
classistas subscritoras ao Conselho Nacional do Ministério Público e
tudo o que representa de avanços para a nossa Instituição, é preciso
fixar que não pode o órgão controlador avançar os limites da independência e autonomia funcional dos Órgãos Ministeriais, quando,
na verdade, conforme preceito constitucional, incumbe-lhe o dever
de “zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério
Público” (art. 130-A, § 2º, I, CF).

À frente, no documento em exame, as entidades representativas
do MP consignaram exemplos concretos do resultado inadequado
do ato do CNMP e pugnaram fosse revogada a Recomendação nº
02/2020, preliminarmente em virtude de seu caráter genérico e abstrato, e, no mérito, pela extrapolação das atribuições constitucionais
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do CNMP, bem como pelo malferimento dos princípios da independência funcional do Ministério Público e da inafastabilidade da
jurisdição, de cuja incidência os gestores públicos não estão imunes.
E como não se obteve êxito na postulação efetuada, as associações
optaram por impetrar mandado de segurança ao Supremo Tribunal
Federal13.
4.3. Sem agir e sem falar? As restrições à liberdade de expressão
dos membros do Ministério Público como obstáculo à
atuação independente

Os membros do Ministério Público também têm enfrentado
inúmeras investidas contra a sua liberdade de expressão. A sistemática abertura de procedimentos disciplinares de ofício por órgãos
correicionais, em regra vinculados à repercussão de opiniões e críticas, possui nítido propósito intimidador e afronta direitos e garantias
fundamentais dos integrantes do MP e de magistrados, como bem
pontuou a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público - a FRENTAS, constituída por entidades que congregam mais
de 40 mil magistrados e membros do Ministério Público em todo o
país. A FRENTAS, em nota pública sobre a liberdade de expressão,
sedimentou14:

(…)
Nas carreiras públicas, a premissa, pertinente e adequada aos valores
democráticos constitucionalmente tutelados, é a da compatibilidade
entre a liberdade de expressão e os deveres do cargo, que, em atenção ao princípio da reserva legal, necessariamente são fixados em lei
e na Constituição. Não é razoável, portanto, que Corregedorias se
convertam em meros órgãos censores, utilizando-se indiscrimina-

13 Disponível em <https://anpr.org.br/imprensa/noticias/24211-entidades-pedem-suspensao-dos-efeitos-de-recomendacao-do-cnmp-ao-supremo>. Acesso em 01.º Ago. 2020.
14 Disponível em: <https://anpr.org.br/imprensa/noticias/24310-nota-publica-sobre-a-liberdade-de-expressao-dos-as-magistrados-as-e-membros-as-do-ministerio-publico>. Acesso: 15 Out. 2020.
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damente de instrumentos e procedimentos disciplinares, para, por
exemplo, definir parâmetros de utilização de redes sociais.
Nada justifica o estabelecimento de restrições por atos normativos
e regulamentares genéricos, quando se sabe que possíveis excessos
no exercício do direito de expressão devem ser apurados individualmente, com análise conjuntural mais ampla do rol de deveres do
cargo ocupado, das vedações constitucionais e infraconstitucionais
aos quais seus(suas) titulares efetivamente estão submetidos(as), do
conteúdo do ato impugnado e do contexto em que praticado, com
absoluto respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e, se for o caso, da compatibilidade da
sanção cabível com a natureza, a extensão e os efeitos da infração.
(...)

É de se destacar que a atuação resolutiva do Ministério Público
(aquela que segundo o próprio CNMP almeja a entrega à sociedade de
resultados socialmente relevantes) estará cada vez mais distante se seus
membros não podem atuar com independência tampouco se manifestar sobre temas de interesse social. E não se está a falar de eventuais
abusos ou irregularidades, sempre passíveis de apuração conforme as
regras vigentes. O que se evidencia é justamente o alerta das entidades que formam a FRENTAS no sentido da existência de restrições
à liberdade de expressão mediante atos normativos e regulamentos
genéricos, com órgãos de correição ser tornando “meros censores”.
Nessa trilha, imperioso trazer à luz o fato de que, passados
quase trinta anos da decisão que reforçava o papel do Ministério
Público e a importância de sua independência, novamente coube ao
Ministro Celso de Mello, no Supremo Tribunal Federal e em recente
caso envolvendo a liberdade de expressão de membro do MP, sedimentar valores essenciais15:
(…) Como se sabe, a Constituição da República atribuiu ao Ministério Público posição de inquestionável eminência político-jurídica e

15 Medida Cautelar na Petição 9.068. Distrito Federal. Relator: Min. Celso de Mello. Data: 17/08/2020.

229

SEM INTIMIDAÇÕES E SEM MORDAÇAS: A INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL COMO VALOR
INDISPENSÁVEL AO FUTURO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA SOCIEDADE BRASILEIRA

deferiu-lhe os meios necessários à plena realização de suas elevadas
finalidades institucionais, notadamente porque o Ministério Público,
que é o guardião independente da integridade da Constituição e das
leis, não serve a governos, ou a pessoas, ou a grupos ideológicos,
não se subordina a partidos políticos, não se curva à onipotência
do poder ou aos desejos daqueles que o exercem, não importando a
elevadíssima posição que tais autoridades possam ostentar na hierarquia da República, nem deve ser o representante servil da vontade
unipessoal de quem quer que seja, sob pena de o Ministério Público
mostrar-se infiel a uma de suas mais expressivas funções, que é a de
defender a plenitude do regime democrático (CF, art. 127, “caput”).
Sabemos que regimes autocráticos, governantes ímprobos, cidadãos
corruptos e autoridades impregnadas de irresistível vocação tendente à própria desconstrução da ordem democrática temem um
Ministério Público independente, pois o Ministério Público, longe
de curvar-se aos desígnios dos detentores do poder – tanto do poder político quanto do poder econômico ou do poder corporativo
ou, ainda, do poder religioso –, tem a percepção superior de que
somente a preservação da ordem democrática e o respeito efetivo
às leis desta República laica revelam-se dignos de sua proteção institucional.
Há que se considerar, por isso mesmo, que um Ministério Público
independente e consciente de sua missão histórica e do papel institucional que lhe cabe desempenhar, sem tergiversações, no seio de
uma sociedade aberta e democrática, constitui a certeza e a garantia
da intangibilidade dos direitos dos cidadãos, da ampliação do espaço
das liberdades fundamentais e do prevalecimento da supremacia do
interesse social.

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR)
e a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) se mobilizaram, também nesse caso, alertando para os riscos
do julgamento para todo o MP brasileiro e para a sociedade.
Cumpre evidenciar que, em realidade, quando se trata do passado, do presente e principalmente do futuro do Ministério Público
brasileiro não se pode ignorar qualquer tentativa, por menor que
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pareça, de apequenamento ou limitação à independência dessa Instituição que, nas citadas palavras do Ministro Celo de Mello “constitui
a certeza e a garantia da intangibilidade dos direitos dos cidadãos, da
ampliação do espaço das liberdades fundamentais e do prevalecimento da supremacia do interesse social”.
O Ministério Público do amanhã será do tamanho de sua independência e seus membros devem poder agir e se manifestar de
forma independente, porquanto atuação resolutiva é, antes de tudo,
atuação altiva, destemida e em favor da sociedade.
5. CONCLUSÃO

O futuro do Ministério Público brasileiro estará mais ou menos alinhado aos propósitos e anseios da sociedade brasileira na exata
medida de seu livre exercício, da independência funcional de seus
membros. E isso não se garante tão-somente por normas, sejam constitucionais ou infraconstitucionais. É necessário constante estado de
vigília.
A prevalência do atuar independente sobre o hierarquizado,
no MP, embora tenha sido a opção quando do último processo constituinte, não impede que o Procurador-Geral da República, como
explicitado, pratique atos centralizadores se intrometendo de forma
indevida no atuar legítimo de membros da Instituição Ministerial.
E em igual medida, não obstante o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP possua enunciado específico reconhecendo
que não pode e não deve se imiscuir na atividade-fim de agentes
ministeriais, isso não o freou no momento de expedir recomendação exatamente em sentido inverso, causando prejuízos concretos ao
atuar do MP.
As frentes contra a atuação extrajudicial e resolutiva do Ministério Público afrontam a independência funcional e não devem ser
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admitidas nem pelos seus membros nem pela sociedade. E elas são
ainda mais graves quando partem do Chefe da Instituição, de qualquer de seus ramos, ou do próprio Conselho Nacional do Ministério
Público – CNMP cujos propósitos não devem ser limitar ou obstar
o agir independente dos membros do MP, mas sim impulsioná-lo e
fortalecê-lo, a bem das presentes e futuras gerações.
Com efeito, todo Procurador-Geral, todo Chefe do Ministério
Público deve, também, estar sob constante vigilância social, assim
como o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, uma vez
que a Instituição Ministerial, como o País, é muito maior que aqueles
que, de forma passageira, ocupam cargos e funções de relevo.
Um Ministério Público apequenado, amordaçado e intimidado
não tem condições de cumprir sua missão constitucional em defesa
da sociedade e do próprio regime democrático, porquanto sem independência funcional não é possível atuar com altivez frente a interesses pouco republicanos de eventuais detentores do poder. Nesse
rumo, ressoa e deve se perpetuar no tempo e no espaço o dizer do
Ministro Celso de Mello, do STF, no sentido de que o Ministério
Público é “o guardião independente da integridade da Constituição e
das leis”, e, para tanto, “não serve a governos, ou a pessoas, ou a grupos ideológicos, não se subordina a partidos políticos, não se curva
à onipotência do poder ou aos desejos daqueles que o exercem”16. A
hierarquia, apesar das constantes investidas, não cabe no MP.
A busca de uma atuação resolutiva, com a entrega de retornos à
sociedade, de modo efetivo e no menor tempo e custo possível, como
defende o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, também
implica esforços comuns na direção da atuação independente de cada
membro ministerial, e não o contrário. Logo, Procuradores-Gerais,
CNMP e órgãos correicionais precisam compreender a relevância
desse eixo reitor denominado de independência funcional. Não é
pouco a Constituição da República estabelecer, como estabeleceu, que
16 Medida Cautelar na Petição 9.068. Distrito Federal. Relator: Min. Celso de Mello. Data: 17/08/2020.
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atentar contra o livre exercício do Ministério Público constitui crime
de responsabilidade do Presidente da República. Ou seja, nem mesmo
aquele ou aquela que ocupe o maior cargo eletivo da nação brasileira,
com a força e a legitimidade do voto popular, pode afrontar a pedra
basilar de todo do MP: o seu livre atuar, a sua independência.
É fato que os atentados contra o Ministério Público independente prosseguirão. O que os integrantes do MP precisam ter presente é a necessidade (mais, o dever) de se manterem vigilantes,
fortalecendo o agir independente em cada caso concreto, somando-se
aos esforços das entidades associativas nessa direção e, com igual relevância, compartilhando com a sociedade o quanto a independência
funcional é imprescindível para o Ministério Público prosseguir fazendo (e aprimorando) o que faz em defesa da população brasileira.
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1. INTRODUÇÃO

Não é novidade que no ordenamento jurídico penal brasileiro,
a partir da edição da Lei nº 9.099/95, foram sendo, aos poucos, implementadas novas formas de solução do ilícito, distintas do modelo
clássico-conflitivo.
Nesse ambiente, ganha espaço um modelo consensual de resolução de conflitos que preza e possibilita o exercício da autonomia da
vontade durante a realização de negócios processuais.
E, em um ambiente em que os meios alternativos para solução de conflitos criminais começam a ganhar protagonismo, existem
aqueles que bradam o caráter eminentemente publicista do processo
penal, enquanto que, de outro lado, há quem sobreleve os argumentos
destinados a modernizar a sistemática vigente.
É nesse cenário que o presente artigo se desenvolve e aborda a
racionalidade do jus puniendi, a importância dos negócios processuais
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e, igualmente, as garantias processuais do acusado quando da propositura do acordo de não persecução penal, inserido no art. 28-A do
Código de Processo Penal pela Lei nº 13.694/19.
Nessa moldura, o caminho escolhido para, longe de dar termos finais à questão, pretende suscitar o aprofundamento do debate
acerca de uma temática que se reputa fundamental para a evolução
do sistema punitivo pátrio, qual seja: como modernizar um processo
penal burocratizado, ineficiente e moroso?
Com esse sentir, a hipótese aqui defendida contempla o entendimento de que de que – além do processo judicial clássico-conflitivo com o seu iter instrutório –, há outras formas de respostas aos
conflitos sociais que podem ser implementadas e que, com ganhos
efetivos, permitem modernizar o sistema punitivo pátrio, cuja força
intimidatória encontra-se banalizada.
Firme nesse propósito, é mister aduzir que – para além se distanciar de qualquer pretensão professoral3 – há um caminho metodológico percorrido cujo objetivo reside em transformar a realidade
visível com o auxílio da racionalidade dialética4 e da racionalidade crítica5, assumindo, pois, uma posição teórico-metodológica que entende
ser objeto do Direito o fenômeno jurídico historicamente realizado.
3

Sobre a temática conferir Bourdieu (2005, p. 18-20).

4

“(...) racionalismo dialético é um racionalismo renovado, fecundo, que rompe com as explicações
metafísicas tanto do apriorismo cartesiano como do empirismo baconiano. Não separando o sujeito do objeto, a dialética busca compreender o processo cognitivo no interior dele mesmo, e não
fora dele ou sobre ele, como o fazem as explicações metafísicas tradicionais” (MARQUES NETO,
2001, p. 24).

5

O conceito de racionalidade crítica adotado vai ao encontro do entendimento de que, na atualidade,
o sentido de disciplina e de progresso também atingiu a lógica da inércia do não questionamento
da realidade social. Assim, ausência do pensamento dialético provocou “a uniformização da função
intelectual, por força da qual se perfaz a dominação sobre os sentidos, a resignação do pensar à
produção da unanimidade, o que, por óbvio, implica em um empobrecimento tanto do pensar como
da experiência”. Trata-se, portanto, de mais uma das formas que denuncia a despreocupação de
fazer os indivíduos serem donos dos próprios pensamentos, é a negação da oportunidade dada
à sociedade de se transformar cada vez mais e direcionar seus esforços na direção da supressão
de qualquer forma de violência, pois a crescente banalização da violência leva a certos absurdos
sociais, “na qual a violência do sistema sobre os homens cresce a cada passo que os liberta da violência da natureza, denunciando como obsoleta a razão da sociedade tradicional” (HORKHEIMER,
1983, p. 24 e ss.).
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Ou seja, um fenômeno que se positiva no espaço e no tempo
e que, enquanto decorrência desse processo histórico, possui como
principal função atribuir valor e submeter a juízo crítico o conteúdo
regulativo do direito6.
Dito isso, por intermédio do procedimento jurídico-propositivo, entende-se que a técnica de pesquisa mais adequada para desenvolver e operacionalizar esta abordagem é o da pesquisa qualitativa
de cunho teórico, haja vista que será aprofundada a pesquisa pela
via exclusivamente bibliográfica. É dizer: pela análise eminentemente
conceitual centrada em um único tema, intenta-se rever teorias e
conceitos, com a incessante busca do novo, o que não impede, por
certo, o necessário estabelecimento de um diálogo interdisciplinar,
com contribuições da Ciência Política, da História e da Filosofia7.
Para tanto, inicia-se o texto apresentando o locus em que se
multiplica a racionalidade penal moderna e quais os obstáculos opostos para alcançar a racionalidade do poder de punir, demonstrando-se a necessidade de superá-los a fim de possibilitar a escorreita
atuação do sistema punitivo.
E, nesse desiderato, reitera-se a necessidade do estudo do controle social institucionalizado, sob a ótica do sistema penal, como
mecanismo fiel aos planos estatuídos pelo Estado, cujo binômio liberdade-segurança, amiúde, está na centralidade dos debates realizados.
Em seguida, no segundo tópico, estimula-se a reflexão sobre
os meios alternativos para solução de conflitos em âmbito criminal
como forma de incentivar um novo olhar sobre as possibilidades de
atuação do sistema punitivo, sempre fundado nas premissas do Estado Democrático de Direito e, igualmente, destinado a solucionar
– com celeridade, economia e consenso – a especificidade e multiplicidade das demandas que lhe são impostas diuturnamente.
6

Assim, Gustin e Dias (2002, p. 33).

7

Nessa perspectiva, cfr. Gustin e Dias (2015) e Minayo (2018).
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Alfim, sobrelevar-se-á a necessidade de fortalecer a sistemática dos negócios processuais e, igualmente, conferir-se-á destaque à
atuação do Ministério Público e ao Acordo de não persecução penal
como forma de lograr concretude na realização desse desiderato.
2. RACIONALIDADE DO PODER DE PUNIR

No atual momento de complexificação das sociedades8, o exercício de guerra entre liberdade e segurança se exaspera e a fenda
existente entre elas é potencializada por uma busca desenfreada por
mecanismos de proteção – sejam eles de efeito mediato ou imediato
o importante é sentir-se seguro!
Assim, a linha de trincheira por consecução de segurança assume uma preocupação obsessiva e febril ante a multiplicidade e
potencialidade dos riscos que a sociedade atual cria9.
Por essa via, transpassa-se da coexistência em nome da liberdade para a coexistência em nome da segurança e, isso se introduz,
no contexto contemporâneo, de forma bastante perceptível, em que
parte da população não convive diretamente com a violência, mas
sim com a sua intensa e exaustiva divulgação nos meios de comunicação, ampliando os seus efeitos e criando um significativo aumento
da consciência dos riscos e das violências que são ameaçadoras.

8

Para um maior aprofundamento acerca da sociedade do risco, Cfr. Beck (1998), Buergo (2001) e
Cavalcanti (2005).

9

Ao discorrer sobre o conceito de Sociedade do Risco – ou de Risco, para alguns autores – Fernandes (2001, p. 46) destaca ser merecedor de atenção o lado obscuro do desenfreado desenvolvimento da técnica, que traz a reboque, invariavelmente, a falácia do seu sistema de cálculo de
riscos, que originou, origina, e virá certamente a originar, consequências negativas, dentre as quais
aquelas que se direcionam para por em perigo a própria continuação da vida no planeta. Em igual
sentido, Guimarães e Rego (2008, p. 184) contribuem com a temática advertindo que a expressão
sociedade do risco representa uma reviravolta da ideia de risco tradicionalmente moldado sob os
alentos de total controle da Modernidade, vez que, os riscos que se podiam calcular na esteira
daquele contexto, tornaram-se incalculáveis e imprevisíveis na sociedade dos riscos contemporâneos.
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Todo esse contexto leva, de forma avassaladora, à indeterminação do futuro que, por sua vez, conduz à incerteza caracterizada,
principalmente, por se constituir como um perigoso fator de insegurança que conta, na esfera política, com a emocionalização e a moralização do discurso público10.
A violência, concretude da insegurança, então, passa a apresentar uma natureza subjetiva, passa a ser também um sentimento.
E o sentimento de estar exposto, fragilizado, expressa uma subjetividade que é resultado da violência real, mesmo quando esta insegurança objetivamente não existe. Vive-se sob a sensação subjetiva do
medo11! E, dessa forma, o indivíduo passa a se sentir mais exposto
aos perigos do que efetivamente está sob o risco de sofrer alguma
violência12.
À radiografia do que expendido intersecciona-se ao controle
social no afã de promover estabilidade a um corpo social cada vez
mais dinâmico e antagônico em seus interesses e expectativas, cujo
âmbito de resolutividade enreda dois caminhos13.
10 Indubitavelmente a mídia exerce inúmeras funções dentro do corpo social e, por óbvio, são bem
mais complexas e sutis em seus desideratos que a mera função comunicativa. Nessa linha de pensamento, cfr. Silva (2004, p. 89 e ss.). Cfr., também, Batista (2002, p. 271), que, de forma perspicaz,
observa que, para além da função comunicativa, a incerteza, a insegurança e o medo do outro que
está ao derredor são sementes plantadas pelos meios de comunicação social e pelos titulares de
cargos políticos, em função de interesses escusos que alavancam uma série de crenças e encobrem
um silêncio sorridente sobre as informações que as desmintam. Para maior aprofundamento no
tema, Cfr. Fernandes (2001) e Guimarães (2010).
11 Para que a abordagem acerca da subjetivação do medo seja a mais adequada possível é preciso não olvidar que, além de artificiosamente arquitetada, esta sofre influxos diferenciados à
compreensão e enfrentamento dos fenômenos desviantes causadores de temor social. Assim, a
criminologia, enquanto ciência obstinada em compreender as causas ensejadoras da conduta delitiva, pode ofertar soluções distintas para a contenção de cada tipo de delinquente. Desta forma,
segundo observa Garland (2002, p. 86), a criminologia oficial – cada vez mais dualista, polarizada e
ambivalente – pode ser dividida em “criminologia de si” e “criminologia do outro”. Assim, enquanto
a primeira é invocada para trivializar o crime, moderar os medos desproporcionais e promover a
ação preventiva, a segunda tende a demonizar o criminoso, estimulando os medos e as hostilidades populares defendendo intransigentemente a ideia, segundo a qual, o Estado deve punir mais.
12 Assim, Dornelles (2002, p. 123 e ss.). Acerca das tendências mundiais do poder punitivo, Cfr. Zaffaroni (2007).
13 Sobre a existência de controle em todas as sociedades organizadas, Cfr. Foucault (2003) e Garland
(1999).
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O primeiro realizado, de forma difusa, pela moralidade coletiva
defendida pelo próprio corpo social e o segundo efetivado institucionalmente pelo Estado14.
Isso significa, em todo caso, que diante de qualquer situação
conflituosa a solução pela via institucionalizada pelo Estado é somente uma das possíveis15.
Ocorre que, primordialmente, a via eleita é a institucionalizada
através do sistema punitivo, o que, de fato, conduz a um inquestionável
efeito negativo que consiste na exclusão das outras soluções possíveis.
Nesse caminhar, tão certo quanto o fato de que o sistema penal
é parte do controle social – que resulta institucionalizado em forma
punitiva e com discurso punitivo –, é o fato de que o direito penal
ocupa somente um lugar limitado dentro deste sistema, sendo indispensável manter a racionalidade acerca do dimensionamento de seu
campo de controle, a fim de que enganos onipotentes não produzam
efeitos paradoxais16.
14 Acerca da diferenciação entre o controle social formal e o controle social informal, Guimarães
(2013) pondera que controle social informal é subliminar e ocorre de cidadão para cidadão, sendo
pautado na história de cada povo, nos seus costumes e tradições, sem a interferência cogente do
Estado. Assim realiza-se pela família, pela comunidade, pela religião, pela escola, pelas empresas,
dentre outras instituições não necessariamente pertencentes ou ligadas a organismos oficiais. De
outro lado, o controle social formal é exercido, ou deveria ser, exclusivamente pelo Estado, pelas
mãos das instituições a quem preliminarmente é atribuída tal competência por força de lei. Assim
sendo, é por necessidade de tal tipo de interferência no âmbito do controle social que surge o
Direito Penal.
15 Ainda sobre a temática do controle social informal, Viana (2002, p. 171-172) apregoa que este pode
constituir excelente barreira à prevenção do comportamento desviante, seja porque atua, em regra,
de modo preventivo, seja porque é capaz de impactar sobre a estruturação do controle interno do
indivíduo, daí ser extraordinário o papel que a família, a escola e a educação, por exemplo, podem
desempenhar no controle da criminalidade. Entretanto, o autor referenciado adverte que o controle
formal sem o informal teria, quando muito, um efeito medíocre; e o controle informal sem as instâncias formais poderia tornar-se estéril, razão pela qual aduz ser possível falar em justaposição dos
controles, afinal – ao menos no plano das hipóteses – o controle social formal somente entrará em
ação quando o informal falhar.
16 Se é certo que há justaposição entre o controle social informal e o controle social formal – e, igualmente, que há uma relação de subsidiariedade entre este controle social e aquele –, não menos
certo é o fato de que, em conformidade com Muñoz Conde (2012, p. 25-26, tradução livre), dentro
do controle social a norma penal e todo o sistema jurídico-penal ocupam apenas um lugar secundário, puramente confirmador e assegurador de outras instancias muito mais sutis e eficazes. Desta
feita, para o autor citado, a norma penal não cria novos valores, tampouco constitui um sistema
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E se diz isso, sobretudo, porque, nos tempos presentes – conquanto o discurso do Direito Penal de intervenção mínima seja uma
voz retumbante –, inexiste correspondência deste discurso com a
prática legislativa, cujo principal expediente para equacionar os conflitos sociais é o emprego da via penal.
Descriminalização, despenalização e diversificação17 são conceitos em desuso e a palavra de ordem é criminalizar, ainda que a
feição punitiva tenha uma finalidade puramente simbólica18.
Requer-se, pois, uma onda renovatória, uma contramarcha da
tendência criminalizadora, a qual vá ao encontro de uma racionalidade do poder de punir que seja capaz de propor uma forma distinta de
gerir conflitos, vez que a irracionalidade do sistema penal é inerente
ao seu próprio funcionamento, à sua lógica19.
Com esse sentir, para que seja possível repensar a intervenção
penal hodierna, mister abrir um parêntesis para aclarar uma característica básica da racionalidade penal moderna, qual seja: as teorias
convencionais da pena (retributivas e preventivas20) que são sustentadas e valorizadas pelo sistema de direito criminal constituem um
obstáculo cognitivo à reconstrução/inovação das estruturas e processos do direito criminal, ao mesmo tempo em que não dão apoio
suficiente às sanções não carcerárias ou outras sanções que não visem
à imposição de um sofrimento ao culpável21.
autônomo de motivação do comportamento humano em sociedade. De forma que, entende ser inimaginável um direito penal completamente desconectado das demais instâncias de controle social,
razão pela qual afirma que o direito penal não é mais que a parte visível – a mais tétrica e terrível,
quiçá – do iceberg que representa os diversos mecanismos de controle do indivíduo na sociedade
– conquanto não seja o único, nem o mais importante.

17 É importante deixar expresso que, embora os autores defendam a evitação penal, para fins dessa
abordagem, discorrer-se-á, em um contexto de racionalidade do poder punitivo, sobre os meios
alternativos para solução de conflitos no âmbito criminal, dando-se ênfase à diversificação penal
propiciada pelo acordo de não persecução penal.
18 Assim, Zaffaroni (2007, p. 17). Sobre as leis penais simbólicas e sua incompatibilidade com a proteção de bens jurídicos, Cfr. Roxin (2006), que afirma serem ineficazes tais tipos de normas, se configurando, outrossim, como uma intervenção excessiva na liberdade dos cidadãos.
19 Para maior aprofundamento, Cfr. Zaffaroni (1991).
20 Para maior aprofundamento, Cfr. Guimarães (2007).
21 Assim, Pires (2020)
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Assim sendo, quer-se dizer que a racionalidade penal moderna
representa um obstáculo epistemológico (ou cognitivo), já que os
hábitos profissionais ou as ideias que o sistema social julga apropriados, bons ou interessantes, impedem a adoção, a generalização e o
estabelecimento à longo termo de novos hábitos ou ideias melhores,
estruturas e práticas dentro do sistema penal22.
Desta feita, em esforço de síntese, os quatro principais componentes da racionalidade penal moderna contemplam: 1) direito de
punir definido como obrigação de punir e crítica do perdão; 2) valorização das penas aflitivas ou de exclusão social; 3) supervalorização
da pena privativa de liberdade (prisão como pena de referência); e,
4) a desvalorização das sanções alternativas23.
Ocorre que, com essa moldura enunciativa da racionalidade
penal moderna, o sistema punitivo contemporâneo conforma uma
identidade que não lhe permite ir além da pena aflitiva, além do sofrimento do ofensor e do discurso sabidamente inócuo, fatos esses
que fazem recair sobre si, como decorrência lógica de sua aplicação
desmensurada, os adjetivos de simbólico, seletivo e estigmatizante.
É preciso um contraponto, um horizonte que ofereça como resposta ao conflito social soluções distintas, soluções que se distanciem
da lógica punitiva do sistema de justiça criminal hodierno, porquanto
a lógica em exercício enfraquece a força intimidatória que este possui.
22 Assim, Pires (2020). Intrinsicamente ligados às condições psicológicas para o progresso da ciência,
e internos ao próprio ato de conhecer, os obstáculos epistemológicos ganham vivacidade diante de
um saber mal estabelecido, pois diante do real, aquilo que se crê saber com clareza ofusca o que
se deveria saber. Assim, os obstáculos epistemológicos são uma espécie de contrapensamento que
pode surgir no momento da constituição do conhecimento ou numa fase posterior. São uma forma
de resistência do próprio pensamento ao pensamento. É dizer: o pensamento não progride senão
por suas próprias reorganizações (RODRIGUES e GRUBBA, 2012, p. 318 e ss.). Dito isso, o obstáculo
epistemológico aparece sempre que uma organização do pensamento existente – já científico ou
não – se encontra em perigo (LECOURT, 1980, p. 26). Para maior aprofundamento sobre obstáculos
epistemológicos, Cfr. Barchelard (1996). Sobre obstáculos epistemológicos na Ciência do Direito,
Cfr. Miaille (1979).
23 Assim, Garcia (2013). Para o referido autor, a teoria da racionalidade penal moderna põe, portanto,
em evidência os obstáculos ligados a uma possível reforma institucional do direito criminal moderno e suas práticas, em particular à recorrente crítica da prisão. Integra esse quadro a existência de
uma enorme dificuldade para legitimar, generalizar e estabilizar sanções que não visem intencionalmente a inflição de um sofrimento ao infrator e à diminuição do recurso ao encarceramento.
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Há, portanto, uma luta a ser travada. De um lado, a ruptura
com a tradição arraigada na racionalidade penal moderna. De outro,
a vigilância perene para que as poucas soluções distintas da sobredita
racionalidade não sejam colonizadas por práticas enraizadas no sistema de justiça penal, cujos procedimentos e sujeitos, amiúde, repetem
a lógica vigente de forma irrefletida.
A tarefa é árdua e exige alocação da temática a partir da perspectiva do Direito Constitucional Penal e, logicamente, da ideia de
Constituição Penal, mormente na posição que defende ser o Direito
Penal o instrumento que tem como objeto específico a defesa do
âmago do Direito24.
Firme em esse sentir, cumpre sobrelevar que a definição de
racionalidade penal aqui adotada se apoia em um pragmatismo constitucionalizado, ou seja, na comparação entre o que é postulado pelos
anseios individuais e coletivos, em sede de controle social por busca
de segurança, com as respostas do legislador a tais anseios e com o
crivo constitucional que devem sofrer tais medidas, como pressuposto para implementação das mesmas25.
Assim sendo, é consequência do exposto o estímulo ao respeito
à dignidade humana em seus princípios de intervenção, funcionamento e, sobretudo, aplicação e execução das sanções penais26.
Com isso, vislumbra-se a criação de um espaço de convívio
social em que o exercício de direitos não ceda às expectativas criadas
pelo sistema punitivo, enquanto fonte resolutiva de problemas políticos e sociais não equacionados por outras esferas de controle social
ou mesmo ante a própria ausência de políticas destinadas a garantir
prestações públicas essenciais à população.
Desta maneira, o problema que encerra este tópico perpassa
pela forma a ser alcançada para solucionar estas exigências e, igual24 Assim, Palma (2006, p. 122 e ss.).
25 Assim, Guimarães (2019, p. 39).
26 Acerca da função da pena em um Estado Social e Democrático de Direito, Cfr. Carvalho (2005).
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mente, lograr materialidade e concreção republicanas e democráticas
indispensáveis na tarefa prática de resolução dos conflitos sociais
contemporâneos.
3. MEIOS ALTERNATIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONFLITOS NO
ÂMBITO CRIMINAL27

Ciente da necessidade de suplantar a racionalidade penal moderna e, igualmente, transpor os obstáculos que diuturnamente são
impostos aos meios alternativos para solução de conflitos no âmbito criminal – como forma de reduzir o encarceramento massivo e,
sobretudo, devolver a força intimidatória ao sistema punitivo –, é
importante ter em conta que as soluções processuais negociadas28
decorrem tanto do fluxo interno de demanda punitiva29 quanto da
influência internacional, seja através da legislação que impõe a observância dessa tendência, seja através das construções dogmáticas que
inspiram e norteiam o sistema punitivo nacional3031.

27 Para correta abordagem da temática é fundamental ater-se à textualidade do art. 98, I, da Constituição Federal de 1988, cujo texto regulamenta a existência de soluções negociadas no âmbito
processual penal.
28 O negócio processual penal pode ser conceituado, de forma ampla, como um acordo entre acusação e defesa, com concessões mútuas de direitos penais e processuais, possibilitando uma solução
antecipada para o conflito. Sem prejuízo de outras variantes, o negócio processual penal está presente tanto nas soluções despenalizadoras (transação e suspensão condicional do processo), como
na colaboração, quando o investigado ou o acusado ou o sentenciado confessa e aponta outros
fatos e autores, recebendo pena menor (colaboração premiada), como na antecipação de pena,
quando o investigado ou o acusado declara a sua culpa e recebe uma pena menor (barganha),
evitando, em tese, o caminho longo do processo criminal (SUXBERGER; GOMES FILHO, 2016, p. 384).
29 Fatores como o crescimento das taxas de criminalidade, custos elevados, aumento da carga de
trabalho e demora na prestação jurisdicional – em grande medida relacionados aos procedimentos
inerentes ao devido processo legal – têm corroborado com a tendência pela busca de soluções que
priorizem valores como eficiência, celeridade e economia processual (NARDELLI, 2014).
30 Assim, Suxberger (2015).
31 A título ilustrativo, constitui exemplo de influência internacional em termos de soluções processuais
negociadas: 1) A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado e Transnacional (Convenção de Palermo), ratificada no Brasil por meio do Decreto n. 5.015 de 2004, prevê nas alíneas “a”
e “b” do § 1.º do art. 26 a figura da colaboração premiada; 2) A Convenção das Nações Unidas contra
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Assim, não sendo regra no ordenamento jurídico pátrio, e
tampouco pertencendo ao modelo jurídico penal do civil law, os
instrumentos de justiça negocial despontam no cenário processual
penal com maior incidência, desde o século XIX, nos modelos do
common law32.
No cenário nacional, em que reina certa desconfiança acerca
dos instrumentos de justiça negocial, embora tenham sido realizadas
diversas reformas, sobressai que as balizas do processo penal brasileiro ainda refletem a defasagem da excessiva burocratização e dos inúmeros resquícios de um modelo inquisitorial, cujo caráter publicista33
reforça a impossibilidade de exercício da autonomia da vontade.
Nessa senda, ecoa no seio social o brado segundo o qual “o
processo não é coisa das partes, mas sim um instrumento público
através do qual o Estado presta a sua jurisdição”, estando, pois, o
interesse público fora do alcance do poder dispositivo da acusação e
da defesa, porquanto é o princípio da legalidade que rege a tradição
grega e romana relegada à legislação pátria34.
Não obstante isso, é cediço o esforço hercúleo encetado diuturnamente para incorporar e consolidar na sistemática processual penal
pátria mecanismos de justiça negociada, dentre os quais podem ser
exemplificados os seguintes: 1) possibilidade de querelante e querelado se reconciliarem, em audiência destinada para tal fim35; 2) acordo
a Corrupção (Convenção de Mérida), do ano de 2003, ratificada no Brasil pelo Decreto n. 5.687 de
2006, estabelece, no art. 37, §§ 1.º a 3.º, a colaboração premiada como instrumento a ser utilizado
no enfrentamento da criminalidade.
32 Segundo Ismael, Ribeiro e Aguiar (2017) a Lei n. 9.099/95 foi o primeiro instrumento normativo na
direção da aceitação no ordenamento jurídico brasileiro, de tradição romano-germânica (civil law),
da possibilidade de mitigação da ação penal, a partir da efetivação de verdadeiros negócios jurídicos. Para maior aprofundamento acerca da temática, Cfr. Cabon (2014).
33 Segundo Grego (2015, p. 59), “a concepção publicista do processo relegou a segundo plano a reflexão sobre os limites da autonomia da vontade das partes a respeito da multiplicidade de questões
que podem ser suscitadas no processo ou, simplesmente, a considerá-la sempre dependente da
aprovação ou homologação do juiz, vigilante guardião dos fins sociais e do interesse público a serem atingidos e preponderantemente tutelados”.
34 Assim, Jardim e Amorim (2016, p. 593).
35 Previsão contida nos arts. 521 e 522 do Código de Processo Penal.
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de não persecução penal; 3) conciliação com composição civil de danos36; 3) transação penal37; 4) suspensão condicional do processo38;
5) delação ou colaboração premiada; e, 6) acordo de leniência3940.
Em comum, não só o desiderato da resolução célere do conflito
social; mas, também, a gama de argumentos, positivos e negativos,
que gravitam em torno dos meios alternativos para solução de conflitos no âmbito criminal.
A favor e contrários ao implemento destes, o campo argumentativo é fecundo para discussões e ganha densidade a partir do momento em que são confrontados com princípios penais e as garantias
processuais.
A crítica, amiúde, se dirige a possíveis violações aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, bem como às premissas do processo penal democrático, o qual tem sido vislumbrado por muitos
como instrumento para satisfazer um discurso eficientista41.
Desta feita, diz-se que promotores teriam interesse em aumentar as taxas de condenação, defensores públicos – em razão da sobre36 Previsão contida nos artigos 72 a 74 da Lei nº. 9.099 de 1995.
37 Previsão contida no art. 76 da Lei nº. 9.099/95.
38 Previsão contida no art. 89 da Lei nº. 9.099/95.
39 Não há consenso doutrinário acerca das expressões delação premiada e colaboração premiada,
embora aqui sejam utilizadas como sinônimas. Segundo Lima (2015), a delação é mais ampla que a
colaboração, esta é espécie daquela. Contudo, se o imputado, durante o processo, assume a culpa
e fornece informações sobre a localização do produto do crime, pode-se falar em colaboração, ou
seja, é tido, nesse caso, como mero colaborador. De outro modo, se, além de confessar, também,
delata outras pessoas, pode-se falar em delação premiada ou em chamamento do corréu. Ao revés,
se o acusado nega a autoria e imputa o fato a um terceiro, há apenas um testemunho. Por sua
vez, Aras (2013) aduz existir quatro espécies de colaboração premiada: a) delação premiada (chamamento do corréu): confessa o envolvimento no crime e aponta outras pessoas; b) colaboração
para libertação: o colaborador aponta o local em que se encontra a vítima sequestrada, facilitando
sua libertação (v.g. art.159 §4º do CP); c) colaboração para localização e recuperação de ativos: o
colaborador apresenta informações para a localização do produto ou proveito do crime e de bens
eventualmente submetidos a esquemas de lavagem de capitais; d) colaboração preventiva: colaborador apresenta informações relevantes aos órgãos da persecução penal, de forma a impedir um
crime, ou interromper a continuidade ou permanência de condutas criminosas.
40 A delação premiada pode ser vislumbrada nas seguintes normativas pátrias: Código Penal (art. 159,
§ 4º), Lei nº 7.492/1986 (art. 25, § 2º), Lei nº 8.072/1990 (art. 8º, parágrafo único), Lei nº 9.613/1998
(art.1º, § 5º), Lei nº 9.807/1999 (art. 13), Lei nº. 11.343/2006 (art. 41), Lei n. 12.850/2013 (arts. 4º a 7º).
41 Assim, Vasconcellos (2015, p. 125-127).
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carga de trabalho – teriam interesse nos acordos com a possibilidade
de solução rápida, ao tempo que os magistrados – pressionados pelo
volume de processos para decidir – teriam interesse na possibilidade
de redução do número de casos que chegariam à fase final do processo, de forma que somente réus abastados, cujos recursos permitem
contratar bons advogados, teriam interesse no processo42.
Em resumo, argumenta-se que os meios alternativos para solução de conflitos no âmbito criminal concederiam atestado tácito
de deficiência do Estado na persecução dos delitos, incentivariam
incriminações ilegítimas para obter os benefícios legais ofertados,
desequilibrariam a balança entre os autores processuais e, ainda, redundariam em mercantilização processual43.
Noutro giro, há quem defenda que – considerando-se o aspecto
gerencial – os meios alternativos para solução de conflitos no âmbito
criminal permitem reduzir os custos financeiros do aparato estatal de
justiça criminal e, ainda, ensejam a diminuição do número de processos não movimentados pelo Poder Judiciário44.
Demais disso, não se pode olvidar que, diante da criminalidade
complexa, os meios alternativos para solução de conflitos no âmbito
42 Assim, Coelho Filho (2016).
43 Assim, Vasconcellos (2015, p. 143-145). Importante referenciar que a influência de métodos econômicos na política criminal é classificada por como uma mudança do templo para o mercado, como
tendência do direito como um todo, verbis: “[...] não me hesitarei em qualificar, como também o fez
o já mencionado Tribunal Supremo da Áustria, a introdução do acordo na Alemanha como um gigantesco crime coletivo de torsão do direito [...] Testarei aqui essa hipótese, descrevendo, por meio
de metáfora do templo, essa evolução de um direito que, em sua origem, tinha um fundamento
religioso, e que se transforma em um direito fundado em uma mera negociação, o que expresso
através da metáfora do mercado. Suspeito que o acordo represente a expansão desse novo modelo
de direito ao último ramo do direito que, por assim dizer, ainda se encontra quase no templo, qual
seja, o direito penal” (SCHÜNEMANN, 2013, p. 309).
44 Assim, Ma (2011, p. 198-199). No mesmo sentido, vários autores concordam com os benefícios
que podem advir do implemento dos meios alternativos para solução de conflitos no âmbito criminal, dentre os quais citam-se: 1) a “redução do número de processos penais, aumentando a celeridade na obtenção da prestação jurisdicional” (OLIVÉ, 2018, p. 06); 2) a “condução a maior eficácia
e celeridade nos processos criminais e o desafogamento do judiciário” (MOREIRA, 2014, p.11); e,
3) a “economia nos gastos públicos e no tempo despendido para o julgamento do acusado, com
significativos ganhos para o Estado, sociedade e também para os acusados” (GORDILHO, 2009,
p.68).
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criminal exercem relevante papel de instrumento de efetividade da
resposta penal45.
Assim sendo, embora o rol de vantagens apresentado pela doutrina especializada seja bastante extenso, é possível referenciar três
fatores que se destacam positivamente para sustentar o implemento
dos meios alternativos para solução de conflitos no âmbito criminal,
quais sejam: 1) a celeridade processual46; 2) a economicidade47; e, 3)
a resolução consensual do conflito social48.
Por todo o exposto, entende-se perfeitamente possível compatibilizar os princípios penais e processuais constitucionais com os
meios alternativos para solução de conflitos no âmbito criminal, sendo, pois, fundamental, sobrelevar que isso não implica abrir mão dos
valores penais e processuais sedimentados pelo direito penal de cariz
liberal.
Com isso, quer-se dizer, portanto, que os meios alternativos
para solução de conflitos no âmbito criminal podem integrar uma
moldura de processo penal dotada de controle de eventuais excessos
e convergente com as balizas constitucionais da intervenção penal
do Estado.
45 Exemplificativamente, tem-se a resposta penal para os crimes perpetrados por organizações criminosas, em sede de direito penal econômico, bem como para recuperar ativos oriundos de corrupção e lavagem de dinheiro, ou, ainda, no âmbito do tráfico de drogas, o negócio processual é
fundamental para desmontar as estruturas criminosas organizadas.
46 Para Lopes Júnior (2016), é fundamental manter o equilíbrio entre as medidas que visam acelerar o
processo – e que podem ser benéficas ao atacarem o problema da morosidade judicial –, mas que,
sob esse pretexto, podem levar a perigosas supressões de garantias fundamentais do acusado.
47 Olivé (2018, p. 06) argumenta que “os institutos que visam à solução negociada favorecem a economia processual, melhorando o funcionamento da Justiça e contribuindo para uma enorme economia de recursos econômicos ao Estado”.
48 Segundo Veloso (2003), as soluções consensuais no âmbito criminal trazem vantagens não apenas
sob o aspecto da celeridade e eficácia processual, mas também representam um ideal de convivência
humana baseada no consenso, conquanto haja dificuldades para alcançá-lo. Em sentido contrário,
Oliveira (2015, p. 79): “Ao contrário do que sustenta parte da doutrina, a proposta de consenso não
possui ligação com o princípio da oportunidade ou com o princípio da celeridade, uma vez que, por
definição não faculta às partes transigirem sobre a acusação – apenas modifica a maneira de interagirem- e também não cria mecanismos voltados a acelerar o processo penal em detrimento de garantias fundamentais dos cidadãos, sendo certo que a rapidez na solução do conflito é apenas uma
consequência quase sempre atrelada à adoção de um processo orientado pela relação processual”.
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Não seria outra a constatação a ser alcançada, vez que, conquanto morosa, é hialina a movimentação do sistema punitivo em
incorporar institutos negociais ao ordenamento jurídico pátrio, seguindo-se, pois, uma tendência igualmente realizada pela codificação
processual civil49.
Assim, em um ambiente em que o ius puniendi encontra-se
profundamente desgastado por promessas irrealizáveis, os meios alternativos para solução de conflitos no âmbito criminal apresentam-se como um mecanismo de socorro da política criminal estatal, os
quais devem ser utilizados com pragmaticidade suficiente para serem
implementados sem desbordar dos valores e princípios que norteiam
o Estado Democrático de Direito.
Firme nesse propósito, acredita-se possível a convivência harmônica entre o direito penal democrático e os meios alternativos
para solução de conflitos no âmbito criminal, sendo esta, inclusive,
uma das maneiras de se revigorar a força cogente do sistema punitivo, pois, à medida que houver redução das punições a um núcleo
restrito de comportamentos carecedores dela, o vigor da pena privativa de liberdade destinar-se-á somente àquilo que for essencial ao
Estado Democrático de Direito e aos valores eleitos pela sociedade
que o compõe.
4. O MINISTÉRIO PÚBLICO E O ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL

Conforme dito anteriormente, existe uma cultura punitiva que
se encontra enraizada na sociedade, que dificulta o surgimento de
outras análises do direito penal e engessa a maneira de pensar o sistema penal, tendo-o como vinculado à pena privativa de liberdade50.

49 Para maior aprofundamento, Cfr. Barbosa Moreira (2016).
50 Assim, Pires (2004, p. 39-60).
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Indubitavelmente, essa cultura dificulta o implemento de soluções alternativas que corroborem para a diminuição do protagonismo da pena de prisão, além, é claro, de dificultar a concretização de
mecanismos legais contrários à expansão penal e se incorporar ao
modo de pensar predominante na sociedade contemporânea.
Assim, paradoxalmente, a sociedade contemporânea defende o
direito à liberdade através da restrição desta, ofertando como garante
desse direito uma maior intervenção do poder punitivo nos âmbitos
mais tradicionais, um incremento no catálogo de restrição de direitos
e garantias fundamentais51.
Nesse caminhar, tão certo quanto os efeitos deletérios decorrentes do fenômeno da expansão do direito penal, é o fato de que a
fluidez com que a sociedade moderna se inter-relaciona parece não
conferir espaço a um processo penal burocrático, ineficiente e repleto
de atos desnecessários, como instrumento de combate à criminalidade hodierna.
Dessa maneira, há, pois, uma via dialógica52 aberta ao consenso
e capaz de possibilitar a desburocratização do sistema penal através
da modificação da forma pela qual os sujeitos processuais se relacionam e, ainda, como instrumento para orientar as reformas processuais em busca do incremento de sanções diversas das privativas de
liberdade à sistemática processual vigente53.
Não resta dúvida de que este é um caminho para a retomada da
discussão acerca da modernização do direito processual penal contemporâneo e, igualmente, acerca da diversificação penal, sem, contudo, prescindir de todas as garantias constitucionais já formalizadas.
51 Para Donna (2008), o crescimento da tutela penal provoca restrição de garantias processuais e
penais e dilui o princípio da legalidade penal, de forma que, em praticamente todos os países conhecidos, nos últimos anos, tem ocorrido um incremento exponencial no número de delitos, com
novos tipos penais, novas leis especiais, um forte agravamento das penas e uma forte restrição às
garantias materiais e processuais dos cidadãos, com uma diluição do princípio da legalidade. Para
maior aprofundamento, Cfr. Nuñez Castaño (2008).
52 Sobre o agir comunicativo, Cfr. Habermas (1989).
53 Assim, Oliveira (2015).
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Nesse cenário, ganha protagonismo no modelo de justiça penal
negociada – e, sobretudo, através da diversificação penal encetada por
intermédio do acordo de não persecução penal – o Ministério Público.
E isso ocorre, evidentemente, porque no citado modelo há uma
multiplicação de atos jurídicos realizados no âmbito do Ministério
Público. Reuniões, tratativas e acordos formalizados comporão uma
rotina de atuação que já contempla a missão constitucional de enfrentar a violência criminal por intermédio da titularidade da ação
penal pública.
Assim, corrobora com o sobredito a certeza de que o perfil
constitucional conferido à instituição ministerial54, dia-dia, ganha o
prestígio e a confiança da sociedade, desempenhando, induvidosamente, papel fundamental no sistema de justiça.
Firme em esse sentir, o espaço para atuação resolutiva55 do
Parquet encontra campo fértil diante do modelo de justiça penal negociada, aqui especificamente abordado através do acordo de não
persecução penal.
Não se trata, pois, de adoção de uma postura tradicional, clássica. Ao revés, trata-se de postura que demanda a compreensão de
54 Neste contexto, verifica-se que a Instituição Ministerial ganhou relevo de agente imprescindível ao
novo modelo constitucional, incumbido-lhe a garantia de paz social, a partir de uma atuação que ultrapasse a clássica repressão penal (GUIMARÃES, 2004). A função Ministerial, em verdade, estende-se para a defesa dos interesses sociais, incumbo-lhe velar pelas liberdades públicas constitucionais;
pelos direitos individuais; pelos direitos coletivos e mesmo pela própria garantia do contraditório no
processo penal (MAZZILLI, 1991).
55 Tem-se que o papel constitucional do Ministério Público passou a ser composto por duas formas
de atuação: o demandista, que classicamente atua com a proposição de ações judiciais junto ao
Poder Judiciário, e o resolutivo, com seu raio de ação voltado para o âmbito extrajudicial, mediante
integração social e solução dos conflitos, principalmente na esfera coletiva (GOULART,1998). No
Ministério Público resolutivo emerge uma nova perspectiva de trabalho, mediante o desempenho
de um papel proativo, focado nas soluções fora do contexto judicial, atuando em conjunto com a
comunidade sobre conflitos e diferenças embrionárias, de forma a alcançar o deslinde antes que
os fatos atinjam um patamar irremediavelmente conflituoso, direcionando-se, preferencialmente,
a medidas preventivas e utilizando-se, para isso, do seu poder de articulação social e institucional
(RODRIGUES, 2015). Assim, ganha importância estratégica a utilização de medidas e/ou instrumentos extrajudiciais pelo membro do Ministério Público, a exemplo das audiências públicas, reuniões
comunitárias, campanhas educativas, atendimento orientador, acordos, termos de ajustamento de
conduta, inquéritos civis, dentre outros (LEMGRUBER, 2016).
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que os sistemas penais dos Estados Democráticos de Direito caminham
para modelos de consenso, nos quais o Estado abre mão de parcela do
ius puniendi e incorpora institutos negociais ao ordenamento jurídico56.
Contudo, veja-se que o acordo de não persecução penal tem
moldura bem delimitada e se destina a proporcionar celeridade na
resolução dos casos menos graves, priorizando os recursos financeiros e humanos do Ministério Público e do Poder Judiciário para
processamento e julgamento dos casos mais graves e minorando os
efeitos deletérios de uma sentença penal condenatória aos acusados
em geral, que teriam mais uma chance de evitar uma condenação judicial, reduzindo os efeitos sociais prejudiciais da pena e desafogando
os estabelecimentos prisionais57.
Demais disso, é hialino o advento de outros ganhos ao exercício ministerial, tais como o aprimoramento e modernização das
investigações criminais, a superação do paradigma de investigação
cartorial, burocratizada e centralizada, o uso racional de recursos humanos e materiais na prestação jurisdicional e, ainda, a concretização
do princípio da razoável duração do processo.
Entrementes, este instrumento da justiça penal negocial não está
indene a críticas; e, embora sejam diversas, a opção pelas seguintes
deu-se em razão da proximidade ao exercício das funções ministeriais.
Assim sendo, de um lado se diz que há violação ao princípio
da obrigatoriedade da ação penal pública e, de outro, aduz-se que há
manifesta disparidade de armas entre as partes integrantes do acordo
de não persecução penal.
Firme em esse sentir, a crítica aponta para o fato de que o Ministério Público, como titular da ação penal pública, tem um poder56 Assim, Suxberger (2016, p. 392).
57 Nesse sentido a RESOLUÇÃO nº 181 do CNMP. Por oportuno, acerca da possibilidade da propositura
do Acordo de não persecução penal aos crimes hediondos, referencia-se que, embora a legislação
não o tenha vedado de forma expressa, há manifesta incompatibilidade, porquanto o referido instrumento processual não se afigura necessário e suficiente para reprovação e prevenção de crimes
com tal gravidade.
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-dever de exercê-la, não se reservando a nenhum juízo discricionário
sobre a conveniência e oportunidade da ação penal, tampouco lhe
sendo facultado dela dispor, uma vez que a tenha iniciado, modelo
esse que seria incompatível com o modelo negocial, baseado no princípio da oportunidade58.
Diante de tais críticas, é preciso esclarecer, de antemão, que
nem todas as figuras negocias existentes no ordenamento jurídico
brasileiro são efetivamente reprodução do plea bargain norte-americano59, cujo princípio da oportunidade é o standart60.
Dito isso, é fundamental expressar as diferenças basilares entre
a sistemática do acordo de não persecução penal e aquela advinda da
inspiração norte-americana, litteris: a) no acordo de não persecução
penal não há pena, enquanto que no plea bargain há efetivamente a
aplicação de uma sanção penal; b) o acordo de não persecução penal, uma vez descumprido, enseja o oferecimento da denúncia com
plena instrução processual para aplicação de pena, ao tempo que no
plea bargain não é necessária instrução, simplesmente executa-se a
pena61.
Assim, é possível aduzir que no acordo de não persecução penal não existe liberdade discricionária e pragmática para negociação
como no modelo norte-americano da plea bargain, já que os países
que acolhem o princípio da oportunidade não investigam a maioria
dos crimes praticados e se restringem àquele diminuto contingente
de condutas que o Estado considera importante reprovar62.
58 Assim, Pacelli e Fischer (2016) e Vasconcellos (2018).
59 Sobre a influência do plea bargain na legislação extrangeira, Cfr. Brandalise (2016).
60 O processo penal estadunidense é marcado pela disputa entre as partes, a elas cabendo a responsabilidade de produzir as provas que lhes sejam favoráveis (inclusive por meio de investigações
paralelas), competindo ao juiz assegurar o respeito às regras do jogo. Vigora o princípio da disponibilidade do processo e de seu objeto, de modo que é natural que as partes possam compor o
conflito pela via negocial, por acordo, quando considerem oportuno e conveniente. A atuação da
promotoria também é caracterizada por uma absoluta discricionariedade (ANDRADE, 2019, p. 120).
61 Assim, Cabral (2019, p. 32).
62 Assim, Ventinhas (2020).
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Ao revés, além de não ser esse o modelo adotado no Brasil, no
acordo de não persecução penal há, isto sim, pressupostos e condições legalmente estabelecidas. De forma que a decisão de oferecer
acordo ou acusar não resulta da mera conveniência do representante
ministerial ou, ainda, da necessidade de preencher quantitativos de
produtividade estabelecidos pela instituição.
Trata-se, portanto, de um juízo cujo resultado constitui o exercício ministerial em um dever, ou seja: o dever de acusar cessa através
da emergência do dever de oferecer o acordo de não persecução penal63. Assim, tal e qual a decisão de acusar, a oferta do acordo de não
persecução penal só pode ser fruto do princípio da legalidade64, em
um modelo “de legalidade aberta”, porque não depende de um juízo
de conveniência desvinculado da lei65.
É dizer: embora exista uma certa liberdade de apreciação pelo
representante ministerial, esta reside na faculdade de – verificados os
pressupostos legais para o não oferecimento da ação penal – ponderar se os propósitos que com ela se persegue prevalecem ou devem
ser preteridos66 em favor de outros ganhos admitidos pela política
criminal que implementou o acordo de não persecução penal, quais
sejam: a) celeridade na resolução dos casos menos graves; b) economicidade de recursos financeiros e humanos; d) evitar condenações
penais desnecessárias; e) reduzir os efeitos deletérios da pena privativa de liberdade; e, f) reduzir a população carcerária67.
63 Sobre a possibilidade de o legislador excepcionar o princípio da obrigatoriedade do exercício da
ação penal com outras formas de atuação importante citar o posicionamento de Jardim e Amorim
(2016, p. 193-195) para quem “o dever de exercitar a ação penal pública somente surge diante de
determinada situação fática, diante da presença de determinadas condições previstas pelo próprio
legislador”. (...) “se falta uma condição para o regular exercício da ação ou se a lei cria outro obstáculo intransponível, não haveria obrigatoriedade no sentido de o Ministério Público manifestar a
pretensão punitiva”.

64 Assim, Milhomem (2020, p. 425).
65 Assim, Caeiro (2002).
66 Assim, Milhomem (2020, p. 425).
67 Corroborando com o entendimento aqui defendido, Bem (2020, p. 533) entende que “a avaliação do
Parquet deve considerar o fim constitucional de redução de danos ao investigado e, assim, tratando-se de novo mecanismo de redução da estigmatização e dessocialização, se cumpridos os requisitos
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Com isso, entende-se que a liberdade de atuação do representante ministerial para propor o acordo de não persecução penal tem
parâmetros legais bem definidos, não cabendo o argumento de que o
princípio da oportunidade teria substituído o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública – isso, porque, quando muito, há que se
falar em discricionariedade regrada da ação penal pública68.
Concluído esse ponto sobre o princípio da obrigatoriedade
da ação penal pública, a outra crítica apontada pela doutrina acerca
da temática enfrentada consiste em asseverar que existe violação ao
princípio da paridade de armas, já que, entre acusação e defesa no
processo penal, seria estabelecida uma relação assimétrica.
Nessa senda, aqueles que sustêm tal posição afirmam que, ao exercer as funções de acusador e fiscalizador da lei, o Ministério Público
conta com prerrogativas assemelhadas às do juiz, o que evidencia sua
superioridade em relação à defesa69, e que, ademais, impera uma ótica
punitivista na justiça criminal70, cuja coercibilidade é proeminente.
Entretanto, um exame mais acurado é suficiente para constatar a improcedência do argumento, sobretudo porque é inegável
legais, sua proposição ao investigado deve ser cogente, até porque, se o objetivo é desafogar o
abarrotado sistema de justiça criminal, o próprio Ministério Público não deve se opor ofertando
denúncias desnecessárias”.
68 Jardim e Amorim (2016, p. 218), divergindo da doutrina majoritária, sustentam que a Lei nº 9.099/95
não mitigou o princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal pública condenatória, recusando a nomenclatura de princípio da discricionariedade regulada ou controlada, verbis: “Por outro
lado, estabelecemos uma premissa para compreensão do sistema interpretativo proposto: quando
o Ministério Público apresenta em um juízo a proposta de aplicação de pena não privativa da liberdade, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099/95, está ele exercendo a ação penal, pois deverá, ainda que
de maneira informal e oral – como a denúncia – fazer uma imputação ao autor do fato e pedir a
aplicação de uma pena, embora esta aplicação imediata fique na dependência do assentimento do
réu. Em outras palavras, o Promotor de Justiça terá de, oralmente como na denúncia, descrever e
atribuir ao autor do fato uma conduta típica, ilícita e culpável, individualizando-a no tempo (prescrição) e no espaço (competência de foro). Deverá, outrossim, a nível de tipicidade, demonstrar que
tal ação ou omissão caracteriza uma infração de menor potencial ofensivo (competência de juízo),
segundo definição legal (art. 61). Vale dizer, na proposta se encontra embutida uma acusação penal
(imputação mais pedido de aplicação de pena).
69 Assim, Lorenzoni (2016).
70 Assim, Lacerda (2019). Para maior aprofundamento acerca dos argumentos contrários aos acordos
realizados no âmbito de negociação penal, Cfr. Lopes Jr. (2019), Fillipo e Pascolatti Jr. (2019) e Rosa
(2013).
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que o investigado, devidamente assistido por advogado, pode ou não
concordar com os termos da proposta formulada pelo Ministério
Público e aderir à via tradicional de resolução de conflitos penais,
com o oferecimento da ação penal e a consequente instrução, debate
e julgamento em juízo.
Há, pois, não somente voluntariedade em aderir ao negócio
processual e possibilidade de recusa – caso os termos não sejam aceitos pela defesa –, mas, também, o imprescindível controle de legalidade na homologação judicial dos acordos de não persecução penal71.
Firme em esse sentir, desborda do razoável a ideia de primazia da confissão sobre o direito de defesa, vez que, conforme dito, a
assunção de culpa é voluntária e precedida de diálogo com a defesa
técnica para optar ou não por essa via72.
Assim, é de fundamental importância entender que a aceitação
do acordo de não persecução penal implica em exercício do direito
de defesa, ligado ao direito de liberdade, com faculdade e não obrigatoriedade73, devendo, portanto, ser, também, atrativo para a estratégia
do investigado.
Dito isso, corrobora com o sobredito o entendimento de que “o
processo penal é um jogo mediado pelo Estado Juiz” e que – uma vez
rompido ou antevisto o rompimento do estado de inocência, ou mesmo a impossibilidade de ruptura deste – é dado às partes negociarem,
em um verdadeiro “jogo de táticas processuais no decorrer do jogo
processual guiado por estratégia dos efeitos pretendidos (pena)”74.
Com isso quer-se dizer que não encontra terreno fértil a argumentação de que existe violação ao princípio da paridade de armas e,
por conseguinte, ao contraditória e à ampla defesa.
71 Em sentido contrário, Rakoff (2014) defende um modelo em que as negociações seriam conduzidas
por um juiz auxiliar, em vez de um Promotor de Justiça, a fim de mitigar a disparidade entre acusação e defesa e, igualmente, reduzir os poderes ministeriais nas negociações.
72 Assim, Suxberger (2016, p. 390)
73 Assim, Brandalise (2016, p. 183).
74 Assim, Rosa (2015, p. 45).
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Assim sendo, diante de tudo que já foi dito, não é demasia ratificar a compatibilidade dos princípios constitucionais e processuais
constitucionais com o acordo de não persecução penal, sendo certo
que a atuação ministerial sempre será conduzida pela finalidade de
atingir o interesse público – o que, por óbvio, não implica em abrir
mão dos modernos instrumentos de combate à criminalidade advindos do implemento da sistemática dos negócios processuais penais ao
ordenamento jurídico pátrio.
Alfim, sintetiza-se que a formulação do acordo de não persecução penal é instrumento processual destinado a otimizar o procedimento e, além de acelerar a prestação jurisdicional, proceder à entrega do direito mediato posto em disputa, não olvidando do imperioso
equilíbrio entre o imperativo da eficácia e a moldura principiológica
do Estado Democrático de Direito.
5. CONCLUSÃO

Conforme observado, diuturnamente, o direito penal é convocado para solucionar problemas políticos e sociais não equacionados
por outras esferas e, por essa razão, ganha multidirecionalidade, olvidando-se, contudo, que este ocupa somente um lugar limitado dentro
do sistema punitivo.
A síntese desse proceder redunda, amiúde, em um cabo de
guerra entre liberdade e a segurança que fortalece o ímpeto do poder
punitivo e que, por conseguinte, abre espaço para uma racionalidade
penal que tem como cartão de visitas a pena privativa de liberdade
como principal instrumento de atuação.
Desta forma, essa racionalidade penal moderna se maximiza
diuturnamente e obstaculiza o surgimento alternativas à banalização do poder punitivo à medida que considera desimportante outras
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formas punitivas e/ou outras formas de resolução da conflituosidade
social hodierna, constituindo-se em verdadeiro obstáculo epistemológico.
Assim sendo, os quatro principais componentes da racionalidade penal moderna podem ser resumidos da seguinte forma: 1) direito
de punir definido como obrigação de punir e crítica do perdão; 2)
valorização das penas aflitivas ou de exclusão social; 3) supervalorização da pena privativa de liberdade (prisão como pena de referência); e, 4) a desvalorização das sanções alternativas.
Desta feita, é inegável que, com essa moldura enunciativa da
racionalidade penal moderna, o sistema punitivo contemporâneo
conforma uma identidade que não lhe permite ir além da pena
aflitiva, além do sofrimento do ofensor e do discurso sabidamente
inócuo.
Dito isso, o contraponto que aqui se estabelece vai ao encontro de um horizonte que ofereça como resposta ao conflito social
soluções distintas, soluções que se distanciem da lógica punitiva do
sistema de justiça criminal hodierno, porquanto a lógica em exercício
enfraquece a força intimidatória que este possui.
Tenciona-se, pois, romper com a tradição arraigada na racionalidade penal moderna, a fim de que haja assunção de uma postura do
direito penal enquanto instrumento de defesa do âmago do direito,
sobejando àquilo que desborda o âmbito negocial e os meios alternativos para solução de conflitos criminais.
E, embora não ocioso, é importante que se diga que isso não
representará a extinção do modelo de processo penal clássico-conflitivo, acusatório e orientado pelo princípio da obrigatoriedade, já que
este sempre estará disponível para as hipóteses não contempladas
pelos negócios processuais.
Assim sendo, em sede de acordo de não persecução penal,
entende-se que este é a contramarcha da tendência criminalizadora
que faltava, porquanto é capaz de gerir os conflitos sociais menos
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graves de forma célere, desburocratizada e através do consenso entre
as partes processuais.
Nesse particular, sobreleva em importância a capacidade resolutiva do Ministério Público na propositura dos acordos de não
persecução penal, restando evidenciada a possibilidade de vantajosidade ao investigado em efetuar o acordo, enquanto exercício do
direito de defesa, ligada ao direito de liberdade, com faculdade e não
obrigatoriedade.
Por todo o exposto, é concludente que o acordo de não persecução penal se compatibiliza com os princípios penais, processuais
constitucionais, e, por óbvio, com aqueles que norteiam o Estado
Democrático de Direito, sendo plena a possibilidade de convivência
de um direito penal democrático com os modernos instrumentos de
combate à criminalidade.
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1. INTRODUÇÃO

Na mitologia grega existe a estória de Sísifo, que era considerado o homem mais astuto dentre os mortais, ele foi acusado de
enganar os deuses e condenado a um castigo eterno, levar uma gigantesca pedra montanha acima, porém sempre que estivesse próximo
do objetivo, o peso e o cansaço promovido pela fadiga faziam a pedra
rolasse montanha abaixo, fazendo com que Sísifo iniciasse toda sua
jornada do ponto inicial, em um castigo sem fim, tanto que a expressão “trabalho de Sísifo” é usualmente empregada como um trabalho
repetitivo e fadado ao fracasso.
A punição aplicada à Sísifo é considerada cruel, pois sempre
que a pedra rolasse montanha abaixo todos os esforços despendidos
por Sísifo se mostrariam inúteis, já que teria que recomeçar sua tarefa
sabendo que os trabalhos seriam novamente em vão.
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Hodiernamente ao se deparar com problemas complexos que
necessitam de atuação policêntrica, com diversas nuances e incertezas, principalmente diante de questões relacionadas às políticas públicas, fatalmente poder-se-á experimentar a sensação de estar em
um “trabalho de Sísifo”, quando todos os esforços para solucionar o
problema se mostram inúteis e não geram resultados satisfatórios.
Quando se está diante de uma questão relacionada à ressocialização de um criminoso, quando se depara com problemas na
prestação do essencial serviço de saúde pública, quando se enfrenta
problemas ambientais complexos, as técnicas até então adotadas não
se mostram eficientes, principalmente porque rotineiramente apenas
transfere o problema para o judiciário, o que, em regra, não traduz
uma solução efetiva.
O presente estudo busca evidenciar a discussão sobre problemas estruturais, com foco nas políticas públicas, lançando olhares na
nova técnica de atuação que visa corrigir uma violação institucional
que é reiterada ao longo do tempo pela inexistência ou não funcionamento adequado de órgãos e serviços públicos.
Para tanto o presente estudo inicia percorrendo noções gerais
de políticas públicas, intimamente ligadas as ações estatais no intento
de servir a realização do bem comum; examina então a possibilidade
de controle exercido pelo poder judiciário nessa temática, identificado pela atual judicialização de políticas públicas e seu tratamento nos
tribunais superiores.
O estudo avança quanto a atuação extrajudicial do Ministério
Público no enfrentamento de problemas relacionados aos problemas
estruturais, notadamente as políticas públicas, com especial destaque
para o acordo extrajudicial realizado pelo Ministério Público como
instrumento de resolutividade negociada a partir de uma novel forma de abordagem de problemas estruturais que preveem adoção de
planos, a partir de providências progressivas e graduais, porém sustentáveis e duradouras.
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Ao final almeja-se tirar eventuais sensações de se estar em “trabalho de Sísifo” demonstrando que mesmo problemas estruturais relacionados a políticas públicas podem ser solucionados, corrigidos,
desde que seja empregado a técnica correta para tanto.
Desta feita, passa-se a análise do tema.
2. POLÍTICAS PÚBLICAS E CONTROLE

O gestor público deve planejar seus atos e organizar as estruturas estatais necessárias para realizar escolhas e atender as demandas
de acordo com o interesse da coletividade e de sua própria agenda
governamental, o fazendo através das chamadas políticas públicas.
Na lição de Rua (2009), políticas públicas nada mais são do
que a formulação de propostas, tomada de decisões e sua implementação por organizações públicas, tendo como foco temas que afetam
a coletividade, mobilizando interesses e conflitos. Essas intervenções
planejadas do poder público visam promover providências que resolvam os problemas sociais por meio de um conjunto articulado
de ações, decisões, programas, bens e serviços desenvolvidos para a
promoção de interesses diversos.
Ocorre que a resolução de um problema social não raras vezes
envolve uma atividade complexa, daí que implementar uma política
pública para soluções de problemas na área da saúde, da educação, da
segurança pública e outros setores públicos envolvem planos, tempo,
organização, e não se realizam por um único ato, e sim ao longo de
etapas, o chamado ciclo das políticas públicas (FREY, 2000).
A exemplo, uma política pública na área da saúde para construção de leitos de UTI em determinado município; outra para abertura de vagas de creches para crianças menores de 3 anos; e para o
implemento de ações em razão do aumento de casos de adolescentes
gestantes.
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Em comum, a construção de políticas públicas em fases interativas: diagnóstico e definição do problema; ingresso na agenda governamental; elaboração de programas para ações a serem tomadas; decisão;
implementação das políticas planejadas; avaliação e controle das ações.
Referidas etapas dialogam entre si e não seguem uma ordem
linear, podem se conjugar. Essas peculiaridades fazem das políticas
públicas uma atividade cíclica e dinâmica, que deve ser sempre reajustada à realidade social.
As ações, programas e decisões, ou seja, as políticas públicas,
seja nas áreas de educação, saúde, moradia, segurança, habitação etc,
se materializam por atos administrativos emanados da gestão pública.
Ocorre que, não é incomum, essas ações e decisões serem tomadas a partir de juízos de conveniência e oportunidade, que são
subjetivos e pouco racionais ou se afastam dos fins desejados pela
coletividade e pela lei. Ainda, outras vezes, as ações do poder público
são insuficientes, podem sofrer desvios ou simplesmente inexistirem,
violando, como é comum, garantias fundamentais do cidadão, dando
ensejo ao controle das políticas públicas.
O controle, portanto, é atividade de orientação e correção da
atuação administrativa compelindo-a a retomada do caminho previsto em lei (CARVALHO FILHO, 2016), o que pode ocorrer a partir
de atuação no âmbito da estrutura do próprio órgão da entidade responsável pela atuação administrativa – o dito controle interno – ou a
partir de estruturas alheias ao órgão controlado, nesse caso chamado
de controle externo.

2.1. Judicialização das Políticas Públicas

Resistindo o gestor público na correção de ações ou mesmo no
oferecimento de políticas de relevância social, seja pela falta de capacidade técnica, orçamentária, omissão ou mesmo desvio de finalidade, tradicionalmente se recorre a judicialização das políticas públicas
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que consiste no movimento de busca de um provimento do Poder Judiciário para apreciar – ou mesmo implementar – políticas públicas.
Referido controle jurisdicional atualmente não se restringe somente a adequação do ato com a lei, mas também considera critérios
de razoabilidade e proporcionalidade aos interesses coletivos a que o
ato se propõe. Esse novo alcance do controle jurisdicional acessou a
pauta de Tribunais do País, em especial do Supremo Tribunal Federal,
por meio da judicialização das políticas públicas.
O posicionamento pioneiro quanto ao tema da possibilidade
de implementação de políticas públicas através do controle do Poder
Judiciário surge na ADPF 45-9 de 2004 pela lavra do Ministro Celso
de Mello, do STF3.
A partir de então o Supremo Tribunal Federal vem abraçando
a ideia de admitir a intervenção excepcional no controle de políticas públicas e sociais, quando há inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória e concretizadora de direitos
fundamentais, sem configurar ofensa ao princípio da separação dos
poderes4, inclusive determinado a implementação de políticas públicas mesmo diante da alegada insuficiência orçamentária do poder
público se não for possível mensurar objetivamente alegada insuficiência5. Tal proceder jurisprudencial simboliza na verdade atos de
submissão e respeito à ordem democráticas, pois seus fundamentos
estão expressos na Constituição da República de 1988.
2.2. Controle extrajudicial de políticas públicas

A Constituição Federal de 1988 incumbiu ao Ministério Público no artigo 127 “a defesa da ordem jurídica, do regime democrático

3

Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 45, Rel. Ministro Celso de Mello. DJ,
29/04/2004.

4

Recurso Extraordinário com Agravo nº 926069, Rel. Ministro Celso de Mello. DJ, 12/03/2019; Agravo
Regimental em Recurso Extraordinário nº 559.646, Rel. Ministra Ellen Gracie. DJ, 24/6/2011.

5

Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1092138, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski. DJ 30/11/2018.
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e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”6. Enquanto instituição de defesa da cidadania o Ministério Público é órgão de controle
da Administração Pública a quem, consoante artigo 129, inciso II da
Constituição, cabe “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”.
A princípio, o Ministério Público e outros órgãos de controle
(Tribunais de Contas, Conselhos de políticas sociais etc) possuem
ferramentas extrajudiciais para atuação sobre políticas públicas junto
ao gestor público, como são exemplos o termo de ajustamento de
conduta, a requisição de documentos, a inspeção, a recomendação, a
notificação, as audiências públicas, o inquérito civil e os procedimentos administrativos que podem perfeitamente se voltar para induzir
políticas públicas concretizadoras de direitos fundamentais.
Note-se que, no controle extrajudicial de políticas públicas,
essa intervenção pode ser preventiva a violação de direitos, sob a
forma de indução e fomento de decisões e ações por parte do gestor
público no sentido de assegurar direitos fundamentais.
Na prática, são exemplos, as audiências públicas e campanhas
institucionais realizadas pelo Ministério Público que visam fomentar
determinada política na educação, na área infanto-juvenil ou na saúde, prevenindo conflitos que seriam judicializados. Também, o uso da
recomendação e do termo de ajustamento de conduta (TAC), como
instrumentos de intervenção na realidade social por meio do implemento ou ajuste nas ações e serviços públicos.
Entretanto, não bastam instrumentos extrajudiciais à disposição do ministério público se a ferramenta escolhida pelo membro
ministerial não for adequada à resolução da demanda, como no caso
de enfrentamento a problemas estruturais, onde, em razão de sua
natureza, adiante estudada, se requer uma intervenção ampliada me6

Capítulo IV – Das Funções Essenciais da Justiça, Seção I – Do Ministério Público, Artigo 127 da Constituição Federal de 1988.
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diante a construção de uma solução não imediata, mas sustentável e
duradoura.
3. PROBLEMAS ESTRUTURAIS

A priori, necessário esclarecer que historicamente, processo estrutural está diretamente ligado a judicialização de políticas públicas
uma vez que versam, rotineiramente, sobre concretização de direitos
fundamentais. Didier Júnior, Zaneti Júnior e Oliveira (2020, p. 46),
fundamentados em Owen Fiss, esclarecem que:

A partir dessas situações pontuais, passou-se a designar como decisão estrutural (structural injunction) aquela que buscasse implementar uma reforma estrutural (structural reform) em um ente,
organização ou instituição, com o objetivo de concretizar um direito
fundamental, realizar uma determinada política pública ou resolver
litígios complexos. Por isso, o processo em que ela se constrói passou
a ser chamado de processo estrutural. Parte-se da premissa de que
a ameaça ou a lesão que as organizações burocráticas representam
para a efetividade das normas constitucionais não pode ser eliminada sem que tais organizações sejam reconstruídas.

Os mesmos autores complementam definindo problema estrutural nos seguintes termos:

O problema estrutural se define pela existência de um estado de
desconformidade estruturada – uma situação de ilicitude contínua
e permanente ou uma situação de desconformidade, ainda que não
propriamente ilícita, no sentido de ser uma situação que não corresponde ao estado de coisas considerado ideal. Como quer que seja,
o problema estrutural se configura a partir de um estado de coisas
que necessita de reorganização (ou de reestruturação). (DIDIER JÚNIOR, ZANETI JÚNIOR e OLIVEIRA, 2020, p. 47)
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Cuida-se, portanto, de uma violação reiterada do comportamento desconforme da instituição, pela inexistência ou não funcionamento dos entes, organizações, instituições ou serviços, o que necessita de uma completa reorganização.
Os litígios sobre problemas estruturais se caracterizam por
uma multipolaridade ou policentrismo, pois escapam à ideia tradicional bipolar – de autor e réu – para se irradiar atingindo núcleos
diferenciados de interesses sociais. Também, por isso, normalmente
apresentam grande complexidade em sua solução em razão do enraizamento das falhas institucionais ao longo do tempo o que demanda
uma reforma estrutural, a fim de concretizar um direito fundamental,
realizar uma política pública, partindo da premissa que a ameaça à
lesão ocasionada não pode ser retirada de cena sem que o ente, a
organização ou a instituição seja reconstruído (DIDIER JÚNIOR,
ZANETI JÚNIOR e OLIVEIRA, 2017).
Percebe-se que quando se está diante de um problema estrutural, não necessariamente, se trata de problemas ilícitos, já que situações que estão fora do ideal, que estão desorganizadas, acabam,
também, figurando como problemas estruturais, necessitando de uma
intervenção estruturante judicial ou extrajudicial.
Vitorelli (2018, p. 340) explica:
Litígios estruturais são litígios coletivos decorrentes do modo como
uma estrutura burocrática, usualmente de natureza pública, opera. O
funcionamento da estrutura é que causa, permite ou perpetua a violação que dá origem ao litígio coletivo. Assim, se a violação for apenas removida, o problema poderá ser resolvido de modo aparente,
sem resultados empiricamente significativos, ou momentaneamente,
voltado a se repetir no futuro.

Calha ainda ressaltar que os problemas estruturantes não se
limitam à esfera pública, acometem também a esfera privada, seja
referente às empresas que prestam serviços públicos, de utilidade
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pública ou que se mostrem essenciais à sociedade, como, por exemplo, uma montadora que resolve fechar uma fábrica em uma cidade
ocasionando milhares de desempregados, diretos e indiretos, situação
que repercute evidentemente em determinada sociedade; por essa
razão a doutrina escreve que o processo de recuperação judicial é um
exemplo de processo estrutural, já que há atuação policêntrica – de
vários ramos de interesse – e trabalha na estrutura da pessoa jurídica
em recuperação, corrigindo supostas falhas estruturais.
O foco do problema nesses casos é a estrutura de uma determinada operação, de um determinado serviço, ente ou instituição,
situação que acarreta a intervenção ampla, porém focada, nessas estruturas falhas e/ou ineficientes, com o propósito de melhorá-las ao
fim a que se destina, salvaguardando interesses coletivos irradiados.
Desta feita, para que se possa atuar de forma resolutiva junto a
problemas estruturais relacionados às políticas públicas vital identificar que toda causa de pedir estrutural consiste em uma violação reiterada e duradoura do comportamento desarranjado da instituição, ao
longo do tempo, seja pela inexistência ou mal funcionamento de órgãos e serviços públicos, porquanto, considerando a natureza do problema poder-se-á empregar a melhor técnica para seu enfrentamento.
4. ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO
ENFRENTAMENTO DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS

O propósito deste tópico é abordar a atuação extrajudicial do
Ministério Público na resolução de problemas estruturais, desta feita, com este recorte metodológico não se aprofundará em questões
como judicialização de políticas públicas, limites de atuação judicial,
já que o objetivo do estudo é a parte extrajudicial dessas demandas
e nos itens anteriores foram abordados de forma geral para o bom
entendimento do instituto.
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Pertinente esclarecer, ainda, que o recorte proposto não esvazia
a importância da questão, mesmo porque a atuação ministerial de
forma resolutiva, principalmente extrajudicialmente, é defendida e incentivada pelos setores estratégicos dos ministérios públicos pátrios7.
Nesse sentido, pertinente colacionar que o parágrafo primeiro
do artigo primeiro da Recomendação nº. 54/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) conceitua atuação resolutiva
como sendo:
Aquela por meio da qual o membro, no âmbito de suas atribuições,
contribui decisivamente para prevenir ou solucionar, de modo efetivo, o conflito, problema ou a controvérsia envolvendo a concretização de direitos ou interesses para cuja defesa e proteção é legitimado o Ministério Público, bem como para prevenir, inibir ou reparar
adequadamente a lesão ou ameaça a esses direitos ou interesses e
efetivar as sanções aplicadas judicialmente em face dos correspondentes ilícitos, assegurando-lhes a máxima efetividade possível por
meio do uso regular dos instrumentos jurídicos que lhe são disponibilizados para a resolução extrajudicial ou judicial dessas situações.

Ademais, nessa mesma recomendação nº 54/2017 do CNMP
foi previsto que sempre que possível o membro do Ministério Público deverá priorizar a resolução extrajudicial do conflito, principalmente se essa via se mostrar mais célere, econômica, implementável
e capaz de satisfazer os interesses dos envolvidos na questão.
Por falar em celeridade, segundo levantamento realizado pelo
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, na publicação “Justiça em Números 2020”8, o tempo médio de um processo de conhecimento na
7

O CNMP editou as Recomendações nº. 54/2017 e nº. 02/2018, sendo a primeira sobre a Política
Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério Público brasileiro e a segunda versa sobre
parâmetros para a avaliação da resolutividade e qualidade da atuação do Membros e das Unidades
do Ministério Público pelas Corregedorias-Gerais.

8

O Relatório Justiça em Números é a principal fonte das estatísticas oficiais do Poder Judiciário, anualmente, desde 2004, divulga a realidade dos tribunais brasileiros, com muitos detalhamentos da
estrutura e litigiosidade, além dos indicadores e das análises essenciais para subsidiar a Gestão
Judiciária brasileira.
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justiça estadual a contar da distribuição da inicial até a sentença é
de 2 anos e 5 meses. Se houver recurso e se essa sentença tiver que
ser executada, o tempo até a entrega do resultado almejado pode
dobrar, triplicar ou mais, diante das variáveis existentes; desta feita,
importante a busca por soluções extrajudiciais para resolução de problemas, principalmente os mais complexos, demonstrando, assim, a
importância deste estudo.
Vitorelli (2020, p.132-133) explica que “a solução dos conflitos pode não estar nem no arquivamento, nem na propositura da
ação, mas em uma recomendação, um compromisso de ajustamento
de conduta ou mesmo em uma reunião”. Essa visão se mostra coerente e atual diante da prioridade para a solução de problemas de forma
extrajudicial, claro, sempre que possível.
Os fundamentos que autorizam o Ministério Público atuar na
resolução de um problema estrutural é a necessidade de garantir a
efetivação dos direitos fundamentais sociais, nos casos de omissão ou
inconstitucionalidade, principalmente de políticas públicas, quando
deixa o estado de prestar a tutela adequada.
Surge, portanto, o questionamento sobre a possibilidade e viabilidade do Ministério Público alcançar a resolução de problemas estruturais de forma extrajudicial, principalmente diante de sua inata complexidade, como no caso de políticas públicas de grande alcance social.
A resposta direta ao questionamento é sim. É possível ao Ministério Público resolver problemas estruturais por meio de ferramentas extrajudiciais, todavia, cabe ressaltar que não se tratam de soluções simples e rápidas, mas sim complexas, cujos objetivos e etapas
devem ser bem definidos.
Ademais, frisa-se que os principais instrumentos à disposição
do órgão ministerial para a solução extrajudicial de conflitos são as
recomendações e os termos de ajustamento de condutas (TAC).
Quanto à recomendação, necessário lembrar que é um ato unilateral, por óbvio fundamentado, praticado pelo membro ministerial
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com o intuito de informar, expor a alguém determinado entendimento
sobre a legalidade ou ilegalidade de alguma conduta com o objetivo de
persuadir o destinatário a fazer ou deixar de fazer determinado ato.
O CNMP regulamentou a recomendação na Resolução nº. 164/2017,
enfatizando seu caráter apenas persuasivo, ou seja, não coercitivo.
Pertinente esclarecer, ainda, que diante da natureza deste instrumento, dificilmente uma recomendação será utilizada de forma
exitosa para resolver um problema estrutural, pois tais problemas
exigem mudanças profundas, complexas e muitas vezes necessitam
de conhecimentos multidisciplinares. A utilização de recomendações
de forma déspota e afoita só prejudica a ferramenta e diminui canais
de diálogo na busca de soluções viáveis.
Problemas estruturais para serem resolvidos de forma eficiente
necessitam de estudos, planos, diálogos, negociações, metas, objetivos, pois do contrário será super ou infra dimensionados, tornando-se falhos ou utópicos, acarretando a inviabilidade do cumprimento
da recomendação.
Porém, deve ser enfatizado que a recomendação se mostra eficaz quando utilizada para resolver entraves menos complexos em
torno do problema principal, servindo, até de respaldo para o gestor,
muitas vezes evitando desgastes políticos.
Portanto, a recomendação não é a melhor ferramenta a ser empregada para solucionar problemas estruturais, servindo, quando muito,
como parte do processo, em torno de regularizar o problema estrutural.
De outro prisma, quanto ao termo de ajustamento de conduta,
destaca-se que o CNMP regulamentando o parágrafo 6º, art. 5º, da
Lei 7.347/85, elaborou a Resolução n.º 179/2017 e definiu o compromisso de ajustamento de conduta como:
Instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros direitos de cuja defesa está
incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico
que tem por finalidade a adequação da conduta às exigências legais e
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constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial a partir
da celebração.9

Modernamente, o termo ou compromisso de ajustamento de
conduta pode ser definido como um acordo celebrado entre legitimados com força de título executivo extrajudicial por meio do qual o
responsável pelo dano ou ameaça de dano assume o compromisso de
adequar sua conduta aos ditames legais e reparar os eventuais danos
causados.
O termo de ajustamento de conduta (TAC) é um instrumento
muito utilizado pelo ministério público para resolver de forma extrajudicial condutas entendidas como irregulares, segundo os parâmetros legais. O STJ, adotando a corrente que classifica o TAC como um
negócio jurídico bilateral, entendeu que será nulo sempre que fizer
previsão de objeto ilícito ou proibido e se não houver pactuação livre
de suas obrigações10.
Registre-se, ainda, sobre o TAC que é um instrumento consensual, não existindo obrigatoriedade na sua pactuação; não há direito
subjetivo da parte celebrar o TAC; pode ser total ou parcial (todo ou
parte o objeto analisado no inquérito civil); a celebração de um TAC
não impede a pactuação de outro sucessivo.
No entanto, alguns entraves costumam dificultar a assinatura do TAC, principalmente em matérias de grande complexidade.
Vitorelli (2020) ao abordar a temática pontua determinados fatores que desestimulam a realização do acordo, a saber, desestímulo
financeiro, desestímulo da incerteza do sucesso, desestímulo pela
incerteza do caráter vinculante do acordo, a incerteza quanto à validade das concessões (adequação material do acordo coletivo) e
incerteza relativa aos precedentes (o caso do acordo coletivo dos
planos econômicos).
9

Resolução do CNMP nº. 179/2017, Art. 1º.

10 STJ. Recurso Especial nº. 802.060/RS. Rel. Min. Luiz Fux, DJ 22/02/2010.
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Infelizmente ainda há certa insegurança quanto aos limites da
vinculação dos acordos, se tratando de uma zona cinzenta na doutrina11 e na jurisprudência, sendo que o STJ já decidiu que o acordo
celebrado não vincula outros legitimados que dele não participou,
possibilitando, assim, a propositura de ação judicial12. Contudo, mais
recentemente o STJ vem se posicionando pela vinculação do TAC aos
demais legitimados se constatar que as técnicas foram respeitadas,
que o ajuste atende ao princípio da proporcionalidade e que houve
atenção ao princípio da segurança jurídica13.
Uma forma de contornar esse entrave seria a participação dos
legitimados coletivos, bem como representantes dos interessados e
atingidos, nas discussões e construção do acordo. Enfim, agir de forma transparente, dialogando com os atingidos (direta e indiretamente), evita surpresas.
Outro ponto relevante de reflexão sobre esses acordos é a resistência da doutrina clássica quanto a possibilidade de concessões recíprocas (MAZZILLI, 2008). A Resolução nº. 179/2017 do CNMP,
mais precisamente no art. 1º, parágrafo 1º, corroborando com a posição da doutrina clássica, estabelece que:
§ 1º Não sendo o titular dos direitos concretizados no compromisso
de ajustamento de conduta, não pode o órgão do Ministério Público

11 “Como o objeto do compromisso de ajustamento são interesse transindividuais, dos quais o órgão
público que o toma não é titular, não podendo, pois, transigir sobre direitos que não lhe pertencem,
sua natureza é de garantia mínima em favor do grupo lesado (não poderia constituir limitação
máxima a direitos de terceiros). Nada impede que os indivíduos peçam em juízo reparações mais
amplas, ou até mesmo de outra natureza, do que aquelas ajustadas entre o órgão público (tomador)
e o causador do dano (compromitente). Da mesma forma, nada impede que os colegitimados à ACP
façam em juízo pedidos mais amplo ou diverso do que a solução já obtida por meio do compromisso já firmado” (MAZZILLI, 2008, p. 432). Em contraponto, a doutrina mais recente sustenta: “Assim,
parece que a solução mais adequada seria intermediária. Não há como impedir que um acordo
feito por um legitimado seja questionado por outro, em juízo. Nessa ação deverão ser apreciadas
as condições de celebração e o conteúdo do TAC anterior. Se a sociedade foi representada de modo
adequado e se o conteúdo for suficiente para tutelar o bem jurídico lesado (avaliação que tem,
certamente, algum grau de subjetividade), o acordo deve ser considerado vinculante para todos os
legitimados”. (VITORELLI, 2020, p. 149)
12 STJ. REsp. 1.779.097/SC. Rel. Min. Sérgio Kukina. DJ 24/04/2019.
13 STJ. AgInt no AREsp 419369/SP. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJ 28/03/2019.
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fazer concessões que impliquem renúncia aos direitos ou interesses
difusos, coletivos e individuais homogêneos, cingindo-se a negociação à interpretação do direito para o caso concreto, à especificação
das obrigações adequadas e necessárias, em especial o modo, tempo
e lugar de cumprimento, bem como à mitigação, à compensação e à
indenização dos danos que não possam ser recuperados.

Mais recentemente, por novos autores, passou-se a defender
na doutrina também a possibilidade de serem realizadas concessões
recíprocas em TAC (VITORELLI, 2020).
Ferreira (2018), seguindo a linha mais moderna, sustenta, basicamente, que inexistem direitos absolutos em nosso ordenamento
jurídico, pois, salvo raras exceções, existem prazos prescricionais que
se não obedecidos acarreta a perda da possibilidade de pretensão de
reparação do direito violado. Para o autor os termos dos TACs devem
conversar com o princípio da proporcionalidade para vislumbrar sua
possibilidade ou não.
De outro lado, é justamente por possuir natureza de um negócio consensual que esse acordo extrajudicial se mostra a ferramenta
mais adequada para resolutividade de um problema estrutural. Isso
porque, no caso, a solução deve ter foco na estrutura do serviço,
numa intervenção ampla, porém focada, nas falhas e/ou ineficiências,
com o propósito de melhorá-las, ao fim a que se destina.
Veja que, para o efetivo enfrentamento de problemas estruturais em políticas públicas, é necessária atenção para a natureza dos
problemas, não bastando combater as consequências, é preciso enfrentar as suas causas.
Em razão disso, o acordo extrajudicial, nessas hipóteses, deve compreender a elaboração de um plano estrutural para uma intervenção e
avaliação contínua e duradoura da realidade institucional desconforme.
Para exemplificar, se em determinado município falta local para
tratamento de dependentes de drogas, não basta exigir judicialmente
ou recomendar a construção de um centro ou comunidade terapêu283
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tica. É necessária uma intervenção ampliada, buscar a construção de
uma rede de saúde eficiente, articulada entre si e com outros serviços
socioassistenciais, pessoal treinado, equipamentos, ações preventivas,
formulação de novas diretrizes ao setor, por meio de um plano de
ações sustentável e duradouro.
O compromisso de elaborar um plano estrutural deve ser feito, a priori, pelo próprio gestor, sem prejuízo de ser realizado por
um terceiro, e deve estipular prazos, metas e ações. Um plano tem
por pressuposto um diagnóstico, para compreender com precisão o
problema. Em seguida, deve-se pontuar no acordo a etapa de implementação do plano, onde as ações previstas entram em operação,
além da fiscalização/acompanhamento (controle) do alcance de seus
objetivos, seguindo a mesma lógica da construção de políticas públicas e seu ciclo, estudados no capítulo 2.
Percebe-se que o TAC se mostra um instrumento de grande
valia para a resolução de forma extrajudicial de problemas jurídicos,
até mesmo estruturais, como é o caso de políticas públicas, uma vez
que sua natureza negocial melhor se adapta a exigida intervenção
progressiva e gradual nos problemas estruturais.
Resumidamente, visa-se por meio de um procedimento extrajudicial subsidiado em um acordo consensual perante o ministério
público uma gestão adequada do conflito estrutural.
Importante frisar que com o advento da Lei n. 13.964/2019
acordos passaram a ser aceitos inclusive em ações de improbidade administrativa, demonstrando o caminho que o legislador está desenhando para a solução de conflitos/problemas jurídicos no território pátrio.
Pois bem. Inúmeras vantagens incentivam o uso do acordo extrajudicial na resolução de problemas estruturais (RIBEIRO, 2016),
notadamente em políticas públicas, podendo ser mencionados, o menor custo em relação a ações civis públicas, que dependem de perícias
e honorários; o menor desequilíbrio das contas públicas frente a ampla negociação sobre a forma e tempo de seu cumprimento; a maior
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possibilidade de participação de interessados diversos e de satisfação
dos interesses sociais; a formação do consenso que induz ao cumprimento voluntário já que a parte assume voluntariamente obrigações
possíveis; por fim, ainda se evita o desgaste da imagem do administrador público quando acionado no Judiciário porque descumpriu a
lei, o que ainda gera dividendos políticos pela sua implementação.
De arremate, nesse sentido, Vitorelli (2020, p.217) conclui:

Assim, vários males do processo judicial podem ser evitados em
um acordo estrutural: a restrição do universo de fatos relevantes
e de atores hábeis a serem ouvidos, a imposição de decisões pelo
juiz, em vez de uma construção a partir de um diálogo horizontal
e igualitário, a cristalização dessas decisões, que impede que elas
se adaptem às mudanças inerentes à passagem do tempo, e, pior
ainda, o risco de cristalizar decisões erradas. A revisão periódica
das cláusulas do acordo é algo que pode ser gestado em conjunto,
pelas partes, mas que não se obtém no processo judicial, depois que
o caso é decidido.

Com isso, reprisa-se, os esforços para uma solução extrajudicial consensual se mostra um caminho prioritário a ser seguido
pelo membro do Ministério Público para resolução dos problemas
estruturais, notadamente em políticas públicas, porquanto traduz
uma atuação responsável e efetiva mediante a entrega à sociedade de
resultados concretos da atuação do órgão, devendo a administração
superior dos Ministérios Públicos compreender, validar e valorizar
ainda mais os esforços despendidos na atuação extrajudicial.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Abordar a temática de concretização de direitos fundamentais
e execução de políticas públicas é espinhoso, por conta de seus limites nem sempre claros e precisos. O Ministério Público tem o dever
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de atuar com o intuito de garantir tais direitos, porém, sem absorver
a esfera de atuação do executivo.
Os conflitos que se apresentam ao órgão do Ministério Público
são das mais diversas naturezas, notadamente aqueles que envolvem
políticas públicas concretizadoras de direitos fundamentais sociais.
Atento a essa questão, é preciso que o Ministério Público ressignifique sua atuação para solucionar de maneira efetiva os problemas
estruturais adequando a tutela extrajudicial a natureza da demanda
que lhe exige uma verdadeira gestão dialogada de conflitos.
Evoluir na forma de atuação, modernizando técnicas e forma
de buscar soluções de problemas estruturais, focando na atuação extrajudicial resolutiva, mantém a importância ministerial e auxilia na
obtenção de soluções possíveis de maneira mais rápida e coesa com
os interesses dos envolvidos.
Muito deve ser corrigido, mudanças devem ser implementadas,
para que haja ainda mais incentivo na atuação extrajudicial ministerial, principalmente diante de problemas estruturais em políticas
públicas, cuja efetiva resolução muitas vezes não se mostra viável
através do processo judicial tradicional que apresenta prestação jurisdicional por uma mera “canetada”, porquanto lhe faltará efetividade,
posto inadequado à complexidade do conflito e aos diversos interesses sociais envolvidos.
Frente a problemas estruturais em políticas públicas não basta
combater as consequências, é preciso enfrentar as suas causas, devendo o Ministério Público lançar mão das ferramentas adequadas para
interferir de forma progressiva e gradual nas estruturas institucionais
que estão desarranjadas.
Nesse aspecto, o acordo extrajudicial, por sua natureza negocial e
consensual é o instrumento do órgão ministerial mais adequado a esse
propósito, devendo compreender a elaboração de um plano de reforma
estrutural com prazos, metas e ações, além da implementação e fiscalização/controle como é da própria natureza do ciclo de políticas públicas.
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Referido instrumento negocial se bem utilizado apresenta a
vantagem de ser menos oneroso e bem mais célere que um processo
judicial, admitir a maior participação dos setores sociais envolvidos,
além do consenso induzir o cumprimento voluntário pelo gestor que,
normalmente, ainda mantem a função que lhe é própria. De outro
lado, para o órgão ministerial traduzirá uma atuação responsável e
resolutiva com entrega à sociedade de resultados concretos.
O que se propõe, portanto, é que a tutela extrajudicial do Ministério Público esteja mais alinhada ao perfil do problema (estrutural) e não exclusivamente focada sob a perspectiva da matéria discutida (ambiental, saúde, educação, habitação etc.).
Preparar e estar preparado para essa forma de atuar é de suma
importância no exercício ministerial, pois o proceder transparente,
com participação dos interessados, de forma extrajudicial através de
acordos e objetivos bem desenhados, aparenta ser o melhor caminho
para o enfrentamento de questões complexas como no caso de problemas estruturais.
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O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PREVENÇÃO
AO FEMINICÍDIO
Alexandre Carrinho Muniz1
Tammy Fortunato2
1. INTRODUÇÃO

A violência doméstica tem sido (e ainda deve ser) objeto de
estudos permanentes, a fim de que as causas dela possam ser diagnosticadas e prevenidas. É lugar comum que o ciclo da violência
costuma desembocar na morte da mulher que se encontra nessa situação. Assim, o presente estudo procura mostrar qual a relação entre a violência doméstica e o feminicídio, e como pode a morte ser
evitada, ao menos na maior parte dos casos. Assim, na primeira parte,
far-se-á uma análise acerca do aspecto conceitual da violência doméstica quais suas peculiaridades e o que isso traz de consequências
às vítimas. Na segunda parte, será investigado qual a relação entre o
feminicídio e o ciclo de violência doméstica não interrompido, sendo
aquele o destino final (e fatal) deste. Finalmente, na terceira parte,
será traçado um paralelo entre a ineficiência das medidas tutelares e
os casos de feminicídio, ou seja, quando o feminicídio decorre de um

1

Promotor de Justiça no Estado de Santa Catarina; Mestre em Ciências Jurídicas (Universidade do
Vale do Itajaí – UNIVALI); Especialista em Direito Processual Penal (Escola do Ministério Público de
Santa Catarina/Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI); Professor na Pós-Graduação de Direito
Material e Processual Penal na Escola do Ministério Público de Santa Catarina e em outros cursos de
pós-graduação. E-mail: acmuniz.sc@gmail.com (48) 9.9118.0017. Endereço na Av. Presidente Kennedy, nº 1.333, sl. 509, Campinas na Cidade de São José /SC. Brasil. CEP 88102-401.

2

Advogada inscrita na OAB/SC sob o nº 17.987. Pós-graduada em Direito e Negócios Internacionais
pela Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: tammyfortunato@gmail.com. (48)9.9992.4196.
Endereço na Av. Presidente Kennedy, nº 1.333, sl. 509, Campinas na Cidade de São José /SC. Brasil.
CEP 88102-401.

291

O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PREVENÇÃO AO FEMINICÍDIO

ciclo de violência que o Estado não fez cessar, com o papel do Ministério Público de intervir nesses casos e demandar dos órgãos competentes a prática de atos eficazes na contenção da violência doméstica.
2. A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A violência sempre fez parte da vivência humana, trazendo dor
e sofrimento. Nas palavras de DAHLBERG (2006): “Embora a violência tenha estado sempre presente, a humanidade não deve aceitá-la como um aspecto inevitável da condição humana”. É preciso uma
mudança cultural como uma forma de não aceitação da violência e
suas tipificações. BLAY, 2008, p. 216, diz que: “a vida cotidiana é
permanentemente atravessada pela violência”. Ao praticar a violência,
tem-se aumentado o sentimento de poder e, quanto mais violência,
mais se tem a sensação de poder (HAN, 2017).
A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (2002), conceitua
violência como:

O uso intencional de força física ou poder, ameaçado ou real, contra
si mesmo, outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que
resulta em ou tem uma alta probabilidade de resultando em ferimentos, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou privação.

CONTI apud FIORELLI e MANGINI (2020, p. 222) traz que
“A violência mão é, muitas das vezes, meio de se chegar a um objeto;
ela se converte no próprio fim, em si mesma: busca-se a violência pela
violência”. A violência possui vários vértices e se apresenta de várias
maneiras, inlcuindo-se a violência praticada contra as mulheres, por
sua questão de gênero. Mulheres violentadas e mortas, pelo simples
fato de ser mulher. Socialmente, existe a produção e reprodução da
violência contra a mulher (BLAY, 2008).
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Historicamente, a mulher sempre manteve um nível de inferioridade em relação ao homem, existindo uma luta para dominação do
homem sobre a mullher. Pela busca da igualdade e, de modo transnacional, legislações nacionais e internacionais foram criadas para
garantir o direito igualitário entre os gêneros (LIMA, 2013).
A violência praticada contra a mulher, tem seu conceito descrito no artigo 1ª da Convenção Interamericana conhecida como Convenção de Belém do Pará (Decreto 1973/96): “(...) entender-se-á
por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no
gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”. A
violência contra a mulher é reportada desde os tempos mais remotos,
utilizada como uma forma de dominação do homem sobre a mulher.
A violência sofrida por mulheres está presente em todas as
fases da sua vida, mudando tão somente o autor da violência. WAISELFISZ apud ÁVILA (2017, p. 98), afirma:
Na infância, as mulheres são mais vitimadas pelos pais (com uma
preponderância da mãe na primeira infância), na adolescência elas
são preponderantemente agredidas pelo pai, padrasto, namorado e
irmão, durante sua vida jovem e adulta são agredidas pelos namorados, companheiros e irmãos, e na velhice são agredidas pelos filhos,
seguidos dos companheiros, irmãos e cuidadores.

O domínio do homem sobre a mulher não fica restrito ao ambiente público, ele acontece principalmente no local em que a mulher
deveria se sentir protegida e acolhida: o lar.
É no lar, no ambiente doméstico, que acontecem as maiores
violências perpetradas contra uma mulher. No lar, no seio da família,
no silêncio ocasionado pela vergonha, que o homem vira algoz,
daquela que diz amar.
A violência doméstica e familiar contra a mulher, encontra-se
conceituada no artigo 5º da Lei n. 11.340/06, quando expressa que
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“configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer
ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.
A Lei n. 11.340/06, foi criada com o intuito de acolher a mulher que se encontra em situação de violência doméstica, familiar e
relações íntimas de afeto, mas sem esquecer da prevenção à violência,
e a punição do agressor (CUNHA e PINTO, 2010).
A violência praticada contra mulheres, principalmente no âmbito doméstico foi por muito tempo considerada aceitável pela sociedade, fato este que, culturalmente não é mais tolerado. Segundo
BLAY (2008, p. 215), “A violência contra a mulher está enraizada na
cultura brasileira. É esta que precisa ser alterada”.
A pesquisa realizada pelo DATASENADO (2019) traz a informação que 60% das pessoas entrevistadas conhece alguma mulher
que já sofreu violência doméstica e familiar e 89% conhece essa mulher pessoalmente. Os dados apresentados ainda demonstram que a
violência está presente em mais da metade dos lares brasileiros.
A violência praticada contra mulheres é, muitas vezes, subsidiada por pseudo “temperos”, tais como: amor e cuidado, quando na
verdade, o que predomina é o ciúme, a posse e a tentativa de “educar” a mulher. BLAY (2008, p. 213) cita que “Ciúmes, dominação
e relações de poder, disfarçados em amor, pretendem justificar os
comportamentos fatais”.
O sentimento de posse é um grande vetor para violências cometidas no âmbito doméstico. Existe no homem o sentimento de
propriedade sobre a mulher, acreditando que possa fazer com a mulher o que bem entender (LIMA, 2013). O homem possui a visão da
mulher enquanto objeto, e se ela é um objeto ele pode dispor como
desejar. Bem, este é um ledo engano é um pensamento arcaico não
tolerado pela sociedade atual.
A liberdade é uma cláusula pétrea da Constituição da República, um direito fundamental que não pode ser renunciado, ou seja,
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ninguém pode ser propriedade de outra pessoa. Mulheres e homens
são iguais e livres na forma da lei.
Havendo a liberdade e a igualdade, não concebe-se a ideia
da mulher enquanto propriedade, objeto. Aliás, houve uma grande
evolução nos direitos das mulheres desde a conquista do direito ao
voto em 1932. No âmbito familiar pequenas mudanças começaram em 1962, com o então conhecido Estatuto da Mulher Casada,
caminho pelo qual as mulheres começaram a trilhar sua independência.
Mulheres conquistaram muitos direitos, ocasionando uma mudança cultural. No entanto, ainda há muito o que ser conquistado e
modificado quando tratamos sobre violências contra a mulher, principalmente no contexto doméstico.
A violência contra a mulher deixou de ser um problema familiar e se tornou um problema de saúde pública. LIMA (2013, p. 62)
diz que “não é só a vítima que é violentada, a reprodução da violência
sofrida passa de geração para geração”. É um problema do Estado,
sendo necessária a implementação de políticas públicas para prevenir
e erradicar tal prática.
A violência doméstica não é mais tolerada, a mulher de outrora, aquela que aceitava quieta a prática violenta, já não existe mais, ela
mudou, a sociedade está mudando, a concepção cultural da prática
violenta está mudando.
A Lei Maria da Penha, criada com o objetivo principal de proteger e acolher a mulher, abrange todos os tipos de relacionamentos
em que relações familiares e íntimas de afeto estejam presentes.
Segundo dados divulgados pelo Governo Federal, denúncias
realizadas por meio do canal de atendimento 180 em 2019, demonstram que 33,15% das agressões são praticadas por companheiros,
17,94% por ex companheiros e, 13,13% pelo cônjuge. As maiores
vítimas são mulheres com idade entre 25 a 35 anos, pardas e a violência física é a que predomina, com 61,11%.
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Já a pesquisa realizada pelo DATASENADO (2019), informa
que 68% das mulheres que estão em situação de violência doméstica
e familiar, não denunciam por medo e, 31% delas não denunciam por
depender financeiramente do agressor.
Ainda, segundo a pesquisa DATASENADO (2019), no momento da agressão o autor da violência estava bêbado em 37% das
vezes e, 26% das mulheres afirmam que foram agredidas por motivo
de ciúmes do agressor.
Os dados divulgados pelas pesquisas acima mencionadas, demonstram que as relações íntimas de afeto são as predominantes
nas denúncias. Relações tóxicas e abusivas, mas que se iniciam como
qualquer outra relação, dotadas de sedução, carinho e atenção.
É comum mulheres não percebem que estão vivenciando
um relacionamento violento, vivem submersas em uma anestesia
relacional ou “duplo-cego”, preferindo manter as boas lembranças a
encarar a realidade. As mulheres “apagam” do consciente as agressões
a que são/foram submetidas, não conseguindo percebê-las (RAZERA
e FALKE, 2017). Ocorre uma influência das emoções vivenciadas,
ocasionando ilusões sobre o relacionamento. FIORELLI e MAGINE
(2020, p. 50) afirmam que “o bem-estar subsequente à neutralização
de uma situação desagradável confirma a validade da estratégia, que
será repetida”.
Aliás, a realidade não é fácil para mulheres que estão em situação de violência doméstica, já que estão envolvidas em um ciclo
tripartido, tendo dificuldades para rompê-lo, elas têm a ilusão da
transformação do agressor, acreditam em seu arrependimento e mudança (BLAY, 2008).
O ciclo da violência é caracterizado pela fase da tensão, explosão e lua de mel. Na fase da tensão é criado um ambiente agressivo,
aliando-se a culpabilização da vítima. Já a fase da explosão é quando
as violências acontecem. Após a explosão, vem a fase da lua-de-mel,
quando o arrependimento do agressor se faz presente, fazendo juras
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e promessas (D´AMICO, 2020). O ciclo da violência se repetirá por
várias vezes até que a mulher consiga rompê-lo ou que a violência
chegue ao seu ápice: o feminicídio.
3. O FEMINICÍDIO COMO ÁPICE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A estatística do feminicídio ficou, por muito tempo, perdida
dentre os vários casos de homicídio na história brasileira, confundindo-se com as mortes no trânsito, em bares ou brigas, e as premeditadas por qualquer outra razão. Mas é o feminicídio que, dentre todas
as mortes, causa as maiores chagas sociais, pois revelam a covardia
do homem quando quer impor à mulher sua (falsa) superioridade.
E o que é pior, por muito tempo aplaudido (ainda que em silêncio),
por homens e mulheres.
Em um passado não muito distante, o homicídio de mulheres quando havia um relacionamento íntimo de afeto, era conhecido
como “crime passional”, cometido muitas vezes por suposta “legitima
defesa da honra” ou, um crime cometido por “amor”, o que acabava
inocentando o autor do delito. (DIRETRIZES NACIONAIS FEMINICÍDIO, 2016)
É equivocado e inaceitável a justificativa do amor como motivo
para o cometimento do feminicídio, já que é um crime de ódio,
cometido com muita violência. FERNANDES (2016, p. 52), afirma
que “Os homens não praticam feminicídio por amor, mas porque
consideram que a vítima, por ser mulher, não pode ter ou exercer os
mesmos direitos de um homem”.
Mulheres são vítimas de homens que não aceitam um não, um
término, um ponto final. A frase popular “se não for minha, não será
de mais ninguém”, retrata uma realidade de posse, esquecendo-se o
homem que ninguém é dono de ninguém, que não há posse ou propriedade que atinja pessoas.
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Na realidade, a ideia de posse ou propriedade sobre uma mulher remete aos tempos antigos, do patriarcado, época em que mulheres eram vistas como patrimônio do pai, irmãos e marido, até porque
leis não eram feitas para mulheres.
Via de regra, o feminicídio é o ápice da violência contra a mulher, quando o agressor ainda procura impor seus caprichos, distendendo tanto quanto possível os limites do tratamento, a começar pela
submissão, desprezo, humilhação, passando pelas ameaças e agressões
(das mais leves às mais graves) e, finalmente, chegando à morte daquela mulher que se pretendeu objeto o tempo todo.
O feminicídio foi recém incorporado ao ordenamento jurídico
brasileiro, por meio da Lei 13.104/2015, e qualificou o crime de
homicídio (CÓDIGO PENAL, Art. 121), quando houver a morte de
mulher pela condição do gênero ou violência doméstica e familiar
contra mulheres.
Com o advento da qualificadora do feminicídio, o assassinato
de mulheres por sua condição de gênero deixou de ser considerado
homicídio simples, passando a ter penas que variam entre 12 a 30
anos, um aumento considerável se comparada as penas de um homicídio simples, que variam entre 6 a 20 anos.
O feminicídio é um crime hediondo. BRITO FILHO (p. 188,
2017) conceitua crimes hediondos “são aqueles arraigados de extrema
gravidade e que, por isso, recebem um tratamento mais severo por parte da justiça. Eles são inafiançáveis e não podem ter a pena reduzida”
A palavra feminicídio foi utilizada pela primeira vez em 1976,
por Diana Russel, em depoimento no Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres, que ocorreu em Bruxelas. Russel inseriu a palavra “femicide” para identificar o assassinato de mulheres por sua condição de gênero, ou seja, por serem mulheres (BRITO FILHO, 2017).
A terminologia “feminicídio” também é considerada nova na
literatura (PIRES, 2018), tendo sido conceituada somente em 1990
como sendo “o assassinato de mulheres realizado por homens moti298
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vado por ódio, desprezo, prazer ou um sentido de propriedade sobre
as mulheres” (CAPUTI e RUSSEL apud GEBRIM e BORGES, p. 62,
2014). Por sua vez, LAGARDE (2006) trata a tipificação do feminicídio como uma acrobacia, já que não estava presente na consciência
e na mentalidade das pessoas, sendo classificado como crime contra
a humanidade.
O feminicídio é o auge da violência perpetrada contra a mulher. Segundo RUSSEL apud BRITO FILHO (2017, p. 186):
Femicídio é não ser um fato isolado na vida das mulheres vitimizadas, mas apresentar-se como o ponto final em uma sequência de
terror, que inclui abusos verbais e físicos e uma extensa gama de
manifestações de violência e privações a que as mulheres são submetidas ao longo de suas vidas.

Mulheres são assassinadas em situações em que os homens não
costumam ser, indo além da misoginia. A utilização do termo feminicídio busca tornar visível a morte violenta de mulheres por condição
do seu gênero (GEBRIM e BORGES, 2014).
Para que ocorra o crime de feminicídio a mulher deve ser morta por sua condição de gênero, mas não necessariamente, o crime precisa ter sido praticado por um homem. Qualquer pessoa pode ser o
sujeito ativo do crime de feminicídio, de modo individual ou coletivo.
A Lei n. 13.104/15, foi importante não só para punir de modo
mais rigoroso homens que matam suas parceiras ou ex parceiras,
mas principalmente, para demonstrar o grande número de mulheres
assassinadas por sua condição de gênero, cujos números passou a se
contabilizar.
É salutar que seja observado quais partes do corpo da mulher
foram afetadas pelo ato violento praticado, para que se possa
visualizar a morte da mulher pela sua condição de gênero. Segundo
as DIRETRIZES PARA INVESTIGAR, PROCESSAR E JULGAR
COM PERSPECTIVA DE GÊNERO (2016, p. 43):
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Nas mortes violentas de mulheres, as razões de gênero se evidenciarão particularmente nas partes do corpo que foram afetadas, como o
rosto, seios, órgãos genitais e ventre, ou seja, partes que são associadas à feminilidade e ao desejo sexual sobre o corpo feminino.

Mulheres vítimas de vários tipos de violência, sendo seu corpo
percebido como um objeto, uma coisificação. FERNANDES (p. 46,
2017) traz que “um CORPO SEM VOZ – que causa o feminicídio,
pois um corpo não tem vontade, não tem desejo, não pode dizer não”,
e continua afirmando que “A morte de mulheres ainda é invisível e
não compreendida”.
As principais razões de gênero pelas quais mulheres são vítimas
de morte violenta, em conformidade com as DIRETRIZES PARA
INVESTIGAR, PROCESSAR E JULGAR COM PERSPECTIVA DE
GÊNERO (2016, p. 43) são:
Sentimento de posse sobre a mulher; Controle sobre o corpo, desejo, autonomia da mulher; Limitação da emancipação profissional,
econômica, social ou intelectual da mulher; Tratamento da mulher
como objeto sexual; Manifestações de desprezo, ódio pela mulher e
o feminino.

As principais vítimas de feminicídio são aquelas que cansaram
de acreditar na mudança do parceiro ou ex parceiro, cansaram de
viver um relacionamento abusivo ou aquela mulher que reage ao não
aceitar a subserviência (LIMA, 2017).
O feminicídio é um crime que pode ser evitado. O papel do Estado é de suma importância no combate ao assassinato de mulheres
por sua questão de gênero.
Uma violência silenciosa, cometida na maioria das vezes no lar,
no seio familiar, no local em que a mulher deveria se sentir protegida.
É cometido por aquele que diz amá-la, mas bem sabe-se que quem
ama, não mata.
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Até que se chegue ao ponto fulminante da violência cometida contra a mulher: o feminicídio, muito sofrimento já ocorreu. A
prevenção à violência doméstica cabe ao Estado, principalmente por
meio de políticas públicas.
O Estado brasileiro assumiu a obrigação de prevenir, punir e
erradicar a violência contra a mulher, incluindo-se aí, o feminicídio,
que como já dito, é o auge, o ponto fulminante da violência contra
a mulher.
Mulheres em situação de violência, buscam ajuda do Estado
para tentar ficar livre da violência a que são submetidas, mas que,
muitas vezes, têm seus apelos segregados pela omissão e negligência,
daquele que de alguma forma deveria protegê-la, já que prega a dignidade da pessoa humana, na Constituição (CR, art. 1º, III).
O feminicídio é cometido também pelo Estado, todas às vezes
que “cobre os olhos” quando há violência cometida contra a mulher
em razão do gênero (GEBRIM e BORGES, 2014, p. 64):

O Estado, por meio de sua omissão, ineficácia, negligência na prevenção, deficiência na investigação, ausência de repressão e de um
quadro legal e político de governo, que favoreça a visibilidade da
violência contra as mulheres e o fim da impunidade, do silêncio e da
indiferença social.

O compromisso assumido pelo Estado, além das obrigações
de prevenir, punir e erradicar às violências contra a mulher, trouxe
a responsabilidade quando ocorre falha na prevenção, na punição e,
consequentemente, na erradicação.
Quando tratamos sobre responsabilidade civil do Estado é
preciso lembrar que havendo falha na prestação de serviços, gera
a obrigação de reparar os danos causados seja em favor da vítima
sobrevivente ou de vítimas indiretas (familiares). “Ocorre a culpa
do serviço ou falta do serviço quando este não funciona, devendo
funcionar, funciona mal ou funciona atrasado” (MELO apud DIRE301
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TRIZES PARA INVESTIGAR, PROCESSAR E JULGAR COM PERSPECTIVA DE GÊNERO, 2016, p.65)
Mulheres foram vítimas de feminicídio depois de registrarem inúmeros boletins de ocorrência contra seus algozes, sem que
nada fosse feito por aquele de deveria garantir a sua dignidade,
o seu bem maior: a vida. O Estado, por muitas vezes, ignora o
clamor de socorro feito por uma mulher, ocorrendo à violência
institucional.
Crimes de feminicídio podem ser evitados, mas quando se tem
nas mãos um ponto final de um crime cometido contra uma mulher
por seu gênero, é preciso que a Justiça seja efetiva (FERNANDES,
2017), cabendo ao Ministério Público “lutar para que a Justiça seja
feita, para que a memória seja respeitada e para que nunca uma história seja em vão ou minimizada por aqueles que não conhecem a dor
do silêncio” (FERNANDES, 2017, p. 59).
4. A PREVENÇÃO AO FEMINICÍDIO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Desde a Constituição de 1988, o papel do Ministério Público
no Brasil tomou proporções muito maiores que a instituição possuía
na história brasileira (quiçá mundial), abarcando não mais só a titularidade da ação penal, mas também uma série de outras atribuições,
consistentes não só na defesa de interesses difusos e coletivos, mas
também dos direitos individuais indisponíveis, tutelando o mais vulnerável na relação jurídica, desde a criança e o adolescente, o idoso,
a pessoa portadora de necessidades especiais e, não esgotando por aí,
a mulher em situação de violência doméstica.
E a tutela da mulher em situação de violência doméstica não
decorre apenas por ter sido ela vítima de um crime, mas sim para
procurar o reequilíbrio decorrente do contexto por ela sofrido, não
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só evitando a omissão do Estado como tomando as medidas necessárias para prevenir, punir e erradicar tais atos.
As medidas gerais de prevenção, punição e erradicação estão
previstas em normas internacionais, assimiladas pelo ordenamento jurídico brasileiro, bem como pela Constituição da República de
1988, pela legislação ordinária e, por fim, por atos regulamentares,
de diversas áreas de atuação.
Bem de se ver que normas que tratam sobre saúde, segurança
e educação, são aplicáveis a qualquer pessoa, homem ou mulher, esteja ou não em situação de violência doméstica, mas, quando há esse
contexto, devem levar em consideração uma série de princípios pelos
quais o atendimento mereça atenção específica.
Por óbvio, uma pessoa que receba atendimento médico em decorrência de um acidente terá distinção em relação àquela que foi
vítima de um crime e, com mais razão, de um crime envolvendo
violência doméstica.
No entanto, há mecanismos específicos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica, previstos em normas de
origem internacional, tais como a Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (adotada pela
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU) e a
Convenção de Belém do Pará (adotada pela Organização dos Estados
Americanos – OEA). Enquanto naquele há o objetivo de restabelecer
o equilíbrio entre homem e mulher, neste se procura prevenir, punir
e erradicar a violência contra a mulher.
No que tange às normas de origem nacional, há a Constituição
da 1988 e a Lei Maria da Penha, além de outras normas que, ainda
que tangencialmente, atendam interesses das mulheres.
Na Constituição da República, os artigos 3º, IV; 5º, I, e 226,
§5º, inscrevem princípios de igualdade, seja como objetivo fundamental, na promoção do bem de todos, rechaçando o preconceito de
qualquer natureza (incluindo aí o de sexo); seja reforçando o princí303
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pio de igualdade quando afirma a isonomia entre homens e mulheres
e, por fim, seja estabelecendo novamente a igualdade no exercício da
sociedade conjugal.
Na Lei Maria da Penha, nomenclatura dada à Lei 11.340/06,
há uma série de medidas específicas destinadas a tutelar a mulher em
situação de violência doméstica, desde as assistenciais, passando pelas
procedimentais e, por fim, o atendimento de rede multidisciplinar.
Nesse ponto, MENDES (2020, p. 132) explica que:

Dentre as tantas inovações trazidas pela Lei 11.340/2006, muito especialmente considerando a importância da criação dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, com competência
cível e criminal, e a previsão das chamadas medidas protetivas de
urgência, afirmo, sem duvidar, que a norma inscrita em seu artigo 4º,
segundo o qual, para sua interpretação, “serão considerados os fins
sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares
das mulheres em situação de violência doméstica e familiar”, representou (e representa) uma verdadeira revolução epistemológica no
campo do processo penal.

A autora ainda expõe que, justamente pelos trechos “os fins sociais a que ela se destina” e “as condições peculiares das mulheres em
situação de violência doméstica e familiar”, a interpretação deve se
dar sob o prisma da epistemologia feminista, incorporando o processo penal feminista. Por fim, expõe que a violência doméstica se torna
um legado à geração seguinte, ultrapassando a fronteira do âmbito
familiar e passando ao Estado, cuja reprodução se torna um problema
de todos (MENDES, p. 62).
Apesar de o feminicídio, tratado alhures, ter sido tratado em
lei específica (13.104/15), alterando dispositivos do Código Penal e
da Lei de Crimes Hediondos, ele guarda estreita relação com a Lei
Maria da Penha quando expressa que “há razões de condição de sexo
feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar”, e
tal conceito é integrado pelos dispositivos da norma específica.
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De qualquer sorte, a Lei Maria da Penha traz uma série de mecanismos de proteção à mulher em situação de violência doméstica,
reservando ao Ministério Público, além da atuação na esfera criminal,
a intervenção nas causas cíveis e criminais decorrentes de violência
doméstica e familiar contra a mulher, deferindo-lhe atribuições como
a requisição de força policial e serviços públicos de saúde, educação,
assistência social e segurança, além de outros, bem como a fiscalização de estabelecimentos, públicos ou particulares, de atendimento e,
por fim, o cadastramento dos casos.
Além disso, a Lei Maria da Penha conferiu ao Ministério Público a legitimidade para requerer a concessão de medidas protetivas de
urgência, sejam as que obrigam o agressor, sejam as que resguardam
interesses da vítima.
Assim, cabe ao Ministério Público não só o poder-dever de
requisição de serviços públicos, mas também a fiscalização de estabelecimentos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, o cadastramento dos casos, a intervenção nas causas
em que tal contexto assim se apresente e a atribuição de requerer a
concessão de medidas protetivas. Não são poucas as atribuições, que
certamente não se encerram por aí.
Com o propósito de que o sistema funcione, deve a atuação do
Ministério Público, na fiscalização, ser permanente, atuando nos casos
em que se constate a omissão estatal que permita a manutenção da
violência, especialmente na violência institucional, que é quando o Estado se omite nas suas funções de tutelar a mulher em situação de violência doméstica ou, pior, quando a revitimiza, com novas agressões.
Há que se preencher as lacunas de atuação do Estado no enfrentamento à violência doméstica e inibição ao feminicídio.
É notório que existem lacunas de atuação do Estado no
enfrentamento à violência doméstica e inibição ao feminicídio no
Brasil, especialmente diante dos números que são mostrados e as
frequentes queixas das vítimas no atendimento. No Brasil, em 2017
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houve um número de 252.895 casos de lesões corporais dolosas
contra mulheres, e em 2018 esse número foi de 263.067; em 2017,
houve um número de 1.075 casos de feminicídio, e em 2018 esse
número foi de 1.206 (ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA
PÚBLICA, 2019).
Não fosse isso, o aperfeiçoamento da atuação estatal na busca
pela erradicação deve ser constante, revisando-se a eficácia da tutela
à mulher em situação de violência doméstica, de acordo com os resultados dela decorrentes.
Ou seja, há que se fiscalizar não só se há omissão (ou mesmo
ação que vitimize) do Estado tendente a manter o contexto de violência doméstica, como também se as ações afirmativas estão sendo
eficazes na contenção e diminuição de tais casos.
Os números crescentes podem guardar relação com uma demanda reprimida, que não tinha abrigo jurídico e estrutura estatal
capaz assegurar direitos e reprimir a violência, mas não é ela, isoladamente, a responsável por esse crescimento, já que, como se disse, é
notória a deficiência no atendimento às vítimas em grande parte do
Brasil, seja pela ação ou omissão que caracterizem a violência institucional, seja pela ineficiência das medidas praticadas.
E o papel do Ministério Público, nesse momento, é crucial, pois
deve a instituição acompanhar de perto como o Estado está tutelando
as mulheres em situação de violência doméstica, com o propósito
correicional de evitar que se perpetuem atos de violência institucional, seja por ação ou por omissão, bem como de fiscalizar a eficácia
das medidas tutelares, a fim de que atinjam seus objetivos.
A violência institucional decorre, na maioria das vezes, de preconceitos baseados em senso comum – bastante equivocados, diga-se
de passagem – ou mesmo desconhecimento sobre o que fazer, por
parte de agentes públicos que, ao se deparar com uma mulher em
situação de violência doméstica, acabam por não atende-la ou atende-la de maneira hostil, revitimizando-a, não sendo apenas privilégio
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de um outro setor, mas muitas vezes da própria rede de atendimento,
desde o atendimento à questões básicas como saúde e educação como
também na segurança pública, quando ocorridos os fatos e nenhuma
providência é tomada.
Exemplos disso são o desencorajamento da mulher a denunciar
e seguir em frente com as medidas necessárias; a expressão de (pre)
conceitos à mulher em situação de violência doméstica, fazendo-a
crer que é sua a culpa pelo que lhe ocorreu; a depreciação das consequências pelos atos sofridos, como se nada significassem; a comparação da violência sofrida com institutos que, equivocadamente, devem
ser valorizados em relação àquela, como casamento, manutenção da
família com filhos e pais, imagem social, etc.
De outro lado, infelizmente não é incomum que, ainda que haja
o devido atendimento, as medidas não surtam efeitos, porque sejam
estrategicamente inconvenientes, ou não sejam adequadamente fiscalizadas ou por não serem realizadas no tempo devido.
Modelos de tal circunstância são a determinação de que o
agressor se afaste do lar comum ou da vítima e seus familiares, quando notório que ele não cumprirá (inclusive pelo histórico) tais determinações; quando a medida de proteção de urgência vem com
atraso; quando o afastamento do agressor do lar comum vem desacompanhado de qualquer medida assistencial à mulher em situação
de violência doméstica, etc.
Não são raros os exemplos, facilmente notados no cotidiano
dos atendimentos às mulheres, de violência institucional pela ação ou
omissão, ou de ineficácia das medidas apresentadas, o que cria todo
um movimento da máquina estatal absurdamente ineficaz e custoso,
pois estrutura o atendimento que, na prática, acaba invertendo a proteção ou em nada ajudando, desencorajando ainda mais as vítimas
de seguir com suas denúncias, reforçando mais e mais o ciclo de
violência, agora com a chancela do Estado, por mais que suas normas
digam o contrário.
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A capacitação dos agentes públicos que atuam no combate à
violência doméstica é imperativa, não só para que eventuais preconceitos sejam extirpados como também sejam treinados para saber
lidar com tais ocorrências, minimizando, tanto quanto possível, os
efeitos sofridos pelas vítimas.
E essa capacitação deve vir de uma ponta a outra, pois não só
as polícias militar e civil devem ser treinadas, capacitadas e estruturadas, como também os diversos órgãos de assistência municipal,
estadual e federal, assim como magistrados, promotores de justiça,
defensores públicos, advogados e todos que, em um momento ou
em outro, venham a se envolver num caso de violência doméstica e
precisem prestar alguma forma de atendimento.
De outro lado, não só o preparo dos agentes públicos deve ser
priorizado, mas também a articulação dos diferentes órgãos do Estado para efetivação de políticas públicas que diminuam os casos de
violência doméstica e, especialmente, os de feminicídio.
Há uma correlação entre a existência de serviços efetivos em
prol da mulher em situação de violência doméstica e os casos de
feminicídio.
Na pesquisa relatada por STOUT (1992) se constatou que o
número de abrigos para mulheres agredidas em um estado foi negativamente correlacionada com o feminicídio, de forma que estados
com maior número de serviços tiveram uma menor taxa de feminicídio.
Um dos desafios, após superar a questão da violência institucional e da (in)eficácia das medidas tutelares, é promover a integração dos órgãos encarregados no combate à violência doméstica, na
forma de rede, que atuem com fluxo de ações e informações, para
que não trabalhem isoladamente, o que redundaria em ações incompatíveis entre si.
Como afirmam GEBRIM e BORGES (2014), há a necessidade
de se erradicar a violência doméstica, como compromisso não só do
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Estado, mas também da sociedade, as medidas preventivas devem
ocupar espaço para que as causas possam se tornar tema de discussões que tragam medidas que consigam evitá-las.
Nesse sentido, os autores (GEBRIM e BORGES, 2014, p. 73-74):

Enfrentar a violência contra as mulheres não depende somente de
esforços legais. Requer políticas de longo prazo, elaboradas a partir
da compreensão da origem desse fenômeno, dos atores envolvidos
e das necessidades específicas das mulheres. As soluções para a violência devem ser procuradas a partir de uma perspectiva abrangente, voltadas para a diminuição dos efeitos da desigualdade e da exclusão e, sobretudo, para o empoderamento das mulheres. Depende
da formação de uma consciência e de uma autocrítica das relações
de poder e lógicas patriarcais, que começa pelo reconhecimento das
necessidades, desejos e anseios próprios das mulheres.

É mister que os órgãos estatais, das diferentes esferas de atuação
(Poder Judiciário, Poder Executivo municipal, estadual e federal
[incluindo as policiais militar e civil], Ministério Público, Defensoria
Pública, dentre outros), passem a se comunicar sobre a forma de
atuação frente aos casos de violência doméstica, diagnostiquem as
causas e tracem estratégias de macro atendimento, que permitam
melhores resultados.
O feminicídio faz parte do discurso jurídico e político, uma vez
que elementos como a impunidade, a responsabilidade dos governos
e a deficiência do ordenamento jurídico o marcam como construção
social e não apenas como ato criminoso, derivando o feminicídio
das relações de poder entre homens e mulheres, sendo um crime
que envolve diretamente o Estado, seja por ação ou negligência, com
responsabilidade das estruturas estatais e judiciais, desempenhando a
impunidade, o silêncio e a indiferença um papel preponderante, com
relação direta às estruturas de poder e responsabilidade do Estado
(KRISTINSDÓTTIR, 2013).
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Assim, a identificação precoce dos casos de violência doméstica, conjugada com a atuação eficaz de medidas preventivas, permitirá
que se diminuam os números de feminicídio, que predominantemente se constata como o resultado final do ciclo de violência doméstica
não devidamente tratado.
Como afirmado por FIORELLI e MANGINI (2020, p. 148):
A violência conjugal, física e ou psicológica, encontra-se disseminada
na sociedade e, da mesma maneira que a violência sexual, patrimonial ou moral, permanece encoberta na maior parte dos casos.
Um dos motivos para isso é o “desconhecimento”, por um ou por
ambos os cônjuges, de que determinados comportamentos constituem violência conjugal. Prática constante das famílias foram observados desde a infância: nada mais natural que continuem.

Tal qual uma doença grave, que traz a morte como o fim, e que
se inicia por doenças com sintomas mais leves e não tratadas, mas
que, gradualmente, vão minando o sistema imunológico, o feminicídio é o sintoma mais grave de um ciclo contínuo de atos de violência
que, não prevenidos ou reprimidos, acabam por permitir atinja o pior
dos resultados, qual seja, a morte.
LAGARDE (2006) inseriu a nomenclatura “feminicídio”, por
se tratar não só de um crime praticado contra a mulher, por razões
de gênero, como também pela impunidade que sempre grassou em
tais casos pela absoluta falta de qualquer política pública.
Vê-se que a ausência de políticas públicas é um fator de aumento da violência doméstica, e a “violência culmina no homicídio – sua
expressão máxima” (FIORELLI e MANGINI, 2020, p. 146), e a
“violência conjugal pode desembocar na separação (litigiosa ou não)
e no crime. (FIORELLI e MANGINI, 2020, p. 222).
Cada caso de violência doméstica deve ser considerado como
futuro e possível crime de feminicídio, visto que, cotidianamente, tal
ciclo se encerra nesse fim. Assim, partindo dessa premissa, cada caso
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deve ser meticulosamente avaliado, diagnosticado e realizadas as providências necessárias, não se podendo deixar que venha a ser tratado
de forma mecânica; que sequer venha a ser tratado, ou pior, que haja,
por ação, a violência institucional.
Como afirmado por RUSSEL (1992), o feminicídio está no
extremo de um contínuo de terror contra uma mulher, que inclui
uma ampla variedade de abusos verbais e físicos, cujas formas de
terrorismo resultam em morte.
De outro lado, no expediente Modelo de protocolo latino-americano de investigação de mulheres por razões de gênero, cita-se
que o termo feminicídio significa “A morte violenta de mulheres por
razões de gênero, quer ocorra dentro da família, unidade doméstica
ou em qualquer outra relação interpessoal, na comunidade, por parte
de qualquer pessoa”, inclusive se ela for perpetrada ou tolerada “pelo
Estado e seus agentes, por ação ou omissão” (ONU MULHERES,
2014, p. 18).
Ou seja, ao lado do agressor, encontra-se o Estado inerte, que
com seu silêncio permite que a violência se perpetue.
O feminicídio não aparece gratuitamente; ele é fruto de uma
prática contínua de violência incontida pelo Estado (ou, por vezes,
até incentivada ou mesmo praticada por ele), e decorre de uma cultura arraigada de preconceito e dominação.
Como afirmado por MENDES (2020, p. 141):
A misoginia é a repulsa, o desprezo ou o ódio contra às mulheres. Uma forma de aversão mórbida e patológica ao sexo feminino
diretamente relacionada com a violência que é praticada contra a
mulher. É a principal responsável por grande parte dos feminicídios, mas também se configura como agressões físicas e psicológicas,
mutilações, abusos sexuais, torturas, perseguições, calúnias e outras
formas de ataque à memória de vítimas, entre outras violências relacionadas direta ou indiretamente com o gênero feminino.
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Em conclusão, “A expressão máxima da violência contra a mulher é o óbito” (BRITO FILHO, 2017, p. 191) e, como tal, a causa do
feminicídio (violência e inação do Estado) deve ser combatida, com
medidas preventivas e repressivas.
Nesse ponto, o Ministério Público deve intervir justamente
para evitar que ocorra violência institucional, seja por ação ou por
omissão, ou mesmo ineficiência na tutela da mulher em situação de
violência doméstica, demandando dos órgãos responsáveis que atuem
de forma a evitar que tais casos se perpetuem e venham a eclodir
num feminicídio, pois o “feminicídio é um tipo de crime de poder e
dominação, atingindo os grupos mais fragilizados na sociedade e que
é mais frequente nos locais onde o Estado é tolerante com a violência” (MENEGHEL e PORTELLA, 2017, p. 3080).
Se o Estado comete a violência (institucional); é conivente com
ela (omissão), ou age errado quando desempenha seu papel (ineficiência), é dever do Ministério Público demandar, judicialmente se
for o caso, os responsáveis para que haja correição nas suas rotinas
de atuação, de forma a tornar concreta a proteção constitucional às
mulheres em situação de violência doméstica.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todo ato de violência doméstica deve ser considerado como
um futuro e possível feminicídio, ptois é da manutenção desse ciclo que o final trágico se desponta. Assim, nenhum caso, por mais
singelo que possa parecer, deve ser desprezado, devendo ser objeto
de atenção dos órgãos estatais encarregados de sua proteção. Infelizmente, ainda há uma certa indiferença aos atos de violência doméstica, especialmente no tocante às consequências aparentes (ameaças,
lesões corporais de natureza leve, etc.), deixando-se de vislumbrar o
contexto que isso acarreta, qual seja, um ambiente altamente nocivo
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que, em muitas vezes, acarreta no seu pior final, qual seja, a morte
da mulher.
Todo ato de violência deve(ria) ser prontamente estancado,
com as medidas necessárias de acordo com cada caso em concreto, e
sem desmerecer todos os cuidados necessários à mulher em situação
de violência doméstica, procurando-se suprir eventuais dependências
que ela tenha de seu agressor (econômica, psicológica, social, afetiva, etc.). Uma ocorrência não registrada; um registro não atendido;
um atendimento malfeito; a prestação de uma medida de proteção
completamente inconveniente ou ineficaz, são modelos de violência
institucional, que perpetuam ainda mais o ciclo de violência que, por
sua vez, pode redundar na morte da mulher.
A atuação do Ministério Público na correição das ações ou
omissões lesivas do Estado, ou mesmo na sua ineficiência, é primordial, para que as mulheres em situação de violência doméstica possam
se sentir acolhidas, prosseguir com a responsabilização do agressor
e recompor sua vida familiar. Quando uma medida, ainda que por
intervenção do Ministério Público, é bem-sucedida, as chances de
prevenir um feminicídio são enormes, e aumentam de acordo com a
prevenção aplicada de forma geral ou particular.
Portanto, quando o Estado não agir, ou agir mal, na proteção
das mulheres em situação de violência doméstica, deve o Ministério Público demandar os órgãos competentes, responsabilizando-se
quem de direito quando houver violência institucional, para que a
atuação estatal possa manter um certo grau de eficiência, capaz de
gerar números favoráveis à erradicação da violência.
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EQUIDADE DE GÊNERO NO MINISTÉRIO PÚBLICO
BRASILEIRO: a paridade participativa como
ferramenta da legitimação democrática e de
ressignificação do Direito
Paulo de Tarso Brandão1
Chimelly Louise de Resenes Marcon2

“Achar-se situada à margem do mundo
não é posição favorável para quem quer recriá-lo.”
Simone de Beauvoir
1. INTRODUÇÃO

Um dia após o mundo assistir entusiasmado a inédita posse
de uma mulher negra na Vice-Presidência dos Estados Unidos da
América, rompendo barreiras que mantiveram homens, quase sempre brancos, nas posições mais elevadas da política estadunidense
durante séculos; no trintídio subsequente à pioneira aprovação pela
Ordem dos Advogados (melhor seria da Advocacia3) do Brasil da

1

Doutor e Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de
Santa Catarina; Pós-Doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina; Professor Colaborador do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Maranhão; Docente do Centro FACVEST; membro
da Academia Catarinense de Letras Jurídicas e do Instituto dos Advogados de Santa Catarina.

2

Doutoranda em Estudos de Gênero pela Universidade de Lisboa/Nova de Lisboa; mestra em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI); Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina; integrante do Grupo de Trabalho de Equidade de Gênero, Direitos
LGBT e Estado Laico (GT6) do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e Co-Coordenadora
do Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público (2020-2022). Contatos: chimelly@gmail.
com, telefone: 48 99121-9996, endereço funcional: Rua Bocaiúva, n. 1792, Centro, Florianópolis/
SC – CEP 88015-904.

3

A linguagem é um instrumento de definição de ideias num determinado tempo e espaço. Imbricada nas dinâmicas hierarquizadas de poder, a linguagem ordena, classifica e manipula a realidade,
invisibilizando corporalidades hegemonicamente dissonantes. Dito isso, privilegiar-se-á o uso de
linguagem inclusiva e expressões neutras a fim de abarcar a pluralidade de existências e dar-lhes o
devido reconhecimento político.
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paridade de gênero no registro de candidaturas, devendo as mulheres
ocuparem 50% dos respectivos cargos de comando em todas as diretorias da entidade e nos conselhos seccionais e federal, sendo ainda
reservada uma cota de 30% para pessoas negras4 e no ano em que o
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) recomendou a
todos os ramos e unidades da Instituição que constituam programas
e ações sobre gênero e sobre raça, “visando à igualdade de oportunidades profissionais entre todas as pessoas no âmbito interno, sem
preconceitos de qualquer natureza ou quaisquer outras formas de
discriminação”5, o debate sobre a participação feminina nas instâncias do poder político e na efetiva construção da agenda institucional
tornou-se questão imperiosa e inadiável.
Tais mudanças, ao tempo em que coincidem com o avanço
feminino na obtenção de conhecimento formal e na assunção de cargos no sistema de justiça, reconhecem, ao menos simbolicamente, as
iniquidades entre homens e mulheres (e entre as próprias mulheres)6
como reflexo social da própria estratificação da sociedade que se
imiscui, também, no campo da formação e do ofício do Direito, além
colocar em xeque o gênero7 como determinante de pertencimento a
certos espaços e papeis sociais.
4

Vide: https://www.oab.org.br/noticia/58622/oab-comemora-dia-da-mulher-advogada-com-a-historica-conquista-da-paridade-de-genero-na-entidade?argumentoPesquisa=g%C3%AAnero

5

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Recomendação n. 79, de 30 de novembro de
2020. Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/novembro_dois/ED.
222.01.12.2020-1-3.pdf>. Acesso em 20 de jan. 2021.

6

O uso da categoria “mulheres” neste texto, longe de pretender uniformizar, cristalizar ou reduzir essa
coletividade a uma abstrata e irreal univocidade, objetiva justamente lançar luzes sobre a pluralidade
existencial que lhe é ínsita, visto aglutinar identidades constituídas sob uma miríade de marcadores sociais e formas distintivas e intersecionadas de opressão. Nesses termos, ainda que mulheres
(brancas, negras, cisgêneras, transgêneras, heterossexuais, lésbicas, jovens, idosas, etc.) vivenciem
realidades e experiências díspares conforme sua localização social, não se pode negar que, em sociedades estruturalmente forjadas sob uma ordem de gênero, que subsiste como eixo primário
das relações de poder, mulheres são sujeitos genderizados e compartilham, até certa medida, uma
posição menos privilegiada que os homens. Sob esse olhar, que se abordará o tema proposto.

7

Gênero é aqui entendido como elemento ordenador de práticas e identidades, encartando condições, que, histórica e culturalmente, moldam as relações sociais sobre corpos sexuados e dão
simbolismo às relações de poder. (SCOTT, 1995).
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Neste sentido, não só em razão da franca ampliação do número de suas membras8, mas, sobretudo, porque constitucionalmente
orientado à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
direitos fundamentais, deve o Ministério Público assumir seu indeclinável protagonismo na remoção das barreiras materiais intrínsecas a uma organização social patriarcal (racista e classista), que
dificultam – quando não afastam por completo – as mulheres do
cenário político-institucional, e na eliminação das violências, mormente simbólicas, lastreadas no gênero e noutras opressões com ele
interseccionadas no âmbito do sistema de justiça e da sociedade em
geral.
Logo, para além da importância da representatividade feminina
como ferramenta de promoção da equidade de gênero9 e de efetivação dos direitos humanos (art. 5º, I, CRFB/88), não se pode olvidar
a relevância da pluralidade de vozes, provenientes das multirreferenciadas existências, como instrumento democrático no processo de
elaboração, interpretação e concretização do próprio Direito.
A par dessas premissas, fulcrado no método dedutivo e com
objetivo de traçar caminhos possíveis para que o Ministério Público
reafirme sua identidade democrática e consolide seu compromisso
constitucional, este artigo propõe-se a analisar, a partir da epistemologia feminista, a paridade de participação como mecanismo de integração política das mulheres, enquanto grupo historicamente marginalizado, e pressuposto indissociável da representação democrática
e da pluralização cultural e identitária dos espaços de influência e
decisão.
8

“Membra: substantivo feminino. Mulher que faz parte de um grupo, de uma coletividade. Masculino: membro.” (PRIBERAM, Dicionário da Língua Portuguesa. Disponível em: <
https://dicionario.priberam.org/membra>. Acesso em 27 jan. 2021).

9

Signatário da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada pela Cúpula das Nações
Unidas em 2015, o Estado Brasileiro comprometeu-se, em adesão ao ODS n. 5, a “garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os
níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública e adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas
as mulheres e meninas em todos os níveis”.
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Para tanto, inicialmente, examinar-se-á a posição das mulheres
nos quadros institucionais, verificando eventual vínculo entre a aparente sub-representatividade feminina e as iniquidades engendradas
pelo gênero. Ato contínuo, buscar-se-á refletir sobre a formação de
contrapúblicos subalternos e a representação feminina como instrumentos hábeis a dar vez e voz política às mulheres e, por conseguinte,
de inserir perspectivas diferenciadas na formulação da agenda institucional. Por fim, analisar-se-á os possíveis efeitos que a inclusão
de existências multirreferenciadas nas esferas de deliberação e de
decisão exercem sobre a interpretação, aplicação e ressignificação do
Direito e sobre a sua possibilidade efetivamente emancipatória.
2. AS MULHERES NO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO:
A sub-representatividade forjada pelas persistentes
assimetrias do gênero

Não faz mais de um século que as mulheres, aliançadas no movimento feminista, deram um importante passo à conquista de sua
cidadania. Sem descurar de autorizações individualizadas10, somente
com o Código Eleitoral de 1932, as mulheres obtiveram o direito à
elegibilidade e ao voto. A possibilidade de exercício de uma profissão
sem necessidade de prévia autorização marital e a plena capacidade para
os atos da vida civil, medidas fundamentais para ampliação da atuação
feminina na arena pública, foram avanços alcançados com o Estatuto
da Mulher Casada (Lei n. 4.121/62). Porém, apenas em 1988 e pela
primeira vez na história constitucional brasileira, consagrou-se, sob o
10 Celina Guimarães Vieira foi a primeira mulher a postular e obter, ainda em 1927, com base na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte – que não estabelecia distinção de sexo para o exercício
do sufrágio – o direito ao alistamento eleitoral. Na mesma unidade federativa, em 1929, Alzira Soriano tornou-se a primeira mulher latino-americana a se tornar prefeita. (Vide: https://www.tre-rn.jus.
br/imprensa/noticias-tre-rn/2013/Marco/ha-80-anos-mulheres-conquistaram-o-direito-de-votar-e-ser-votadas ).
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manto da intangibilidade, a igualdade entre homens e mulheres como
um direito fundamental (art. 5º, inciso I, da CRFB/88).
Tais garantias formais de equidade, conquanto representem a
superação de postulados legais legitimadores da divisão social e da
subordinação feminina, não operam seus efeitos à margem das ou
contra às normas gerais de etiquetamento e estereotipia vigentes no
seio do controle social, expressado pela cultura, pelas instituições
(como a família, a escola, o mercado de trabalho, o sistema de justiça,
por exemplo) e pelos processos de socialização contextualmente situados. Ao revés, numa sociedade desigualmente estruturada, como a
brasileira, os dispositivos jurídico-disciplinares atualizam-se e transmutam-se em restrições formais e informais mais sutis, porém não
menos cerceadoras da autonomia feminina.
Isso porque os discursos reguladores e normalizadores, que alicerçavam essas ultrapassadas amarras legais, continuam a alimentar
narrativas culturais biologizantes e deterministas e a disciplinar a
corporalidade feminina, naturalizando as relações de poder exercidas
no contexto da administração coletiva e da gestão da vida (FOUCAULT, 2018).11 Daí, a persistência de estereótipos que imputam,
artificial e arbitrariamente, às mulheres a condição de “sexo frágil”
– porque consideradas emotivas, inseguras, histéricas, complicadas,
entre outros rótulos limitadores de sua identidade e capacidade –
bem como a permanência de papeis de gênero e da divisão sexual do
trabalho que restringem as experiências das mulheres a determinadas
funções, atividades e ocupações socialmente tidas por “femininas” e
que lhes irrogam, em caráter quase exclusivo, a responsabilidade pela
gestão doméstica e pelas tarefas de cuidado.
Essa distribuição social da diferença sexual, por normatizar
signos culturais que privilegiam atributos codificados como “masculinos” ao tempo em que depreciam sistematicamente o que resta
11 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: a vontade de saber. Tradução de Maria Thereza da
Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 7ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2018.
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associado ao “feminino” e por reconduzir as mulheres ao “seu lugar
social”12, reforçam a masculinização da esfera pública e do comando e
a feminização do espaço doméstico e da subalternidade. (CIPRIANI,
2016).13
Nesses termos, “se toda existência humana é definida por sua
localização [e se] a corporalidade da mulher e os significados sociais
que se lhe atribuem condicionam sua existência”, as representações
e simulacros que permeiam o imaginário coletivo – cooptados e reproduzidos no interior das instituições – estão a indicar que o acesso
ao mercado de trabalho e ao protagonismo político é dificultado pela
própria condição de “tornar-se mulher” (BEAUVOIR, 2019)14 e que
a desigualdade de gênero, não raramente, se protrai e se perpetua
dentro da própria categoria profissional.
O argumento é estatisticamente confirmado. Mesmo constituindo a maior parte da população brasileira (51,8%, IBGE, 2019)15
12 O privilégio masculino numa sociedade erigida sob o signo patriarcal “[...] é baseado numa série de
símbolos e ideais que formam a cultura, desde o conteúdo de uma conversa cotidiana à prática da
guerra. A cultura patriarcal inclui ideias sobre a natureza das coisas, incluindo mulheres, homens e
a humanidade, com a masculinidade mais aproximadamente associada ao ser humano e a feminilidade relegada a posição marginal do outro. É sobre a vida social e o que ela deve ser, sobre o que
é esperado das pessoas e como elas se sentem. É sobre standards de beleza feminina e de força
masculina, imagens de vulnerabilidade feminina e proteção masculina, de homens velhos relacionando-se com mulheres jovens, e mulheres velhas sozinhas. É sobre definir homens e mulheres
como opostos; sobre a naturalização da agressividade, competição e dominação masculinas de um
lado e do cuidado, cooperação e subordinação femininas de outro. É sobre a valorização da masculinidade e desvalorização da feminilidade. É sobre a importância primordial da carreira do marido
e do status secundário desta quando se trata da esposa, sobre o dever de cuidado com os filhos
como prioridade da vida da mulher e como elemento de secundária importância ao homem. É sobre a aceitação social da raiva e obstinação nos homens e não nas mulheres, e o cuidado, a ternura
e a vulnerabilidade nas mulheres e não nos homens. Acima de tudo, a cultura patriarcal é sobre o
valor do controle e dominação sobre todas as áreas da existência humana” (JOHNSON, 1997, p. 37).
JOHNSON, Allan G. The Gender Knot: Unraveling our Patriarchal Legacy. Filadélfia: Temple University Press, 1997.
13 CIPRIANI, Marcelli. Dos confrontos formais aos informais: desconstrução de papéis de Gênero e
representatividade feminina como instrumentos de equidade no campo do direito. In: GOSTINSKI,
Aline; MARTINS, Fernanda (Org.). Estudos feministas: por um direito menos machista. Florianópolis:
Empório do Direito, 2016, p. 103-122. p.109.
14 BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo: a experiência vivida. Tradução de Sérgio Millet. 2ª ed. Rio
de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2019.
15 IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), 2019. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101707_informativo.pdf>. Acesso em 15 jan. 2021.
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e do ensino superior (57,2%, INEP, 2018), inclusive do total de
estudantes do curso de Direito (55%, INEP, 2018)16, a presença de
mulheres nos quadros do Ministério Público Brasileiro é de apenas
39,3%. Percentual esse que é reduzido para 37,1% no Ministério Público do Maranhão (MPMA) e para 32,8% no Ministério Público de
Santa Catarina (MPSC). (CNMP, 2018).17
Quando analisada a articulação, a participação e a construção
política interna, membros e membras do Ministério Público parecem
ocupar posições ainda mais díspares. Essa foi outra conclusão da
pesquisa quantitativa Cenários de Gênero, conduzida pelo Conselho
Nacional do Ministério Público (2018), que atestou, em números, a
realidade de baixa representatividade feminina nas posições de poder
político e decisório na Instituição.18
Segundo os dados, desde a redemocratização, apenas 52 mulheres (18%) alcançaram o máximo posto da hierarquia institucional,
a Procuradoria-Geral, nos diversos ramos e unidades do MP19, enquanto, no mesmo período, mais que o quádruplo de homens (240)
tomou assento na chefia da Instituição (82%). À frente do maior car16 INEP. Censo da Educação Superior, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior/resultados>. Acesso
em 15 jan. 2021.
17 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Cenários de gênero. Brasília: CNMP, 2018. Esse
desequilíbrio é acentuado conforme a região do país e a tipologia de posição ocupada dentro dessas mesmas instituições. Segundo o estudo, em 2018, na Região Norte, eram 598 (61,3%) homens
promotores e procuradores de Justiça e 377 (38,7%) mulheres promotoras e procuradoras de Justiça; na Região Nordeste, havia um total de 1.498 (56,4%) homens e 1.158 (43,6%) mulheres, menor
disparidade verificada. No Centro-Oeste, por sua vez, observou-se a presença de 560 (63,3%) homens promotores e procuradores de Justiça e de 325 (36,7%) promotoras e procuradoras de Justiça, o maior desvelamento constatado. Já na Região Sudeste, homens promotores e procuradores
de Justiça ocupavam 2.502 (59,7%) dos cargos enquanto as mulheres promotoras e procuradoras,
1.690 (40,3%). E, por fim, na Região Sul, a segregação de dados registrou o número de 1.169 (60,6%)
homens promotores e procuradores e de 760 (39,4%) mulheres promotoras e procuradoras de
Justiça.
18 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Cenários de gênero. Brasília: CNMP, 2018.
19 As informações fazem referência, nos termos do artigo 128 da Constituição Federal, a todos os 26
Ministérios Públicos dos Estados e ao Ministério Público da União, que abrange o Ministério Público
Federal (MPF), o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Ministério Público Militar (MPM) e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).
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go fiscalizatório de sua estrutura administrativa, 75 mulheres (23%)
e 255 homens (77%) exerceram suas funções perante as Corregedorias-Gerais desde a Constituição de 1988. As Ouvidorias-Gerais,
entre os anos de 2007 e 2017, foram ocupadas por 106 mulheres
(38%) e 174 homens (62%). Nesse interregno, os homens também
formaram expressiva maioria nos órgãos colegiados do Ministério
Público; estiveram presentes em 68% dos cargos nos Conselhos Superiores, em 64% dos postos nos Colégios de Procuradores (MPE e
MPDFT) e em 67% das posições nas Subprocuradorias (MPF, MPT
e MPM), enquanto a presença feminina nesses órgãos foi de 32%,
36% e 33%, respectivamente. No que toca à política associativa, a
CONAMP – Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – teve uma única mulher na sua Presidência, tendo os demais
mandatos sido exercidos por membros do sexo masculino (10 de um
total de 11).20
O acesso aos cargos e funções de confiança junto à Administração Superior – e a inerente amplificação da visibilidade interna, do
capital político-social e do nível remuneratório – igualmente mostra-se deveras desequilibrado. A amostra constatou, por mais uma vez,
a prevalência de escolha de profissionais homens, nas proporções de
76% (homens) versus 24% (mulheres) para a Secretaria-Geral; 70%
(homens) versus 30% (mulheres) para Chefia de Gabinete; e 70%
(homens) versus 30% (mulheres) para Assessoria do PGJ. (CNMP,
2018).21
20 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Cenários de gênero. Brasília: CNMP, 2018.
21 As iniquidades do panorama nacional ganham contornos mais sinuosos quando transportadas à
realidade do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). Em todos os seus 129 anos de história,
nenhuma mulher esteve à frente do MPSC na condição de Procuradora-Geral. Do mesmo modo,
desde as respectivas criações, nunca houve uma Ouvidora-Geral tampouco uma Presidenta da Associação Catarinense do Ministério Público (ACMP). A representação política feminina limitou-se ao
exercício de um mandato junto à Corregedoria-Geral, para o qual não houve recondução. Em se
tratando de outras posições de parcial comando, nos últimos 10 anos, o exercício da Secretaria-Geral, da Assessoria de Direitos Estatutários e das Subprocuradorias-Gerais coube, à exceção da
Subprocuradoria-Geral de Assuntos Jurídicos no período de 2015-2016, a homens da Instituição.
E, dentre os órgãos responsáveis pelo planejamento e direcionamento dos rumos institucionais,
as mulheres representam 9% do Colégio de Procuradores e ocupam 31,7% dos cargos de chefia
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Tais indicadores evidenciam que o quadro de fraca permeabilidade às mulheres nos círculos de poder, influência e autoridade no
Ministério Público mimetiza as relações assimétricas de gênero amplamente verificadas noutros domínios da sociedade, como nas atividades econômicas (IBGE, 2018)22, no mercado de trabalho (IBGE,
2018; SEMESP, 202023), na política partidária (PRÁ, 201124; SALES; VERAS, 202025), na distribuição do trabalho reprodutivo e dos
cuidados (GIBB; OLIVEIRA, 201526; THOMÉ; SCHWARZ, 201527)
e na conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar (ITABORAI, 201428; ABRÃO; MIOTO, 201729).
A gravidade do cenário, porém, resta acentuada pelo locus em
que tais desvelamentos se reverberam. Enquanto Instituição conse assessoramento da Administração Superior, segundo Diário Oficial do MPSC de 11 de abril de
2019, <https://documentos.mpsc.mp.br/portal/Conteudo/publicacoes/do_mpsc_2019-04-11.pdf>.
No Conselho Consultivo de Políticas e Prioridades Institucionais (CCPPI), são 31,25%, preenchendo
5 dos 16 assentos no colegiado, conforme: <http://intranet.mp.sc.gov.br/intranet/conteudo/ ConteudoGeral/Portaria_n._4.249-2019_-_Conselheiros_CCPPI_2019-2021.pdf>. Acesso em 20 jul. 2020.

22 IBGE. Estatísticas de gênero: Indicadores sociais das mulheres no Brasil. 2018. Disponível em:
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/genero/20163-estatisticas-de-genero-indicadores-sociais-das-mulheres-no-brasil.html?=&t=publicacoes>. Acesso em 2 fev. 2021.
23 SEMESP. Desigualdade de gênero no mercado de trabalho. 2020. Disponível em: <https://www.semesp.org.br/noticias/levantamento-semesp-desigualdade-genero-mercado-de-trabalho/>. Acesso
em 2 fev. 2021.
24 PRÁ, Jussara Reis. Reflexões sobre gênero, mulheres e política. In: PAIVA, Denise (Org). Mulheres,
política e poder. Goiânia: Cânone Editorial, 2011, p. 101-126.
25 SALES, T. S.; VERAS, H. R. B. A participação feminina na política brasileira. Revista de Direito, v. 12, n.
02, p. 01-21, 2020. Disponível em: https://periodicos.ufv.br/revistadir/article/view/10256. Acesso em:
31 jan. 2021.
26 GIBB, Lygia Sabbag Fares; OLIVEIRA, Ana Luíza Matos de. A desigualdade na distribuição do trabalho total no Brasil: a quem favorece? Revista Pesquisa & Debate, v. 26, n. 2, p. 87-104, set. 2015
27 THOMÉ, Candy Florencio; SCHWARZ, Rodrigo Garcia. Desigualdade em razão de gênero e divisão
sexual do trabalho: suas consequências sobre a saúde das trabalhadoras. Revista Direitos Humanos Fundamentais, v. 15, n. 2, p. 187-202, jul-dez/2015. Disponível em:<http://www.mpsp.mp.br/
portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/fieo09.pdf>. Acesso em 2 fev. 2021.
28 ITABORAI, Natalie Reis. Entre dádivas e direitos: desafios das desigualdades de gênero na distribuição das responsabilidades familiares e na participação no mercado de trabalho. 2014. Disponível
em:<http://www.abep.org.br/~abeporgb/abep.info/files/trabalhos/trabalho_completo/TC-3-22-341386.pdf>. Acesso em 2 fev. 2021.
29 ABRÃO, Kênia Cristina Lopes; MIOTO, Regina Célia Tamaso. Políticas de “Conciliação” entre Trabalho e Responsabilidade Familiar: o debate em curso na Europa e na América Latina. Textos &
Contextos, v. 16, n. 2, p. 313 - 327, ago./dez. 2017.
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titucionalmente orientada à defesa da ordem jurídica e do regime
democrático – o que pressupõe um processo de pluralização cultural e identitária mormente em democracias complexas (SANTOS,
AVRITZER, 2002) – e à promoção dos interesses sociais e individuais indisponíveis – o que invoca a proteção intensificada de grupos
vulnerabilizados por processos sociais e históricos, do qual fazem
parte as mulheres –, a amplitude e a profundidade do gender gap
aferido desnuda uma incômoda – e inadmissível – incompatibilidade
entre o ideal democrático perfilhado pelo Ministério Público e a sua
práxis institucional.
Justamente porque pensado, pelo Constituinte de 1988, para
ser um agente de transformação social, cabe ao Ministério Público
resgatar a radicalidade de sua identidade constitucional e romper, em
definitivo, com a lógica exclusivista (porque masculina, branca, cisgênero e heterossexual) de exercício de poder, com vistas a dar abertura, visibilidade e voz política a outras corporalidades que o integram
e a construir rumos e estratégias de atuação mais plurais e inclusivas.
3. “CONTRAPÚBLICOS SUBALTERNOS” E PARIDADE
PARTICIPATIVA: duas chaves para democratização da
arena político-institucional

“A resignação não passa de uma demissão e de uma fuga; não
há para a mulher outra saída senão a de trabalhar pela sua libertação”. Nesse excerto, Beauvoir (2019, p. 448) conclama o despertar
coletivo da consciência para distorções de gênero e o engajamento
das mulheres para sua disrupção e transcendência, o que, no âmbito
do Ministério Público brasileiro, remonta um passado recentíssimo.
No esforço de traçar uma cronologia desse percurso contestatório e transformador, Freitas (2019) registra que, somente em
2017, com a proposição da tese intitulada Diagnóstico e perspectivas da
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desigualdade de gênero nos espaços de poder do Ministério Público: “Santo
de casa não faz milagre?”, defendida pelas colegas Maria Clara Costa
Pinheiro de Azevedo, Daniela Campos de Abreu Serra, Hosana Regina Andrade de Freitas, Maria Carolina Silveira Beraldo (MPMG),
Ana Teresa Silva de Freitas (MPMA) e Mônica Louise de Azevedo
(MPPR) e acolhida no XXII Congresso Nacional do Ministério Público, a questão foi retirada da invisibilidade e submetida ao debate
público e qualificado.30
A partir daí e afinadas com a perspectiva de que atores sociais
também são “agentes de sua própria emancipação”31, como lembra
Bernardes, as mulheres do Ministério Público deram início à criação
de espaços e de processos dialógicos destinados ao compartilhamento, reconhecimento e reinterpretação de suas experiências, identidades, interesses, necessidades e, especialmente, das discriminações e
violências suportadas ao longo da trajetória profissional, com o propósito de desnaturalizar opressões e de desenvolver estratégias para
efetiva inclusão e participação feminina nos rumos institucionais.
A formação desses “contrapúblicos subalternos”, para conversar com Fraser (1996, p. 67)32, restou fortalecida sobremaneira por
três acontecimentos. Não se pode olvidar que, em 18 de setembro de
2017, a posse da primeira mulher – Raquel Elias Ferreira Dogde –
na chefia do Ministério Público brasileiro representou um ganho de
capital simbólico e o estímulo necessário para que outras membras
30 FREITAS, Ana Teresa Silva de. O despertar da consciência da desigualdade de gênero no Ministério
Público brasileiro: resgate histórico do debate institucional interno deflagrado no último biênio. In:
CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de et al (Org.) Perspectivas de gênero e o sistema de justiça brasileiro. Brasília: Escola Superior do Ministério Público da União, p. 19-50, 2019.
31 BERNARDES, Márcia Nina. Violência doméstica, opressão de gênero e justiça social: uma análise
da Lei n. 11.340/06 a partir do princípio da paridade de participação. In: CASTRO, M.F; AMAYA, L.P.C.
(Org). Teoria Crítica do Direito: XXIII Encontro Nacional CONPEDI. Florianópolis: CONPEDI, v.1, p.
334-357, 2014.
32 A expressão designa esferas sociais paralelas em que sujeitos pertencentes a grupos socialmente
subordinados reúnem-se para compartilhar experiências e elaborar estratégias e contradiscursos
às narrativas e às perspectivas hegemônicas de grupos socialmente dominantes. (FRASER, Nancy.
Rethinking the public sphere: a contribution to the critique of actually existing democracy. In: CALHOUN, C. (Ed.) Habermas and the public sphere. Cambridge: MIT Press, 1996, p. 67).
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do MP problematizassem a persistente e constrangedora ausência
feminina nos centros de poder e decisão e reivindicassem mudanças
e espaços (FREITAS, 2018).
Ancorado nesse inédito protagonismo33, um grupo de 35 mulheres de todos os ramos e de diversas unidades do Ministério Público reuniu-se, em 26 de maio de 2018, em São Paulo para firmar os
primeiros passos do Movimento Nacional de Mulheres do Ministério
Público (MP-Mulheres).34 O Coletivo, que atualmente congrega mais
de quatrocentas associadas unidas principiologicamente pela Carta de
Belo Horizonte35, além de proporcionar o contato e a articulação de
suas integrantes pelas redes sociais e de viabilizar sua capacitação em
matéria de direitos humanos, gênero e vulnerabilidades, tem como
objetivo primeiro e foco prioritário de atuação: “[...] ações voltadas
à valorização da membra do Ministério Público e sua representatividade, visando à construção de uma política efetiva com mecanismos
e estratégias que assegurem a plena participação das mulheres nos
rumos institucionais do Ministério Público [...]” (MP MULHERES,
2018, art. 2º, I).
Em reforço a essa mobilização e capitaneadas pela Presidência
do CNMP, em cooperação com a União Europeia, nos anos de 2018
e 2019, foram realizadas as históricas Conferências de Promotoras e
Procuradoras do Ministério Público. Nas suas seis edições, uma de33 A inédita ascensão ao mais alto posto do Ministério Público brasileiro coincidiu com a também
inédita presença de outras mulheres em cargos de poder no Sistema de Justiça, a exemplo das
Ministra Cármen Lúcia (Presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça),
Ministra Rosa Weber (Presidência do Tribunal Superior Eleitoral), Ministra Laurita Vaz (Presidência
do Superior Tribunal de Justiça), Grace Mendonça (Advogada-Geral da União) e Cristina Machado
(Subprocuradora-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União).
34 FREITAS, Ana Teresa Silva de. O despertar da consciência da desigualdade de gênero no Ministério
Público brasileiro: resgate histórico do debate institucional interno deflagrado no último biênio. In:
CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de et al (Org.) Perspectivas de gênero e o sistema de justiça brasileiro. Brasília: Escola Superior do Ministério Público da União, p. 19-50, 2019.
35 O documento foi gerado a partir do segundo encontro presencial de mulheres do Ministério Público
em Belo Horizonte/MG nos dias 21 e 22 de setembro de 2018. Disponível em: <https://assets-institucional-ipg.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/2018/10/MNMMP_CartadeBH22092018.pdf>. Acesso em 20 jan. 2021.
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dicada às membras do MPF e outras cinco às dos MPEs, aglutinadas
por regiões geográficas, as mulheres da Instituição foram provocadas
a reexaminar suas histórias e vivências, a compartilhar seus silêncios
e suas experiências e a prospectar seus futuros, individual e coletivamente.
O apoio oficial a esses “contrapúblicos subalternos” permitiu
não apenas a verbalização e a partilha de experiências subjetivas, mas
a materialização e a produção de conhecimento empírico sobre as
muitas adversidades que membras, enquanto coletividade, enfrentam
ao longo de seu percurso profissional, as quais repercutem, direta ou
indiretamente, no seu posicionamento dentro das estruturas de poder
institucional.
Se o “pessoal é político” (HANISCH, 1970)36, o Relatório Final das Conferências Regionais de Promotoras e Procuradoras de Justiça (CNMP, 2019)37 fez ruir o desgastado e reducionista – porém
costumeiro – argumento de desinteresse pela atividade política, ao
demonstrar que o afastamento das mulheres dos postos de prestígio e liderança do Ministério Público mais se deve às inflexões das
múltiplas tensões e opressões forjadas pelo gênero que a uma livre e
genuína manifestação de vontade.
Nos termos do documento, dentre outras práticas discriminatórias referidas, 85,7% das membras declinaram ser alvo de maiores restrições comportamentais em comparação aos colegas homens,
notadamente um maior patrulhamento sobre sua conduta pessoal,
seu vestuário e sua vida social (afetiva, familiar e sexual); 55,7%
das colegas informaram sofrer constrangimentos, tanto no momento
admissional quanto no decorrer da carreira, em relação ao interesse
pela ou exercício da maternidade, dado o período de afastamento
36 HANISCH, Carol. The personal is political. IN: FIRESTONE, Shulamith; KOEDT, Anne (Org.). Notes
from the Second Year: Womens’s liberation, 1970. Disponível em http://www.carolhanisch.org/
CHwritings/PIP.html. Acesso em 20 jan. 2021.
37 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO; UNIÃO EUROPÉIA. Relatório Final das Conferências Regionais de Promotoras e Procuradoras de Justiça. Brasília: CNMP, 2019.
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funcional que o evento autoriza; 85,6% das respondentes manifestaram ter sofrido ou presenciado manterrupting, mansplaining ou gaslighting38 em reuniões de trabalho e 52,3% apontaram dificuldades
para o exercício de coordenação e chefia de grupos de trabalho e
forças-tarefa em razão do gênero, seja pela carência de convites para
assunção de tais funções, seja pela desvalorização de sua liderança
quando à frente de tais equipes.
De outra banda, para 98,1% das mulheres, a carga de trabalho
produz efeitos diferenciados na vida dos homens e das mulheres da
Instituição: 64,5% das membras já pensaram em desistir da carreira,
68,1% recusaram oportunidades de ascensão funcional e 73,1% reportaram prejuízos em avaliações de merecimento. Como denominador comum de tais respostas, a dificuldade de compatibilização entre
e a sobreocupação com trabalho e família.
Nesse contexto, mais do que a cumulação das atividades domésticas e dos cuidados, visto ser considerável o número de membras
que terceirizam tais afazeres, a “carga mental” envolvida no planejamento e gerenciamento familiar e a exaustão por ela provocada é uma
importante variável no exercício conciliatório das rotinas profissional
e familiar (HAICAULT, 1984) 39. A falsa compreensão, imbricada
38 Nos termos da cartilha “O ABC da violência contra a mulher no trabalho”, elaborada pelo Ministério
Público do Trabalho, compreende-se por manterrupting “o comportamento machista por meio do
qual um ou mais homens interrompem a fala de uma mulher, sem necessidade, não permitindo que ela conclua seu raciocínio, uma frase ou uma observação”. Mansplaining é considerado “o
hábito de o homem explicar a uma mulher algo óbvio e que não precisava ser explicado, porque
ele supõe que ela não é capaz de entender por si mesma ou porque pretende desmerecer essa
mulher, minando a confiança dela diante dos demais”. Por sua vez, gaslighting é identificada como
“uma modalidade de abuso psicológico, em que o homem manipula a mulher para ela deixe de
confiar em si mesma, acreditando que não está totalmente sã. [...] No ambiente de trabalho, pode
se manifestar nos casos de assédio moral e sexual, em que o assediador tenta desqualificar a vítima,
alegando que ‘ela está louca e que não houve assédio nenhum, ela que interpretou mal’”. (MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. O ABC da violência contra a mulher no trabalho. Brasília: MPT, 2019.
Disponível em:<https://movimentomulher360.com.br/wp-content/uploads/2019/01/cartilha_violenciagenero-11.pdf>. Acesso em 20 jan. 2021.)
39 Carga mental ou “charge mentale” é uma expressão criada por Haicault para definir o trabalho
invisível e constante empreendido por mulheres no gerenciamento e na manutenção do bom funcionamento familiar. A autora destaca que a articulação das diversas atividades domésticas – isto é,
a capacidade de coordenar, de levar em consideração restrições, recursos, múltiplos atores sociais,
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pela discursividade do gênero, de que mulheres são naturalmente talhadas à maternidade biológica e social, de que o domínio doméstico
é um território essencialmente feminino e de que mulheres são seres
multitarefas inatos40 tem conduzido, na contemporaneidade, ao que
Correa denominou de “jornada contínua” de trabalho, “onde a sequência de tarefas e seu planejamento é tão esmagadora, e os limites
entre vida doméstica e trabalho estão tão borrados, que a mulher não
está trabalhando apenas quando está dormindo” (2020).41
Todavia, entre ser a primeira a despertar e a última a repousar,
o ciclo da desigualdade se retroalimenta; o desequilíbrio na divisão
do trabalho reprodutivo distancia as mulheres de outras atividades
que escapem do agir habitual e prejudica a busca por melhor qualificação técnica (o que influi diretamente sobre as mencionadas avaliações de merecimento e movimentações funcionais), por ampliação
de seu capital social (e de redes de apoio profissional) e por espaço
e oportunidades na arena política.
Como consequência dessa dinâmica social excludente, tem-se
o alijamento das mulheres da representação do próprio mundo, porquanto mesmo admitidas no espaço público, este já está constituído e normalizado como um reduto político tipicamente masculino
(BEAUVOIR, 2019). Logo, não causa estranheza 48,9% das colegas
indicarem a existência de uma política institucional e associativa –
velada e fundada em laços de cumplicidade entre os homens, em
variadas temporalidades – já é um trabalho em si e de natureza similar ao gerenciamento de qualquer outra atividade produtiva, o que conduz a um inevitável desgaste físico e mental de mulheres
que cumulam jornadas de trabalho continuadas. (HAICAULT, Monique. La gestion ordinaire de la vie
en deux. Sociologie Du Travail, v. 26, n. 3, 1984, pp. 268–277. p. 129.)
40 Vide:<https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=95256794&t=1595440768235>.
Acesso em 20 jul. 2020. No mesmo sentido, RUPANNER, Leah. Mulheres não são melhores em
multitarefas, apenas trabalham mais. Nexo. 16 jan. 2020. Disponível em: <https://www.nexojornal.
com.br/externo/2019/08/25/Mulheres-n%C3%A3o-s%C3%A3o-melhores-em-multitarefas.-S%C3%B3-trabalham-mais>. Acesso em 20 jul. 2020.
41 CORREA, Renata. Na pandemia, a crise doméstica provocada pela carga mental ficou ainda mais
evidente. Marie Claire. São Paulo, jul. 2020. Disponível em: <https://revistamarieclaire.globo.com/
Comportamento/noticia/2020/07/na-pandemia-crise-domestica-provocada-pela-carga-mental-ficou-ainda-mais-evidente.html>. Acesso em 15 jul. 2020.
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contextos generificados de desconfiança comunicativa e em círculos
sociais masculinizados e exclusivistas – que desestimula as mulheres
de concorrerem e participarem de posições de liderança. (CNMP,
2019).
Tais percepções – que tanto partem do reconhecimento da localização ou posição social ocupada (subordinação de status) quanto
da experiência compartilhada por essas mulheres dentro de uma tessitura social que autoriza disparidades de renda, de oportunidades e
de tempo livre (distribuição desigual de recursos) e institucionaliza
a injustiça (FRASER, 2007) – não só permitem compreender a sub-representatividade feminina nas comunidades políticas constituídas
(como no Ministério Público), como invocam a premente reflexão
sobre as relações de poder da sociedade e seu impacto no silenciamento, marginalização e apagamento de determinados grupos que a
compõem.
Tendo em atenção que toda produção de saber (e de poder) é
parcial, corporificada e culturalmente situada (HARAWAY, 1995)42,
qualquer análise acerca dos processos sociais de exclusão e de desvalorização de segmentos minoritários efetivamente comprometida à
superação desses modelos iníquos deve contemplar as vivências, as
perspectivas e as contribuições dos próprios sujeitos interpelados por
esses condicionamentos identitários. Isso porque a consciência do
significado social da subalternidade “produz experiências particulares relativas a [esse] posicionamento e compreensões específicas dos
processos sociais e de suas consequências”, potencializando, portanto,
o reconhecimento das múltiplas e variadas facetas da opressão e sua
penetrabilidade cotidiana e o desenvolvimento de uma leitura crítica
mais acurada da realidade em que inserido(a) (YOUNG, 2006, p.
162)43.
42 HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da
perspectiva parcial. Cadernos Pagu, n. 5, p. 7-42, 1995.

43 YOUNG, Iris Marion. Representação política, identidade e minorias. Lua Nova, v. 67, p. 139-190,
2006.
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Em suma, “é necessário escuta por quem sempre foi autorizado
a falar” (RIBEIRO, 2017, p. 78)44. Embora não se conteste que sujeitos constituídos sob marcadores de privilégio possam – aliás, por
mandamento ético, os homens devem –, intelectual e empaticamente,
compreender a subordinação social feminina e contribuir ativamente
para a sua desconstrução (tal como pessoas brancas em relação ao racismo, as cisgêneras e heterossexuais no que toca à LGBTQIA+fobia,
etc.), são as mulheres que experienciam, desde a tenra idade, a dor e
as violências perpetradas especificamente em razão do gênero, acompanhadas do silenciamento das práticas discursivas que o evidenciam (SANTOS, 2018)45. E são essas perspectivas, porque talhadas
a partir da condição relegada de “Outro” (BEAUVOIR, 2019) e dos
saberes que essa localização social propicia e porque capazes de interrogar os discursos hegemônicos e de elaborar formas mais eficazes
de confrontação das relações assimétricas de gênero, que justificam e
tornam imprescindível a adoção de uma efetiva “política da presença”
e dos correlatos arranjos institucionais que garantam concreto acesso
ao poder às mulheres, que dele estão histórica e culturalmente apartadas (PHILLIPS, 1999).46
A ausência de instrumentos para representação de mulheres, legando
aos homens a condução das discussões e decisões públicas, faz com
que perspectivas dominantes continuem a determinar com exclusividade as prioridades políticas, as causas e possíveis soluções dos conflitos e a interpretação dos significados dos fatos sociais, travestindo
um modo de ver o mundo em uma visão pretensamente neutra e
universal e frontalmente divorciada de uma democracia heterogênea,
multipolarizada e plural (SANTOS, 2018, p. 174).

44 RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento, 2017.
45 SANTOS, Maria França. Imparcialidade e diversidade de gênero nos tribunais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.
46 PHILLIPS, Anne. Which equalities matter? Cambrigde: Polity Press, 1999. “[...] Onde igualdades estão vinculadas à diferença de grupos, arranjos políticos (e legais) podem ter considerável força corretiva. Reformas políticas não podem substituir inteiramente reformas sociais e econômicas, mas
podem certamente prover as condições favoráveis para isso” (p. 30).
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Assim, a paridade participativa entre homens e mulheres nas
instâncias de poder e de decisão, como propõe Fraser na sua teoria tridimensional de justiça47, demonstra-se o modelo de representação mais consentâneo com a integração de perspectivas48 das
minorias (Young, 2006), com a multiplicação das vozes e com a
diversificação de saberes nos processos de construção deliberativa. Afina-se, pois, com o fortalecimento da própria democracia ou,
noutras palavras, com a “democratização da democracia” (SANTOS,
AVRITZER, 2002)49, visto valorizar a conexão entre essas existências multirreferenciadas e a pluralização dos modos e espaços de
representação.
O paradigma proposto fornece algumas vantagens para a consolidação de ideais democráticos em sociedades marcadas pela marginalização de determinados grupos do debate público e da tomada
de decisão. A primeira delas diz respeito ao estímulo de estratégias
de promoção de equidade como política reparatória ao “histórico
de exclusão ou de afastamento de determinado grupo da influência
política” (YOUNG, 2018, 170). Conjuga, assim, o repúdio às dis47 Para Fraser, a subordinação social é produto da soma de dois elementos: desprestígio cultural de
determinados grupos e desigual distribuição de recursos e riquezas na sociedade. Tais fatores conduzem a um contexto de injustiça social, que desvaloriza sistematicamente certas identidades e
atributos pessoais e que limita as chances de subsistência e prosperidade dessas corporalidades,
afastando-as do universo político. Nesses termos, numa proposta tridimensional de justiça, às demandas por reconhecimento das diferentes existências, que visam a controverter essa subordinação de status, e por redistribuição, que tem por escopo a partilha mais justa dos recursos econômicos, alinha-se a demanda por representatividade, isto é, por igualdade de voz política, como
mecanismo hábil a assegurar a condução das aludidas reivindicações à arena pública. (FRASER,
Nancy. Mapeando a imaginação feminista: da redistribuição ao reconhecimento e à representação. Estudos Feministas. v. 15, n. 2, mai-ago 2007, p. 291-308)
48 “Representar uma perspectiva geralmente significa promover certos pontos de partida para a discussão. A partir de determinada perspectiva social um representante coloca certos tipos de questões, relata certos tipos de experiência, retoma determinada linha de narrativa histórica ou expressa
um certo modo de olhar as posições de outrem. Isso contribui decisivamente para a inclusão de
diferentes pessoas no processo de tomada de decisões e chama a atenção para possíveis efeitos
das políticas propostas sobre os diferentes grupos. No entanto, expressar uma perspectiva quase
nunca significa inferir uma conclusão sobre os resultados” (YOUNG, 2006, p. 167-168).
49 SANTOS, Boaventura de Sousa; AVRITZER, Leonardo. Introdução: para ampliar o cânone democrático. IN: SANTOS, Boaventura de Sousa (Org). Democratizar a democracia. Os caminhos da democracia participative. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
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criminações de gênero com políticas afirmativas e compensatórias
que visam a acelerar o processo de obtenção material de igualdade,
inclusive para as chamadas identidades sobrenomeadas, remediando
desvantagens históricas e minimizando os impactos de um passado
de silenciamento, que ainda hoje provoca certa apatia em algumas
mulheres de atuarem positivamente nos espaços político-institucionais.
Ainda num viés centrípeto, a paridade de participação e o aumento numérico de mulheres na esfera pública, motivadas pela agência e consciência crítica despertada nos “contrapúblicos subalternos”,
permite desestabilizar narrativas que, embora revestidas de universalidade e neutralidade, veiculam disposições afetadas pelo privilégio
de gênero (e de raça e classe) ostentado pela maioria de seus interlocutores. Ademais, alarga o leque de perspectivas postas em disputa no jogo político, ao introduzir vivências especificadas, até então
desconhecidas ou desvalorizadas, e ao incorporar outros referenciais
nos modos de produção de saberes e de construção deliberativa. Com
efeito, a dialogicidade ganha profundidade e refinamento, propiciando que velhas questões sejam reformuladas e que respostas, até então
impensadas, e novas questões, ignoradas, sejam cogitadas e suscitadas
(SANTOS, 2018).
Essa maior abertura discursiva permite às mulheres repensarem
o seu enquadramento na estrutura funcional e influírem diretamente,
como desejado por 97,7% das colegas (CNMP, 2019), na agenda
institucional. De um lado, a presença de mulheres confere perspectiva de gênero, de modo transversal, às políticas, programas e ações
do Ministério Público voltadas à atuação executória e finalística e, de
outro, permite diagnosticar e atuar no planejamento e na elaboração
de normas e medidas internas para eliminação dos desvelamentos de
gênero, o que reclama, aliada a outras considerações, reflexões sobre
a necessidade de especificidade de tratamento e de condições profissionais diferenciadas, num viés afirmativo-promocional, que minimi337
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zem os sacrifícios pessoais e profissionais mais intensamente sentidos
por Promotoras e Procuradoras por força de sua situacionalidade.50
O último ponto a ser destacado faz referência à expressão numérica como garantia de viabilidade de representação de minorias.
A uma, porque implica uma representatividade consistente, visto que
costumeiramente as deliberações se apoiam em trabalho cooperativo
e os pontos de vistas de grupos culturalmente desprestigiados tendem
a ser recebidos com desconfiança pelos representantes de grupos hegemônicos. Tal resistência é justificada por Ribeiro ao ponderar que
“as narrativas daquelas que foram forçadas ao lugar do Outro, serão
narrativas que visam trazer conflitos necessários para mudança. O
não ouvir é a tendência a permanecer num lugar cômodo e confortável daquele que se intitula poder falar sobre os Outros, enquanto esses
Outros permanecem silenciados” (2017, p. 78).
A duas, porque conserva a heterogeneidade da coletividade representada, favorecendo que sujeitos implicados por variados eixos
de subordinação também consigam articular e fazer conhecer suas
perspectivas e demandas (MANSBRIDGE, 2003)51. Em termos de
representatividade feminina, a paridade participativa evita o uso simbólico e tokenista de determinadas identidades e beneficia a inclusão de experiências advindas de corpos mais vulnerabilizados, como
mulheres negras, transgêneras, lésbicas, idosas, etc., nas discussões e
decisões públicas. No mais, como segue sustentando Santos (2018),
quanto maior o número de representantes mais efetiva será a re50 Como a inclusão da temática no planejamento estratégico interno, previsão de rubrica orçamentária específica para campanhas de sensibilização e cursos de promoção de equidade de gênero, a
criação de canais confidenciais de denúncia e apuração a casos de assédio moral e sexual, a edição
de normas internas de paridade de gênero para palestrantes, professores e convidados em eventos, seminários, cursos de vitaliciamento e de capacitação e aprimoramento funcional, a elaboração
de mecanismos de inclusão da temática de gênero transversais a todos os órgãos internos, em especial aos dedicados ao apoio operacional, a fixação de obrigatoriedade da temática nos editais de
concurso, a elaboração de projetos de lei que ampliem a licença paternidade ou concedam licença
parental ampla a homens e mulheres em períodos alternados, que autorizem o trabalho remoto
para gestantes, lactantes e mães de crianças, dentre outros.
51 MANSBRIDGE, Jane. Rethinking representation. American Political Science Review, v. 97, n. 3, p. 515528, nov. 2003.
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presentação, seja porque inibe o risco de essencialização e de cristalização identitária, reverberando as tensões e os conflitos internos
inerentes a qualquer coletividade, seja porque acolhe as diferentes
perspectivas que perpassam o grupo, dando maior alcance à representação ao pluralizá-la.
E, dentro de uma proposta de representação feminista, como
ação ético-política responsável e utópica (TIBURI, 2018)52, o respeito à pluralidade, que acomoda a presença de mulheres ainda insensibilizadas em relação às opressões de gênero, deve caminhar pari passu
com o fortalecimento e ampliação dos “contrapúblicos subalternos”,
que, enquanto espaço político, permite às mulheres politizarem suas
vivências e, a partir da desmontagem do jogo patriarcal, inventarem
um outro mundo possível.
Necessário, por fim, ponderar que a reivindicação por paridade
de participação e por presença e participação ativa nos centros de
poder político-institucional não se trata de um projeto adversarial,
no sentido de elas contra eles ou de mulheres contra homens, tampouco
de uma visão segregacionista ou de sobrevalorização feminina. Seu
propósito, como frisa Santos (2018), é inequivocamente contrário;
é publicista e democrático, porquanto objetiva a expandir a arena
política às mulheres que, conquanto presentes – em maioria – no
contingente populacional, ainda têm bloqueados os acessos e os mecanismos para o exercício de sua cidadania.
4. A MULTIPLICIDADE DE VOZES COMO MECANISMO DE
RUPTURA AO DISCURSO AUTORIZADO E ÚNICO: uma
possibilidade para a ressignificação do direito

Se no item anterior privilegiou-se a enunciação das vantagens
que a diversificação representativa pode acarretar na política institu-

52 TIBURI, Marcia. Feminismo em comum: para todas, todes e todos. 7ª ed. Rio de Janeiro: Rosa dos
Tempos, 2018.
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cional interna, como a correção das iniquidades de gênero que ainda
invisibilizam as identidades, as experiências e as reivindicações das
mulheres no ambiente profissional, buscar-se-á neste tópico analisar
os efeitos que a paridade de participação, num movimento centrífugo, pode gerar sobre as políticas, programas e ações do Ministério
Público no exercício de sua atividade finalística.
Nesse esforço, faz-se necessário inicialmente questionar a neutralidade da qual se adorna o direito. Enquanto fenômeno sociocultural, o direito é um dispositivo53 de poder-saber produzido no e
pelo social, que vai fundamentar suas práticas discursivas nos valores
hegemônicos de determinado extrato histórico e selecionar, consoante tais vetores, os fatos dignos de tutela e regulação estatal, ocultando
os que não o são (FOUCAULT, 2004). Assim, ao tempo em que disciplina a organização social, o direito é, paradoxalmente, seu reflexo.
Porém, esse processo relacional entre o discurso jurídico e o
contexto cultural não opera de forma automática e desinteressada,
porquanto mediada, nas suas diversas etapas, por sujeitos discursivamente autorizados do campo político-jurídico, como legisladores(as),
intérpretes, estudiosos(as) e aplicadores(as) do direito. Assim, tanto
os padrões normatizados de valoração cultural, que moldam a percepção, apreciação e o sentido imediato do mundo, como a posição
daqueles atores sociais, que não estão imunes a essas concepções
valorativas generificadas, influem direta e indiretamente na constituição – abstrata e concreta – do direito.
Por essa razão, um dos objetos da crítica da teoria feminista do
direito reside justamente na falácia de sua pureza. E, se acertada a denúncia de que o “direito tem gênero” (SMART, 1999)54 – por operar
53 “Um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo,
[…] que é a rede que se pode tecer entre estes elementos” (FOUCAULT, 2004, p. 244). (FOUCAULT,
Michel. A Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.).
54 SMART, Carol. Law, crime and sexuality: essays in feminism. London: Sage, 1999.
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sobre um marco patriarcal de poder, articulando discursos, em regime de verdade, que fomentam polaridades e hierarquizações entre
sujeitos, consoante seu reconhecimento e posicionamento dentro das
relações sociais55 – tal inferência não pode ser dissociada, ao menos
numa leitura histórica, daqueles que sempre tiveram assegurado seu
aparecimento na esfera público-política (homens, brancos, cisgêneros, heterossexuais). (MACKINNON, 1987)56 Até mesmo porque
“as interpretações que formam os textos legais e dele partem também
são consequência da ação e da percepção desses sujeitos sociais” (CIPRIANI, 2016, p. 110).
Uma vez percebido o poder que subjaz e emana de seus comandos e produz sentidos que constroem a inteligibilidade das práticas,
dos corpos e dos sujeitos (LAURETIS, 1994)57, desmistificada resta
a neutralidade e a objetividade do direito. Sem embargo, é preciso
sublinhar que este mesmo direito, discursivamente considerado, também representa um local de luta sobre os significados de gênero e de
discussão de iniquidades; um espaço a ser ocupado para articulação
de visões e disseminação de estratégias alternativas e emancipatórias.
(CHUNN; LACOMBE, 2000)58.
Sob essa premissa, a integração das mulheres, em caráter paritário, aos órgãos que compõem o sistema de justiça, em especial
no Ministério Público, tal como defendido anteriormente, revela-se
55 Para Swain, o direito, como mecanismo institucional com amplo poder de significação social, é capaz
de atribuir significações ao que é ser mulher, à forma como se deve ser mulher, e ao modo como o
mundo deve encarar corpos sexados no feminino ou feminizados, quer seja “em coerções imediatas
sob o signo da violência material ou na difusão e iteração de imagens, procedimentos, regras, representações que as flexionam em direção ao modelo do ‘ser mulher’”. (SWAIN, Tânia Navarro. Corpos
construídos, superfícies de significação, processos de subjetivação, 2008. Disponível em: <http://
www.intervencoesfeministas.mpbnet.com.br/textos/tania-corpos_construidos.pdf>. Acesso em: 20
jan. 2021.)
56 MACKINNON, Catherine. Feminism unmodified: discourses on life and law. Harvard: Harvard University Press, 1987.
57 LAURETIS, Tereza de. A tecnologia de gênero. In: HOLANDA, Heloísa Buarque de (Org.). Tendências
e impasses: o feminismo como crítica cultural. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
58 CHUNN, Dorothy; LACOMBE, Dany. Law as a gendering discourse. Toronto: Oxford University Press,
2000. p. 2-18.
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crucial e inescapável, seja pelo prisma da legitimação democrática,
seja pelo aperfeiçoamento e produção de saberes.
Não é demais frisar que ao Ministério Público foi outorgado destacado protagonismo na concretização do projeto democrático, pluralista
e participativo pactuado pela Constituição de 1988. Compromissado
com “a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, CRFB/88), deve o
Ministério Público atuar como autêntico agente de transformação social, isto é, como um veículo de escuta e de articulação dos anseios comunitários, de indução de políticas públicas setoriais e transversais e de
intransigente salvaguarda das garantias e direitos fundamentais.
Logo, para que esse processo comunicacional se expanda e se
aprofunde, é mandatório que a Instituição, em sua composição, seja
tão plural quanto o é a sociedade que ela intenta representar, garantindo-se assim a qualificação dos canais de diálogo, em termos
de entendimento e receptividade às multirreferenciadas perspectivas
existenciais e às reivindicações que delas emergem.
Nesse sentido, sendo o gênero – a raça e a classe – um elemento ordenador das práticas sociais que estabelece a hierarquização dos
corpos e, por conseguinte, um configurador de pontos de partida e de
lugares de fala socialmente relevantes, a participação igualitária das
mulheres na dinâmica ministerial, além de postulado da equidade,
exsurge como elemento axiomático da própria legimitidade democrática do Ministério Público.
Ademais, “demandar a pluralidade de sujeitos na constituição
de um saber já focal e local é incluir, em sua constituição, saberes
também localizados”, o que, além de valorizar “subjetividades dissonantes na construção do conhecimento objetivo”, introduz “a importância do contexto advindo de marcadores sociais da diferença e das
interpretações que dele partem” (CIPRIANI, 2016, p. 110-11).
Nesses termos, a ampliação da presença feminina nos espaços
institucionais, como sugere Santos (2018), oportuniza a criação de
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novas ferramentas de leitura dos fenômenos sociais e jurídicos e,
por consequência, e de respostas mais eficazes e condizentes com as
complexas questões trazidas ao conhecimento do Ministério Público.
Frisa-se, como fez a autora, que não se está a defender que mulheres
adotem determinado posicionamento ou decidam de certa maneira
pelo simples fato de serem mulheres. Tal argumento recairia no mesmo essencialismo que os estudos de gênero objetivam controverter.
Ao revés, o que se argumenta é que a coexistência paritária de mulheres nas esferas de decisão, mormente de mulheres que tenham consciência discursiva de seu lugar social, conduz perspectivas culturais
e sociais historicamente segregadas ao debate público, fraturando o
discurso autorizado e único, que se pretende universal, e impactando
a atuação institucional como um todo.
Dito isso, repensar o Ministério Público, a partir de lentes
transversais de gênero, demanda, para além do necessário letramento
e capacitação contínua do seu corpo técnico, o reexame e a reorganização de sua atuação estratégica e coletiva. Significa, pois, priorizar
uma agenda dirigida à transformação de padrões socioculturais de
comportamento, que, ao cristalizar equivocadas percepções sobre o
“feminino” e o “masculino” e atribuir falaciosos papeis a mulheres e
homens na sociedade, engendram estereótipos, fixam identidades e,
por consequência, reforçam e naturalizam discriminações e violências. Noutras palavras, reclama uma atuação vocacionada a fazer ruir
todas as espécies de obstáculos (jurídicos, políticos, sociais e culturais) que tolham ou dificultem a fruição digna de direitos pelas mulheres, por meio do estímulo a políticas públicas integrais, multissetoriais e coordenadas dirigidas à promoção da emancipação feminina,
contemplando, inclusive, as necessidades específicas de seus segmentos mais vulneráveis (como mulheres negras, lésbicas, transgêneras).
É ter em consideração, por exemplo, ao pensar em programas de
atuação para a proteção do patrimônio público e da moralidade administrativa, iniciativas que combatam o assédio moral e sexual no ambien343

EQUIDADE DE GÊNERO NO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO: A PARIDADE PARTICIPATIVA
COMO FERRAMENTA DA LEGITIMAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE RESSIGNIFICAÇÃO DO DIREITO

te de trabalho59; que estimulem o respeito ao direito de uso do nome
social em todas as esferas da administração pública60; que fiscalizem
editais de licitação e contratos administrativos, de modo a fomentar a
contratação de empresas que observem a paridade de gênero nas suas
estruturas; que fiscalizem concessões públicas de transporte coletivo
para que instituam veículos ou horários exclusivos para circulação de
mulheres61 e que observem o direito de desembarque fora dos locais
oficiais de parada em condições de segurança62, dentre outras.
Quanto a programas relacionados à educação, importante envidar esforços para que, num diálogo com movimentos sociais e sociedade civil organizada, o Ministério Público, de modo coeso, participe
dos debates e da construção de planos municipais e estaduais de
ensino, a fim de assegurar a inclusão de discussões sobre gênero,
diversidade, direitos humanos e educação sexual nas atividades pedagógicas (GRACIANO, 2020)63; enfrente a questão da evasão escolar
também sob o ponto de vista da pobreza menstrual64, da gravidez
precoce e do casamento infantil de meninas (PLAN, 2019)65; fisca59 Iniciativa importante sobre a questão, embora não se trate de política institucional, foi registrada
em 2019 no Ministério Público de Santa Catarina. Vide: <https://www.mpsc.mp.br/noticias/prefeitura-de-xanxere-acata-recomendacao-do-mpsc-e-cria-mecanismos-de-combate-ao-assedio-sexual>.
Acesso em 21 jan. 2021.
60 Nos termos da Nota Técnica n. 8/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público. Vide: <https://
www.cnmp.mp.br/portal/images/Normas/Notas_Tecnicas/NotaTcnica8.pdf>. Acesso em 21 jan. 2021.
61 Tal como a importante recomendação elaborada por colega do Ministério Público do Trabalho,
disponível
em:
<https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/pddc/Recomendacao_
PDDC_2015_002.pdf>. Acesso em 21 jan. 2021.
62 Como sugere o Projeto de Lei n. 3.258, de 2019, ainda em tramitação no Senado Federal. Disponível em:
<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137101>. Acesso em 21 jan. 2021.
63 Nos moldes das decisões das ADPF n. 457, 460, 526 do Supremo Tribunal Federal e consoante argumento de GRACIANO, Adriane Nicole. A promoção da igualdade de gênero através da educação:
diretrizes para atuação do Ministério Público. TCC (Pós-Graduação), Curso de Especialização lato
sensu na Carreira do Ministério Público, Ministério Público de Santa Catarina, Florianópolis, 2021.
64 Na forma do Projeto de Lei n. 4.968, de 2019, ainda em tramitação na Câmara dos Deputados.
Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=9A41CF528E5961359A275244D52268C1.proposicoesWebExterno1?codteor=1810828&filename=Avulso+-PL+4968/2019>. Acesso em 2 fev. 2021.
65 PLAN. Tirando o véu: estudo sobre o casamento infantil no Brasil, 2019. Disponível em: <https://
plan.org.br/https-plan-org-br-wp-content-uploads-2019-07-tirando-o-veu-estudo-casamento-infantil-no-brasil-plan-international-pdf/>. Acesso em 2 fev. 2021.
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lize a disponibilização de vagas nas creches e escolas pelos poderes
públicos, bem como os respectivos horários de funcionamento, com
vistas a garantir que mulheres possam ser integradas ao mercado de
trabalho, quando assim desejarem ou necessitarem, e tenham condições de cumprir com a respectiva jornada.
É institucionalizar, na saúde, por exemplo, programas voltados
à defesa dos direitos reprodutivos das mulheres, que viabilizem a
toda pessoa em saúde reprodutiva e que atenda os requisitos legais
procedimento de esterilização, independentemente de autorização
administrativa ou do cônjuge66; que forneçam gratuitamente métodos contraceptivos de longa duração (como implantes hormonais e
dispositivos intrauterinos - DIU)67 e de urgência (como pílula do
dia seguinte), para evitar gravidezes indesejadas, notadamente de
mulheres em situação de maior vulnerabilidade social; que combatam
a violência obstétrica e sensibilizem mulheres e profissionais da saúde
para os direitos da parturiente68; que fortaleçam a atenção à saúde
menstrual, mediante fornecimento gratuito de absorventes femininos, tampões íntimos ou coletores para meninas e mulheres69 e que
atenuem os fatores relacionados à mortalidade materna.
Em relação à política criminal, é refletir sobre programas de
acolhimento e atendimento das vítimas70, mormente de crimes sexuais e de LGBTQIA+fobia; na criação de órgãos de execução es66 Consoante inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.097 elaborada pela Associação
Nacional dos Defensores Públicos (ANDEP), manifestação da Procuradoria-Geral da República e
petição do amicus curiae disponíveis em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4542708>. Acesso em 2 fev. 2021.
67 Conforme iniciativa do MPDFT. Vide: http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/07/mp-quer-ofertar-implante-hormonal-e-diu-na-rede-publica-para-jovens-do-df.html. Acesso em 2 fev. 2021.
68 A exemplo da campanha do MPSC: https://www.mpsc.mp.br/campanhas/violencia-obstetrica. Acesso em 2 fev. 2021.
69 Na forma da Recomendação n. 21, de 2020, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselho-nacional-de-direitos-humanos-cndh/Recomendaon21.pdf>. Acesso em 2 fev. 2021.
70 Como o Centro de Atendimento à Vítima (CAV) implementado pelo MPAC e premiado pelo CNMP.
Maiores
informações
vide:
<https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2019/agosto/
20-08-v03_CartilhaA4-CNMP-ProjetosPremiados.pdf>. Acesso em 2 fev. 2021.
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pecializados para atuação nos crimes perpetrados por motivação de
gênero; no fortalecimento das estruturas administrativas de amparo
às vítimas, assegurando-lhes oportuno e integral acesso a serviços de
atenção médica, psicológica, assistencial e jurídica, com o objetivo de
reparar as consequências dos injustos e de empoderar as mulheres,
e facilitando, nesses termos, o rompimento do ciclo de violência; na
fiscalização, consoante recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, mormente habeas corpus n. 143.641, das prisões preventivas de
mulheres que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de
mães de crianças sob sua responsabilidade e que repercutem diretamente no mapa crescente de encarceramento feminino.
Aliada a uma benéfica mudança de postura e de agenda institucional, não se pode olvidar que a maior presença de mulheres no Ministério
Público, no exercício do mister cotidiano de interpretação e aplicação
dos preceitos normativos, igualmente repercute no aperfeiçoamento do
próprio direito, acenando para uma maior possibilidade de se produzir
“conhecimento potente para a construção de mundos menos organizados por eixos de dominação” (HARAWAY, 1991, p. 192)71.
Num ano em que a comunidade jurídica assistiu perplexa diversos casos de violência institucional, transmitidos ao vivo ou fartamente publicizados por meios digitais72, não há duvidas de que a
participação ativa de mulheres no ambiente jurisdicional “impõe um
rearranjo dos constrangimentos relativos a quais comentários podem
ou devem ser intoleráveis em um contexto de pluralidade democrática”, bem como proporciona uma maior filtragem de argumentos e
provas que podem ser manejados ou que devem ser expurgados do
71 HARAWAY, Donna. Simians, cyborgs and women: the reinvention of nature. New York, Routledge, 1991.
72 A respeito: “Caso Mariana Ferrer e o inédito ‘estupro culposo’” (disponível em <https://theintercept.
com/2020/11/03/influencer-mariana-ferrer-estupro-culposo/> Acesso em 2 jan. 2021); “Desembargador que disparou ‘carinha de filha da puta’ em sessão terá de se explicar ao CNJ” (disponível em:
<https://migalhas.uol.com.br/quentes/331481/desembargador-que-disparou--carinha-de-filha-da-puta--em-sessao-tera-de-se-explicar-ao-cnj>. Acesso em 2 jan. 2021; “Corregedoria do TJ-SP abre
apuração contra juiz que minimizou Lei Maria da Penha” (disponível em: <https://www.conjur.com.
br/2020-dez-18/corregedoria-investigar-juiz-minimizou-lei-maria-penha>. Acesso em 2 jan. 2021).
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sistema processual (SANTOS, 2018, p. 197). Porém, repousa sobre
a apreciação diferenciada de fatos e a construção mais ampla de alternativas viáveis de resposta a maior contribuição que a diversidade
de atores, e a correlata incorporação da perspectiva de gênero, pode
legar ao desenvolvimento da atividade e do conhecimento jurídicos.
Tal premissa, despida de ares especulativos, é ratificada por
dois estudos recentemente realizados. Ao analisar quinze anos de
produção jurisprudencial do Sistema Interamericano dos Proteção de
Direitos Humanos (2001-2016), Marcon (2018)73 demonstra que
o reconhecimento da violência contra as mulheres como desdobramento das relações hierárquicas de gênero, malgrado normatizado
pela Convenção de Belém do Pará em 1994, apenas foi qualificadamente aprofundado, pela Corte Interamericana, com o julgamento
do emblemático Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) versus
México no ano de 2009.74 O marco coincide com o período em que
o Tribunal passou a contar com maior representatividade feminina,
de modo a evidenciar a estreita relação desse fenômeno com a integração e o desenvolvimento das questões de gênero nas deliberações
e pronunciamentos judiciais.75
73 MARCON, Chimelly Louise de Resenes. “Já que viver é [ser e] ser livre”: a devida diligência como
standard de proteção dos direitos humanos das mulheres a uma vida sem violência. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2018.
74 Neste caso, a Corte IDH debruçou-se sobre o desaparecimento e morte de três mulheres em Ciudad Juarez no México: Claudina Ivette Gonzalez (20 anos de idade), Esmeralda Herrera Monreal (15
anos de idade) e Laura Berenice Ramos Monárrez (17 anos), nos meses de setembro e outubro
de 2001. Todas as três mulheres desapareceram quando se deslocavam do trabalho e, embora
prontamente comunicados os fatos às autoridades públicas, não foram adotadas prontas medidas
de busca, tampouco iniciada investigação sobre os fatos. Após a localização dos corpos, ocorrida
apenas em novembro de 2001 num campo algodoeiro, transcorreu-se uma investigação eivada de
inúmeras falências e permeada por estereótipos discriminatórios que impactaram seriamente os
resultados das investigações. [CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso González
y Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 16 de novembro de 2009. Série C, n. 205. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_205_ing.pdf>. Acesso em: 2 fev. 2021.]
75 “Extrai-se que dos 16 (dezesseis) casos apreciados pela Corte [no interregno], 9 (nove) deles tiveram
sua deliberação realizada quando o órgão contava com três e duas Juízas (2010-2013) na sua composição. Outros 6 (seis) foram analisados após o legado deixado pelas Magistradas e apenas um
caso foi alvo de deliberação anterior.” (MARCON, 2018).
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Idêntica constatação foi alcançada em relação ao enfrentamento da violência sexual, tipificada como crime de guerra, crime contra
a humanidade e como genocídio, durante os processos de tomada de
decisão pelos tribunais internacionais para a Antiga Iugoslávia e para
Ruanda. A partir da concreta contribuição prestada por investigadoras, procuradoras, juízas e especialistas, “rompeu-se não apenas a
barreira de crimes fadados ao esquecimento pelo direito internacional, como a jurisprudência superou uma visão moralista dessas violações, que as vinculava às noções de honra e pudor, para definir tais
crimes como atentados à dignidade humana e à integridade corporal”.
(MARCON; MARTINS, 2021).76
Infere-se, desta forma, que as mulheres, em razão do influxo
de distintas experiências de gênero num mundo grifado pelo patriarcado, levaram consigo perspectivas situadas e relevantes ao debate
jurídico que não haviam sido consideradas até então e que puderam,
a partir daí, ser assimiladas por todo o corpo de julgadores, desnaturalizando narrativas dominantes, que não só tem a habilidade de
contar uma história, mas de perigosamente torná-la única. (ADICHIE, 2019)77
Os exemplos permitem validar o alerta: se a composição colegiada de categoria única (predominantemente branca e masculina)
é signo da presença de iniquidades e “facilita a veiculação de disposições marcadas por tendências mais restritas na interpretação dos
conflitos e das complexidades da ordem social” (CIPRIANI, 2016,
p. 109)78, o contrário também é verdadeiro. A pluralização de vozes,
76 MARCON, Chimelly Louise de Resenes; MARTINS, Fernanda. A perspectiva das teorias feministas
nas relações internacionais: violência sexual como “guerra contra as mulheres”∗ e contribuições do
Tribunal Penal Internacional. IN: OLASOLO, Hector et al (Org.) Aproximaciones interdisciplinares a
la función de la Corte Penal Internacional: Volumen Especial por el X Aniversario del Instituto Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional. Capítulo 13.
Tirant lo Blanch, 2021.
77 ADICHIE, Chimamanda Ngozi. O perigo da história única. São Paulo: Companhia das letras, 2019.
78 CIPRIANI, Marcelli. Dos confrontos formais aos informais: desconstrução de papéis de gênero e
representatividade feminina como instrumentos de equidade no campo do direito. In: GOSTINSKI,
Aline; MARTINS, Fernanda (Org.). Estudos feministas. p. 109.
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com a participação ativa de mulheres nos espaços de decisão importa
necessariamente a representação de outras vivências no processo de
constituição do direito, impedindo, ou ao menos dificultando, que
tais experiências sejam reconduzidas a espaços de opressão.

[...] A inclusão de membros de grupos subalternizados ao poder, efetivada pela paridade participativa e pelos contrapúblicos subalternos,
é instrumento hábil a conduzir perspectivas, pois possui o condão
de veicular conhecimentos e visões sobre as dinâmicas dos processos
sociais silenciados e desconhecidos na discussão e deliberação políticas. Além disso, tal inclusão permite jogar luz sobre os processos
históricos de opressão e suas relações com as coletividades, o que
traz por consequência a desnaturalização das perspectivas dominantes. Abre-se, desse modo, espaço para que se descubram novas causas
para os problemas enfrentados e para que se construam distintas
possibilidades de enfrentamento. (SANTOS, 2018, p. 168)

Por essa razão, num aceno à proposta por Casaleiro (2014)79,
observa-se que o discurso jurídico, enquanto campo de produção de
normas (abstratas e concretas), é um local estratégico para discussão
de iniquidades e para formulação de contradiscursos (FOUCAULT,
1979)80. Logo, a integração de novos sujeitos, na lógica da batalha
por determinação de verdades, é fundamental para dotar essa narrativa de perspectiva de gênero, desestabilizando descrições homogêneas e hegemônicas (masculinas, brancas, elitistas e eurocentradas)
e inserindo concepções, perspectivas e saberes diferenciados, o que
constitui um importante primeiro passo para construção de uma efetiva justiça de gênero e para ressignificação do direito em bases não
patriarcais.
79 CASALEIRO, Paula. O poder do direito e o poder do feminismo: revisão crítica da proposta teórica
de Carol Smart. Revista ex aequo, n. 29, p. 39-53, 2014.
80 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 6ª ed. Tradução e organização Roberto Machado. Rio de
Janeiro: Edições Graal, 1979.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de algumas manifestações recentes e importantes de
participação de mulheres em postos-chave do poder político, assumindo lugares até há pouco ocupados somente por homens, ainda há
um longo caminho a ser percorrido para que a equidade de gênero
possa ser alcançada e, por consequência, seja atingido o patamar pleno dos direitos humanos plasmados na Constituição brasileira.
Nesse cenário, o artigo identifica e aponta, com base em consistente material decorrente de pesquisas cientificamente adequadas, um
expressivo déficit de participação das mulheres na estrutura política
do Ministério Público brasileiro, que impacta diretamente na representatividade e decorre de uma permanente assimetria de gênero.
Afastando os falsos discursos que atribuem à condição biológica da mulher e ao desinteresse a diminuta participação acima referida, o trabalho afirma, e demonstra, que a paridade participativa entre
homens e mulheres é o modelo mais adequado para a necessária
realização da equidade de gênero e, por consequência, para o fortalecimento da democracia. A igualdade de participação gera a condição
de possibilidade para a equidade, mas com ela não se confunde.
Descortinando a relação do discurso jurídico e o contexto cultural no qual ele opera, como um espaço mediado por atores autorizados pela própria estrutura construtora e legitimadora do direito, o
trabalho se apoia em aportes críticos produzidos pela teoria feminista
para demonstrar que o “direito tem gênero” e afirmar que o mecanismo capaz de romper com o discurso único, como possibilidade de
conferir uma ressignificação do direito, é o de criar as condições para
que a multiplicidade de vozes, com a participação ativa de mulheres
nos espaços de decisão, possa colocar em cena outras vivências no
processo de constituição do direito.
Esse processo passa, necessariamente, pela democratização do
Ministério Público, para que ele seja, depois, vetor de transformação
social e atinja a sua verdadeira vocação constitucional.
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Com essa proposta de diálogo institucional, os autores querem cumprimentar a Associação do Ministério Público do Estado
do Maranhão pelos seus cinquenta anos e agradecer o convite para
participar desta obra coletiva que marca a celebração.
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ESTUPRO DE MENINAS E ADOLESCENTES DO
SEXO FEMININO, MENORES DE 14 (QUATORZE)
ANOS, NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E A
APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA: uma
celeuma jurisprudencial que precisa ser resolvida
em prol delas
Fernanda Balbinot1
1. INTRODUÇÃO

O crime de estupro de vulnerável foi introduzido no artigo
217-A do Código Penal (CP) pela Lei n. 12.015, de 7 de agosto de
2009. Por meio dele, o legislador ordinário trouxe ao Título VI do
diploma penal, que trata dos Crimes contra a Dignidade Sexual, a
figura da vítima vulnerável, estabelecendo que é ela a pessoa menor
de 14 (quatorze) anos e aquela que, “por enfermidade ou deficiência
mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou
que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência” (artigo
217-A, § 1º, CP).
A alteração legislativa adveio da intenção de, objetivamente,
superar os dissensos então havidos em âmbito doutrinário e juris-

1

Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), atualmente requisitada para
atuar como membro auxiliar da Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Compõe o Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão, instituído pelo Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Integra, no âmbito do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP), o Comitê Gestor do Portal dos Direitos Coletivos, o Comitê Permanente
do Portal de Transparência do CNMP e o Comitê Gestor para acompanhamento da uniformização
da numeração dos procedimentos administrativos da área-meio nas unidades e nos ramos do Ministério Público brasileiro. Atualmente, coordena a Comissão de Mulheres da Associação Goiana
do Ministério Público (AGMP) e integra a Comissão Nacional das Mulheres da Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público (CONAMP). É titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Formosa-GO, com atribuição criminal e no controle externo da atividade policial. Tem experiência
na área de Direito, com ênfase em Direito Público. Possui graduação em Direito pela Universidade
do Vale do Itajaí (2004) e pós-graduação lato sensu em Processo Civil pela Universidade do Sul de
Santa Catarina (2006).
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prudencial acerca da absolutividade ou relatividade da presunção de
violência de que tratava o artigo 224 do Código Penal, o qual, com o
advento da nova lei, foi expressamente revogado.
A partir de então, portanto, pretendeu-se fazer imperar no corpo social brasileiro que a prática de atos sexuais ou libidinosos com
pessoas menores de 14 (quatorze) anos de idade é, indiscutivelmente, conduta típica. O legislador infundiu, pois, critério claramente
objetivo para determinar a vulnerabilidade neste aspecto: a idade cronológica da vítima.
Dos crimes contra a dignidade sexual, previstos no Título VI do
Código Penal, o estupro (artigo 213, CP) e o estupro de vulnerável
(artigo 217-A, CP) foram também eleitos pelo legislador, dada a sua
gravidade e alto potencial ofensivo ao bem jurídico tutelado pela norma
penal, como crimes hediondos (artigo 1º, V e VI, da Lei n. 8.072/90).
Quanto às vítimas menores de 14 (quatorze) anos, sobre as
quais recai o presente estudo, não restam dúvidas que a violência sexual sofrida neste especial estágio de desenvolvimento é devastadora,
psicológica e emocionalmente, e traz consequências das mais diversas
ordens; abalos e efeitos estes que são agravados, em muito, quando a
violência ocorre no interior da família e tem por sujeito ativo pessoa
com quem elas mantêm relação afetiva e/ou de parentesco.
A Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006, a conhecida Lei Maria
da Penha, por sua vez, para além de definir, em seu artigo 5º, o que
vem a ser violência doméstica e familiar contra a mulher, também
estipulou, em seu artigo 7º, as formas pelas quais ela se dá: física,
psicológica, sexual, patrimonial e moral.
Imperioso pontuar que, ao conceituar violência doméstica e
suas formas, o diploma específico em momento nenhum excluiu de
seu arcabouço protetivo vítimas de quaisquer idades.
Nesse sentido, observa-se que a maioria esmagadora das vítimas de estupro de vulnerável, segundo os dados estatísticos que se
demonstrarão a seguir, são do sexo feminino, sendo, infelizmente,
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muito comum que o palco delitivo seja seu lar e família. Meninas e
moças, não de hoje, vem sendo estupradas e violadas sexualmente por
pais, padrastos, avôs, tios, irmãos, primos, etc., com quem mantêm,
senão coabitação, relação familiar e de afeto.
Não obstante isso, verificou-se incipiente e oscilante tendência
jurisprudencial a negar a incidência da lei protetiva específica, a Lei
Maria da Penha, para a tutela dessas meninas e adolescentes menores
de 14 (quatorze) anos, violadas sexualmente no seio familiar, sob o
argumento de que a vulnerabilidade delas, nestas hipóteses, não decorre, necessariamente, da condição feminina, mas, sim, prioritariamente, de suas idades, não assumindo tal violência as características
da de gênero.
Diante disso, uma análise criteriosa, não só de conceitos legais e doutrinários, mas também sociológicos e estatísticos merece
ser feita, justamente para demonstrar que, se a vulnerabilidade das
vítimas de estupro de vulnerável decorresse precipuamente da idade, ter-se-ia quantitativo aproximado ou igualitário de vítimas dos
sexos feminino e masculino, situação esta que, de todo, diverge da
realidade posta e denota que as vítimas de estupro de vulnerável do
sexo feminino padecem de dupla vulnerabilidade: a idade e o gênero.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1. Do estupro de vulnerável: da tipificação à superação de
interpretações divorciadas da política criminal

O crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217A do Código Penal, foi introduzido no diploma penal pela Lei n.
2

2

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que,

361

ESTUPRO DE MENINAS E ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO, MENORES DE 14
(QUATORZE) ANOS, NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E A APLICABILIDADE DA LEI MARIA
DA PENHA: UMA CELEUMA JURISPRUDENCIAL QUE PRECISA SER RESOLVIDA EM PROL DELAS

12.015, de 7 de agosto de 2009, a qual, dentre outros, revogou expressamente o artigo 2243 do mesmo Codex, no qual haviam sido estabelecidas, anteriormente, as hipóteses de que os crimes de estupro
de vulnerável e de atentado violento ao pudor seriam presumidamente
praticados com emprego de violência.
Por meio de tal inovação, o legislador ordinário estabeleceu, de
forma bastante clara, que práticas sexuais e libidinosas com menores
de 14 (quatorze) anos são absolutamente vedadas em nosso país,
buscando superar o dissenso então havido em âmbito doutrinário e
jurisprudencial acerca da interpretação conferida à alínea a do referido artigo 224 do Código Penal.
O imbróglio residia justamente na definição da natureza da
presunção de violência em crimes de estupro e atentado violento ao
pudor praticados contra vítimas menores de 14 (quatorze) anos: se
absoluta ou relativa.
Tanto foi assim que, em trecho da Justificação do projeto que ensejou a alteração da redação do Código Penal, quando
abordada a inclusão do artigo 217-A em tal diploma legal, fez-se
constar que:
[…] substitui o atual regime de presunção de violência contra criança ou adolescente menor de 14 anos, previsto no art.
224 do Código Penal. Apesar de poder a CPMI advogar que é
absoluta a presunção de violência de que trata o art. 224, não é
esse o entendimento em muitos julgados. O projeto de reforma do
Código Penal, então, destaca a vulnerabilidade de certas pessoas,
por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.
§ 2.º (VETADO)
§ 3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.
§ 4º Se da conduta resulta morte:
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.
3

Art. 224. Presume-se a violência, se a vítima:
a) não é maior de catorze anos;
b) é alienada ou débil mental, e o agente conhecia esta circunstância;
c) não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência.
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não somente crianças e adolescentes com idade até 14 anos, mas
também a pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não
possuir o discernimento para a prática do ato sexual, e aquela que
não pode, por qualquer motivo, oferecer resistência; e com essas
pessoas considera como crime ter conjunção carnal ou praticar
outro ato libidinoso; sem entrar no mérito da violência e sua
presunção. Trata-se de objetividade fática. (GRECO, 2020a, p.
784. Grifou-se.)

Os defensores da presunção absoluta de violência ressaltavam
a objetividade do critério eleito pelo legislador – idade da vítima – e,
portanto, entendiam-no inquestionável. Já os adeptos da tese da relatividade de tal presunção julgavam cabível a análise de dados outros,
que não a idade cronológica da vítima, para o reconhecimento ou
afastamento da presunção de violência em delitos desse jaez.
Eram autorizadas, então, verdadeiras cruzadas judiciais para a
verificação da conduta da vítima, perquirindo-se acerca de sua personalidade e atos pregressos, o que, em última análise, permitia o
afastamento casuístico da presunção de violência do então vigente
artigo 224, a, do Código Penal, com embasamento em critérios inteiramente subjetivos. Uma vez afastada tal presunção, ausente verificava-se um elementar do tipo, concluindo-se, necessariamente, pela
atipicidade da conduta.
Com o olhar analítico de hoje, observa-se que, não obstante
ainda perceptíveis na práxis forense manobras defensivas tendentes
a culpabilizar a vítima, sobretudo se mulher e em crime de natureza
sexual, é simplesmente inadmissível a submissão do sujeito passivo
de tão deplorável prática criminosa, sobretudo quando menor de 14
(quatorze) anos de idade, a tais inquisições indignificantes e de todo
desvinculadas do fato criminoso em julgamento.
Sobre o assunto, colhe-se dos ensinamentos de Rogério Greco
o seguinte:
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[…] Assim, não se justificavam as decisões dos Tribunais que queriam destruir a natureza desse dado objetivo, a fim de criar outro,
subjetivo. Infelizmente, deixavam de lado a política criminal e
criavam as próprias políticas. Não conseguiam entender, permissa
venia, que a lei penal havia determinado, de forma objetiva e absoluta, que uma criança ou mesmo um adolescente menor de 14 (quatorze) anos, por mais que já tivessem uma vida desregrada sexualmente, não eram suficientemente desenvolvidos para decidir sobre
seus atos sexuais. Suas personalidades ainda estavam em formação.
Seus conceitos e opiniões não haviam, ainda, se consolidado. (GRECO, 2020b, p. 100. Grifou-se.)

Dessa sorte, com a redação conferida ao caput do artigo 217-A
do Código Penal pela Lei n. 12.015/09, pretendeu-se superar, definitivamente, qualquer interpretação diversa da que a prática sexual com
pessoa cientemente menor de 14 (quatorze) anos de idade é vedada.
Renato Marcão e Plínio Gentil, na obra intitulada Crimes Contra a Dignidade Sexual: comentários ao Título VI do Código Penal,
lecionam, acerca do bem jurídico tutelado pelo artigo 217-A do Código Penal:
Tutela-se, de maneira ampla, a dignidade sexual da pessoa vulnerável
e não mais a sua liberdade sexual, na medida em que, estando nessa
condição, a vítima é considerada incapaz de consentir validamente
com o ato de caráter sexual. Pode-se dizer que, especificamente, o
bem tutelado é a própria vulnerabilidade, no campo sexual, das
pessoas tidas por vítimas do delito. (MARCÃO; GENTIL, 2015, p.
193. Grifou-se.)

Ainda sobre o bem jurídico tutelado pela norma em comento e
adentrando à análise do objeto material do delito, extrai-se, mais uma
vez, dos ensinamentos de Rogério Greco:

A lei, portanto, tutela o direito de liberdade que qualquer pessoa
tem de dispor sobre o próprio corpo no que diz respeito aos atos
sexuais. O estupro de vulnerável, atingindo a liberdade sexual,
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agride, simultaneamente, a dignidade do ser humano, presumivelmente incapaz de consentir para o ato, como também seu
desenvolvimento sexual. […]
O objeto material do delito é a criança, ou seja, aquela que ainda não completou os 12 (doze) anos, nos termos preconizados
pelo caput do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº 8.069/90) e o adolescente menor de 14 (catorze) anos,
bem como a vítima acometida por enfermidade ou deficiência mental, que não tenha o discernimento necessário para a prática do ato,
ou que, por outra causa, não pode oferecer resistência. (GRECO,
2020b, p. 107. Grifou-se.)

Não obstante a clara política criminal aplicada à hipótese, sobrevieram entendimentos doutrinários e jurisprudenciais – que, felizmente, ressoaram minoritários –, colocando em xeque, agora, o
caráter absoluto da vulnerabilidade das vítimas de estupro menores de
14 (quatorze) anos.
Em razão disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) terminou
por editar a Súmula n. 5934 e, em 24 de setembro de 2018, o legislador ordinário fez inserir, por meio da Lei n. 13.718, o parágrafo 5º
no artigo 217-A do Código Penal, que tem a seguinte redação: “As
penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se
independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela
ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime” (grifou-se).
Não restam dúvidas, portanto e finalmente, de que aquele que
pratica ato sexual ou libidinoso com criança ou adolescente, sabidamente
menor de 14 (quatorze) anos, incide no crime de estupro de vulnerável.
Superadas as questões acerca da relatividade ou não da presunção de violência e, depois, de vulnerabilidade das vítimas de estupro
menores de 14 (quatorze) anos, está posta, na atualidade, celeuma
jurisprudencial acerca da aplicabilidade ou não dos institutos intro4

O crime de estupro de vulnerável se confi gura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso
com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato,
sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.
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duzidos pela Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006, a lei conhecida
por Maria da Penha, às meninas e adolescentes do sexo feminino,
menores de 14 (quatorze) anos, violadas sexualmente em âmbito
doméstico e familiar.
Observou-se, não sem espanto, uma crescente tendência de julgados singulares e de órgãos colegiados no sentido de que a violência
sexual sofrida por meninas e adolescentes do sexo feminino, menores
de 14 (quatorze) anos, nos seus âmbitos familiar e doméstico –
usualmente praticada por pais, padrastos, avôs, tios, irmãos, primos,
etc., no interior da residência coabitada, longe dos olhos de testemunhas – seria motivada, precipuamente, pela vulnerabilidade decorrente
da idade e não do gênero.
A divergência chegou ao STJ. De forma oscilante, a Corte vem
entendendo, ora pela incidência da disciplina jurídica estabelecida na
Lei Maria da Penha aos casos de estupro de vulnerável, com a consequente fixação da competência dos Juizados Especializados da Violência
Doméstica para processamento e julgamento do feito5 - entendimento
que se entende alinhado não somente à lógica do sistema vigente,
mas também à qualidade de ação afirmativa da Lei Maria da Penha –,
ora pela remessa deles à Vara Criminal comum, ao argumento de que
a vulnerabilidade de meninas e adolescentes menores de 14 (quatorze) anos estupradas no âmbito das relações familiares, de coabitação
e afetivas decorre, precipuamente, de sua tenra idade6 – posiciona5

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO POR PADRASTO CONTRA ENTEADA. APLICABILIDADE DA LEI
MARIA DA PENHA. CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO BASEADA NO GÊNERO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...].
A definição do gênero sobre o qual baseada a conduta comissiva ou omissiva decorre do equivocado entendimento/motivação do sujeito ativo de possuir “direitos” sobre a mulher ou de que ela
lhe pertence, evidenciando vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação, caracterizando-se, assim, conduta baseada no gênero para efeitos da Lei n. 11.340/2006. 4. No caso em
comento, segundo as circunstâncias fáticas apuradas até então e analisadas pela Corte de origem,
verifica-se o preenchimento dos pressupostos elementares da violência doméstica e familiar contra
a mulher, restando caracterizada a ação baseada no gênero. […].(HC 349.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017.)

6

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
VÍTIMA MENINA DE 4 ANOS. COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL. PREVALÊNCIA DA CONDIÇÃO DE
CRIANÇA. MOTIVAÇÃO DA CONDUTA. PRECEDENTE.
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mento que se entende pecar pela desconsideração do indelével viés
de gênero de tal violência, sobretudo quando analisadas as estatísticas
referentes ao perfil das vítimas dos crimes desta natureza.
Dessa discussão, advieram, por lógico, divergências também no
âmbito do Ministério Público, acerca da atribuição para deflagração
da ação penal ante a notícia da prática de delito deste jaez.
Nesse aspecto, ressalta-se que, não obstante a Lei n. 13.431,
de 4 de abril de 2017, tenha facultado a criação de juizados ou varas
especializadas em crimes contra a criança e o adolescente7, a implementação generalizada deles ainda não é uma realidade palpável para
a maioria das Justiças estaduais da federação, razão pela qual os conflitos ainda têm sido instaurados entre juizado ou vara especializada
e vara comum.
2.2. Da incidência da Lei Maria da Penha em casos de estupro
de vulnerável praticados contra meninas e adolescentes do
sexo feminino no âmbito doméstico e familiar:

O artigo 5o da Lei n. 11.340/06 define a violência doméstica e
familiar contra a mulher como sendo qualquer ação ou omissão ba1. Caso em que se apura a prática de crime de estupro de vulnerável, em tese praticado por
genitor contra filha de 4 anos de idade. Assim, ainda que fosse o caso de violência doméstica, deve
prevalecer, para fins de fixação de competência, a condição de criança da vítima, nos termos do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Ademais, por outra senda, esta Corte já decidiu que, “verifica-se que o fato de a vítima ser do
sexo feminino não foi determinante para a prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente, mas sim a idade da ofendida e a sua fragilidade perante o agressor, seu próprio pai,
motivo pelo qual não há que se falar em competência do Juizado Especial de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher” (HC n. 344.369/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 19/5/2016, DJe 25/5/2016).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1490974/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019. Grifou-se.)

7

Lei n. 13.431/17. Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados
ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.
Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução
das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou
varas especializadas em violência doméstica e temas afins.
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seada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual
ou psicológico e dano moral ou patrimonial. In verbis:
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e
dano moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço
de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar,
inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por
laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de
coabitação (Grifou-se).

De acordo com Debert e Gregori, o conceito de gênero “não
é uma dimensão encapsulada, nem pode ser vista com tal, mas ela
se intersecciona com outras dimensões recortadas por relações de
poder, como classe, raça e idade” (DEBERT; GREGORI, 2008. Grifou-se).
Para fins da incidência da Lei n. 11.340/06, as hipóteses dos
incisos do artigo 5º não carecem de configuração concomitante. Ao
contrário, podem incidir sem que haja laço familiar entre a vítima e
o agressor, bastando o vínculo permanente.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 600, firmou entendimento no sentido de que, “para configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei
11.340/2006, Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre
autor e vítima”.
O Tribunal da Cidadania, assim, reafirmou a desnecessidade de
simultaneidade das hipóteses arroladas nos incisos do artigo 5º da Lei
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Maria da Penha para a configuração da violência doméstica e familiar
contra a mulher, bastando a presença da relação íntima de afeto.
Não bastasse isso, em 2014, a Quinta Turma do STJ proferiu
julgamento no sentido de que há presunção ipso facto de vulnerabilidade da mulher nas circunstâncias arroladas na Lei Maria da Penha:
(…) A situação de vulnerabilidade e fragilidade da mulher, envolvida
em relacionamento íntimo de afeto, nas circunstâncias descritas pela
lei de regência, se revela ipso facto. Com efeito, a presunção de hipossuficiência da mulher, a implicar a necessidade de o Estado oferecer
proteção especial para reequilibrar a desproporcionalidade existente,
constitui-se em pressuposto de validade da própria lei. Vale ressaltar
que, em nenhum momento, o legislador condicionou esse tratamento diferenciado à demonstração dessa presunção, que, aliás,
é ínsita à condição da mulher na sociedade hodierna.(…) As denúncias de agressões, em razão do gênero, que porventura ocorram
nesse contexto, devem ser processadas e julgadas pelos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos termos do art.
14 da Lei n.º 11.340/2006 (...). (Grifou-se.)8

A mesma Quinta Turma, em julgado datado de 28 de novembro de 2017, decidiu que se trata de violência de gênero a conduta
delituosa praticada com base na equivocada noção de poder ou de
propriedade sobre a mulher:
(…) A definição do gênero sobre o qual baseada a conduta comissiva
ou omissiva decorre do equivocado entendimento/motivação do
sujeito ativo de possuir “direitos” sobre a mulher ou de que
ela lhe pertence, evidenciando vulnerabilidade pela redução ou
nulidade da autodeterminação, caracterizando-se, assim, conduta
baseada no gênero para efeitos da Lei n. 11.340/2006. (Grifou-se.).9
8

REsp 1416580/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 01/04/2014, DJe 15/04/2014.

9

HABEAS CORPUS: HC 349851 SP 2016/0048192-0. Relator: Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Data do
julgamento: 28/11/2017. Data da publicação: 04/12/2017.
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Segundo o magistério de Renato Brasileiro de Lima10, exige-se,
para a incidência da Lei Maria da Penha, a concomitância dos seguintes pressupostos: a) sujeito passivo mulher; b) prática de violência
física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral; e c) violência dolosa
praticada no âmbito da unidade doméstica ou no âmbito da família
ou em qualquer relação íntima de afeto, bastando a violência ocorra
em um destes contextos.
No patriarcado, sistema social historicamente predominante no
Brasil, as formas de violência doméstica abrangem diferentes contextos, razão pela qual a Lei Maria da Penha ampliou as hipóteses
de violência para abarcar as físicas, sexuais, psicológicas, morais ou
patrimoniais contra a mulher em sua concepção social, independentemente do caráter biológico.
Nesse sentido, define-se violência de gênero como:
(...) aquela praticada pelo homem contra a mulher que revele uma
concepção masculina de dominação social (patriarcado), propiciada por relações culturalmente desiguais entre os sexos, nas quais o
masculino define sua identidade social como superior à feminina, estabelecendo uma relação de poder e submissão que chega mesmo ao domínio do corpo da mulher. (SILVA JR, 2006. Grifou-se.)

O conceito de gênero pressupõe apreender que a variedade de
condutas, ações, vontades e desejos estão relacionadas ao processo de
socialização.

Da perspectiva da ordem de status, o gênero abrange elementos
mais próximos da sexualidade do que da classe, o que lança na
problemática do reconhecimento, a partir do momento em que codifica padrões difundidos de valor cultural, que são centrais para
a ordem do status caracterizada pelo androcentrismo, e que gera
formas de subordinação que incluem a violência sexual, os estupros em massa como arma de guerra, a mutilação genital, a

10 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 2ª edição. Bahia: Juspodivm,
2014. p. 886.
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negação da liberdade reprodutiva e a autodeterminação sexual,
dentre outras (MENDES, 2017, p. 95. Grifou-se.).

A Lei Maria da Pena é clara ao estabelecer a legitimidade e as
formas de violência que demandam sua aplicação, portanto, a criação
de obstáculos para a incidência da norma especial de proteção contraria os princípios fundamentais que ensejaram a sua criação e vai
na contramão dos objetivos traçados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Portaria n. 15, de 8 de março de 2017, que
instituiu a Política Judiciária Nacional de enfrentamento à violência
contra as Mulheres no Poder Judiciário e deu outras providências.
É cediço que a violência contra a mulher não se trata de exceção,
razão pela qual se fez necessária a criação de uma ação afirmativa
tendente a acelerar a igualdade de fato entre o homem e a mulher.
Segundo o Mapa da Violência 2015: Homicídio de Mulheres
no Brasil11, elaborado por Julio Jacobo Waiselfisz, com cuja divulgação cooperam a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres – ONU Mulheres, Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) da Organização Mundial da
Saúde (OMS), a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e a
Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), no Brasil,
a taxa de homicídios de mulheres era de 4,8 por 100 mil mulheres.
As taxas do Brasil indicam que, aqui, ocorrem 48 (quarenta e
oito) vezes mais homicídios femininos que no Reino Unido; 24 (vinte e quatro) vezes mais que na Irlanda ou na Dinamarca; e 16 (dezesseis) vezes mais que no Japão ou na Escócia; o que garante ao país
o lamentável quinto lugar no ranking de um grupo de 83 (oitenta e
três) países com dados homogêneos, fornecidos pela Organização
Mundial da Saúde, ficando atrás apenas de El Salvador, Colômbia,
Guatemala e Federação Russa12.
11 (WAISELFISZ, 2015, p. 29).
12 Idem. p. 29.
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Ainda conforme o Mapa da Violência 2015: Homicídio de Mulheres no Brasil, dos dados estatísticos extraídos das informações disponibilizadas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAM), do Ministério da Saúde, que registra os atendimentos do
Sistema Único de Saúde (SUS), extrai-se que, em 2014, duas em cada
três pessoas atendidas no SUS em razão de violência doméstica ou sexual
são mulheres, sendo que o registro de reincidência acontece em praticamente metade dos casos de atendimento feminino (49,2%), especialmente com
as mulheres adultas (54,1%) e as idosas (60,4%)13.
Ainda, conforme Balanço 2019: Ligue 180 – Central de
Atendimento à Mulher, elaborado pela Equipe da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH)14, mais de 80% dos casos de violência foram cometidos por homens que conviviam com as vítimas ou
que com elas tinham algum vínculo afetivo.
Tais dados demonstram a situação de vulnerabilidade que é intrínseca à condição de mulher, em especial no contexto doméstico e familiar,
razão pela qual a Lei Maria da Penha assegura que esse problema
ultrapasse a esfera privada e passe a ensejar a incisiva intervenção
estatal, com os devidos encaminhamentos assistenciais e estratégias
preventivas.
A violência sexual, segundo estabelecido no artigo 7º, III, da Lei
n. 11.340/06, é:
(...) qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a
participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação,
ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar
qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à
gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem,
suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus
direitos sexuais e reprodutivos. (Grifou-se.)

13 Ib Idem. p. 49-51.
14 Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/BalanoDisque180v21.
pdf>. Acesso em 28 de novembro de 2020.
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Das formas de violência, o estupro e o estupro de vulnerável são
entendidos como das mais gravosas, tanto que são considerados como
crimes hediondos, conforme artigo 1º, V e VII, da Lei n. 8.072/90.
Adentrando na exposição das estatísticas dos estupros no Brasil, de acordo com a Nota Técnica n. 11 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), intitulada Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde15, nos casos de estupro: a) 88,5% das
vítimas são do sexo feminino; e b) mais da metade (50,7%) das vítimas
tinham menos de 13 (treze) anos de idade.
Quanto ao estupro de vulnerável, ainda de acordo com a Nota
Técnica n. 11 do IPEA, com base em dados de 2011 do Sistema de
Informações de Agravo de Notificação do Ministério da Saúde, 70%
das vítimas de estupro são crianças e adolescentes16.
Ainda conforme registros do SINAM indicados na Nota Técnica citada, em 2011 foram atendidos um total de 10.425 crianças e
adolescentes vítimas de violência sexual, dentre elas 83,2% do sexo feminino, com poucas oscilações entre as faixas etárias. Ao todo, foram
16,4 atendimentos para cada 100 mil crianças e adolescentes, com
maior incidência de atendimentos entre os 10 aos 14 anos, com uma
taxa de 23,8 notificações para cada 10 mil adolescentes.
Os dados coletados pelo SINAM/SVS/MS mostram que, quanto ao agressor, na maioria dos casos de violência sexual, trata-se de
um “amigo” ou conhecido da criança ou da família. Os desconhecidos
configuram a segunda categoria individual em ordem de relevância.
No contexto da violência familiar, pais e padrastos aparecem seguidamente como as categorias individuais de maior peso, responsáveis
por aproximadamente 10% dos atendimentos cada uma. Em conjunto, a família nuclear, composta por pai, mãe, padrasto, madrasta,
cônjuge, filhos e irmãos representa 26,5% dos prováveis agressores
das crianças e adolescentes.
15 (CERQUEIRA; COELHO, 2014, p. 7.)
16 Idem. p. 7.
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Diante dos dados estatísticos analisados, conclui-se que é
indelével a vulnerabilidade da mulher, independentemente de sua faixa
etária, por sua própria condição feminina.
O argumento utilizado para remessa dos crimes de estupro
de vulnerável perpetrados no âmbito doméstico à Vara Criminal
comum, no sentido de que a vulnerabilidade de meninas e adolescentes do sexo feminino decorre, precipuamente, de sua tenra idade,
não sendo decorrente da sua condição de mulher ou tendo motivação de gênero, data maxima venia, é equivocado e desconsidera as
estatísticas acerca das características das vítimas desta espécie de
delito.
Ora, se a vulnerabilidade decorresse exclusivamente da idade da
vítima, ter-se-iam estatísticas equilibradas de vítimas do sexo masculino
e feminino: meninos e meninas, em razão da tenra idade, figurariam, em
partes proporcionais, nas estatísticas deste odioso tipo de crime.
No entanto, conforme mencionado linhas acima, das crianças e
adolescentes vítimas de violência sexual, 83,2% são do sexo feminino.
Os números estatísticos, por si só, estampam o viés de gênero
que tal violência assume, sobretudo em uma sociedade como a brasileira, cujas feições patriarcais estão longe de ser superadas.
O que se observa, portanto, é que há uma sobreposição de
vulnerabilidades: meninos e meninas de tenra idade são vulneráveis
em decorrência de sua própria condição de crianças. Todavia, as meninas, por serem crianças e, ainda, do sexo feminino, enfrentam dupla
vulnerabilidade, aquela decorrente de sua tenra idade e aquela decorrente
de seu gênero, culturalmente objetificado e ocupante de um lugar de
obediência e inferioridade.
Nesse aspecto, não se pode conceber uma violência com feições
mais centradas no gênero que a sexual perpetrada por figura masculina de autoridade contra menina ou adolescente, no âmbito das
relações familiares, de coabitação e afetivas.
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O estupro, bom lembrar, desde sempre, é utilizado como instrumento de dominação do homem sobre a mulher. A História, infelizmente, comprova-o.
Conclui-se que, por serem do sexo feminino 83,2% das vítimas
de violência sexual praticada contra menores de idade, o fator vulnerante preponderante, portanto, é o gênero, não a idade.
Conforme bem assentado na multicitada Nota Técnica n. 11,
do IPEA, intitulada Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os
dados da Saúde17:

Ponderamos que a ideologia do patriarcalismo e sua expressão
machista – disseminada de forma explícita ou sub-reptícia na
cultura, nos meios de comunicação e no Sistema de Justiça Criminal – reforça determinados padrões de conduta que muitas
vezes levam à violência de gênero e, em particular, aos estupros. Tal fenômeno assume uma dimensão preocupante no Brasil,
tendo em vista não apenas as suas consequências, de curto e longo
prazo, sobre as vítimas, mas sobre a sociedade em geral. Além das
perdas de produtividade, a violência que nasce, sobretudo, dentro
dos lares, reforça um padrão de aprendizado, que é compartilhado
nas ruas. (Grifou-se.)

Por fim, entende-se relevante mencionar que, pelo esforço de
muitos membros do Ministério Público brasileiro, tem-se buscado a
reversão das decisões que encaminham à Vara Criminal Comum dos
crimes de estupro de vulnerável praticados no âmbito doméstico e
familiar contra meninas e adolescentes.
Exemplo do que se afirma é o Agravo Regimental manejado
pela Subprocuradora-Geral da República Ela Weicko V. de Vastilho
no bojo do REsp n. 1.490.974/RJ.
Tal Recurso Especial foi manejado pelo Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) que determinou que o crime
17 (CERQUEIRA; COELHO, 2014, p. 26.)
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de estupro de vulnerável, praticado no âmbito doméstico, contra filha
(criança do sexo feminino), deveria ser processado e julgado pelo
juízo criminal comum e não pelo Juizado Especial instituído pela Lei
11.340/06 (Lei Maria da Penha). Chegado ao STJ, em decisão monocrática, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro negou provimento
ao recurso especial, fundamentando que “para que a competência dos
Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta
que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou
familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou
que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição
de mulher”. Destacou ainda ser necessário que “a vulnerabilidade da
ofendida seja decorrente da sua condição de mulher, situação que não
se conforma ao caso em exame, pois é inequívoco que essa condição
decorre, precipuamente, de sua tenra idade”.
Em seu brilhante arrazoado recursal, a Subprocuradora-Geral
da República Ela Weicko V. de Vastilho expôs que:
[...] importa esclarecer que a violência de gênero é fenômeno
multicausal, que só pode ser explicado a partir de um conjunto
de fatores diversos. A causalidade, nesse sentido, pode ser dividida
em quatro níveis, a saber, individual, relacional, comunitário e social:
O nível social se constitui das atitudes, crenças e representações
culturais sobre o que é ser homem e ser mulher e quais os papéis
que devem desempenhar. Nessa esfera, encontramos, por exemplo,
a ideia da mulher como propriedade do seu companheiro, ou o descrédito da competência da mulher para o exercício de cargo político.
O nível comunitário diz respeito aos ambientes onde as relações se
desenvolvem. Nele encontramos os grupos de homens que se afirmam identitariamente em prejuízo das mulheres. O nível relacional
se refere à organização familiar e aos entornos mais próximos de
convivência. Aí podemos destacar a organização hierárquica: o homem provedor e a mulher dependente economicamente, o uso da
violência para a resolução de conflitos, o consumo de drogas lícitas e
ilícitas. Por fim, o nível individual diz respeito a transtornos mentais,
abuso de álcool e drogas.
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Na sequência, fez constar:

[...] a violência praticada pelo genitor contra a filha, no âmbito
doméstico, demonstra, ao menos, a existência de coabitação,
de proximidade, de autoridade e de dominação, que, para além
de serem características da relação de paterninadade, são, também, marcos da estrutura de gênero socialmente estabelecida.
9. O crime de estupro praticado contra filha em idade vulnerável
pode ser avaliado a partir da causalidade em nível social, no qual
a criança é vista como propriedade do pai, que detém o domínio e
poder sobre ela, bem como em nível comunitário, nos quais os contextos sociais informam a submissão e obediência da filha em relação
ao pai, além dos cuidados desse sobre aquela.

Concluindo que:

[...] a idade da vítima não deve ser utilizada como fundamento para afastar a ocorrência da violência de gênero, tão pouco
para justificá-la, deve sim, ser considerada para compreender a
complexidade das relações de gênero e as formas como a violência contra a mulher (criança, adolescente, adulta e idosa)
pode emergir nos contextos sociais. […]. (Grifou-se.)

Observa-se, com entusiasmo, que a Corte Superior tem dado sinais de que os claudicantes julgamentos pelo afastamento da aplicação
da Lei Maria da Penha para a tutela de vítimas de estupro de vulnerável – que ensejavam, consequentemente, o deslocamento das ações
respectivas da Vara Especializada para a Comum, em claro e franco
prejuízo de meninas e adolescentes submetidas a tal tipo de violência
– firmar-se-ão como minoritários, salvaguardando-se, antes e acima
de tudo, a dignidade das vítimas e a aplicabilidade da legislação destinada a acelerar o atingimento da igualdade de fato entre os gêneros,
com a erradicação da odiosa cultura da violência contra a mulher.
Nesse sentido, pontua-se que, em 22 de outubro de 2020,
o STJ divulgou em seu sítio eletrônico matéria que teve por título
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“Vara especializada em violência doméstica é competente para julgar
abuso sexual contra menina de quatro anos”18, noticiando que, em
julgamento proferido pela Sexta Turma, reformou-se “parcialmente
acórdão de segunda instância”, determinando que “um processo em
que se apura possível violência sexual contra uma menina de quatro
anos, supostamente cometida pelo próprio pai” fosse remetido “para
o Juizado […] de Violência Doméstica contra a Mulher da comarca
onde os fatos ocorreram”.
Na ocasião, constou-se que o relator do Acórdão, Ministro Rogério Schietti Cruz, “reconheceu a existência de alguns precedentes
sobre estupro de vulnerável em que o STJ afastou a incidência da Lei
Maria da Penha com base na idade da vítima, por entender que não
se configuraria uma motivação de gênero”. Todavia, segundo ele:
[...] seria descabido adotar um fator meramente etário para justificar a não incidência da Lei Maria da Penha e o afastamento de todo o seu arcabouço protetivo. “As condutas descritas na
denúncia são tipicamente movidas pela relação patriarcal que o pai
estabeleceu com a filha”, disse, ressaltando que o controle sobre o
corpo da filha, a ponto de o agressor se considerar legitimado
para o abuso sexual, é típico da estrutura de violência contra
pessoas do sexo feminino.
Para Schietti, a prevalecer o entendimento do tribunal de segunda
instância, “crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica – segmento especial e prioritariamente protegido pela Constituição da República (artigo 227) – passariam a ter um âmbito de
proteção menos efetivo do que mulheres adultas”. (Grifou-se.)

É com renovada esperança, portanto, que se aguarda a pacificação da jurisprudência no sentido acima exposto e, em última análise,
a superação das feições patriarcais e machistas muitas vezes ainda
perceptíveis no Sistema de Justiça brasileiro.

18 Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/22102020-Vara-especializada-em-violencia-domestica-e-competente-para-julgar-abuso-sexual-contra-menina-de-quatro-anos.aspx>. Acesso em: 28 de novembro de 2020.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A igualdade material entre homens e mulheres, embora em
ampla construção, ainda não pode ser considerada questão pronta e
acabada. Por isso, a superação de entendimentos que minimizem a
abrangência e a incidência de diplomas elaborados justamente para
acelerar este processo deve ser defendida e promovida por todos.
Não se deve olvidar que a Lei n. 11.340/06 foi batizada em
homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de violência
doméstica (tentativa de homicídio) que resultou em paraplegia, praticada pelo então cônjuge, depois de ela ter tido de denunciar a letargia do Sistema de Justiça brasileiro à Comissão Interamericana de
Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA),
a qual, em 2001, condenou o Brasil por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres
brasileiras19.
Toda a construção jurídica, incluída aí a fundamentação de pareceres, decisões, sentenças, votos e acórdãos, merece ter em mira o
escopo último do Direito, qual seja, a pacificação social.
Nesse sentido, observa-se que interpretações restritivas, tendentes a excluir do âmbito de proteção da Lei Maria da Penha quaisquer
pessoas do sexo feminino, devem ser objeto de ampla e interdisciplinar
análise e discussão, sob pena de promoverem indesejável retrocesso.
É justamente neste ponto, data maxima venia, que se entende
equivocado o entendimento pela exclusão da incidência do diploma
protetivo específico nos crimes de estupro de vulnerável praticados
contra meninas e adolescentes do sexo feminino no âmbito doméstico e familiar. Por certo que a idade das vítimas, sempre menores
de 14 (quatorze) anos – critério objetivo fixado pelo legislador –, é
considerável fator vulnerante.
19 Quem é Maria da Penha - Instituto Maria da Penha. 2018. Disponível em: <https://www.institutomariadapenha.org.br/quem-e-maria-da-penha.html>. Acesso em 29 de novembro de 2020.

379

ESTUPRO DE MENINAS E ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO, MENORES DE 14
(QUATORZE) ANOS, NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E A APLICABILIDADE DA LEI MARIA
DA PENHA: UMA CELEUMA JURISPRUDENCIAL QUE PRECISA SER RESOLVIDA EM PROL DELAS

Todavia, julgá-lo preponderante sobre o gênero vai na contramão dos claros dados estatísticos, que revelam que mais de 80%
das vítimas deste tipo de violência são do sexo feminino. Mais que
isso, desconsideram a construção histórica da sociedade brasileira,
notadamente patriarcal e machista, com feições de dominação e subordinação femininas.
Há de se ponderar, ainda, que tal posicionamento, para além
de deslocar as ações penais de estupro de vulnerável praticados contra meninas e adolescentes do sexo feminino no âmbito familiar e
doméstico das Promotorias e Varas Especializadas da Violência Doméstica para as Comuns, exclui tais vítimas do âmbito protetivo da
lei específica, negando-lhes acesso a seus instrumentos, tais como as
importantes medidas protetivas previstas a partir do artigo 22 da
Lei n. 11.340/06, o que resulta em indesejável desequilíbrio entre a
tutela fornecida a mulheres adultas e a meninas e adolescentes pelo
Sistema de Justiça brasileiro.
Acolhe-se, assim, com entusiasmo os precedentes que, alinhados à promoção da igualdade material entre os gêneros, à necessária
superação da cultura da violência contra a mulher e à qualidade de
ação afirmativa da lei protetiva específica, entendem aplicável aos
casos de estupro de vulnerável praticados contra meninas e adolescentes do sexo feminino no âmbito familiar e doméstico a disciplina
da Lei Maria da Penha.
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IGUALDADE, IDENTIDADE E GÊNERO: sobre as
discriminações positivas penais e os efeitos
parassimbólicos da pena
Izabella Barros-Melo1
1. INTRODUÇÃO2

Qualquer reflexão que se faça a respeito das formas mais adequadas e coerentes para se acomodar os múltiplos interesses das sociedades contemporâneas, de uma maneira ou de outra, parece passar
pelas discussões relativas ao respeito e ao reconhecimento de identidades dos mais variados universos que as compõem.
É precisamente o peso que esse reconhecimento exerce o que
aparenta agravar conflitos já bastante difíceis de apaziguar, porque
alguns coletivos como os negros, as mulheres, os transgêneros, entre
outros, hoje, mais do que nunca, parecem ter entendido que muitos
espaços políticos somente serão ocupados por aqueles que se fizerem
ouvir. E, evidentemente, a visibilidade de grupos antes silenciados
desperta reações de outros tantos que resistem à perda de espaços
de poder.
Naturalmente, as novas tecnologias da informação têm exercido
um papel de destaque nesse jogo de transparências, porque transformaram identidades em produtos (HAN, 2017, p. 59) e convenceram
que a exposição do pensamento é fundamental para a abertura de diálogos com indivíduos os quais, em outros tempos, talvez se sentissem
lutando sozinhos pela atenção pública aos seus interesses. Tal processo não deixa de estar relacionado também à fragmentação da iden-

1

Doutora em Direito penal pela Universidad Pablo de Olavide (Espanha), professora de Direito penal
da Uniaeso (Olinda). izabellabarrosmelo@gmail.com.

2

Texto revisado por Sandra Helena de Andrade
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tidade do sujeito, característica da modernidade tardia, que passou
agora a ser “composto não de uma única, mas de várias identidades,
algumas vezes contraditórias ou não resolvidas” (HALL, 2020, p. 8).
Essa fragmentariedade, que se desdobra também como um dos
efeitos da globalização, parece ser o ponto de partida para fazer do
reconhecimento pela identidade individual um centro de conflito entre aqueles que não querem cumprir papéis tradicionais predeterminados e aqueles que não aceitam essa ruptura, seja pelas ansiedades
que a falta de previsibilidade traz (HALL, 2020), seja pelo forçado
deslocamento das posições tradicionais que cada um costumava ocupar (FUKUYAMA, 2019).
Como efeito direto desse processo, a visibilidade e a atenção
legislativa, que as discussões de gênero têm alcançado, nos últimos
tempos, parecem vir desagradando aqueles que insistem em negar a
subversão necessária dos papéis que supostamente caberiam a cada
sexo. Essa reação parece tão evidente, porque as demandas feministas se orientam necessariamente pela busca por uma redistribuição
de poder (MACHADO/ELIAS, 2018), o que coloca esses coletivos
numa posição de perda significativa de autoridade e de espaço político, que antes lhes eram garantidos.
Muitos são os matizes que envolvem conflitos dessa ordem,
mas nesta oportunidade gostaríamos de considerar as análises de
Fukuyama (2019) a respeito dos ressentimentos e da busca pela
valorização de identidades que a heterogeneidade contemporânea salientou. De acordo com o autor em questão, a consideração, por parte
de qualquer líder político, quanto ao reconhecimento de uma identidade, gera entre os demais grupos não contemplados a percepção
coletiva de afronta a sua dignidade e essa humilhação move o grupo
afetado em busca de compensações (FUKUYAMA, 2019).
Essas tomadas de posição naturalmente terminam resultando
em ressentimentos por parte dos grupos que se sentem prejudicados,
de maneira que, quando tenham a oportunidade de politicamente te384
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rem suas pautas atendidas, buscarão reestabelecer o reconhecimento
perdido pela atenção aos coletivos antagônicos.
Nesse sentido, se Fukuyama (2019) tem razão, o ganho feminista, por sua parte, já seria resultado do reconhecimento dessa
identidade, antes ignorada, que passou a assumir um novo papel de
destaque político, preterindo e enfraquecendo seus opositores, porém
o que parece preocupante é que esse ganho está levando o debate de
gênero a níveis de disputa partidária que, em não raras vezes, termina
em propostas de cunho autoritário por parte de muitos grupos que
participam da discussão. E temos a impressão de que esse acirramento está relacionado não apenas com o reconhecimento de identidades, mas principalmente com a busca pela prevalência de umas sobre
as outras, característica de períodos históricos menos tolerantes (FUKUYAMA, 2019).
Dito isso, em um mundo que paradoxalmente diverge e converge, o Ministério Público, como ator fundamental da preservação
dos Direitos sociais individuais e de todos aqueles elementos que, em
conjunto, constroem o Estado de Direito, emerge precisamente por
ser aquela Instituição que nunca pode descansar. Mas, o esforço de
cumprir esse papel no sentido de vigiar o respeito a esses princípios
constitucionais e de promover a defesa dos Direitos fundamentais
precisa também ouvir as mais variadas opiniões no sentido de entender, sobretudo nas situações conflituosas de difícil conciliação, como
a que se apresenta aqui, o que fragiliza e o que fortalece determinados grupos que somente por meio da atenção pública podem ver
protegidos seus interesses.
No entanto, chegar a uma conclusão a respeito dessa questão
parece ser um caminho tortuoso, porque os argumentos em ambos
os sentidos terminam construindo narrativas que, de uma maneira ou
de outra, apoiam-se na proteção constitucional.
Por uma parte, sustenta-se que porque a legislação garante formalmente que todos sejam tratados como iguais, não haveria a ne385
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cessidade de se reinterpretar o conteúdo da norma no sentido de beneficiar minorias. Esse ponto de vista é precisamente refutado sob o
argumento de que a norma precisaria ser reinterpretada, sim, ou até
mesmo reformulada, já que os fundamentos do Estado liberal seriam
viciados desde seu nascimento, de maneira que o tratamento justo
somente se materializaria se essas falhas fossem efetivamente corrigidas, em atenção às demandas daqueles historicamente prejudicados.
Considerando que as pautas de endurecimento do sistema penal, no caso de delitos motivados pelo gênero da vítima, passaram a
fazer parte de um pleito internacional, que também se reproduz no
Brasil e que ocupa importantes espaços políticos, nesta oportunidade,
gostaríamos de refletir a respeito de duas hipóteses.
Diante das indiscutíveis assimetrias entre os sexos e da necessidade evidente de se reduzir as sistemáticas discriminações, que
fazem parte do dia a dia feminino, procuraremos analisar o importante argumento apresentado por setores feministas quanto ao fato
do Direito poder ser mais do que um reprodutor, mas sim um criador
da cultura androcêntrica que, há mais de dois séculos, alimentaria
direta ou indiretamente as múltiplas violências sofridas pelas mulheres. Essa dívida histórica legitimaria a utilização de ações afirmativas
penais, tomando proveito do efeito comunicativo da pena.
Isso nos parece especialmente importante, porque o Poder legislativo, em inúmeros países ocidentais, tem se orientado no sentido
de dar destaque às soluções penais sobre todas as demais, num sentido expansivo bastante controverso, já característico deste tempo, o
que normalmente envolve o emprego de respostas punitivas diferenciadas, a depender do sujeito ativo do delito, não apenas em questão
de gênero, é importante salientar. E em resposta a essa tendência,
grupos oposicionistas, naturalmente destinatários dessas ameaças,
parecem reagir reiterando o discurso politicamente incorreto e pressionando políticas conservadoras no sentido, então, de deslegitimar
essas mesmas pautas.
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A exemplo disso, assistimos no Brasil, em pleno 2020, a propostas que vão desde a imprescritibilidade de delitos sexuais, até a
proibição da prática do aborto em circunstâncias juridicamente autorizadas. Ambas as direções, ao nosso ver, flertam com políticas autoritárias, embora se sustentem em argumentações jurídicas bastante
divergentes.
Por essa razão, queremos refletir aqui, também, se o diálogo
no sentido da luta por simetrias jurídicas, sociais e políticas entre os
sexos, da maneira como está sendo sedimentada, efetivamente pode
facilitar o equilíbrio e a paz social ou se, ao contrário, pode terminar
explodindo em demandas e intentos de redução de ainda mais participação feminina nas esferas de poder.
2. SÍMBOLOS, SIGNOS E RÉPLICAS

Naturalmente, os processos de reconhecimento e de negação
de identidades costumam estar permeados de símbolos e signos que
contam e ilustram contextos, desde a identificação de uma condição
discriminatória, até a reação adequada para enfrentá-la. E um dos
passos determinantes entre as discussões de gênero parece estar relacionado com o delito que hoje se reconhece como feminicídio.
Denominar um homicídio dessa maneira foi, em sua essência,
um ato conscientemente simbólico. A autora responsável pela publicação da palavra pela primeira vez, Diana Russel (1992), utilizou o
neologismo (Femicídio) justamente porque queria chamar a atenção para um perfil particular de mortes evitáveis, que não estava
relacionado com a delinquência ocasional nem ocorria por questões
ambientais (MAQUEDA ABREU, 2006), mas que se repetia com
frequência por conta de uma motivação cultural estrutural, característica das sociedades patriarcais (LAURENZO COPELLO, 2012).
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A substituição de uma palavra percebida como neutra por outra associada ao gênero da vítima procurava carregar a identidade
adequada para representar o peso que a ação violenta continha (RADFORD, RUSSEL, 1992) e colaboraria com a associação da ideia de
que essa classe de delitos era sustentada por uma ideologia relacionada com o controle da mulher e com a imposição de violência contra
aquelas que procurassem resistir ao exercício desse domínio (RADFORD, RUSSEL, 1992). Não se trata então de uma ação oportunista,
mas de outra que comunica algo, e esse algo diz respeito ao exercício
de um poder de gênero que trata de impor posições específicas, para
cada personagem, vítima e delinquente, que interagem em uma dada
circunstância (PÉREZ MANZANO, 2018, pp. 178).
É justamente essa motivação especial o que qualifica o homicídio
como feminicídio, o qual, no Brasil, embora evidentemente já fosse
um comportamento proibido por outras qualificadoras do homicídio,
apenas em 2015 ganhou destaque e nome no Código penal (GOMES,
2016), o que despertou aplausos e críticas ao mesmo tempo, por
segmentos divergentes da doutrina.
Apesar das graves particularidades que os delitos de gênero
carregam e dos debates a respeito do controle desse perfil de violência não saírem dos espaços midiáticos, as movimentações legislativas
orientadas de acordo com os interesses da mulher, ao dia de hoje,
parecem enfrentar cada vez mais resistência e terminam rodeadas de
muitas polêmicas.
Dentre as mais diversas críticas que se apresentam, muitas costumam apontar os prejuízos que o crescimento do interesse popular
a respeito desse perfil de vitimização gera às estruturas democráticas.
Argumenta-se no sentido de que, ao atender demandas feministas,
o Estado rompe com princípios constitucionais fundamentais que
sempre orientaram o Direito penal garantista (NÚÑEZ CASTAÑO,
2010). Diz-se que se introduz o Direito penal do autor, que se desequilibra a balança para o lado da mulher, que se bestializa a figura
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do homem e que ele é quem passa, então, a ser a figura discriminada.
Diz-se, ademais, que a intervenção do Estado em um conflito social dessa ordem estabelece uma relação paternalista com a mulher
e reduz a problemática a uma demanda de proteção que reforça sua
imagem de passividade e vulnerabilidade (KARAM, 2015; ACALE
SÁNCHEZ, 2009).
Esses argumentos são rebatidos pela crítica, principalmente,
ao se reiterar as diferenças entre os sexos, seja porque a propalada
igualdade formal seria um devaneio iluminista que nunca teria se
materializado (SABADELL, 2016), seja porque numa relação marital
a mulher se encontraria vulnerabilizada pelas mais diversas razões
que agravariam a vitimização que vão desde a desvantagem diante de
ameaças ou agressões físicas (LARRAURI, 2009), até a dependência
econômica que a desencorajaria a buscar soluções penais para suas
crises domésticas (NÚÑEZ CASTAÑO, 2010).
As réplicas também se sustentam no sentido de que delitos motivados por gênero ocorrem precisamente porque a mulher costuma
estar inserida em uma condição de subalternidade e de submissão
a um poder patriarcal complexo (PASINATO, 2011), com raízes
culturais difíceis de contornar, e que o Direito seria uma estrutura
gendrada (SMART, 2020, p. 1428), dedicada à preservação do status
quo, que não apenas reproduziria a identidade de gêneros, mas que,
sobretudo, produziria, ele mesmo, essas diferenças.
Mas, o ponto alto dessa questão e que nos chama a atenção
em especial é, também para esse perfil de delinquência, a busca pela
utilização do Direito penal como instrumento pedagógico.
Segundo se observa no plano político criminal, soluções punitivistas com fins preventivos gerais têm sido reconhecidas como
importantes estratégias para se estabelecer um processo comunicativo simbólico entre Estado e cidadãos, seja porque expressa um juízo
de desvalor a respeito do comportamento misógino, seja porque dá
nome a uma violência que há pouco sequer era devidamente reco389
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nhecida como particular (ASÚA BATARRITA, 2016), o que atribui
aos delitos de gênero em especial, tanto quanto ao seu enfrentamento, uma dimensão política significativa (LAURENZO COPELLO,
2012, p. 122).
Seja como for, conforme mencionamos supra, temos a impressão de que todos esses argumentos estão, de alguma maneira, relacionados com a questão da desequilibrada distribuição de poder entre
os sexos e com a luta pelo reconhecimento da identidade feminina
como um player político de peso, em paridade com a masculina. E
a busca por esta simetria passaria diretamente por compensações
históricas derivadas das tergiversações que a ideia de universalismo
liberal terminou sofrendo, conforme sustentam segmentos da doutrina feminista.
3. RUPTURAS, INVISIBILIDADES E NARRATIVAS

As considerações realizadas por Foucault (2012a) quanto à
coincidência entre as transições de modelos político e econômico,
que se apresentam a partir do século XVIII, parecem um bom ponto
de partida para nossas reflexões a respeito do Direito poder, ou não,
ser considerado um reprodutor da hierarquia de gênero.
De acordo com o autor em questão (FOUCAULT, 2012a), o
fim do século XVIII foi marcado por um processo de ruptura da lógica autocrática, alimentada pela desigualdade natural (SERRET, 2016,
p. 20) e sustentada na ideia da origem metafísica do poder, que desagradava grupos enriquecidos posicionados à margem da atividade
política. Essa transformação precisava passar, necessariamente, pela
limitação da atuação estatal, que terminou submetida a determinadas
regras universais, entendidas como ideais para a objetividade pública.
Essa atmosfera inovadora também tocou o Direito penal por
meio do discurso que se popularizou como a busca pela humanidade
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das penas (BECCARIA, 2014), que sugeria a limitação do exercício
do ius puniendi, então manifestado por meio de castigos corporais
proporcionados de acordo com a vontade do soberano.
O novo modelo se estabeleceria então sob a ideia de controle
do poder punitivo e da submissão do mesmo a determinadas regras
universais, entendidas como ideais para a objetividade do castigo e
dos procedimentos judiciais. Desde esse ponto de vista e sem prejuízo dos benefícios trazidos pela transparência dos atos jurídicos,
o novo sistema penal facilitou a expansão do domínio do poder por
todas as camadas do corpo social (FOUCAULT, 2012b) e reconfigurou as diretrizes que definiam o que poderia (e, sobretudo, o que
não poderia) ser considerado um comportamento ilegal, o que seria
determinante, como reforça Gracia Martín (2005), para a definição
dos comportamentos que intencionalmente seriam excluídos do catálogo de proibições.
Ainda seguindo Foucault (2012b), essa narrativa também
compunha uma argumentação macro orientada a uma reestruturação biopolítica da sociedade, comprometida com a transformação
dos indivíduos em corpos produtivos, por meio de processos disciplinares (FOUCAULT, 2011), processos esses que, de acordo com
o autor, fluem entre ambientes fechados (família, escola, exército,
fábrica, prisão) nos quais se exerce o poder disciplinar, que atuará
meticulosamente na docilização dos que a ele se submetem (FOUCAULT, 2014).
Nesse novo biopoder, que não se resume a um poder Estatal,
mas a um entrecruzamento de micropoderes “mais ou menos organizado, mais ou menos piramidalizado, mais ou menos coordenado”
(FOUCAULT, 2014, p. 369), que operaria nos mais diversos aspectos da vida do indivíduo, todos passariam a ser, de alguma maneira,
úteis ao sistema. Seja por meio de uma força produtiva absorvida
pelo mercado (homem), seja exercendo uma função acessória e invisível, mas necessária para favorecer terceiros a desempenharem sua
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função (mulher) (BERGALLI, BODELÓN, 1992), seja como sujeito
residual cuja imagem servia de exemplo negativo quanto ao que não
se deveria ser (delinquente) (FOUCAULT, 2012b).
Se toda essa análise verdadeiramente tem sentido e se partimos da concepção do Estado liberal como produto de um movimento particular, que então procurava garantir a uma determinada classe desprivilegiada (mas financeiramente abastada) ganhos políticos
que a projetariam socialmente, e se considerarmos que os sujeitos
que colocaram sobre a mesa os argumentos que construiriam esse
novo Direito faziam parte de uma elite que carregava características comuns exclusivas a uma identidade social específica, vamos
entender alguns dos argumentos sustentados por parte da doutrina feminista, quando questiona a heterogeneidade social levada em
consideração na construção de muitos conceitos democráticos, dentre eles o universalismo, que passaram a orientar o sistema jurídico
desde então.
Conforme se sustenta, a construção jurídica que surge a partir desse período teria como destinatário um perfil social bastante
particular, que não apenas não contemplava as mulheres, mas que
também deixava de fora coletivos menos favorecidos, a exemplo dos
indígenas, dos negros, dos escravos, dos brancos pobres e das crianças (SABADELL, 2016).
Nesse sentido, o sujeito de direitos autônomo e independente,
apresentado como um modelo normativo pela ilustração, seria um
sujeito “branco, adulto, proprietário” (GARCIA AMADO, 1992) que
em pouco correspondia a uma parte importante da sociedade de então e que hoje corresponde menos ainda, pela própria composição
plural das sociedades atuais (BERGALLI, BODELÓN, 1992, p. 50).
Supunha-se que os grupos considerados irrelevantes na contribuição das discussões a respeito da nova realidade político-econômica, que se buscava estabelecer, seriam juridicamente abraçados
e protegidos por meio de princípios democráticos fundamentais. No
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entanto, as diferenças que efetivamente foram diminuídas, por meio
dessas inovações, terminaram sendo aquelas que separavam nobres
de burgueses, muito mais do que as que separavam estes das classes
mais baixas (BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, 2012).
Esse Estado liberal se autoproclamou um ente neutro, imparcial e racional que passou a tomar por referência critérios gerais e
abstratos, mas essa mesma realidade jurídica, considerando as próprias circunstâncias de sua criação, termina sendo estabelecida, de
acordo com o que entende a doutrina, por meio de parâmetros morais naturalmente masculinos (GARCÍA AMADO, 1992), o que leva
ao entendimento de que, independentemente do conteúdo que dê
sentido à norma, a estrutura jurídica por meio da qual esta é colocada
em prática, contribuiria para preservar a submissão da mulher ao poder patriarcal, juntamente com demais grupos desconsiderados, que
também estariam infraposicionados em relação ao homem branco,
adulto, proprietário.
Mais especificamente no que se refere às questões de gênero,
a doutrina feminista costuma definir o patriarcado como um sistema político alimentado por uma rede de micropoderes por meio da
qual seriam disseminados valores específicos relativos aos interesses
masculinos, que se sobreporiam aos femininos, fundamentados em
diferenças biológicas as quais legitimariam a distribuição de papeis
sociais de acordo com o sexo do indivíduo (VACCA, COPPOLECCHIA, 2012), papéis esses que dificultariam a fruição de muitas liberdades e que limitariam o exercício de direitos por parte das figuras submetidas.
Tomando por referência as mulheres burguesas europeias e
ignorando também todas as demais identidades femininas daquela
sociedade (SERRET, 2016), supunha-se que as diferenças naturais
carregadas por elas (temperamento, estrutura física, aptidões, etc.),
assim como seu presumido comportamento instintivo oposto ao do
homem racional (TORRES FALCÓN, 2012, p. 97), não lhes davam
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autonomia para serem livres (SERRET, 2016), logo, a tutela masculina e o seu afastamento das posições de poder terminariam sendo
uma consequência fundamental.
A responsabilidade por essa categorização costuma ser atribuída, em parte, ao positivismo criminológico (SMART, 2020; BERGALLI, BODELÓN, 1992) que, em seu tempo, dedicou-se a propagar a ideia da construção hierárquica dos indivíduos baseada em
um suposto desenvolvimento biológico, posicionando no topo dessa
pirâmide o tal homem branco, adulto, proprietário. Foi justamente a
posição inferior ocupada pela mulher em relação ao homem o que lhe
deu um caráter ambivalente, porque a mesma figura tida como passiva, vulnerável e dependente de tutela, com pouco esforço poderia ser
também considerada perversa, histérica e neurastênica (FOUCAULT,
2011; SMART, 2020).
Em todo caso e a despeito de todas as responsabilidades que
verdadeiramente tocam serem atribuídas ao movimento em questão,
a história do Direito assistiu a inúmeras culturas, nos períodos mais
variados, considerarem a mulher em posição de inferioridade ao homem, pelas mais variadas razões. Uma análise histórica detalhada
mostrará que a objetificação feminina não é novidade da modernidade, nem da pós modernidade, e que talvez tenha tido seu ponto alto
na Idade Média, em meio aos processos da Inquisição, que já naquele
período as consideravam inferiores, inclusive intelectualmente e mais
suscetíveis a “torpezas carnais” (INSTITORIS, SPRENGER, 2004,
p. 103).
4. IGUALDADES, CONVENÇÕES E DISCRIMINAÇÕES

De uma forma geral, a doutrina garantista costuma definir a
igualdade como um critério normativo, que se estabelece precisamente pelo reconhecimento da existência das mais diferentes identi394
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dades entre seres humanos e da necessidade de se mover a legislação,
tanto no sentido de evitar que essas naturais diferenças gerem discriminações e desigualdades, quanto para que, através de seu reconhecimento, se possa promover um ambiente de convivência pacífico e
democrático (FERRAJOLI, 2010).
Originalmente, a igualdade surge como um princípio que comunica o direito de todos a serem tratados necessariamente como
iguais, porque uma desigualdade jurídica que recortasse liberdades
ou que limitasse seu disfrute não caberia em um Estado de Direito
(FERRAJOLI, 2001). Mas, conforme já mencionamos exaustivamente supra, as evidências históricas apontam apenas o homem branco,
adulto, proprietário como a figura para a qual convergiria o sentido
do universalismo, presumindo que todas as diferenças que identificavam os demais membros daquela sociedade seriam absorvidas por
uma identidade que se supunha representar a todos e a falar em
nome de todos.
A convenção de que a voz masculina burguesa teria autonomia
para defender interesses que contemplassem qualquer coletivo, naturalmente, levou à invisibilidade de muitas diferenças que permaneceram ocultadas durante muito tempo. Mas, no transcurso dos últimos
duzentos anos, muitos movimentos passaram a ocupar o espaço público, buscando o direito e as oportunidades de falarem por si mesmos, o que levou a própria estrutura jurídica ocidental a positivar,
ainda que lentamente, a proteção dessas individualidades por meio
de direitos reconhecidos como fundamentais, que tocam a todos os
indivíduos simetricamente em titularidade e condições (FERRAJOLI,
2005).
São justamente esses Direitos fundamentais (civis, políticos
e sociais) que foram sendo ampliados à medida que aqueles mesmos pleitos de igualdade passavam a ser ouvidos e reconhecidos
e que abriram espaço para a promoção da igualdade social, porque, como é evidente, o mero reconhecimento jurídico de uma
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diferença não garante, na experiência individual, a eliminação das
barreiras interpostas entre esses indivíduos e o disfrute pleno de
suas liberdades.
Nesse sentido, considerando que os próprios pontos de partida
de cada membro de uma comunidade também são desiguais, reconhece-se que o respeito à igualdade jurídica pode gerar privilégios a
grupos que não necessitam de atenção estatal. E, porque o objetivo do
princípio normativo em questão não é resumir direitos, mas garantir,
ao máximo, sua fruição, essas eventuais desigualdades, que podem ser
geradas secundaria e indiretamente, em algumas situações, devem ser
compensadas por meio de discriminações positivas (laborais, assistenciais, p. ex.), sempre que forem impossíveis de serem pacificadas
por meio de outras iniciativas (MARTÍN VIDA, 2003).
Apesar de gerarem efeitos excludentes para alguns coletivos
não contemplados, essas ações são legítimas tanto para compensar
dívidas históricas, quanto para reduzir obstáculos à fruição de determinados direitos que, embora não sejam negados às minorias, tampouco lhes são verdadeiramente acessíveis.
Em todo caso, quando essa política está orientada a gerar efeitos
penais, os prejuízos realmente parecem prevalecer (KARAM, 2015),
porque, nessas circunstâncias, o que se gera efetivamente são discriminações negativas particularmente graves para o autor do delito,
que fragilizam princípios constitucionais e que deixam as categorias
vulneráveis sem um retorno prático que realmente contribua para o
seu fortalecimento. E pensamos assim, porque acreditamos que os
efeitos retóricos derivados dessas discriminações estão mais associados a expectativas ilusórias do que a algo que possa se materializar
em uma real diminuição dos discursos ou das práticas discriminatórias em favor das minorias.
Tomando por exemplo os delitos de gênero, ações afirmativas
penais geram desigualdades perante a lei, sobretudo porque criam
categorias diferentes de delinquentes e respostas punitivas que se
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adequam ao sexo do autor e não aos atos praticados ou aos meios
empregados na ação violenta.
Nesse sentido, ao estabelecer condições objetivas de imputação
de responsabilidade, teme-se que essas normas venham a lesionar importantes princípios penais como o de culpabilidade, de responsabilidade pelo fato ou da ampla defesa (MONEREO ATIENZA, 2007), o que
as sujeitariam a eventuais discussões quanto a sua constitucionalidade.
Decisões de política criminal com essas características tendem
a ser questionadas, porque partem de presunções de comportamento
e de motivações que, no caso concreto, podem não corresponder à
real culpabilidade do responsável, promovendo o tão criticado Direito penal do autor, justamente proibido num Estado democrático de
Direito (RUEDA MARTÍN, BOLDOVA PASAMAR, 2004).
Mas, é importante destacar que esse ponto de vista é precisamente rebatido por alguns segmentos da doutrina, que dissociam
essas políticas de qualquer prática autoritária ou seletiva. Essa interpretação se dá por entenderem que a intervenção penal não se orienta pelas características subjetivas do agressor, mas da vítima, porque
consideram que é justamente seu sexo o que potencializa o risco de
que venha a ter seus bens jurídicos atacados. Esse risco particular
seria originado exatamente na tal discriminação estrutural à qual a
mulher costuma estar submetida (LAURENZO COPELLO, 2005, p.
18) e que seria “construída socialmente pela educação, religião, política”, por exemplo (FARALDO CABANA, 2006, p.90).
Seja como for, entendemos que a posição que acabamos de
nos referir é legitima e está afinada com as demandas feministas de
que nos referimos anteriormente, mas independentemente das evidentes necessidades de compensação pela subordinação social que
ainda hoje afeta a mulher, entendemos que a decisão pela intensificação punitiva não colaborará com o rompimento dessa infravaloração,
mas terminará gerando um efeito rebote ainda mais discriminatório,
conforme comentaremos em seguida.
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5. SÍMBOLOS, MINORIAS E MAIORIAS

Apesar das evidentes conquistas trazidas pela igualdade jurídica, em combinação com a igualdade formal, por parte das causas de
gênero, alguns setores feministas reiteram a necessidade de compensações às diferenças entre os sexos por vias penais, seja pelos efeitos
pedagógicos inerentes ao castigo ou pelas necessidades de diálogos
com coletivos femininos, seja por uma velada satisfação retributiva
que busca compensações (ANDRADE, 1997).
Evidentemente essas persistentes demandas são motivadas
pelas taxas de vitimização que, lamentavelmente, no Brasil, somente
tendem a crescer3, mas não deixamos de acreditar que também dão
sua contribuição a esses ressentimentos, a resistência do discurso
discriminatório que menospreza as diferenças que carregadas pela
identidade feminina e que tenta desconstruir muitos dos ganhos
obtidos pelas mulheres ao longo do tempo, tanto promovendo a
volta da distribuição de papeis de gênero e fomentando debates
acerca de uma limitação ainda maior da liberdade das pessoas quanto ao destino do seu próprio corpo, quanto pressionando o Estado
no sentido de recortar investimentos públicos que podem ser importantes para o enfrentamento a essa violência tão particular. E
evidentemente esse contramovimento, ademais de potencializar a
percepção individual quanto à reprodução sistemática de discriminações, coletivamente termina incentivando o ativismo no sentido
da ocupação de ainda mais espaço para contradizer as forças que o
ameaçam.
3

De acordo com o Atlas da violência (2019), os homicídios de mulher cresceram 30,7% entre 2007 e
2017. A mesma tendência de crescimento também se repetiu em 2018 (11.3%), de acordo com os
dados apresentados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Dentre esses homicídios, tomando por referência os mesmos dados estatísticos, foi identificada uma curva ascendente no sentido
do feminicídio, mas não fica claro se essa tendência reflete um aumento concreto no número de delitos ou apenas a diminuição da subnotificação. Em qualquer caso, o mesmo documento presume a
tendência crescente do delito em questão, a partir da análise dos homicídios de mulher realizados
dentro de residências, com uso de arma de fogo, os quais também apresentaram um crescimento
significativo no mesmo período (29,8%) (Atlas da violência, 2019, pp. 35-40)
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Mas o que nos preocupa e nos resta analisar nesta oportunidade é a efetividade de políticas penais discriminatórias no que diz
respeito à diminuição das tensões motivadas pela identidade de gênero, porque ambos os grupos interessados são compostos por eleitores
que procuram na classe política respostas para o controle daquilo que
mais os preocupa.
A doutrina reconhece que toda lei penal possui fins instrumentais ou manifestos (HASSEMER, 2008) relativos à busca por
resultados efetivos quanto ao controle de determinada criminalidade.
Mas, em paralelo, também é perceptível, cada vez mais, a presença de
efeitos simbólicos da norma que se distanciam significativamente da
redução efetiva das taxas de comissão de delitos (DÍEZ RIPOLLES,
2003; ANDRADE, 2005). E isso se diz justamente porque os fins
promocionais ou latentes da pena, retomando Hassemer (2008), que
parecem protagonizar o debate atual (ALBRECHT, 2000; BORJA
JIMÉNEZ, 2009), incidem nos sentimentos de alento e de coesão
social, tanto que aparentam estar mais relacionados com seus alcances emocionais do que com resultados objetivos (SILVA SÁNCHEZ,
2011).
Esse paradoxo é entendido por Hassemer (2008) como uma
contradição entre os efeitos manifestos e latentes da norma penal.
De acordo com o autor em questão, no Direito penal simbólico, esses efeitos se sobrepõem àqueles e geram expectativas de resultado
bastante diversas do que de fato se materializa (HASSEMER, 2008;
DÍAZ PITA, FARALDO CABANA, 2002). É uma fantasia gerada pela
própria norma que promete mais do que pode entregar, deslocando
o verdadeiro foco do problema que fica sem solução (HASSEMER,
2008). A consequência direta dessa lamentável decisão de política
criminal são os sentimentos frustrados quanto aos índices de criminalidade. E isso porque, como a solução posta em prática normalmente
é falsa, o delito não deixa de se materializar (MENDOZA BUERGO,
2001), seja porque a ameaça da pena não consegue promover uma
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intimidação verdadeiramente eficaz, seja porque as alternativas para
o problema não se encontram no Direito penal. Ambas as hipóteses
parecem fazer sentido conjuntamente, inclusive.
Essa sistemática, no entanto, parece bastante efetiva, quando
o legislador trata de responder a pleitos que interessam a coletivos
majoritários, cujas identidades já são reiteradamente e suficientemente reconhecidas, porque a lei termina se apropriando de um discurso de apelo transversal e deixa, à margem dessa interação, grupos
minoritários, com menor força política, que dificilmente conseguem
pressionar no sentido contrário à nova norma. Nesse caso, o Estado se comunica com a maioria atendendo a demandas que, embora
não consigam efetivamente trazer resultados satisfatórios, terminam
fortalecendo a coesão social e a identidade coletiva e demonstrando
compromisso com interesses que se supõem gerais.
Mas, o problema que realmente se apresenta e que nos interessa em especial é a crise que se desdobra, quando o fluxo desse processo comunicativo tem como destinatário as minorias políticas, não
necessariamente assim determinadas pelo número de indivíduos que
podem ser alcançados por ela, mas porque sua linha narrativa está
limitada a um universo que somente dialoga entre si e que dificilmente consegue superar as barreiras impostas pelo discurso dominante.
Aqui se revela um conflito de interesses complexo, porque a
norma passa a ameaçar a coesão social, ao invés de fortalecê-la, rompendo com uma das principais características da prevenção geral positiva. Nesse novo cenário, não estamos mais falando de um grupo
minoritário sem força política, mas, com força política suficiente para
mover o Estado a atender sua demanda, embora não tão forte o suficiente, ao ponto de poder abafar o impacto negativo que parte do
grupo majoritário, o qual não se identifica com a norma, não aceita
sua justificativa ou até mesmo se sente ameaçado por ela.
Conforme nos manifestamos em outra oportunidade (BARROS-MELO, 2020), entendemos que, nesse caso, também se identi400
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fica uma legislação de natureza simbólica, mas que promove efeitos
parassimbólicos. Ela é simbólica, porque opera na consciência popular e porque os resultados, que efetivamente pode alcançar, estão
muito abaixo das expectativas criadas e distantes das decisões ideais
para se chegar à solução do conflito. Mas seus efeitos são parassimbólicos, porque a consciência popular na qual opera, diferentemente
do cenário tradicional, não é uniforme, mas bipartida, de maneira
que os efeitos que gera em cada uma dessas partições é antagônico
e se divide entre as forças políticas que apoiam e as que reprovam a
norma que nasce. Como essa bipartição (ou tripartição, se incluirmos os indiferentes) não está distribuída em pesos iguais, o grupo
reprovador ainda exerce maior peso político, de maneira que a norma
termina tendo um alcance emocional negativo, porque a novidade
jurídica é entendida por ele como injusta.
No caso de adaptação dessa norma, em atenção aos interesses
do grupo majoritário, o mesmo alcance emocional negativo contaminará o grupo minoritário, porque, sendo ele antes beneficiado, a
perda de direitos lhe levará à mesma percepção de injustiça e este
passa então a se autodeclarar como grupo prejudicado, em lugar do
outro.
Essa leitura, quanto aos novos processos comunicativos travados entre Estado e cidadão (que parecem estar presentes em outros
cenários ademais do político criminal), parece levar à interpretação
de que para se evitar o conflito, melhor seria não atender às demandas dos grupos minoritários, mas essa não é uma opção válida, já que
a heterogeneidade das sociedades contemporâneas democráticas não
permite que em ambientes sociais plurais a vontade majoritária possa
prevalecer, “sobretudo quando a maioria tem interesses ligados à diferença” (FERRAJOLI, 2005, p. 28), ainda que alguns grupos tratem
de forçar a uniformidade coletiva e tentem estabelecer um ambiente
político orientado por soluções unilaterais exclusivamente afinadas
com seus valores e com suas conveniências.
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Esse jogo de política criminal, que acabamos de descrever, se
observado pela perspectiva de gênero, poderá explicar a complicada
tensão que se desdobra, não apenas no Brasil, mas também em outros países ocidentais, que vêm flexibilizando suas normas penais em
atenção às demandas feministas, puxadas por conservadores que se
sentem seriamente afrontados por essas inovações jurídicas. Normalmente, são grupos que tratam de negar a ruptura ou até mesmo a
renovação dos papeis de gênero e que parecem encarar os coletivos
feministas como adversários políticos, não só se posicionando contrariamente a suas demandas, mas revidando os supostos ataques
por meio de propostas ainda mais discriminantes, inclusive tentando
forçar retrocessos legislativos por meio da renovação de discussões já
devidamente superadas e reconhecidas pela legislação.
Em todo caso, na nossa interpretação, a persistência dos delitos
violentos motivados pelo gênero parece ser uma última manifestação
da resistência masculina à redistribuição de poder, pois, considerando que a igualdade formal já conseguiu introduzir a ideia da ruptura
das desigualdades jurídicas e da prevalência masculina no exercício
do poder na esfera pública, o que sobra aos homens é contradizer
a igualdade e violar as normas que a sustentam, forçando a permanência do seu domínio no âmbito doméstico, o que de acordo com
Torres Falcón (2012), é um ambiente onde o exercício de poder
iguala todos os varões.
É possível que esses índices sejam diretamente proporcionais à,
cada vez mais evidente, emancipação feminina, de maneira que quanto
mais as mulheres encontrarem seus espaços e as oportunidades para se
autodeterminarem, mais o patriarcado pressionará no sentido de que
permaneçam em sua posição inicial. Essa mobilidade desobediente
levará a ainda mais vitimizações, mas considerando as limitações
dos fins preventivos do castigo, a diminuição da violência não pode
ser atribuição exclusiva das iniciativas penais, porque é evidente
que a comissão desse particular perfil de delito está dissociada da
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quantidade da pena contida na ameaça legal, haja vista os frequentes
suicídios de agressores cometidos posteriormente à materialização
do feminicídio.
Por tudo o que comentamos, entendemos que é possível que
essas tensões no sentido de se aumentar o número de conquistas, por
um lado, e de se reduzir os espaços de atuação da mulher, por outro,
são provas de que a escolha pelo privilégio de um grupo e não de
outro (ou em prejuízo de outro) pode abrir portas a novas discriminações, as quais serão em algum momento igualmente confrontadas.
6. CONCLUSÕES

Não se pode negar que o universalismo liberal apresentou à
realidade jurídica da época promessas quanto aos tratamentos igualitários entre indivíduos, mas também é verdade, como reconhece a
doutrina, que as diferenças que compunham aquela sociedade moderna não foram verdadeiramente eliminadas, nem vertical nem transversalmente, com exceção de grupos muito reduzidos, que moveram
o processo transformador no sentido revolucionário em seu favor
(FERRAJOLI, 2010). Esses sujeitos conseguiram efetivamente regular o exercício do poder para evitar muitas discriminações que lhes
tocavam, sobretudo aquelas relacionadas a status sociais (SCOTT,
2005), mas, conforme mencionamos supra, alguns coletivos numericamente representativos terminaram sendo deixados de lado quanto
à efetiva possibilidade de desfrute dos mesmos direitos e liberdades
que favoreciam a elite política da época.
É justamente essa desigualdade constatada o que leva a crítica
feminista a se manifestar no sentido de que a construção jurídica que
parte dessas premissas, que não apenas não contemplou as mulheres
ou que as prejudicou por mais de dois séculos, mas que também
atuou como um produtor de identidades de gênero fixas, seria uma
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mostra de que o Direito seria gendrado (SMART, 2020) e, porque a
igualdade apresentada na fundação do Estado liberal permanecia, até
o presente, distante de ser alcançada, compensações jurídicas precisariam ser estabelecidas para se alcançar um ambiente social equilibrado, com relações de poder igualmente distribuídas.
Conforme tivemos a oportunidade de demonstrar, as legislações ocidentais vêm se adaptando às demandas de coletivos antes
invisibilizados e vêm expandindo a proteção jurídica a interesses de
grupos minoritários, sobretudo por meio de políticas afirmativas e
pela eliminação de discriminações então carregadas pela própria lei,
o que demonstra que a percepção da igualdade hoje, como algo que
não se materializou desde a fundação dos Estados liberais, não corresponde à realidade.
Seja como for, a percepção coletiva da persistência de ações
discriminatórias é algo real, relevante e que tem levado a petições
legislativas importantes, não apenas no Brasil, mas também internacionalmente. A atenção a essas demandas tem gerado movimentos
refratários por parte do patriarcado, que não apenas não admite a
necessidade da evolução das discussões de gênero, mas que também
reage no sentido de desqualificá-las.
Essa tensão tem motivado, tanto no plano jurídico, como no
plano político, o acirramento das insatisfações quanto à atenção do
Estado às pautas feministas, ao ponto de que as consequências dessas
ações, que chamamos de efeitos parassimbólicos da pena, estão protagonizando os debates legislativos e absorvendo um caráter partidário
cada vez mais polarizado.
Lamentavelmente, a consideração masculina a respeito de comportamentos violentos contra mulheres, que ainda seriam socialmente aceitáveis, é o retrato de que esse processo tem, de fato, raízes
muito profundas, e que, por muito tempo, foram relativizadas por
meio de argumentos de que: o homem teria direito de ter protegida a sua honra; a mulher provocou a reação agressiva; a mulher
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é uma criatura lasciva que precisa ser controlada; o delito foi uma
demonstração do máximo afeto que o agressor nutria pela vítima. A
transmissão dessas justificativas por gerações levou, por muito tempo, à tolerância feminina quanto a um suposto direito masculino de
práticas reiteradas de violência física e psicológica, ao ponto de que,
ainda hoje, em muitos grupos sociais, esse tipo de comportamento é
percebido como natural.
Essa cultura precisa ser desconstruída efetivamente, sobretudo
porque as mulheres do século XXI, cada vez mais, desejam e vão
ocupar espaços de poder antes reservados ao homem, mas entendemos que esse objetivo não será alcançado por meio de políticas que
gerem novas desigualdades. O desafio do momento é encontrar um
caminho que atenda a todas e a todos uniformemente, para que, no
plano social, todos e todas possam encontrar iguais oportunidades de
fruição de seus direitos e de suas liberdades de maneira equânime,
pacífica e finalmente equilibrada. E, nesse sentido, dificilmente o caminho dos excessos preventivos da pena levará a esses resultados, seja
pelas próprias limitações da sua capacidade motivacional, seja pelos
efeitos negativos que a discriminação no sentido do homem termina
gerando no plano político.
Por essas razões, entendemos que a participação do Ministério
Público nesse complexo conflito de interesses deve estar orientada
pelo respeito e pela atenção às pautas de gênero e pelo reconhecimento das minorias políticas, mas evitando reproduzir discursos
que, bem ou mal, terminem gerando novas discriminações. Posturas
radicais, independentemente do coletivo que a sustente, devem ser
evitadas, sobretudo pelas necessidades de proteção dos próprios princípios que orientam o sistema punitivo, o que é fundamental para que
o Direito possa efetivamente proteger os mais vulneráveis, sem que a
legitimidade da intervenção venha a ser questionada, gerando novas
instabilidades e dificultando ainda mais a conciliação de pautas que
se veem como adversárias.
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O MINISTÉRIO PÚBLICO PORTUGUÊS E OS
DESAFIOS NO COMBATE À VIOLÊNCIA
CONTRA OS IDOSOS
Rui Manuel Álvaro Marta1
1. INTRODUÇÃO

A modificação antropológica que giza presentemente a sociedade, no que aos idosos diz respeito, tem suscitado preocupações
acrescidas ao Estado. Estas interações traduzem-se nos desafios de
cariz económico e social que a esmagadora maioria das coletividades
hodiernas atravessam, numa época em que a humanidade atravessa
uma fase de extrema incerteza e que se revela de extrema importância a existência de uma plena concertação das políticas públicas.
Através do estabelecimento da paz decorrente da finalização da
Segunda Grande Guerra, registaram-se substanciais transmutações
na Europa, mas igualmente numa perspetiva mundial, atendendo à
procura de uma estabilidade homogénea e, ao mesmo tempo, preponderante. As referidas transformações, de índole económica, política e
social, potenciaram, para além do crescimento económico, o aumento
e consequente estabilização das condições de vida das pessoas e, por
sua vez, à ampliação da esperança média de vida.
O aludido desafio transformou-se, deste modo, numa importante emergência decorrente do aumento substancial da população

1

Oficial da Polícia de Segurança Pública Portuguesa. Diretor Adjunto e Investigador Assistente Integrado do Centro de Investigação (ICPOL) do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança
Interna (ISCPSI) de Lisboa, Portugal. Professor do Programa de Mestrado em Ciências Policiais do
ISCPSI. Doutorando em Relações Internacionais: Geopolítica e Geoeconomia da Universidade Autónoma de Lisboa (UAL). Mestre em Ciências Policiais, na especialização em Gestão da Segurança,
pelo ISCPSI. ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8093-2913 email: rmamarta@gmail.com
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idosa2, a par da redução de meios e de recursos relativos ao modelo
de desenvolvimento social e económico vigorante.
A perspetiva societária decorrente da vetustez consubstancia-se em distintos quesitos pragmáticos. A demografia, e o consequente envelhecimento populacional, acaba por ser uma questão central
no tocante à gestão de recursos e de contentamento societário. O
sistema nacional de segurança social e o sistema de justiça começam
a sentir os efeitos da ampliação da esperança de vida. O progresso
da medicina e da tecnologia que visam eternizar a vida humana, tem
um outro lado que se traduz pela possibilidade de se obter aqueles
recursos somente ao alcance dos financeiramente mais abonados.
Ainda a propósito da tecnologia, que tal como vimos, se traduz pelo
incremento do progresso e pela tipologia económica e evolucional
contemporânea, tende, por outro lado, a contribuir à ascensão do
número de pessoas desempregadas e que assim não dispõem de recursos financeiros necessários para fazer face às suas naturais necessidades.
O reconhecimento da vulnerabilidade e fragilidade dos cidadãos mais idosos ou mais desprotegidos visa igualmente admitir que
as circunstâncias de autonomia a que têm direito não dependem somente deles. Podemos até admitir que existem circunstâncias que
decorrem do próprio trajeto (profissional) percorrido de cada pessoa
e que vão influenciar algumas dissimilitudes, mas temos necessariamente de questionar o seu grau de razoabilidade.
Contudo, existem desigualdades que não são, no mínimo admissíveis, por exemplo, o isolamento social e a infantilização dos ci2

É expectável que Portugal perderá população entre o hiato temporal de 2015 a 2080, dos atuais
10,3 para 7,5 milhões de pessoas, ficando a população inferior a 10 milhões no ano de 2031. A juventude registará uma diminuição de 1,5 para 0,9 milhões, enquanto que n.º de idosos irá aumentar
de 2,1 para 2,8 milhões. Atendendo à descida do n.º de jovens e ao aumento da população idosa,
tudo leva a crer que, no ano de 2080, considerando as mesmas variáveis, o índice de envelhecimento passará de 147 para 317 idosos, por cada 100 jovens. Disponível em: https://www.ine.pt/xportal/
xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaque&DESTAQUESdest_boui=277695619&DESTAQUESmodo=2
(acesso em 20/08/2020).
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dadãos idosos, que podem revestir-se de mais ou menos intensidade.
Estas merecem um especial cuidado de todos os atores societários,
tendo naturalmente em consideração, a par da implementação de
políticas públicas, uma ação concertada, coordenada e integral, com
o fito de se proceder à correção e eliminação das referidas desigualdades.
A velhice não pode, nem deve ser sinónimo de permissão ou
tolerância a abusos e maus tratos. Esta situação não pode ser tolerada, nem minimizada com o argumento dos idosos terem chegado a
uma fase da vida que são considerados obsoletos, na perspetiva laboral, como se fossem autênticos desperdícios sociais, tal como aludiu
Norberto Bobbio (1997) ao referir-se à velhice como sendo uma
ofensa ao ser humano, à sua alma e ao seu corpo, originando, desta
forma, o desespero e o desprezo.
Os idosos apresentam-se assim como uma fundamental e importante parte da comunidade, que se traduz em multíplices domínios. Para além da situação económica de crise, deve ser confirmado
que os cidadãos idosos devem gozar os seus direitos e que toda a comunidade tenha total conhecimento disso, mas que observe e proteja
uma plena integração social.
Nos termos do art. 219.º n.º 1 da Constituição da República
Portuguesa (CRP), o Ministério Público (MP) é um órgão constitucional competente para o exercício da ação penal. Participa na
execução da política criminal definida pelos órgãos de soberania, representa o Estado e defende a legalidade democrática e os interesses
que a lei determinar3.
Não obstante o descrito, a intervenção do MP exige respostas
inovadoras na apreciação da potencialidade das normas penais, mas
também na promoção de respostas integradas, aproveitando o mais
possível o fato de ser uma magistratura de promoção e iniciativa.
3

Vide igualmente art. 2.º da Lei n.º 68/2019, de 27 de Agosto – Estatuto do Ministério Público de
Portugal (EMP).
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Para além desta tipologia de resposta requerer uma abordagem holística, igualmente exige uma resposta pragmática e evolucional, de
todos os seus atores, aprimorando posteriormente boas práticas e
novas capacidades (Albuquerque, 2019).
Torna-se necessário, deste modo, prever, face à emergência e
autonomização de um novo direito relativo aos cidadãos idosos, uma
correspondência à aplicação da justiça, isto é, que seja estabelecida
uma nova especialização dos tribunais cuja função seja a proteção dos
idosos vulneráveis e fragilizados.
No âmbito do Direito Internacional e no Europeu existem vários documentos no plano jurídico que são extremamente relevantes,
uma vez que servem de traves mestras ao nosso ordenamento jurídico e também à questão sub judice.
Assim, podemos enunciamos a seguinte questão de partida, à
qual procuraremos responder durante a nossa exposição: Como é que
o MP português e a Justiça estão a executar a sua intervenção tendo
como destinatários os cidadãos idosos?
O método utilizado reveste uma estrutura heterogénea, pois
iremos recorrer aos conhecimentos no âmbito do Direito, das Ciências Policiais e das Ciências Sociais. Procedemos a uma abordagem
técnica-analítica da revisão bibliográfica de diversos autores, e documental, promovendo-se, assim, um raciocínio lógico-dedutivo.
A estrutura do presente artigo está organizada por uma introdução, na qual contextualizamos os objetivos da investigação; uma
primeira secção, que aborda o idadismo e as (in)capacidades na Velhice; na segunda seção a Justiça versus Vulnerabilidades dos idosos;
na terceira seção dá-se a conhecer o Ministério Público Português;
descreve-se, na quarta seção, a Intervenção da Justiça; e, por fim, as
conclusões e referências bibliográficas.

416

RUI MANUEL ÁLVARO MARTA

2. O IDADISMO E AS (IN)CAPACIDADES NA VELHICE

Expressividades populares como: “velhos são os trapos”; “ter
respeito pelos mais velhos”; “tem respeito pelos meus cabelos brancos”, exteriorizam níveis de intensidade de diferença da responsabilidade, de honra e de autoridade, tendo em linha de conta os diferentes
contextos civilizacionais espacialmente destacados, em razão da qual
os velhos, digo, os idosos dispõem de afabilidade, atenção e de proteção inerente à sua idade cronológica, isto é, encontramos diferenças
na forma de tratamento, cuidado e importância jurídica dada ao idoso, em virtude da latitude e longitude de cada Estado.
Após o racismo e o sexismo, temos atualmente mais um “ismo”
que tem assolado, ainda que de forma subtil, a comunidade. Trata-se
do idadismo, o qual se traduz pelo comportamento atitudinal e de
ações genericamente configuradas de cariz depreciativo ou negativo,
referente a pessoas que têm em comum possuírem uma determinada
idade. Os idosos costumam ser os visados do idadismo, embora haja
autores que usualmente se referem a esta temática como gerontismo.
De modo genérico, existem alguns elementos fundamentais no
tocante ao comportamento atitudinal do idadismo:
- O estabelecimento de crenças ou de estereótipos relativos aos
idosos, ou seja, face à presença de um grupo de idosos, deduz-se que
se trata de um grupo uniforme, dotado de fragilidades e de características pejorativas.
- O preconceito exteriorizado através de sensações de desprezo
face ao natural envelhecimento, muitas vezes repleta de uma dissimulação paternalista de comiseração.
- A exteriorização de condutas consubstanciadas em ações efetivas referentes aos idosos, que se traduzem pelos maus tratos e abusos.
O idadismo é muito mais do que somente uma atitude idiossincrática em relação aos cidadãos idosos. Trata-se igualmente do
resultado de uma dinâmica certificada com os nossos valores cultu417

O MINISTÉRIO PÚBLICO PORTUGUÊS E OS
DESAFIOS NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA OS IDOSOS

rais e institucionais fortemente enraizados numa realidade societária,
que se apelida como eminentemente defensora dos direitos humanos4
(Marques, 2011; Rodrigues, 2018).
Contudo, subsistem outras tipologias de idadismo que, de configuração ténue, acabam por ser consideradas e encaradas com normalidade. Apesar da nossa boa intencionalidade, em muitos momentos,
temos condutas que visam providenciar ajuda excessiva e elevada proteção aos idosos. Tal situação pode originar atributos ou indícios idadistas e, deste modo, potenciar a ineptidão e a dependência dos idosos.
Torna-se, assim, premente conhecer e estabelecer as distintas
revelações relativas ao idadismo que estão patentes na sociedade, para
que posteriormente se preconize a elaboração de políticas julgadas
por convenientes, com o fito de se lutar contra qualquer tipologia ou
resquícios da prática do idadismo (Marques, 2011; Rodrigues, 2018).
O mundo atravessa uma época de dubiedade. Os riscos que
sempre pensámos que controlávamos, originaram uma forte incerteza e bastantes desconfianças. As políticas implementadas não estão
a conseguir satisfazer as necessidades e aqueles que já estavam em
desigualdade e numa situação vulnerável vão certamente sentir no
seu quotidiano a sua exponenciação.
Durante a realização do II Assembleia Mundial sobre o envelhecimento das Nações Unidas, foram apresentadas 117 recomendações específicas, que abarcam três domínios: pessoas idosas e desenvolvimento; promover a saúde e o bem-estar na velhice; garantir um
ambiente favorável e benéfico, tendo em vista a efetivação de uma
sociedade para todas as idades. Portanto, há algum tempo que os decisores políticos tendem a seguir diretivas mencionadas no Plano de
Ação Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento5, devendo ser
4

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, através do seu artigo 21.º, reconhece a discriminação baseada na idade como uma ofensa aos direitos humanos. Os artigos 13.º e 59.º da CRP,
estabelecem a proibição de qualquer tipologia discriminatória.

5

Disponível em: http://www.rcdh.es.gov.br/sites/default/files/Assembléia%20Mundial%20Idosos%20
2002 .pdf (acesso em 20/08/2020).
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garantindo um digno envelhecimento, havendo lugar à participação
na sociedade com a plenitude de direitos.
A proteção legislativa portuguesa aos cidadãos idosos e à velhice têm proteção da tutela constitucional, através da declaração do
Estado de Direito democrático que assegura a proteção à família6 e
que oferece igualmente a garantia do princípio da igualdade7. Igualmente dispõe o artigo 72.º da Constituição da República Portuguesa
(CRP), que:
As pessoas idosas têm direito à segurança económica e a condições
de habitação e convívio familiar e comunitário que respeitem a sua
autonomia pessoal e evitem e superem o isolamento ou a marginalização social. A política de terceira idade engloba medidas de
carácter económico, social e cultural tendentes a proporcionar às
pessoas idosas oportunidades de realização pessoal, através de uma
participação ativa na vida da comunidade.

Deste modo, promove-se ativamente a importância sociável e
coletiva, dos cidadãos idosos, tal como preconizado nos postulados
do Estado social de Direito democrático, impulsionador da igualdade,
mas também rogando aos valores da solidariedade, da não discriminação, a independência, a participação e a dignidade.
Quando falamos de vulnerabilidade e dependência, não temos
a perspetiva daquelas se revelarem através de um estado definido e
fixo. O processo é assim dinâmico, multinível, casuístico e dimensional, que tanto pode ocorrer lentamente ou de forma instantânea.
Desta maneira, a tipologia avaliativa não deve ser linear, ou seja, não
basta chegar a idade da aposentação e da respetiva velhice, para que
de forma automática a aludida vulnerabilidade e dependência possam
assumir-se como uma verdadeira e real incapacidade.
6

Cfr. Artigo 2.º; artigo 67.º, n.º 2, al. b) da Constituição da República Portuguesa (CRP).

7

Cfr. Artigo 13.º da CRP.

419

O MINISTÉRIO PÚBLICO PORTUGUÊS E OS
DESAFIOS NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA OS IDOSOS

O aparecimento de enfermidades latentes ou súbitas, relacionadas com a diminuição de locomoção ou de cariz cognitivo, que
tanto podem influenciar a capacidade mental, a capacidade afetiva e
volitiva, podem obstaculizar à intervenção judiciária, mormente na
aquisição e valoração da prova pessoal.
De fato, até Bobbio (1997) refere que existem três tipologias
de velhice: A cronológica que tem um caráter formal, decorrente
do tempo e do espaço, isto é, os idosos serão todos aqueles que
atingirem a fase determinada, preterindo-se as inerentes caraterísticas; A burocrática, a qual se revela quando existe concatenação à
obtenção do benefício dada pela aposentação em razão da idade;
A subjetiva, que decorre naturalmente de cada pessoa, ou seja, não
pode ser mensurável e depende da sensibilidade e dos sentimentos
de cada pessoa.
Para que seja possível uma intervenção judiciária de excelência,
torna-se premente realizar-se uma diagnose esclarecida, tendo como
base apurar problemas, patologias e dependências inerentes à idade
da idade dos cidadãos idosos. Logo, a cooperação das ciências da
saúde é fundamental para se apurar o estado funcional do idoso e
se definir validamente o seu grau de dependência e vulnerabilidade,
especialmente quando o cidadão idoso é a vítima.
Na verdade, a velhice não se reconduz negativamente no domínio social. Os idosos não são só os destinatários de políticas do foro
assistencialista, tal como a sociedade tivesse de os suportar, tal como
se tratassem de um fardo coletivo, em virtude que abandonaram o
percurso laboral e produtivo. Os idosos têm naturalmente direitos e
são autênticos credores desses direitos, mas também devemos sublinhar que são consumidores de vários serviços, o que equilibra a
gestão pública e privada8.
8

Vide Relatório Mundial da OMS sobre envelhecimento e saúde e a silver economy. Disponível em:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186468/6/WHO_FWC_ALC_15.01_por.pdf?ua=1
(acesso
em 20/08/2020).
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A configuração societária do papel do idoso, considerando o
conspecto da sociedade ocidental moderna, que corresponde ao prosseguimento de atribuições de autoridade, de bom senso, sabedoria,
discernimento e prudência em ambiente familiar e doméstico, a par
do envelhecimento demográfico e da ampliação da esperança de vida,
terá de ser consequentemente aferida.
Atualmente, este formato civilizacional constitui um grandioso
desafio. Por um lado, temos a longevidade e a esperança de vida. Por
outro, temos de ter forçosamente uma rede de proteção dos cidadãos
idosos, que passa pelos cuidadores formais, informais, serviços públicos de saúde, de proteção social e assistencialista. Exige-se, deste
modo, uma reorganização de todo o tecido societário, para que se
consiga mitigar os efeitos e condicionantes de uma sociedade que não
possui os devidos recursos para satisfazer todas as suas necessidades
de cariz multinível.
Existe atualmente uma espécie de prolongamento temporal
extra. A idade biológica tende a ser inferior à idade cronológica,
visto que somos mais saudáveis e energéticos. Não parece que a
velhice seja mais extensa, mas sim a meia idade9. Começámos a
ver pessoas de 80 anos a agir como tivessem 60 anos. Esta nova
realidade revela que, para algumas pessoas, só a partir dos 80 anos
cronologicamente realizados é que podem começar a pensar numa
aposentação efetiva. São bastantes os casos em que as pessoas começam novas atividades comerciais com sucesso ou querem tornar-se
úteis à família, ajudando os seus filhos e vão buscar os netos à escola. Na idade adulta, o nosso cérebro continua a manifestar o seu
desenvolvimento. É possível aprender línguas ou um instrumento
musical, aperfeiçoando-se assim a capacidade cognitiva e prevenindo a degeneração cerebral.
Quando se tem mais habilitações literárias, a profissão torna-se fundamental para o seu bem-estar e para a sua identidade. O
9

Às pessoas entre os 65 e os 75 anos, começa-se a chamar de “jovens idosos”.
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prolongamento da atividade laboral produz assim sentido, uma vez
que, como vão viver mais tempo, poderão trabalhar mais tempo. Ter
desígnios, intenções e uma significação deverá ser a melhor forma de
se conservar saudável. O fator de se sentir útil revela-se de extrema
importância para uma vida saudável. No entanto, é notório que nem
todos podem ter condições para trabalhar mais tempo de forma igual.
Não pode ser linear esta questão sob pena de se exigir em excesso.
Terá de ser observado casuisticamente e sempre em consonância com
a vontade do cidadão idoso10.
3. A JUSTIÇA VERSUS VULNERABILIDADE DOS IDOSOS

No ano de 2018, em Portugal, a violência praticada contra idosos sofreu um aumento de 20% de denúncias, face ao ano transato.
Destas, foi apurado que 70% das agressões foram realizadas pelos
próprios familiares, apresentando-se como maior risco o ambiente
familiar11.
Se tivermos em consideração as denominadas cifras negras,
visto que as vítimas permanecem silenciadas devido a vários fatores,
destacando-se a violência psicológica, emocional e física, o abuso
financeiro, o abandono e a negligência os tipos de violência mais participados12. Trata-se, sem dúvida, de uma realidade atroz que constitui as antípodas dos princípios basilares dos direitos humanos e do
Estado de Direito Democrático.
10 Disponível em: https://www.dn.pt/vida-e-futuro/nao-e-a-velhice-que-esta-a-ficar-mais-longa-e-a-meia-idade-e-pode-ir-ate-aos-80-anos-12898270.html (acesso em 09/10/2020).
11 O estudo publicado no Jornal Público. Disponível em: https://www.publico.pt/2019/05/15/sociedade/
noticia/violencia-idosos-registada-linha-sos-aumento-20-2018-1872706 (acesso em 21/08/2020).
12 Vide o Relatório da Organização Mundial de Saúde sobre o maltrato a pessoas idosas. Disponível
em: http://www.fbb.pt/sos/wp-content/uploads/sites/10/2014/05/Violência-Pessoa-Idosa.pdf. (acesso em 20/08/2020).
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Ora, a sociedade não tem disponibilidade para prevenir a referida atrocidade, sem uma plena concertação de políticas públicas,
a par da interveniência formal das instituições policiais que, devido
a distintos fatores, não logram ser o último reduto e/ou o melhor
meio da solução ou então conseguem-no ser meramente de figura
residual. Todavia, devemos salientar que são as instituições policiais,
que mercê da sua relação de proximidade, dispõem de um fundamental conhecimento das características espaciais, temporais e de outras
circunstâncias, e que são naturalmente conhecedoras da realidade social da respetiva área de jurisdição, constituindo assim uma essencial
vantagem na temática sub judice.
O trajeto agora trilhado pela sociedade em geral, não pode ser
direcionado para a impassibilidade, inação e o temor. A observância,
o desenvolvimento e a aprimoração dos direitos humanos, através da
justiça social e do bem comum, deverá de ter em linha de conta a
proteção aos cidadãos idosos, máxime os direitos humanos.
A vertiginosa dinâmica impelida pela sociedade, uma vez que
é a própria sociedade que fomenta as necessidades da justiça, tem
de saber providenciar uma configuração de respostas e soluções aos
crimes e incivilidades praticados contra idosos. Cabe, assim, à sociedade dar substância, conteúdo, efetividade e garantia ao direito para
uma tutela jurisdicional plena e efetiva, mas igualmente na esfera
assistencialista.
Urge, deste modo, desencadear uma discussão entre todos os
atores diretos e indiretos do poder político, da justiça e de segurança,
bem como os formadores e técnicos de instituições de solidariedade
social e membros da sociedade civil. Este flagelo edifica assim um
amplo ensejo de pensamento sobre a conveniência da temática e a
competência de resposta dos distintos atores.
Desta forma, quem antecipa e previne a falta de dignidade
na violência sobre idosos dependentes ou especialmente vulneráveis ocupa genuinamente uma disposição única para fornecer regras
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procedimentais aos vários atores e também aos magistrados, pelas
obrigações legais que têm na institucionalização de idosos ou pelas
especiais funções na prevenção criminal ou na monitorização da partilha de recursos e na concretização de políticas sociais no domínio
da terceira idade.
Para além da ótica de intervenção da justiça dever ser estrutural, e, consequentemente, conseguir ser pragmática e evolucional,
também deve ser realizada através de uma abordagem holística e plural, dado que se pretende que os atores da justiça (agora no sentido
de “decisores”), identifiquem a sua intervenção reguladora que faz
parte, afinal, de numa complexidade de processos e num conjunto de
ações, mutuamente subordinados e transdisciplinares, cujo resultado
é, não só, moldado, como também apura a intervenção dos atores
judiciários, generalizando boas práticas e obtenção de novas capacidades.
Os atores da intervenção da justiça, leia-se, no nosso caso, os
magistrados não são, desta forma, simples recetores das políticas públicas no que concerne aos idosos. Podem e devem ser fundamentais
e enérgicos agentes de potenciar uma importante metamorfose das
organizações cuja responsabilidade recai sobre a nossa temática em
apreço. Este tipo de metamorfose potencia o progresso dos valores e
das sociedades e pode originar uma profícua atuação dos tribunais,
visto que pode desencadear respostas eficazes, dotadas de oportunidade e adaptadas aos obstáculos complexos.
Por conseguinte, mais do que a democracia participativa, podemos referir a uma democracia contínua e, visto que se torna possível
estabelecer e fortalecer instituições na sociedade e progredir numa
justiça mais próxima dos cidadãos e numa cultura de participação
credora de um estatuto de autonomia e de iniciativa efetiva dos magistrados, mormente os do Ministério Público.
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4. O MINISTÉRIO PÚBLICO PORTUGUÊS

O Ministério Público português, à imagem de outras instituições democrática da República Portuguesa, é propugnáculo do princípio moderno da separação de poderes e desempenha um papel fundamental na prossecução da justiça, pelos tribunais, em nome do
povo. O Ministério Público é, pois, um representante do Povo que
se encarrega não só de apelar favoravelmente ou contrariamente às
causas que merecem assento no processo, mas também, e que cada
vez mais, participa ativamente na vida em sociedade enquanto ator
institucional e social.
Para Dias et al. (2007), a ação do Ministério Público desde a
democratização do sistema judicial português em 1974, “consolidou
um modelo organizacional e um leque de competências que “catapultou” a sua importância para um patamar jamais visto desde a sua
origem”(p. 2). Não obstante, Dias et al. (2007), ainda que evidenciando uma constante alteração de características ao longo da sua
história, anuncia uma visível necessidade de adaptação do modelo
organizacional às exigências hodiernas, sobretudo por desempenhar
um papel na justiça portuguesa que não se circunscreve à aplicação
do direito penal, pois tem vindo a assumir um papel preponderante
na economia, no trabalho, na família, no ambiente, na cidadania, enfim, na prossecução de alguns dos fins do Estado providência.
Surge pela primeira vez epigrafada como “Estatuto do Ministério Público” na Lei n.º 33-A/96, de 26/08, passando a constar nesta
uma definição de Ministério Público, ficando claro que este “representa o Estado, defende os interesses que a lei determinar, participa
na execução da política criminal definida pelos órgãos de soberania,
exerce a ação penal orientada pelo princípio da legalidade e defende
a legalidade democrática, nos termos da Constituição, do presente
Estatuto e da lei”, cfr. art.º1.º. Para Dias, Fernando, & Lima (2011),
os anteriores diplomas desenhavam já uma caraterística essencial do
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Ministério Público Português, nomeadamente o seu “polimorfismo”,
bem como um “conjunto vasto, heterogéneo e transversal das suas
atribuições e competências” (p.66), com atribuições previstas neste
diploma e em legislação avulsa13, posicionando-se em variadíssimas
posições, por vezes conflituantes, ao longo do processo.
O anterior Estatuto definia como órgãos do Ministério Público
a Procuradoria-Geral da República, as procuradorias-gerais distritais
e as procuradorias da República (cfr. art. 7.º) e como agentes do
Ministério Público o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador Geral da República, os Procuradores-Gerais-Adjuntos, os procuradores da República e os procuradores-adjuntos (cfr. art.º 8.º, n.º
1), podendo estes ser coadjuvados por assessores (cfr. art. 8.º, n.º 2).
A publicação da Lei n.º 68/2019, de 27 de agosto14, que aprova
o novo Estatuto do Ministério Público português, trouxe alguns elementos novos à realidade institucional do Ministério Público, entre
eles uma definição da cadeia hierárquica no artigo 14º, esclarecida ao
longo do diploma nas competências dos diversos órgãos, reforçando
a essência do Ministério Público enquanto autoridade pública autónoma relativamente aos demais órgãos do poder central, regional e
local, autonomia essa vinculada a “critérios de legalidade e objetividade e pela exclusiva sujeição dos magistrados do Ministério Público
às diretivas, ordens e instruções” previstas no referido diploma (cfr.
art. 3º n.º 1 e 2), introduziu-se ainda com o novo estatuto a chamada
«carreira plana» dos magistrados do Ministério Público, a qual escalpelizaremos de seguida.
Uma leitura não sistemática da CRP poderia levar a crer que
a aprovação do estatuto do Ministério Público constituiria matéria
13 A este respeito, veja-se o DL n.º 78/87, de 17 de fevereiro que aprova o Código de Processo Penal,
que no seu Art.º 264º nº1 refere ser da competência a realização do Inquérito em processo crime,
dirigindo-o com a coadjuvação dos órgãos de polícia criminal (cfr. Art.º 263º n.º1), ou mesmo na lei
Lei n.º 49/2008, de 27 de agosto, que aprova a organização da investigação criminal, que no seu
Art.º 2º reforça ser sua a direção da investigação criminal na fase de inquérito.
14 Vide Lei n.º 68/2019, de 27 de agosto. Estatuto do Ministério Público. Diário da República, Série I, n.º
163/2019. Assembleia da República.
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incluída na reserva de competência absoluta da Assembleia da República, por força do seu art. 164.º, al. m); Contudo, o art. 165.º nº1
al. p) coloca o referido Estatuto como matéria de reserva relativa da
Assembleia da República, permitindo ao Governo interferir no processo (art. 198.º nº1 al. b), diferentemente do que acontece com o
estatuto dos juízes, matéria da competência exclusiva da Assembleia
da República por força do primado constitucional do Parlamento
nos casos em que o texto constitucional suscita dúvidas (Miranda e
Medeiros, 2018, pp. 529-532).
Ainda assim, decidiu a Assembleia da República assumir a responsabilidade pela aprovação do mais recente Estatuto do Ministério
Público, através da Lei n.º 68/2019, de 27 de agosto, cujos efeitos
jurídicos se iniciaram a 1 de janeiro de 2020, revogando o anterior
estatuto aprovado pela Lei n.º 47/86, de 15 de outubro.
Este era um momento legislativo aguardado desde setembro
de 2014, data do início da vigência da atual Lei de Organização do
Sistema Judiciário, que impunha a adaptação orgânica do Ministério
Público a um novo mapa judiciário (Ventinhas, 2019).
O novo Estatuto do Ministério Público reforçou algumas caraterísticas do regime anterior, como a autonomia do Ministério Público e a equivalência entre esta magistratura e a magistratura judicial,
ignorando os grupos parlamentares que defendiam uma maior intervenção política na investigação criminal e a subordinação da magistratura do MP à magistratura judicial (Ventinhas, 2019).
A maior novidade do Estatuto aprovado pela Lei n.º 68/2019,
de 27 de agosto é, porventura, a introdução da chamada «carreira
plana» dos magistrados do Ministério Público, conceção baseada na
ideia de que os magistrados com competências processuais próprias
devem ter direitos e deveres compatíveis com essa qualidade (Cluny,
2018). Conforme mencionou-se anteriormente, a carreira dos magistrados do Ministério Público, no anterior Estatuto, desenvolvia-se
através de três categorias: procuradores-adjuntos, procuradores da
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República e os procuradores-gerais-adjuntos (art. 8.º al. c), d) e e)
da Lei n.º 47/86 de 15 de outubro).
Contudo, face ao novo entendimento adotado em 2019, a autonomização da categoria de procurador-adjunto perdeu o seu sentido porquanto esta assumia responsabilidades processuais idênticas às
da categoria de procurador da República (Cluny, 2018). Por outro
lado, o que antes se verificava, e que traduzia um inconveniente funcional, era a reserva absoluta de certos cargos aos procuradores da
República, independentemente de existirem procuradores-adjuntos
mais bem qualificados para o efeito (Cluny, 2018). Desse modo, a
opção por uma única categoria permitiria cultivar a premiação pelo
mérito individual em detrimento da anterior seleção exclusiva de
uma determinada categoria com as mesmas responsabilidades processuais (Almeida, 2018).
Outro problema do anterior Estatuto, e que justifica a opção
incluída no novo estatuto, residia no facto de que a progressão de
carreira dependia, muitas vezes, do ingresso em cargos de especialidades distintas das suas, num claro desaproveitamento das qualificações existentes no seio da Magistratura do Ministério Público
(Cluny, 2018).
Face ao exposto, entendeu o poder legislativo extinguir a categoria de procuradores-adjuntos, conforme se percebe com a leitura
do art. 13.º da Lei n.º 68/2019, de 27 de agosto.
Com efeito, o ingresso na magistratura do Ministério Público
ocorre, atualmente, por intermédio da categoria de procurador da
República e para lugares, preferencialmente, de competência genérica, de acordo com o art. 155.º, nº 1 do EMP. Os procuradores da
República tomam posse perante o magistrado coordenador da procuradoria da República da comarca ou administrativa e fiscal, como
estipula o art. 182.º, n.º 1, al. d) (Ministério Público, n.d.).
A competência dos procuradores da República é definida nos artigos 8.º n.º 1 al. c) e 83.º n.º 1 do EMP, nomeadamente, representar o
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Ministério Público na 1.ª instância nos juízos de competência genérica,
de competência especializada, de proximidade e nos tribunais de competência territorial alargada, e integrar os DIAP. Diz-nos ainda o art.
10.º da Lei da Organização do Sistema Judiciário (Lei n.º 62/2013, de
26 de agosto) que os procuradores da República representam o Ministério Público nos tribunais administrativos de círculo, tribunais tributários e tribunais administrativos e fiscais (Ministério Público, n.d.).
Antes da entrada em vigor do Novo Estatuto do MP, o prosseguimento das suas atribuições estava previsto no art. 3.º15 sob a
epígrafe “competência”. O teor do aludido preceito nada refere no
tocante às pessoas.
Todavia, o art. 4.º n.º 1 al. i) do novo estatuto16, veio a consagrar às atribuições do MP, o seguinte: “Assumir, nos termos da lei,
a defesa e a promoção dos direitos e interesses das crianças, jovens,
idosos, adultos com capacidade diminuída, bem como de outras pessoas especialmente vulneráveis”. Como se pode verificar, o legislador
procedeu e integrou no próprio EMP, as suas preocupações relativas às pessoas, salientando-se, deste modo, a valoração e o principal
enfoque considerando a proteção da dignidade da pessoa humana,
como corolário e desígnio dos direitos fundamentais e, neste domínio, a inclusão e proteção dos cidadãos idosos.
5. DA INTERVENÇÃO DA JUSTIÇA

Têm tido acolhimento por parte dos Estados de Direito Democrático, as inquietações providas no imperativo fundamental de proteção ao idoso, face à evolução do individualismo e da inflexibilidade
egoísta daqueles que agora deveriam fornecer essa proteção solidária
e igualmente credora dos cidadãos idosos.

15 Vide Lei n.º 47/86, de 15 Outubro, o qual se encontra revogado pela Lei n.º 68/2019, de 27 de Agosto.
16 Vide Lei n.º 68/2019, de 27 de agosto.
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A noção concetual de maus tratos aos idosos encontra-se em
fase de consensualização, embora seja alvitrada algumas sugestões,
nomeadamente através da Declaração de Toronto, firmada pelos
países membros da ONU, em 200217, aclara que violência sobre os
idosos é toda “ a ação isolada ou repetida, ou a ausência de resposta apropriada, que ocorre em qualquer relacionamento em que haja
uma expectativa de confiança, e que cause dano ou sofrimento a uma
pessoa idosa”.
De acordo com Albuquerque (2020), a tipologia de maus tratos estabeleceu-se, do seguinte modo:
• os maltratos físicos, os psicológicos, por exemplo, a angústia
e sofrimento mental, ameaça, infantilização, humilhação;
• os económicos, nestes incluindo a exploração financeira,
apropriação de bens, adulteração ou alteração abusiva de testamento;
• a negligência ativa, traduzida na recusa intencional de prestação de cuidados, e
• a negligência passiva, traduzida na recusa não consciente nem
intencional da prestação de cuidado;
• além do abandono e da coação ou abuso sexual.
Ainda a propósito dos crimes praticados contra os idosos, refere a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), tal como
mencionámos supra, que cerca de 70% destes crimes são perpetrados
no ambiente familiar18 e que podem assumir do seguinte modo:

17 Disponível em: http://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/alc_toronto_declaration_en.pdf
(acesso em 21/08/2020).
18 Disponível em: http://www.apav.pt/apav_v3/images/pdf/Estatisticas_APAV_Pessoas-Idosas-Vitimas-Crime-Violencia_2013-2014.pdf (acesso em 29/08/2020).
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Violência
física
É uma forma
de infligir, ou
de ameaçar
infligir, dor
física ou
ferimentos
numa
pessoa idosa
vulnerável ou
de a privar
de uma
necessidade
básica.

Violência
psicológica/
emocional

Ações intencionais de causar
na pessoa idosa
dor emocional,
tormento ou
angústia.

Exemplo: isolamento da família e amigos,
humilhação,
acusação, difamação, infantilização da pessoa
idosa, recusa
em comunicar,
ameaça de
abandono ou
de institucionalização

Abuso
sexual

Violência
económica

Negligência e
abandono

Todos os tipos
de contato e atos
não consentidos.
O contato sexual
com qualquer
pessoa incapaz
de dar o seu consentimento deve
ser considerado
abuso sexual.

Ações através
das quais dinheiro ou propriedades sejam
retiradas ilegalmente e/ou bens
da pessoa idosa
sejam usados
indevidamente.

Traduz-se quando
existe uma falha
do/a cuidador/a
designado/a como
tal prover às necessidades de uma
pessoa idosa em
situação de dependência.
A recusa ou a falha daqueles que
são responsáveis
por providenciar
alimentação, Alojamento, cuidados
de saúde, proteção
e também apoio
emocional a uma
pessoa idosa vulnerável.

Exemplo: familiares ou outras
pessoas utilizam
a pensão ou
outra prestação
da pessoa idosa
em benefício
próprio, familiares assinam ou
alteram o testamento ou outros
documentos
legais da pessoa
idosa, utilização
indevida do
direito de custódia.

Exemplo: não dar
alimentação/medicação necessária,
desrespeito pela
dor, cuidado pouco
frequente.

Fonte: (adap.) Associação Portuguesa de Apoio à Vítima cit. Marques, 2011

A mutabilidade da sociedade moderna ligada à complexa fenomenologia ora descrita, a par da violência familiar e do acolhimento
institucionalizado, que, muitas vezes, escamoteia a condição de idoso
e inerente dependência e vulnerabilidade que o subjuga a riscos específicos (Faria, 2015).
A resposta do legislador português para proteger as vítimas, no
ano de 201519, foi a adoção de um conceito iminentemente proces-

19 Vide Lei n.º 130/2015, de 04 de setembro, que procede à aprovação do Estatuto da Vítima, transpondo a Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, altera
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sual de especial vulnerabilidade, o qual dispõe no art. 67.º-A, n.º 1,
al. b) do Código de Processo Penal, o seguinte:

‘Vítima especialmente vulnerável’, a vítima cuja especial fragilidade
resulte, nomeadamente, da sua idade, do seu estado de saúde ou
de deficiência, bem como do facto de o tipo, o grau e a duração da
vitimização haver resultado em lesões com consequências graves no
seu equilíbrio psicológico ou nas condições da sua integração social;

Por conseguinte, estamos perante uma especial vulnerabilidade
objetiva e subjetiva. A perspetiva objetiva da vítima especialmente
vulnerável reporta-se a situações que, embora não sejam da exclusividade dos cidadãos idosos, podem criar fragilidade física ou mental
ao idoso, por exemplo, os crimes de violência doméstica, maus tratos
e criminalidade violeta. Numa perspetiva subjetiva, a vítima especialmente vulnerável traduz-se em situações que podem gerar fragilidade
física ou mental da pessoa idosa. Aqui entra em ação o conceito de
dependência, pois trata-se do núcleo central de dissemelhança.
Com efeito, torna-se forçoso reconhecer as referidas perspetivas, para se proceder à averiguação se, no caso dos idosos, existe uma
especial vulnerabilidade, sendo o método judiciário mais complexo no
que concerne à perspetiva subjetiva, face à latitude discricionária das
autoridades judiciárias, aquando do processo avaliativo e decisório.
Por isso, impõe-se ao Ministério Público, a adoção de soluções
inovadoras na avaliação da competência e oportunidade dos preceitos
penais, e de promoção de respostas integradas, recorrendo o mais
possível o facto de ser uma magistratura de promoção e iniciativa
(Albuquerque, 2019).
No tocante à prevenção, veja-se a montante, a abordagem da
fenomenologia respeitante à tutela do adulto-idoso dependente ou
especialmente vulnerável, acolhe e convoca nesta etapa as perspetivas
pela vigésima terceira o Código de Processo Penal, estabelecendo normas relativas aos direitos, ao
apoio e à proteção das vítimas da criminalidade.
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de quem está mais perto da identificação de eventuais vítimas, especialmente na institucionalização dos idosos, de quem tem competências para deduzir que a violência é uma manifestação de poder sobre
grupos frágeis e vulneráveis, devendo ser atribuída uma atenção especial, distinguindo-se da exclusão social em geral. O papel desempenhado pelo cuidador é, desta maneira, extremamente importante na
deteção de indícios de violência e maus tratos aos idosos.
As aludidas configurações potenciam o agudizamento da vulnerabilidade, do isolamento, da culpabilização, do medo do descarte
e da infantilização, uma vez que o idoso receia que, em nome da sua
proteção, fique privado da sua liberdade e da sua livre circulação.
Na verdade, deverão ser estabelecidas diretrizes ou orientações
atinentes à prevenção do abuso institucional, devendo os funcionários entender:
- Os critérios ajustados para reconhecer o abuso;
- As orientações adequadas a agir para responsabilizar;
- Adoção de medidas adaptadas ao restabelecimento da vítima.
Estas e outras boas práticas, neste âmbito, devem ser divulgadas, dando eficácia a uma política pública de promover a dignidade
do idoso que se encontra institucionalizado, e fixar, em caso de abusos praticados por funcionários, uma política institucional de “tolerância zero”.
Face à ausência de instituições na área do acolhimento e dos
cuidados continuados aos idosos, os familiares cuidadores desempenham uma função exemplar, embora decorra com complexidade e se
torne fastidioso, mormente quando as capacidades do idoso estejam
mais diminutas. A manutenção do idoso na estrutura da família será,
sem dúvida, o mais indicado.
A ajuda fornecida pela família é extremamente relevante no que
concerne à prevenção e à luta contra o abuso e maus tratos. Porém,
a complexidade de tal tarefa demanda o planeamento de respostas às
necessidades do idoso. Desta forma, pode ser instituído intervalos de
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repouso durante os cuidados continuados, no intuito de se impedir
a extenuação dos familiares, podendo, inclusive, recorrer-se aos vizinhos e outros voluntários como forma de ampliar comunitariamente
a coesão.
Ora, na ausência das referidas respostas, muitas famílias socorrem-se subsequentemente da capacidade de resposta hospitalar e do
respetivo serviço social, que acaba por ter uma grande relevância no
planeamento, sobretudo quando o idoso tem alta hospitalar, tornando-se deste modo necessário averiguar as suas distintas condições e a
inerente conjuntura familiar. Trata-se assim de uma intervenção eminentemente preventiva, observando a manutenção do princípio basilar
e fundamental da dignidade da pessoa humana, logo do cidadão idoso.
Naturalmente que os Órgãos de Polícia Criminal (OPC) detêm
uma especial preocupação direcionada para a prevenção criminal,
inclusivamente dotada de características sociais. Neste domínio, a
Polícia de Segurança Pública (PSP), no ano de 2006, através de uma
Diretiva Estratégica,20 21 adotou o Programa Integrado de Proximidade (PIPP), o qual instituiu “uma perspetiva integradora, transversal
e instituidora de uma lógica de conjunto aos diversos programas
especiais (Escola Segura, Comércio Seguro e Idosos em Segurança)
e projetos de policiamento já desenvolvidos (Elias, 2007, p. 481).
Atualmente, o PIPP ficou com a denominação Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade (MIPP), incrementou diversos
projetos de proximidade no domínio de uma estratégia global, potenciando estruturas de avaliação, de coordenação e de formação,
que permite uma maior abordagem no aperfeiçoamento da articulação da componente da proximidade/prevenção da criminalidade,
com atribuições da ordem pública, da investigação criminal e das
20 Diretiva Estratégica n.º 10/2006, de 15 de Maio da Direção Nacional da PSP.
21 O Policiamento de Proximidade, embora de acordo com os objetivos previstos nos programas dos
Governos, foi uma iniciativa da PSP, tendo inclusive sido avaliado cientificamente pelo Departamento de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (Elias,
2018).
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informações policiais da PSP. Os policiais que constituem o MIPP,
dividem-se em Equipas de Proximidade e de Apoio à Vítima (EPAV)
e em Equipas do Programa Escola Segura (EPES), as quais realizam
a sua ação de patrulhamento nas áreas escolares, com o propósito de
prevenir a criminalidade juvenil, que possa comprometer a segurança
das pessoas22.
Após a realização de um plano de segurança, em cada área de
jurisdição policial, atinente à prevenção e vigilância em áreas comerciais e residenciais, o qual tem como especiais destinatários os
cidadãos idosos, mas também a prevenção da violência doméstica,
do apoio às vítimas de crime e do acompanhamento pós-vitimação.
As EPAV, para além de serem os responsáveis pela segurança e policiamento de proximidade, procuram localizar focos problemáticos,
nomeadamente através do reconhecimento de problemas e proceder
em contextos que de forma direta ou indiretamente logrem afetar a
segurança pública e a segurança rodoviária, por exemplo, veículos
abandonados, privação de iluminação pública, grafitis, sinais de trânsito danificados ou destruídos, imóveis devolutos e outras incivilidades, que possam imiscuir-se na segurança dos cidadãos.
No escopo da prevenção criminal, o aludido policiamento de
proximidade abrange a execução de visitas domiciliárias, tendo em
vista maximizar a confiança do idoso nos polícias e por sua vez na
Polícia, mas também salvaguardar a segurança do idoso.
Para o efeito, os polícias que integram as EPAV, cientes do exigente regime procedimental e dos princípios de ação, desenvolvem
contatos com a população em geral, serviços das juntas de freguesia e das câmaras municipais, dos tribunais, técnicos de assistência
social, lojistas, comerciantes, e demais entidades locais relevantes à
temática em apreço.
Contudo, subsistem fragilidades na localização de episódios de
violência praticada contra os idosos. A factualidade destes casos as22 Disponível em: https://www.psp.pt/Pages/atividades/MIPP.aspx (acesso em 28/08/2020).
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sume-se igualmente penosa no que à prevenção diz respeito, uma vez
que a sua espacialização costuma reduzir-se ao interior dos domicílios familiares, nos lares e outros estabelecimentos de assistência. As
debilidades sentidas pelos idosos potencia grandiosamente a complexidade e entrave no conhecimento da notícia dos maus tratos. O
medo de isolamento ou vinganças, mormente a perda de atenção e
cuidados institucionais, visto que pensam que ninguém admitirá sequer estes acontecimentos ocorram no interior dos estabelecimentos
de assistência ou no domicílio.
Por conseguinte, o MP e os OPC devem realizar uma abordagem de cariz preventiva, logo estamos a falar antes da concretização
do crime. Deve ser igualmente chamada à colação, a atuação das
autarquias que se releva decisiva, pois, mercê da proximidade junto
dos idosos, consegue desencadear estruturas e mecanismos que promovam um envelhecimento ativo.
A Segurança Social23 tem executado, para além das suas funções de proteção assistencialista, ações de supervisão e de inspeção
no domínio da prevenção do abuso e violência sobre o idoso. A
maioria das referidas ações têm tido um acompanhamento por parte
do MP e dos OPC, tendo em consideração, a recolha de elementos
probatórios e inerente necessidade investigatória.
Apesar do necessário conspecto multidisciplinar fenomenológico, o entendimento das debilidades24 do cidadão idoso, a jusante
da fenomenologia criminal, constitui posteriormente a resposta dada
através das instituições judiciárias, que se consubstancia numa maximização da praxis judiciária.
Importa, assim, aludir sobre a atuação do MP relativa à violência e aos maus tratos aos idosos e que se promove o impulsionamento
de respostas integradas.
23 Disponível em: http://www.seg-social.pt/documents/10152/133665/queremos_falar_lhe_direitos_
pessoas_idosas/de20cf31-e2fd-44fc-b266-97b06c80b886 (acesso em 02/09/2020).
24 A inteleção dos direitos do adulto-idoso dependente ou especialmente vulnerável.
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Deste modo, refere Albuquerque (2020) que:

Na desenvoltura da actividade de promoção de direitos, cabe ao
magistrado do Ministério Público, como actor judiciário de primeira linha de contacto com o fenómeno, escrutinar adequadamente os aspectos jurídicos mais relevantes, desde o bem jurídico,
às formas do crime e à responsabilidade das pessoas colectivas,
passando pelo carácter prioritário da investigação e pela ponderação e promoção das adequadas medidas de coacção, sendo muitas
vezes as mais imediatamente identificáveis, como a de “afastamento”, aquelas que mais dinâmica de intervenção integrada requer,
por implicar concertação com instituições vocacionadas para esta
realidade.

O estabelecimento de uma rede congregadora, que estabeleça
a articulação de respostas integradas de várias instituições, torna-se
fundamental para garantir a almejada eficácia da administração do
processo. A busca de boas soluções interinstitucionais já surtiu efeito,
designadamente quando os idosos são as vítimas, uma vez que se
exige, tal como indicámos anteriormente, a promoção do estatuto
especial de vítima.
De todo o fenómeno complexo da tutela da dignidade dos adultos-idosos dependentes ou especialmente vulneráveis e sobre a indignidade da violência em idosos há que fazer uma síntese, que é uma
fase de reflexão paralela à fase axiológica do juízo judiciário.
A realidade societária, como já referimos anteriormente, imprime uma vertiginosa dinâmica e requer do ius publicum, a satisfação
das necessidades prementes da coletividade.
Ora, cabe então ao Direito, através dos valores preconizados
da dignidade humana, da liberdade, da igualdade e da justiça, bem
como às políticas públicas, promoverem respostas às distintas vulnerabilidades do cidadão idoso. Vislumbra-se, presentemente, a edificação de um novo conjunto de preceitos jurídicos que tenham em
consideração a necessária e devida proteção holística e ajustada ao
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cidadão idoso, mormente àqueles que estão numa situação mais frágil
e particularmente vulnerável e desprotegido.
Este neo direito dotado de autonomia, com preceitos jurídicos
próprios, que têm em consideração o conspecto sociológico e os valores intrínsecos tendentes a proteger o cidadão idoso, ganha mais
ênfase face à crise do modelo tradicional de família, aliado à própria
imposição natural do idoso na sociedade, o que origina especial cuidado da proteção social e das políticas públicas.
Estipula o art. 36.º n.º 5 da CRP que “os pais têm o direito e o
dever de educação e de manutenção dos filhos. Inexiste tal disposição
em relação aos filhos, ou seja, deveria ser a própria CRP que deveria
postular, com elevada relevância constitucional, o mesmo dever jurídico, para que os filhos cuidassem e protegessem os pais.
Na verdade, as capacidades dos idosos dependentes ou especialmente vulneráveis têm um novo enquadramento com a entrada
em vigor do novo regime do maior acompanhado que substituiu
os institutos da interdição e inabilitação25. Exige-se, deste modo, a
transversalidade dos ramos do Direito, visto que abrange o direito
penal, o direito da família, a personalidade e património, o direito
tributário, entre outros.
Por conseguinte, é necessário que os idosos dependentes ou especialmente vulneráveis sejam considerados, tal como acontece com
as crianças e jovens em risco. Isto significa que deve ser promovido
a edificação de um direito tutelar do idoso desde que tenha àquelas
frágeis condições. Desta maneira, seria possível a aplicação de medidas de apoio e de proteção aferidas casuisticamente e que podiam
potenciar a intervenção judiciária, oferecendo-se à magistratura do
MP, a titularidade da iniciativa.
25 Vide Lei n.º 49/2019, de 14 de agosto. Salienta-se o alcance e importância deste diploma, que operou eventualmente a maior reforma no Código Civil português, após a revisão efetuada pelo Decreto-Lei n.º 496/77, que procedeu à concordância do Código Civil à Constituição Portuguesa de
1976, e certamente a maior reforma na Parte Geral do Código Civil após a sua publicação em 25 de
Novembro de 1966.
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Com o objetivo de maximizar a proteção do idoso vulnerável
ou em situação de dependência em virtude da sua idade, ou devido
a alguma fragilidade funcional, o referido direito tutelar deve prever
que a vulnerabilidade, numa perspetiva subjetiva se traduz pela fragilidade ou dependência física e mental, a idade e a condição psíquica.
Numa perspetiva objetiva, as situações que produzem vulnerabilidade
no caso em apreço, como a violência doméstica, as agressões ou os
maus-tratos, que dependam da reflexão de um ator judiciário.
É necessário, para além de uma regulação especial, uma visão
perspética e holística, a qual formule e maximize a proteção da tutela
jurídica do idoso, especialmente no tocante à sua tutela penal e civil,
enquadrando-se a vulnerabilidade quando esta seja utilizada falazmente como motivo agravante de relevância penal.
Requer-se, assim, a promoção e a retificação de uma segregação
sofrida pelos idosos, por terem atingido um patamar cronológico,
em que alguns os consideram estorvo e são vítimas através dos maltratos físico, psicológico, emocional, espiritual, sexual, patrimonial,
institucional e/ou por abandono.
Não pode ser mais permitido, que o Código Civil atribua a possibilidade da conservação da qualidade de herdeiro legitimário e do
direito à legítima dos filhos referentes à herança dos pais, quando os
próprios filhos abandonaram os pais, desprovendo-os da dignidade
de seres humanos.
Nesta medida, a questão relativa ao abandono (ativo ou passivo) do idoso vulnerável ou dependente, deve igualmente ser criminalizado, na forma omissiva, uma vez que o MP deve ter a possibilidade
de iniciativa do procedimento criminal para os crimes de natureza
semipública, substituindo-se à vontade da vítima, que, como vimos
anteriormente, sofrem de várias condicionantes impeditivas de tal
iniciativa do procedimento penal.
À existência de um novo direito dos idosos, também deve haver
correspondência na aplicação da justiça, isto é, deve ser estabelecido
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uma natureza especial de tribunal essencialmente dirigido à proteção
dos idosos, mormente àqueles em situação de abandono, instabilidade e
de fragilidade, à semelhança do que acontece para os menores em risco.
Ao analisarmos o teor do art. 13.º n.º 1 da CRP, verifica-se que
a dignidade social é recíproca para todos os cidadãos e deve existir
igualdade nos termos da lei. A previsão constitucional do n.º 2 do
mesmo preceito, refere que “Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer
dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação
económica, condição social ou orientação sexual”. Apesar da descrição de fatores de discriminação, não está prevista a idade, pelo que se
entende que deveria ser aditada ao normativo, maximizando-se, deste
modo, a proteção máxima jurídica ao cidadão idoso.
Na verdade, o Direito Europeu e o Direito Internacional aludem ao fator de discriminação relativo à idade. Dispõe assim o art.
21.º n.º 1 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, o
seguinte:
“É proibida a discriminação em razão, designadamente, do
sexo, raça, cor ou origem étnica ou social, características genéticas,
língua, religião ou convicções, opiniões políticas ou outras, pertença
a uma minoria nacional, riqueza, nascimento, deficiência, idade ou
orientação sexual.”
Por outro lado, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem,
no art. 14.º, não refere expressamente a idade, mas deixa a possibilidade de outros fatores serem igualmente considerados, pois alude in
fine a “qualquer outra situação”, incluindo-se, obviamente, em razão
da sua idade, os idosos.
A Carta Social Europeia26 (Conselho da Europa) estipula, no
seu art. 23.º, o direito das pessoas idosas a uma proteção social,
26 Disponível em: http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/carta_social_europeia_revista.pdf (acesso em 04-10-2020).
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que visa assegurar o exercício efetivo do direito das pessoas idosas,
obrigando aos Estados a tomar ou a promover medidas apropriadas,
designadamente:

- Permitir às pessoas idosas permanecerem durante o maior período
possível membros de pleno direito da sociedade, mediante:
a) A atribuição de recursos suficientes que lhes permitam levar uma
existência decente e participar ativamente na vida pública, social e
cultural;
b) A difusão das informações relativas aos serviços e equipamentos
ao dispor das pessoas idosas e a possibilidade de estas a eles recorrerem;
- Permitir às pessoas idosas escolher livremente o seu modo de vida
e levar uma existência independente no seu ambiente habitual, enquanto o desejarem e tal for possível, mediante:
a) A disponibilização de habitações apropriadas às suas necessidades
e estado de saúde ou de ajudas adequadas com vista ao arranjo da
habitação;
b) Os cuidados de saúde e os serviços que o seu estado exigir;
- Garantir às pessoas idosas que vivam em instituições a assistência
apropriada, no respeito da sua vida privada, e a participação na determinação das condições de vida da instituição.

Ainda no plano do Direito Europeu, temos de registar em matéria de política da promoção de igualdade de tratamento e na luta
contra a discriminação, no que no Direito do Trabalho diz respeito,
Diretivas que exige a aplicação do princípio da igualdade de tratamento de pessoas, sem distinção da origem racional.
Nesta medida, devemos salientar que todos os Tratados e Acordos em que Portugal é Parte vigoram na Ordem Interna, ou seja,
todos os seus princípios e postulados têm aplicabilidade interna27,
havendo igualmente a necessidade de referir à clausula aberta relativa
aos Direitos Fundamentais28.

27 Vide art. 8.º, n.º 2, da CRP.

28 Vide art. 16.º n.º 1 da CRP.
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Devemos ainda enaltecer no plano jurídico internacional convencional dos Direitos Humanos das Pessoas mais Idosas, a Organização dos Estados Americanos conseguiu aprovar o Dia Mundial do
Combate à Violência Contra as Pessoas Idosas29. Foi desta maneira
proclamada a “Igualdade e não discriminação por razões de idade”,
ficando proibida “a discriminação por idade na velhice”30, e que os
Estados que são Partes devem adotar “todas as medidas necessárias
para garantir ao idoso o gozo efetivo do direito à vida e o direito a
viver com dignidade na velhice até o fim de seus dias, em igualdade
de condições com outros setores da população”. Exige-se assim que
os Estados tomem:

[...] medidas para que as instituições públicas e privadas ofereçam
ao idoso um acesso não discriminatório a cuidados integrais, incluindo os cuidados paliativos, evitem o isolamento e abordem apropriadamente os problemas relacionados com o medo da morte dos
enfermos terminais e a dor e evitem o sofrimento desnecessário e
as intervenções fúteis e inúteis, em conformidade com o direito do
idoso a expressar o consentimento informado.31

Através da Lei n.º 10.471/2003, de 1 de outubro de 200332, foi
formalizado o Estatuto do Idoso, assumindo-se um regime de proteção da pessoa idosa. Graças a este diploma efetivou-se os princípios
da dignidade e da qualidade de vida para os idosos, tal como prevê
o art. 203.º da Constituição Brasileira, declarando que a “família, a
sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade
e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” e que “os pais têm o
29 A Assembleia Geral aprovou a Convenção Interamericana Sobre a Proteção dos Direitos Humanos
dos Idosos, realizada no dia 15 de Junho de 2015. Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/
page/portal/CAO_Idoso/Textos/Conven%C3%A7%C3%A3o%20Interamericana.pdf
(acesso
em
07/10/2020).
30 Vide art. 5.º da Convenção Interamericana sobre a Proteção Dos Direitos Humanos dos Idosos.
31 Vide art. 6.º, idem.
32 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm (acesso em 03/10/2020).
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dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou
enfermidade”, tal como descrito igualmente no art. 229.º da Constituição Brasileira.
6. CONCLUSÕES

Os indicadores de desenvolvimento humano apresentam-se
cada vez melhores, mas os conspectos encontram-se duplicadamente
envelhentados. Existe maior qualidade de vida, vive-se mais e com
mais saúde e o que é expectável é que o falecimento humano ocorra
mais tardiamente. A esperança média de vida nunca foi tão elevada
como outrora.
Até numa perspetiva global, a inevitabilidade do envelhecimento populacional tem vindo a ganhar relevo junto dos relevantes atores
societários, que desconhecem e acabam por temer as consequências
na saúde e no bem-estar da própria comunidade. A população começa paulatinamente a tomar consciência da realidade, uma vez que nos
bancos de jardins, em vez de estarem crianças a brincar, estão cidadãos idosos que já contribuíram economicamente para a sociedade e
agora são plenos e justos credores dessa mesma sociedade.
Os idosos devem ter, por norma, a possibilidade de participarem nas decisões que lhes dizem respeito. É fundamental que assim
o seja, pois só assim teremos um envelhecimento participativo, que
pode e deve começar ao nível das autarquias e terminar nas instâncias europeias e mesmos mundiais.
Contudo, a comparação entre duas pessoas de 80 anos é forçosamente ambígua. Para além do critério cronológico, temos ainda
outros critérios a ter em linha de consideração, por exemplo, o biológico e genético. A aludida comparação não deve ser linear, uma vez
que autonomia e a necessidade de proteção poderão ser díspares. A
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dificuldade de comparação poderá ainda ser potenciada se verificarmos o contexto pessoal, económico e social que condiciona a identificação de patologias físicas e mentais de cada pessoa.
Sem embargo da atividade física ser fundamental ao bem-estar,
não podemos olvidar a existência de outros processos para que os
idosos permaneçam ativos. É evidente e cada vez mais comum que o
idoso quando chega à idade da aposentação, tem melhores condições
e tem uma elevada esperança de vida saudável. Será, certamente, um
esbanjamento de recursos dispensar o contributo destes cidadãos que
atingem a idade da reforma com todas as condições para continuar
na vida laboral, desde que assim o desejem e que, por outro lado, não
originem desemprego jovem.
A ideia de proteção do idoso também não é linear, mas esta
proteção deve maximizar a promoção da dignidade e da autonomia
e não o oposto
Ficou patente a necessidade premente de se prever expressamente, em sede constitucional, e posteriormente na lei ordinária, um
direito absolutamente fundamental aos pais e idosos, para que sejam
cuidados pelos filhos, uma vez que, como vimos, os filhos são credores desse direito face aos seus pais.
A parca garantia de direitos fundamentais dos cidadãos idosos,
a falta de estabelecimento das responsabilidades parentais, que não
merecem sequer o reconhecimento de um direito a alimentos, parece
indiciar que o legislador seja novo de idade e que talvez possua o
segredo da eterna juventude.
A União Europeia baseia-se nos valores da observância integral
da dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do
Estado de Direito e do respeito pelos Direitos Humanos. Estes valores traduzem-se pela sua uniformização e assimilação dos Estados
membros da União Europeia, numa sociedade plural, tolerante, justa,
solidária e dotada de igualdade entre homens e mulheres, independentemente, entre outros fatores discriminatórios, da sua idade.
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Face ao descrito, estas medidas que se impõem e que se reclamam, em nome da promoção dos direitos humanos daqueles que
são os nossos cidadãos idosos, porque respeitá-los é tratar o nosso
futuro com apreço e consideração e alcançá-lo é um privilégio que
todos ansiam. É que os jovens de hoje serão os futuros velhos de
amanhã.
Uma especial particularidade e uma realidade dotada de complexidade figura nas várias perspetivas do processo de envelhecimento. Os decisores políticos, através do instrumento das políticas públicas, têm conhecimento dos inerentes problemas e dificuldades no
tocante à satisfação das necessidades dos cidadãos idosos. O estabelecimento de um estatuto do idoso em Portugal, consagrado constitucionalmente, passará a oferecer uma eficaz legitimação aos decisores
políticos, mas igualmente a todos os atores societários e judiciários,
pois, todos são importantes e que desempenhem, no âmbito do prosseguimento das suas funções, as funções de prover proteção ao cidadão idoso, para que este seja cidadão pleno dos seus direitos durante
todo o percurso da sua vida.
Após a leitura deste trabalho, estamos em condição de afirmar
perentoriamente que somos agora naturalmente mais velhos e mais
idosos. Ao contrário de algumas pessoas que, infelizmente, não vão
ter essa possibilidade.
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O MINISTÉRIO PÚBLICO E A ESCUTA PROTEGIDA
DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR
Sandro Carvalho Lobato de Carvalho1
1. INTRODUÇÃO

As mulheres em situação de violência doméstica estão em condição de fragilidade emocional, psicológica, física e financeira, em
regra. A violência contra a mulher permeia todos os setores da sociedade, independentemente de classe, raça ou grupo étnico, renda,
cultura, idade ou religião, e afeta negativamente suas próprias bases.
Devido a vulnerabilidade em que se encontra, a mulher em
situação de violência doméstica encontra dificuldade em relatar sua
situação para as autoridades responsáveis pela persecução penal em
Juízo. Quando conseguem relatar a situação de violência doméstica,
ficam sujeitas a procedimentos inadequados realizados pelas instâncias formais de controle penal, o que gera uma nova vitimização nas
mulheres.
A Lei nº 11.340/2006 procurou promover uma verdadeira revolução no tratamento dado a violência doméstica no Brasil, deixando evidenciado a peculiaridade da condição da mulher em situação
de violência doméstica e a necessidade de sua integral proteção.
Contudo, a Lei Maria da Penha precisa ser interpretada e aplicada em conjunto com outras normas protetivas de pessoas em con-

1

Promotor de Justiça no Ministério Público do Maranhão. Especialista em Ciências Criminais pela
Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP). Especialista em Direitos
Difusos, Coletivos e Gestão Fiscal pela Escola Superior do Ministério Público do Maranhão. Membro
do Grupo Nacional de Membros do Ministério Público – GNMP. Membro da Associação dos Promotores do Júri – Confraria do Júri. sclobato@mpma.mp.br.
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dição de vulnerabilidade para que ocorra a efetiva proteção integral
da mulher em situação de risco por violência doméstica.
As normas protetivas aplicadas em conjunto devem garantir a
proteção da mulher e impedir a revitimização gerada pela atuação
despreparada dos órgãos oficiais do Estado. Neste ponto, a escuta protegida da mulher em situação de violência doméstica se faz
necessária devido à sua especial condição de vulnerabilidade e da
necessária obrigação dos órgãos estatais, dentre eles, o Ministério
Público, de evitar a revitimização dessas pessoas.
O objetivo do presente trabalho, sem a pretensão de esgotar o
vasto tema, é de analisar o modo como a condição peculiar da mulher
em situação de violência doméstica permite que ela possa ser escutada de forma diferenciada, protegendo sua privacidade e evitando sua
revitimização, utilizando-se das integridade das leis nacionais e em
obediências as diretrizes internacionais e como o Ministério Público,
como uma instituição de garantia de direitos, tem o dever de atuar
para garantir a proteção integral da mulher em situação de violência
doméstica.
2. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

A Organização Mundial de Saúde já declarou que a violência
contra mulheres é epidemia de saúde global2.
Infelizmente a violência contra a mulher, pelo simples fato de
ser mulher, é uma triste realidade global. É um problema grave que
aflige milhares de mulheres, crianças, adolescentes e idosas em todo o
mundo. Decorre da desigualdade nas relações de poder entre homens
e mulheres, bem como da discriminação de gênero ainda presente
tanto na sociedade como na família.
2

Disponível em: <https://veja.abril.com.br/mundo/oms-violencia-contra-mulheres-e-epidemia-de-saude-global/>. Acesso em: 07. set. 2020.
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Definitivamente, o lar não é o local mais seguro para boa parte
das mulheres no Mundo.
No Brasil, com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher baseada no gênero no âmbito doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, foi promulgada
a Lei nº 11.340/2006, conhecida por Lei Maria da Penha.
O art.5º, da Lei nº 11.340/2006 apresentou o conceito de violência doméstica que pode ser definida como toda a agressão contra
a mulher, baseada no gênero, dentro do âmbito doméstico, familiar
ou de uma relação íntima de afeto, com o objetivo de retirar direitos
da mulher, aproveitando-se de sua vulnerabilidade e hipossuficiência.
Do conceito legal, resta claro que a lei não trata de toda violência contra a mulher, mas somente daquela baseada no gênero, ou
seja, quando a violência decorre da visão do homem que a mulher é
mero objeto de sua propriedade, desprezando-a como ser humano,
não reconhecendo sua autonomia e independência, sendo vista como
objeto de dominação masculina e de submissão ao homem3.
Já no artigo 7º da referida Lei, houve a especificação de algumas das formas de violência doméstica, quais sejam: violência física,
psicológica, sexual, patrimonial e moral.
Agressões e humilhações domésticas praticadas contra mulheres são uma indiscutível violação aos direitos fundamentais, sendo
reconhecida pela lei como uma das formas de violação dos direitos
humanos4.
As formas de violência conceituadas no art.7º, da Lei nº
11.340/2006 são apenas exemplificativas.
3

A definição do gênero sobre o qual baseada a conduta comissiva ou omissiva decorre do equivocado entendimento/motivação do sujeito ativo de possuir “direitos” sobre a mulher ou de que ela lhe
pertence, evidenciando vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação, caracterizando-se, assim, conduta baseada no gênero para efeitos da Lei n. 11.340/2006 (STJ, RHC 108350/
RN, Rel.Min. Ribeiro Dantas, %ª T., j.26/03/2019)

4

Art.6º, da Lei nº 11.340/2006
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3. A CONDIÇÃO PECULIAR DA MULHER EM SITUAÇÃO
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. O CICLO DA VIOLÊNCIA. A
INTERPRETAÇÃO DA LEI EM FAVOR DA MULHER

O art.4º, da Lei nº 11.340/2006 reconhece expressamente a
condição peculiar da mulher em situação de violência doméstica e
familiar e o interprete da lei deve levar essa condição em consideração quando de sua aplicação, bem como os fins sociais a que ela se
destina.
A situação peculiar da mulher é devida a relação de intimidade
e afeto dela com o seu agressor, geralmente aflorando sentimentos
ambivalentes, medo, vergonha, incerteza, preocupação com a situação
econômica e dos filhos, sentimento de culpa frente à violência sofrida
com base no gênero, tornando-a fragilizada, inferiorizada dentro de
uma relação marcada pela hierarquia e submissão, tornando-a vulnerável na relação e, por isso, necessitada de uma proteção especial.
Essa vulnerabilidade foi reconhecida inclusive pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento da ADI 4424/DF, onde o Ministro
Marco Aurélio, relator, deixou claro que a mulher é eminentemente vulnerável quando se trata de constrangimentos físicos, morais e psicológicos
sofridos em âmbito privado.
A vulnerabilidade existente na relação afetiva violenta faz com
que a mulher entre em ciclo vicioso sem sequer perceber e com dificuldades para dele sair. É o chamado ciclo da violência.
O ciclo da violência compreende três fases.
A primeira fase é a da tensão. O relacionamento que era harmonioso nos seus primeiros dias, meses ou anos, começa a sofrer
abalos com incidentes iniciais de agressão à mulher, como ofensas
verbais, crises de ciúmes, ameaças, humilhações, danos ao patrimônio
do lar ou da mulher, reclamações diversas, irritação por condutas
simples e normais da mulher. Nesta fase, a mulher não percebe a
gravidade da situação e tenta se adaptar à nova realidade da conduta
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do parceiro, tentando ser mais prestativa e amorosa com objetivo
de amenizar a fúria do parceiro e evitar novos incidentes. Por não
perceber a gravidade da situação, a forma que ela encontra é agindo
preventivamente ao parceiro, visando preservar o relacionamento,
evitando fazer o que acha que pode despertar a raiva no companheiro. E quanto mais nota que a sua estratégia não está fazendo efeito no
comportamento agressivo do parceiro, mais culpa sente, acreditando
que a responsabilidade da conduta do parceiro é sua, procurando
justificar atos violentos do parceiro por supostos equívocos da conduta da própria mulher e por isso se retrai, isola-se, não pede ajuda
externa, por entender que é a culpada do que está acontecendo em
seu relacionamento.
A segunda fase é a da explosão da violência. As ofensas verbais,
ameaças e humilhações, evoluem para agressões físicas. O homem já
notando a vulnerabilidade da mulher e vendo que ela está fazendo
o que lhe agrada, a agride fisicamente quando entende que o comportamento dela não lhe agradou naquele momento, a agride como
uma forma de punição para que aprenda como se comportar. É a
fase do terror. Violência física e moral tornam a mulher ainda mais
fragilizada, presa em um relacionamento de medo e violência. Muitas
mulheres perdem suas vidas nesta fase.
A terceira fase é a fase da lua de mel ou da calma. Se a mulher
sobreviver a segunda fase, o homem percebe que seu objetivo de
mostrar quem é que manda no relacionamento foi alcançado, mas
que a mulher está muito fragilizada e por isso passa a agir de forma
mais amável, desculpando-se pelo ato de fúria e prometendo não
mais reincidir na postura violenta. Nesta fase, o agressor busca convencer a mulher que as agressões foram episódios isolados e que não
voltarão a acontecer. A fragilidade em que se encontra a mulher a impede de perceber que o agressor quer evitar que sua conduta violenta
se torne pública e seja punido pelos seus atos e por isso acredita no
arrependimento do parceiro e deixa de denunciar o fato, acreditando
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que as agressões não mais se repetirão e que a harmonia do casal
prevalecerá dali para frente. É a lua de mel, que dura até que a fase
da tensão reapareça.
E assim vive a mulher em situação de violência doméstica, neste ciclo de violência, geralmente, em silêncio por medo, por receio do
que o parceiro possa fazer com os filhos, com receio que não possa
se sustentar sem o parceiro, por vergonha da família e da sociedade,
encontrando-se abalada psicologicamente.
Essa é a situação peculiar que precisa ser levada em consideração na aplicação da Lei Maria da Penha e também para a aplicação
analógica de normas protetivas dos grupos vulneráveis.
Além da situação peculiar acima informada, resta evidente que
na aplicação das normas protetivas à mulher em situação de violência
doméstica deve-se levar em consideração os fins sociais que a Lei nº
11.340/2006 se destina, qual seja: a redução da violência de gênero
perpetrada no ambiente doméstico, familiar ou em uma relação íntima de afeto.
Em suma, a interpretação da lei deve ser sempre a favor da
mulher, se dúvida houver, ela deve ser resolvida em favor da proteção
da mulher, sendo indispensável reconhecer a condição de vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica.
4. O MICROSSISTEMA DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS
VULNERÁVEIS

Como visto, a mulher em situação de violência doméstica está
em situação de vulnerabilidade.
O legislador nacional reconhece a existência de um grupo de
pessoas vulneráveis que merecem atenção e proteção diferenciadas
por parte da Justiça e do Poder Público.
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Isso fica claro com a edição de leis protetivas específicas para
esses grupos, como por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei nº 13.431/2017, relacionadas a crianças e adolescentes; o Estatuto do Idoso em relação a pessoa idosa; o Estatuto
da Pessoa com Deficiência em relação a pessoa com deficiência e a
Lei nº 11.340/2006, relacionada a mulher em situação de violência
doméstica.
A jurisprudência e a doutrina também reconhecem que esse
grupo de pessoas vulneráveis devem ter uma proteção diferenciada,
sendo que a interpretação da lei deve levar em consideração justamente essa vulnerabilidade para poder ser garantir a igualdade material.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
1. A própria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos
para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se
justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou
seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade,
na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher e por isso têm-se como presumidos.
(Precedentes do STJ e do STF). (AgRg no AREsp 1439546 / RJ, 5ª
T. Reynaldo Soares da Fonseca, j.25/06/2019).

Sobre o tema, esclarece LIMA (2020):
Testemunha vulnerável é aquela pessoa que, em virtude de suas próprias condições pessoais, ou em face da natureza da infração penal
praticada contra ela, pode ser intimidada com facilidade, tornando-se incapaz de prestar declarações com liberdade, caso venha a prestar depoimento na presença física do acusado. Nesse conceito estão
incluídas não apenas aquelas pessoas listadas no art.217-A do Código Penal – menores de 14 anos, enfermos ou deficientes mentais que
não tenham o necessário discernimento para a prática de ato sexual,
ou que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência 457
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como também idosos e testemunhas ou vítimas de crimes cometidos
no contexto familiar ou de núcleo social fechado. […]

As leis protetivas a esses grupos de vulneráveis também reconhecem sua conexão5 e, por vezes, preveem a aplicação para outros
grupos de vulneráveis.
A Lei nº 11.340/2006, em seu art.13, expressamente prevê que
ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra
a mulher aplicar-se-ão as normas da legislação específica relativa à
criança, ao adolescente e ao idoso, desde que não conflitarem com o
estabelecido na Lei Maria da Penha.
Disposição semelhante consta no artigo 6º da Lei nº
13.431/2017 que expressamente dispõe que os casos omissos na Lei
serão interpretados à luz do disposto na Lei nº 11.340/2006 (Lei
Maria da Penha).
Esses dispositivos legais são consentâneos com o art.313, III,
do CPP, onde admite-se a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente,
idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução
das medidas protetivas de urgência.
Essas legislações todas devem ser interpretadas em conjunto e
com olhos voltados para a finalidade característica a todos elas que
é justamente a proteção daqueles mais vulneráveis, estimulando o
intérprete a uma solução de integridade do direito de proteção, constituindo verdadeiro microssistema de proteção aos vulneráveis.
E, no caso de violência contra a mulher, todos os dispositivos
protetores existentes nesse microssistema de proteção aos vulnerá5

Veja-se também a Lei nº 14.022/2020 que alterou a Lei nº 13.979/2020 para dispor sobre medidas
de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e de enfrentamento à violência
contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência durante a emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de
2019.
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veis devem ser aplicados sempre tendo em vista o comando do Art.
4º da Lei nº 11.30/2006, ou seja, na interpretação da Lei, devem ser
considerados os fins sociais a que a Lei se destina e, especialmente, as
condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, tudo como forma de garantir uma maior proteção para
a mulher em situação de violência doméstica.
Em resumo, deve-se ter em mente uma política de proteção
integral à mulher em situação de violência doméstica.
5. VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL E REVITIMIZAÇÃO
(VITIMIZAÇÃO SECUNDÁRIA)

Acima consignou-se que a Lei nº 11.340/2006, em seu artigo
7º, especificou algumas das formas de violência doméstica, quais sejam: violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
Infelizmente, além da efetiva violência doméstica e familiar
perpetrada pelo agressor (vitimização primária), a mulher também está sujeita a um tipo de violência que ocorre posteriormente,
praticada justamente por aqueles órgãos que deveriam atuar para a
proteção das mulheres em situação de violência doméstica. E essa
violência, chamada de violência institucional, faz como que a mulher novamente sofra, gerando uma nova vitimização, qual seja, a
vitimização secundária ou revitimização, que pode tornar ainda mais
difícil a superação da violência original e ainda provocar a sensação
de impotência, desamparo, frustração, descrédito e desconfiança no
sistema de controle jurídico-penal e em suas instituições.
O conceito de violência institucional extrai-se do microssistema de proteção aos vulneráveis, posto que consta no art.4º, IV, da
Lei nº 13.431/2017 e no art.5º do Decreto nº 9.603/2018, sendo a
violência institucional entendida como a praticada agente público no
desempenho de função pública, em instituição de qualquer natureza,
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por meio de atos comissivos ou omissivos que prejudiquem o atendimento da vítima, inclusive quando gerar revitimização.
Não é novidade que no processo penal, em regra, a vítima é
esquecida, abandonada, relegada a segundo plano, tratada e vista apenas como um objeto de investigação para obtenção de prova para a
condenação do autor do crime.
Sobre a vítima no processo penal, vale transcrever a lição de
MOLINA (2008):
A vítima sofre, com frequência, um severo impacto ‘psicológico’ que
se acrescenta ao dano material ou físico provocado pelo delito. A
vivência criminal se atualiza, revive e perpetua. A impotência frente
ao mal e ao temor de que se repita produz ansiedade, angústia, depressões, processos neuróticos etc. A tudo isso se acrescentam, não
poucas vezes, outras reações psicológicas, produto da necessidade de
explicar o fato traumático: a própria atribuição da responsabilidade
ou autoculpabilização, os complexos etc. A sociedade mesma, por
outro lado, ‘estigmatiza’ a vítima.

Lembrando que sendo mulher em situação de violência doméstica a situação relatada pelo professor MOLINA é bem mais agravada.
Com a prática do crime, começa o drama da vítima. Afinal,
teve um bem jurídico essencial violado pela conduta criminosa de
um agente. No caso de violência doméstica, o drama ainda é maior,
já que o agente violador dos direitos da vítima é uma pessoa de sua
casa, dentro de seu ciclo de intimidade e afeto.
Então, no âmbito da violência doméstica, devido à intimidade,
afeto, sentimentos ambivalentes, medo, vergonha, incerteza, sentimento de culpa, da peculiaridade da relação entre vítima e agressor,
que na verdade é uma relação marcada pela hierarquia e submissão,
o que coloca a mulher no chamado ciclo da violência que é difícil de
ser quebrado, já fazem com que a mulher em situação de violência
doméstica já pense muito antes de procurar ajuda junto às instâncias
formais de controle penal (Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário).
460

SANDRO CARVALHO LOBATO DE CARVALHO

Quando a mulher em situação de violência doméstica consegue
romper o medo, quebrando o ciclo da violência, e procura as instâncias formais de controle penal, em regra, a polícia primeiramente,
não raras vezes começa o calvário “formal” da mulher.
Isso porque, muitas vezes devido à grande demanda, mas também devido à falta de preparo para se lidar com as situações de violência de gênero, os órgãos de investigação não dão a devida atenção
para as mulheres em situação de violência, tratando-as como simples
informante da investigação e, por vezes, até mesmo com desconfiança
de suas declarações.
No fórum criminal, a situação não muda muito. Não raras vezes, a mulher em situação de violência doméstica aguarda ser chamada para a audiência no mesmo local em que o seu agressor se
encontra, sem qualquer separação ou amparo por parte do Poder
Judiciário. Na audiência criminal, pouco muda, pois até que o magistrado determine a retirada do acusado da sala (art.217 do CPP),
a mulher fica “cara-a-cara” com seu agressor. Na sequência, tem que
reviver a violência doméstica sofrida mais uma vez e contar, assim
como contou na fase policial, o fato delituoso e suas consequências
para o juiz, o Ministério Público e para o defensor do acusado. Finda
a audiência, a vítima retornar para seu esquecimento, em regra.
Esse tipo de atuação das instâncias formais de controle penal
constitui violência institucional e geram revitimização (ou vitimização secundária) da mulher vítima de violência doméstica.
Dessa forma, vitimização secundária (ou revitimização), é o
sofrimento adicional causado à vítima gerado pelo indevido funcionamento, inadequado atendimento e irregular atuação das instâncias
de controle penal formal (polícia, judiciário, Ministério Público etc.)
que pouca atenção dá a ela no decorrer do processo de registro,
investigação e processamento do crime, tratando-a somente como
mero objeto de investigação.
Novamente leciona MOLINA (2008):
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A atuação das instâncias de controle penal formal (polícia, juízes
etc.) multiplica e agrava o mal que ocasiona o delito mesmo. Em
parte, porque estas repartições altamente burocratizadas parecem
esquecer os danos já experimentados pela vítima, sua psicologia, sua
especial sensibilidade e suas legítimas expectativas, necessidades etc.
Por outro lado, também, porque a vítima se sente menosprezada,
maltratada por elas, como se fosse simplesmente o objeto ou pretexto de uma rotineira investigação. Algumas situações processuais,
como a confrontação pública da vítima com o agressor, são experimentadas por ela como uma verdadeira e injustificada humilhação.

A realidade é que é inadmissível que as instâncias formais de
controle penal (polícia, judiciário, Ministério Público etc.) promovam nova vitimização de qualquer vítima de qualquer crime. Quando essa vitimização secundária ocorre com aquele grupo de pessoas
vulneráveis (crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência,
mulheres em situação de violência doméstica) o dano é ainda maior
devido a fragilidade inerente desse grupo.
Com razão MOLINA consignou que, por desgraça, a vítima do
delito costuma ser convertida com demasiada frequência em vítima
do sistema legal e que esta vitimização “secundária” é mais preocupante ainda que a “primária”.
O Ministério Público no seu papel de instituição de garantia dos
interesses da sociedade e de preservação de direitos das vítimas de
crimes, tem o dever de atuar para evitar a revitimização de todas as
vítimas, inclusive da mulher em situação de violência doméstica, procurando garantir um tratamento mais humanizado às vítimas.
Também atento a situação acima exposta, levando em consideração a condição peculiar da mulher em situação de violência doméstica, o legislador, no ano de 2017, visando evitar a revitimização
da mulher, através da Lei nº 13.505/2017, acrescentou o art.10-A a
Lei Maria da Penha.
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6. O ART.10-A DA LEI Nº 11.340/2006

A Lei nº 13.505/2017, que acrescentou o art.10-A na Lei nº
11.340/2006, e estabeleceu o atendimento diferenciado na fase policial para a mulher em situação de violência doméstica, objetivando
inclusive evitar a revitimização, foi promulgada poucos meses depois
da Lei nº 13.431/2017, que estabeleceu o depoimento especial para
a oitiva das crianças e adolescentes vítimas ou testemunha de violência, com objetivo também de evitar a revitimização desse grupo de
pessoas vulneráveis.
As legislações possuem a mesma inspiração e objetivo, qual
seja, dar um tratamento mais digno e humanizado às pessoas vulneráveis quando de sua presença nas instâncias de controle penal
formal, evitando-se que sejam revitimizadas pelos órgãos oficiais do
Estado.
O atendimento policial e pericial especializado é um direito da
mulher em situação de violência doméstica, devendo este atendimento ser ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do
sexo feminino, previamente capacitados para atender essas mulheres
de condição peculiar.
Esse atendimento especial deve observar a condição peculiar
da mulher em situação de violência doméstica e para tanto deve observar as diretrizes legais para a oitiva da mulher, procurando fazê-lo
em um recinto reservado e especialmente projetado e equipado para
sua escuta, visando resguardar a sua integridade física, psíquica e
emocional, garantindo inclusive que, em nenhuma hipótese a mulher,
seus familiares e as testemunhas tenham contato direto com o agressor e com as pessoas a ele relacionados.
A inquirição da mulher em situação de violência doméstica ou
mesmo testemunha dessa violência deve seguir como diretriz a não
revitimização, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos
âmbitos criminal, cível e administrativo, bem como questionamentos
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sobre a vida privada, tomando cuidado sobre o conteúdo geral das
perguntas e a forma como elas são elaboradas, sempre observando
que se está diante de uma pessoa em situação de vulnerabilidade.
E justamente devido a vulnerabilidade da mulher é que pode
ser necessário que a oitiva da mulher seja intermediada por profissional especializado em violência doméstica e integrante da equipe
multidisciplinar da Justiça ou da Polícia.
Seja como for, as declarações da mulher devem ser registradas
em meio eletrônico ou magnético e a mídia integrar os autos do
inquérito policial e a mulher informada de todos os seus direitos
conferidos pela Lei.
Em suma, o atendimento especializado previsto na lei para a
fase policial, como se observa do dispositivo legal, com objetivo de
salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da mulher,
procura estabelecer uma forma de acolhida digna e humanizada para
essa pessoa em condição peculiar, proporcionando-lhe um atendimento interdisciplinar nas áreas psicossocial, jurídica e policial, procurando evitar ao máximo a revitimização da mulher, impedindo seu
contato direto com o agressor e sucessivas inquirições sobre o fato
traumático e sobre sua vida privada.
Importa deixar claro que este atendimento especializado é extensivo aos familiares da mulher e às testemunhas de violência doméstica, pois também se encontram, em regra, em estado de vulnerabilidade, sobretudo quando são pessoas que desfrutam de intimidade
afetiva dos envolvidos.
Dessa forma, o atendimento diferenciado à mulher é decorrente de sua condição peculiar e objetiva lhe conceder um tratamento
mais humano e digno, procurando evitar sua revitimização, sendo
garantia de uma proteção integral à mulher em situação de violência
doméstica.
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7. A NECESSIDADE DE ESCUTA PROTEGIDA NO PROCESSO
JUDICIAL

Como acima exposto, defende-se a existência de um microssistema de proteção às pessoas vulneráveis. Com a Lei nº 11.340/2006
houve no direito brasileiro a instituição de uma verdadeira política
de proteção integral à mulher em situação de violência doméstica.
Esta mulher passou a ter vez e voz no sistema judicial brasileiro.
Possui o direito de, no processo judicial, ser ouvida, ser informada, de
participar e acompanhar o processo. No processo penal, todos esses
direitos também lhe são garantidos.
Como lembram FISCHER e PEREIRA (2019, p.164), o processo penal também é um instrumento de tutela dos direitos e interesses da vítima atingida pelo ilícito penal. E, justamente por também
ser esse instrumento de tutela de direitos e interesses da vítima, o
processo não pode ferir a dignidade da vítima, em especial daquelas
em condição peculiar de vulnerabilidade.
A pretensão punitiva estatal, mesmo no caso de ofensa ao maior
bem jurídico de todos (a vida), não pode ser exercida às custas da
violação dos direitos da mulher em situação de violência doméstica,
seja ela vítima ou testemunha. As normas devem ser interpretadas em
sua integralidade e no caso de violência doméstica devem também
ser interpretadas principalmente objetivando a proteção integral da
mulher.
A Lei nº 11.340/2006, em seu art.10-A, tem o claro objetivo
de humanizar o tratamento dado a mulher vítima de violência doméstica, evitando sua revitimização na fase policial. Contudo, como
já exposto, a revitimização não ocorre apenas na fase policial, sendo
a fase judicial de um processo um campo fértil para o prolongamento
do sofrimento da vítima perpetrado pelos atores do processo penal.
Não há lógica no sistema em se garantir o direito da mulher
em situação de violência doméstica (e seus familiares e testemunhas)
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de não ter em nenhuma hipótese contato direto com o agressor na
fase policial e permitir esse contato quando da audiência judicial,
onde, em tese, a mulher e o seu agressor poderão estar lado a lado
no corredor do fórum aguardando a chamada para a audiência e
mesmo dentro da própria sala de audiência, frente a frete, até que o
juiz determine a retirada do agressor em vista do art.217 do Código
de Processo Penal.
Não há lógica da lei tentar evitar sucessivas inquirições sobre o
fato, inclusive permitindo que a inquirição seja intermediada por profissional especializado na fase policial e na fase judicial permitir uma
inquirição direta pelas partes em juízo, inclusive com possibilidade de
questionamentos variados e invasivos sobre a vida privada da mulher,
abrindo portas para a revitimização da mulher em sede judicial.
Sempre vale lembrar que o direito é um sistema de normas, ou
seja, de regras e princípios que devem funcionar com coerência para
fomentar a unidade. Há clara necessidade de integração das normas,
inclusive usando-se a analogia6, para garantir a integral proteção da
mulher em situação de violência doméstica. A salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da mulher, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar,
deve ser feita também na fase judicial.
Dessa maneira, defende-se, a aplicação das diretrizes do art10-A,§§1º e 2º, da Lei nº 11.340/2006, para toda a fase judicial,
para manter a coerência do sistema que visa proteger a mulher em
situação de violência doméstica de revitimização, dando-lhe tratamento humanizado, respeitoso e digno em todas as fases do processo.
As diretrizes indicadas no citado art.10-A, da Lei nº
11.340/2006 são de fácil adaptação e aplicação na fase judicial, demandando apenas boa vontade de magistrados e servidores do Poder Judiciário, sobretudo para evitar qualquer tipo de contato entre
agressor e mulher e ter à disposição da mulher a equipe de atendi6

Art.4º, do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro).
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mento multidisciplinar, assim como uma postura ativa do Ministério Público como órgão de garantia de preservação dos direitos das
vítimas, inclusive das mulheres em situação de violência doméstica.
Como já se consignou, é inadmissível que as instâncias formais
de controle penal (polícia, judiciário, Ministério Público etc.) promovam nova vitimização de qualquer vítima de qualquer crime. E a
aplicação do atendimento especializado previsto no art.10-A da Lei
Maria da Penha na fase judicial tem o importante e relevante objetivo
de tornar a participação da mulher em situação de violência doméstica no processo criminal mais humanizada e digna, levando em consideração sua peculiar condição para evitar a vitimização secundária.
É preciso avançar na proteção integral da mulher em situação
de violência doméstica.
Crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência
doméstica possuem um atendimento diferenciado, sendo ouvidas
através de escuta especializada e do depoimento especial, justamente
para que não sejam revitimizadas pelos agentes públicos. Esse atendimento diferenciado está previsto na Lei nº 13.431/2017, complementada pelo Decreto nº 9.603/2018.
Vale mencionar que antes da vigência da Lei nº 13.431/2017,
era admitida pela doutrina e jurisprudência7, a oitiva diferenciada de
crianças e adolescentes vítimas de crimes, por vezes sendo ajuizada
pedido de produção antecipada judicial de provas para a oitiva dessas
pessoas em desenvolvimento, para o então chamado de “depoimento
sem dano” com objetivo de evitar a revitimização.
Diante disso, entende-se plenamente possível, em situações
concretas, observadas a vulnerabilidade da mulher em situação de
violência doméstica ou da testemunha, que as normas da Lei nº
13.431/2017 sejam aplicadas por analogia para as mulheres adultas
vítimas de violência doméstica.
7

STF, RHC 121494, Min. Teori Zavascki, 2ª T. j.04/11/2014; STJ, RHC45.589-MT, Rel. Min. Gurgel de
Faria, j.24/2/2015; STJ, HC 226.179-RS, 5ª T, DJe 16/10/2013.

467

O MINISTÉRIO PÚBLICO E A ESCUTA PROTEGIDA DA
MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

As mulheres e testemunhas da situação de violência doméstica
poderiam ser ouvidas na forma de escuta especializada prevista na
Lei nº 13.431/2017 e no Decreto nº 9.603/2018 como sendo o
procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança
ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato
estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade,
nos campos da educação, da saúde, da assistência social, da segurança
pública e dos direitos humanos8. Ou seja, os centros integrados de
atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos
dependentes em situação de violência doméstica e familiar9, a Casa
da Mulher Brasileira e a equipe de atendimento multidisciplinar do
Poder Judiciário poderiam ouvir a mulher na forma de escuta especializada, adotando-se os parâmetros usados na oitiva das crianças
e adolescentes adaptados a realizada das mulheres em situação de
violência doméstica.
Igualmente, plenamente possível utilizar-se da disciplina do depoimento especial10 previsto na Lei nº 13.431/2017 e no Decreto
nº 9.603/2018 adaptado para a oitiva única da mulher em situação
de violência doméstica (também de familiares e testemunhas), posto
que é um procedimento usado para evitar a revitimização da vítima
ou testemunha, evitando sucessivas inquirições sobre o fato traumatizante, sempre levando em consideração a condição de vulnerabilidade em que essas pessoas se encontram.
Sobre o tema, esclarece LIMA (2020):
No caso de depoimentos de vulneráveis, o interesse social caracteriza-se pela necessária proteção à integridade física, psíquica e
emocional da testemunha, considerada sua condição peculiar, assim

8

Art. 19, do Decreto nº 9.603/2018

9

Art. 35,I, da Lei nº 11.340/2006.

10 Procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária e regido por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única
vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado
(Arts.8º e 11, da Lei nº 13.431/2017).
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como a necessidade de se evitar a revitimização do depoente, ocasionada por sucessivas inquirições sobre o mesmo fato delituoso, seja
na fase investigatória, seja na fase processual.

O Ministério Público seria o grande protagonista dessa nova
possibilidade, fazendo como o fez antes da Lei nº 13.431/2017 em
relação a crianças e adolescentes, ajuizando pedido de produção antecipada judicial de provas para a oitiva diferenciada da mulher em
situação de violência doméstica já na fase policial, onde ela seria
ouvida em juízo, com contraditório e ampla defesa assegurados pela
presença da defesa técnica no ato, por meio de profissional especializado e com protocolo análogo ao usado para crianças e adolescentes,
adaptado às condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica. Isso evitaria que a mulher fosse ouvida sucessivas
vezes sobre o fato, preservando sua dignidade e evitando-se o mal da
revitimização.
O reconhecimento de um microssistema de proteção aos vulneráveis no Direito Brasileiro e a integração das normas protetoras a
esses grupos, bem como o uso da analogia para garantir uma proteção efetiva e integral para as mulheres em situação de violência doméstica, bem como a seus familiares e testemunhas, são fundamentos
válidos para, a depender do caso concreto, tomar as declarações da
mulher adulta em situação de violência doméstica (e familiares e testemunhas) por meio de escuta especializada e depoimentos especial,
adaptados a condição peculiar dessas pessoas.
8. A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA GARANTIR
A PROTEÇÃO INTEGRAL DA MULHER EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA ÁREA CRIMINAL

O Ministério Público tem a missão constitucional de defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
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individuais indisponíveis, sendo uma das suas funções institucional
promoção, de forma privativa, a ação penal pública11, além de legalmente ser o fiscal da execução da lei12 e da ordem jurídica13.
Devido a suas relevantes funções, como não poderia deixar de
ser, o Ministério Público intervém nos processos cíveis e criminais
decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher14 e
exerce, concorrentemente, a defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos na Lei Maria da Penha15.
A presença do Ministério Público nas causas decorrentes da
violência doméstica deve ser entendida como uma intervenção qualificada com a perspectiva de gênero, com uma atenção especial devido a situação de vulnerabilidade que a mulher se encontra, tendo
o Ministério Público um papel de suma relevância para assegurar a
efetividade da Lei Maria da Penha.
Nesse prima, cabe ao Ministério Público atuar extrajudicialmente através de inquérito civil16, por exemplo, e, se necessário
judicialmente, para a criação de centros de atendimento integral e
multidisciplinar, delegacias, serviços de saúde e centros de perícia
médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação
de violência doméstica, para a criação programas e campanhas de
enfrentamento de violência doméstica e de centros de educação e de
reabilitação para agressores e também para a criação dos próprios
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e equipe
multidisciplinar para atendimento das mulheres em situação de violência doméstica17.
11 Art. 127, caput, e art.129, I, da Constituição Federal.
12 Art. 257, II, do Código de Processo Penal.
13 Art. 178, do Código de Processo Civil.
14 Art. 25 da Lei nº 11.340/2006.
15 Art. 37 da Lei nº 11.340/2006.
16 Art. 129, III, da Constituição Federal.
17 Arts.29, 35, 36 e 37 da Lei nº 11.340/2006.
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Ainda na atuação extrajudicial, o Ministério Público deve atuar
firmemente para que o Estado e o Município tenham um serviço de
acolhimento e de escuta especializada da mulher em situação de violência doméstica, visando sua proteção e o encaminhamento para os
serviços adequados da saúde, da assistência social etc, sempre visando
a proteção integral da mulher e para isso deve utilizar-se, por analogia e com as devidas adaptações, do disposto na Lei nº 13.431/2017.
Cabe ainda ao Ministério Público, no exercício do controle
externo da atividade policial18, atuar fortemente para que, na fase
policial, o direito da mulher em situação de violência doméstica (a
sua família e as testemunhas) de ter um atendimento especializado
seja efetivamente cumprido pela autoridade policial19. Também deve
o Ministério Público diligenciar para que a autoridade policial promova uma investigação completa, privilegiando a oitiva de familiares
e testemunhas, bem como a produção de prova pericial, se possível,
para que a palavra da mulher não seja a única prova obtida, posto
que, ainda que se reconheça a dificuldade de obtenção de outras
provas em crimes ocorridos às ocultas, no ambiente doméstico, justamente por ser um ambiente reservado, é de se reconhecer que o
peso que recai sobre a mulher é grande e pode gerar revitimização e
temor, sendo importante a produção de outras provas da violência,
inclusive para caracterizar o ciclo da violência e evidenciar a vulnerabilidade da mulher.
No processo penal, além de promover privativamente a ação
penal pública, atua como fiscal da lei em todos os feitos criminais e
tem o dever de assegurar que todos os direitos da vítima do crime
sejam observados.
Nos casos de violência doméstica pode o Ministério Público
requerer medidas protetivas20 de urgência e também a prisão pre18 Art. 129, VII, da Constituição Federal.
19 Art. 10-A, da Lei nº 11.340/2006.
20 Art. 19, da Lei nº 11.340/2006.
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ventiva21 do agressor. Outrossim, deve ainda o Ministério Público
requerer reparação dos danos22 causados à mulher, inclusive de natureza moral23.
Seja como for, como se afirmou, deve o Ministério Público ter
uma intervenção sob a perspectiva de gênero24, com claro entendimento da condição de vulnerabilidade da mulher.
Por isso, visando evitar a revitimização25 e garantir um tratamento digno, respeitoso e humano26 para a mulher em situação de
violência doméstica, o Ministério Público deve, a depender do caso
concreto, ajuizar pedido de produção antecipada de prova para a oitiva especial da mulher em situação de violência doméstica ainda com
a investigação em andamento, com base na integridade das normas
protetivas aos grupos vulneráveis e utilização por analogia ao procedimento previsto na Lei nº 13.431/2017, adaptando-o as condições
peculiares da mulher e sempre garantindo a ampla defesa e o contraditório da audiência de produção antecipada da escuta protegida
da mulher.
Atuando desta forma, o Ministério Público não apenas evita
a revitimização da mulher, mas também preserva a prova penal, na
medida que impede que o transcurso do tempo, as interferências familiares e externas, as dificuldades econômicas, a reconciliação com o
agressor e o retorno ao ciclo de violência possam macular a apuração
do fato ilícito e a efetiva punição do agressor, garantindo, assim, a
efetiva proteção integral da mulher.
21 Art. 20, da Lei nº 11.340/2006.
22 Artigo 7, “g”, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher (Convenção de Belém do Pará) – Decreto nº 1.973/1996.
23 STJ, REsp. 1675874/MS. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção. j.28/02/2018. Tema 983).
24 Item 15, c, da Recomendação Geral 33 sobre acesso das mulheres à justiça do Comitê CEDAW das
Nações Unidas - ONU
25 Item 51, “c” e “g”, da Recomendação Geral 33 sobre acesso das mulheres à justiça do Comitê CEDAW
das Nações Unidas - ONU
26 Itens 4 e 6, “d”, da Resolução 40/34 da ONU (Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos
às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder).

472

SANDRO CARVALHO LOBATO DE CARVALHO

Além disso, o Ministério Público deve agir para que na fase
judicial, seja garantido o direito da mulher em situação de violência
doméstica (assim como seus familiares e testemunhas) de informação de seus direitos e de não ter qualquer contato com o seu agressor,
tanto nos corredores do fórum quanto na própria sala de audiências,
assim como garantir que perguntas inoportunas e questionamentos
sobre a vida privada da mulher sejam formuladas por quaisquer dos
atores jurídicos, sempre atuando para salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da mulher, considerada a sua condição
peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar.
9. CONCLUSÃO

A Lei nº 11.340/2006 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. No entanto, para a proteção
integral da mulher, há necessidade de existir uma integração desta
norma com outras normas protetivas de grupos que também estão na
condição de vulnerabilidade, devendo ser reconhecido um verdadeiro
microssistema de proteção aos vulneráveis.
Um adequado, humanizado, respeitoso e digno atendimento
para as vítimas de crimes é extremamente necessário no procedimento processual penal brasileiro e, em relação ao tratamento das pessoas
vulneráveis, incluída a mulher em situação de violência doméstica, a
urgência é mais que evidente.
A mulher em situação de violência doméstica tem o direito de
ver ser agressor punido, mas o sistema judicial não pode, para tanto,
desconsiderar a dor e a condição peculiar da própria mulher.
E essa condição peculiar deve ser considerada para se permitir
uma escuta diferenciada para a mulher em situação de vulnerabilidade. Assim como crianças e adolescentes vítimas de violência, incluída
a doméstica e familiar, possuem forma protetiva de escuta prevista
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na Lei nº 13.431/2017 justamente para evitar a revitimização, a mulher em situação de violência doméstica precisa ter um tratamento
especializado e diferenciado para poder ser ouvida e ter seus direitos
preservados.
O Ministério Público deve atuar fortemente no aspecto extrajudicial para garantir a existência de instituições de proteção à
mulher em situação de violência doméstica e que estas instituições
possam promover uma escuta qualificada e especializada dessas mulheres como forma de melhor atendimento visando que ela não mais
sofra esse tipo de violência.
No âmbito criminal, a atuação firme e ativa do Ministério Público no controle da atividade policial para garantir o atendimento
especializado previsto no art.10-A, da Lei nº 11.340/2006 é a melhor forma de garantir que a mulher tenha na fase policial um tratamento respeitoso e digno, conforme preceitua inclusive documentos
internacionais de direitos humanos.
Também deve o Ministério Público ajuizar, sempre observando
o caso concreto e a situação de vulnerabilidade da mulher, pedido
de produção antecipada de prova para a oitiva especial da mulher
em situação de violência doméstica (seus familiares e testemunhas),
adaptando essa oitiva por analogia a prevista na Lei nº 13.431/2017,
posto que além de evitar a revitimização com a sucessiva oitiva da
mulher, obrigando-a a lembrar de eventos traumáticos, preserva a
prova penal, tirando-a da influência negativa do tempo, das interferências familiares e externas, das dificuldades econômicas que podem
influenciar na retratação das declarações da mulher, da reconciliação
com o agressor e do retorno ao ciclo de violência, o que por certo
dificultaria a apuração do fato ilícito e a efetiva punição do agressor,
garantindo, assim, a efetiva proteção integral da mulher.
Como lembram MELLO e PAIVA (2019, p.219), o Ministério
Público deve zelar para que a vítima não sofra violência institucional por parte de qualquer agente público e, usando da analogia, o
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Ministério Público pode evitar esse tipo de violência e revitimização
requerendo ao Juízo a oitiva especial da mulher em situação de violência doméstica.
Atuando de forma proativa nos casos de violência doméstica,
o Ministério Público além de proteger integralmente os direitos da
mulher em situação de violência, procurando evitar sua revitimização, ainda tem maiores e melhore condições de obter a correta e justa
punição do agressor, coibindo de forma efetiva a prática violadora
dos direitos humanos que é a violência doméstica e familiar.
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente, o debate sobre a corrupção no Brasil é um tema
veiculado diariamente nos grandes meios de comunicação. Através
das manchetes nos jornais, percebe-se que o fenômeno pode estar
presente em pequenos atos do cotidiano, assim como em circunstâncias complexas das relações sociais.
Assim, este artigo possui como objetivo geral compreender
como a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992, de
02 de junho de 1992) está sendo utilizada como instrumento de
combate à corrupção no Estado do Maranhão.
Pretende-se, como objetivo específico, evidenciar os atos de
improbidade administrativa mais frequentes nas Ações Civis Públicas
(ACPs) propostas pelo Ministério Público do Maranhão (MPE MA)
em face dos agentes públicos do município de Paço do Lumiar e as
sanções sobrepostas aos réus em processos de 2017 a 2020, em tramitação na 1ª Vara de Paço do Lumiar.
Primeiramente, faz-se necessário compreender que os termos
“corrupção” e “improbidade” não são sinônimos, mas estão correlacionados entre si. Garcia e Alves3, explicam:

1

Professor-Orientador. Mestre em Administração (FEAD/MG). Procurador Federal PGF/AGU. Docente
na Faculdade Santa Terezinha (CEST). E-mail: alcidescoelhojr2@gmail.com.

2

Bacharel em Direito pela Faculdade Santa Terezinha (CEST). Bacharel em Psicologia pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Especialista em Direito de Família e Sucessões pela Faculdade
Internacional Signorelli. E-mail: rayssa.brag@hotmail.com

3

GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 7.
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A corrupção configura tão somente uma das faces da improbidade, o
qual possui um espectro de maior amplitude, englobando condutas
que não poderiam ser facilmente enquadradas sob a epígrafe dos
atos de corrupção. Improbidade e corrupção relacionam-se entre si
como gênero e espécie, sendo esta absorvida por aquela.

Ressalta-se que a Constituição Federal de 1988, em seu art.
37, caput, tornou expresso o princípio da moralidade no exercício
da Administração Pública: “Art. 37. A administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.4
Sobre isso, a ilustre Di Pietro5 elucida de forma magistral:
A inclusão do princípio da moralidade administrativa na Constituição Federal foi um reflexo da preocupação com a ética na Administração Pública e com o combate à corrupção e à impunidade no setor
público. Com a inserção do princípio da moralidade na Constituição,
a exigência de moralidade estendeu-se a toda a Administração Pública, e a improbidade ganhou abrangência maior.

A atual Carta Magna também dispõe, especificamente no art.
37, em seu § 4º, as penalidades cabíveis aos infratores que cometerem atos de improbidade administrativa: “os atos de improbidade
administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao
erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação
penal cabível”6.
Nessa senda, o presente artigo representa a síntese de uma
monografia apresentada à Faculdade Santa Terezinha (CEST) em
4

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 abr. 2019.

5

DI PIETRO, Maria Sílvia Zanella. Direito administrativo. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 744.

6

BRASIL. [Constituição (1988)], op. cit.

478

ALCIDES DE SOUSA COELHO JÚNIOR
RAYSSA SANTOS BRAGA

outubro de 2020 como requisito para conclusão no curso de Direito.
A pesquisa documental de natureza qualitativa adotou o método referente à Análise de Conteúdo.
O estudo contou com a coleta de 11 (onze) Ações Civis Públicas sobre Improbidade Administrativa que estão em tramitação na
1ª Vara de Paço do Lumiar (Maranhão) referentes à gestão do atual
Prefeito, Domingos Francisco Dutra Filho, entre os anos de 2017 a
2020. Os dados foram coletados no mês de março de 2020 no sistema do PJE (Processo Judicial Eletrônico).
Foram utilizadas como fontes de pesquisa a Lei nº 8.429/1992,
jurisprudência, doutrina, estudos acadêmicos afins (teses de doutorado, dissertações de mestrado, monografias, artigos científicos).
Logo, a relevância do estudo em destaque pode ser corroborada
ao refletir-se sobre a seguinte problemática: quando a Administração
Pública está sendo mal gerida pelos seus administradores, como a Lei
de Improbidade administrativa age na condição de instrumento de
responsabilização dos gestores?
É por esta razão que o papel institucional do Ministério Público
expresso na Constituição Federal em seu art. 127 se revela como
fundamental, pois garante a proteção ao erário público e promove
a defesa dos direitos difusos e coletivos, essenciais à manutenção do
Estado Democrático de Direito.
2. OBJETIVOS

O presente artigo possui como objetivo geral compreender
como a Lei de Improbidade Administrativa está sendo administrada
como instrumento de combate ao fenômeno da corrupção no Estado
do Maranhão. Possui ainda como objetivos específicos apresentar os
atos de improbidade recorrentes no município de Paço do Lumiar e
as respectivas sanções requisitadas pelo Ministério Público do Ma479
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ranhão durante a gestão do Prefeito Domingos Dutra (2017-2020).
Pretende-se, também, proporcionar reflexões sobre o tema da corrupção na sociedade maranhense e brasileira.
3. MÉTODO
3.1. Delineamento do estudo

Este artigo simboliza o resumo de um trabalho monográfico
apresentado à Faculdade Santa Terezinha (CEST) em outubro de
2020 como requisito para conclusão no curso de Direito. A pesquisa
documental de natureza qualitativa adotou a abordagem metodológica referente à Análise de Conteúdo.
A “pesquisa documental consiste num intenso e amplo exame
de diversos materiais que não foram utilizados para nenhum trabalho
de análise, ou que podem ser reexaminados”7.
A pesquisa monográfica documental contou com a coleta de 11
(onze) Ações Civis Públicas sobre Improbidade Administrativa que
estão em tramitação na 1ª Vara de Paço do Lumiar (Maranhão) referentes a gestão do atual Prefeito, Domingos Francisco Dutra Filho,
entre os anos de 2017 a 2020.
A escolha desse tipo de pesquisa demonstrou-se apropriada,
haja vista que as diversas ações ajuizadas em face do atual Prefeito
do Município de Paço do Lumiar, em um curto intervalo de tempo,
destacando-se as condutas reprováveis, podem revelar a qualidade do
tratamento do gestor público maranhense para com a Administração
Pública.

7

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. A pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.
APUD KRIPKA, Rosana; SCHELLER, Morgana; BONOTTO, Danusa Lara. Pesquisa documental: considerações sobre conceitos e características na pesquisa qualitativa. Revista de Investigações UNAD,
Bogotá, v. 14, n. 2, p. 58, jul./dez. 2015. Disponível em: https://proceedings.ciaiq.org/index.php/
ciaiq2015/article/view/252. Acesso em: 10 jul. 2020.
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Kripka, Scheller e Bonotto8 ressaltam que:

A análise documental, entendida como uma série de operações, visa
estudar e analisar um ou vários documentos na busca de identificar
informações factuais; descobrir as circunstâncias sociais, econômicas
e ecológicas com as quais podem estar relacionados, atendo-se sempre às questões de interesse.

Deste modo, almejou-se provocar reflexões acerca dos documentos (ACPs) utilizados como fonte de análise, tendo em vista que
podem ser acessados a qualquer tempo, por qualquer pessoa, em razão do princípio da publicidade, pois expressam ações de violações à
Administração Pública e aos direitos difusos e coletivos.
3.2. Pesquisa proposta e pesquisa realizada

Pretendia-se, à época do projeto de pesquisa, analisar casos de
Improbidade Administrativa de grande repercussão que ocorreram
nos municípios do Maranhão e em outros Estados do Brasil, nos
últimos 5 anos.
Contudo, ao iniciar-se a aplicação da pesquisa monográfica,
constatou-se que seria necessário especificar e objetivar espacialmente objeto do estudo em razão da complexidade que demandaria o
projeto inicial.

3.3. Escolha da amostra

A escolha do local se justifica pelo fato da cidade de Paço do
Lumiar estar sempre em destaque quando se trata de ações judiciais
que julgam atos de corrupção relacionados à má gestão pública e infrações dos administradores do município.

8

Ibid., p. 47.
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Os dados foram coletados in locu, no dia 13 de março de 2020,
às 11h da manhã, através da colaboração do próprio serviço público
através de consulta processual junto ao PJe (Processo Judicial Eletrônico) inserindo o nome da parte, Domingos Francisco Dutra Filho,
no devido campo do site.
Em seguida, o PJe sinalizou 32 (trinta e dois) processos de
natureza diversa em que o senhor Dutra figura como réu dentre os
quais, Mandados de Segurança Cível, Ação de Interdição, Procedimento do Juizado Especial Cível, Ação Popular, Mandado de Injunção e Carta de Ordem Cível.
Porém, diante da finalidade específica da pesquisa estar relacionada ao tema de improbidade administrativa, foram filtradas as petições iniciais cujo objeto de demanda eram ações de improbidade administrativa, totalizando em 11 (onze) processos em tramitação na 1ª
Vara de Paço do Lumiar que foram utilizadas como fontes de pesquisa.
3.4. Procedimentos e tratamentos dos dados

Após se realizar o levantamento de dados no dia 13 de março
de 2020, desenvolveu-se a apreciação das petições colhidas, conferindo-se os pedidos feitos pelo MPE MA, a enumeração dos atos de
improbidade acusados e as sanções mais impostas aos réus.

3.5. Análise de dados

Os dados coletados foram interpretados de acordo com o método da Análise de Conteúdo. Conforme Kripka, Scheller e Bonotto9,
o método consiste na seguinte finalidade:

9

Ibid., p. 246.

A abordagem de análise de conteúdo tem por finalidade, a partir de
um conjunto de técnicas parciais, mas complementares, explicar e
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sistematizar o conteúdo da mensagem e o significado desse conteúdo, por meio de deduções lógicas e justificadas, tendo como referência sua origem (quem emitiu) e o contexto das mensagens ou os
efeitos dessa mensagem. Portanto, essa técnica consiste na investigação do conteúdo simbólico das mensagens (conteúdo dos documentos) cuja função é encontrar respostas para as questões formuladas
e/ou confirmar hipóteses estabelecidas previamente e também em
descobrir o que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além
das aparências, do que está sendo comunicado.

Sousa10 contribui fornecendo mais esclarecimentos quanto ao
método de Análise de Conteúdo:

A análise de conteúdo como uma metodologia de pesquisa se constitui numa busca teórica e prática, com especial ênfase na área das
ciências sociais e humanas. Trata-se de um procedimento metodológico com características e possibilidades específicas, que valoriza
essencialmente a indução, a intuição e a inferência como técnicas
para melhor compreensão dos fenômenos que investiga, fornecendo
informações adicionais ao leitor de uma mensagem.

Nesse sentido, a análise de dados visou identificar elementos
que pudessem responder aos objetivos deste estudo. Optou-se por
esta técnica por considerar-se que, dentre as várias alternativas metodológicas para leitura e interpretação de dados em pesquisa qualitativa, esta era a que melhor se apropriava ao caso em tela.

3.6. Aspectos éticos da pesquisa

Endossa-se que devido ao presente artigo referenciar-se aos
documentos (ações judiciais) que possuem dados pessoais e sigilosos
de vários sujeitos, os aspectos éticos foram ressalvados, enfatizando-

10 SOUSA, Francisco de Jesus Santos. Medida socioeducativa de internação no Maranhão: uma visão
de seus atores. 2012. Tese (Doutorado em Psicologia Social) - Centro de Educação e Humanidades,
Instituto de Psicologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. p. 137. Disponível em: http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5525. Acesso em: 10 jul. 2020.
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-se que o foco central visa a finalidade científica e o debate acadêmico
sobre a improbidade administrativa.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS
4.1. Das Ações Civis Públicas de Improbidade Administrativa
ajuizadas na 1ª Vara de Paço do Lumiar de 2017 a 2020

A partir das 11 ACPs coletadas, percebeu-se que o disposto no
art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa foi a infração indicada pelo Ministério Público do Maranhão com maior incidência,
sendo associada por 7 (sete) vezes aos acusados.
Essa tipologia do art. 11 revela que, quando os princípios que
regem a Administração Pública sofrem violações, é a esse dispositivo
que se deve fazer a referência legal.
Teixeira Neto11 pontua que o art. 11, caput, deve ser empregado
com cautela, pois “a Lei de Improbidade Administrativa não é a única
a ensejar a punição de agentes públicos, não cabendo a sua utilização
para todo e qualquer tipo de conduta, como uma fórmula mágica.”
Devem ser observados também os institutos que tratam da responsabilidade civil, responsabilidade funcional, responsabilidade penal e
responsabilidade política previstos em outras legislações.
O segundo ato alegado com maior incidência pelo MPE MA
está registrado no art. 10, VIII, da LIA, que dispõe sobre ato que
cause dano ao erário, que venha a frustrar a licitude de processo licitatório. Sobre a infração, em específico, Freitas afirma:12

11 TEIXEIRA NETO, Ana Carolina Loupe do Prado. O problema da ausência de tipicidade adequada do
art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa. 2015. Monografia (Graduação em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, 2015. p. 43. Disponível em: https://
bdm.unb.br/handle/10483/11625. Acesso em: 18 maio 2020.
12 FREITAS, Luciano Pinto. A questão da improbidade administrativa por fraude à licitação. ÂNIMA: Revista
Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET, Curitiba, v. 8, n. 15, p. 137, jul./dez. 2016.
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O que fica muito claro é que embora a lei permita os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, estes devem ser utilizados como
exceção à regra e com fundamento, ou seja, respeitar as publicações
e fundamentar as causas de dispensa ou de inexigibilidade para que
o auditor ou qualquer cidadão que vier a ter conhecimento deste
procedimento ao analisar as razões do enquadramento tanto na dispensa (arts. 17 e 24), como de inexigibilidade (art. 25) compreenda
que realmente não havia outro caminho que não o da exceção.

Lopes13 exemplifica quais as fraudes mais comuns intentadas
por gestores municipais ao longo do procedimento licitatório:
Firmar em contrato condições essenciais que não estavam previstas
no procedimento licitatório; quando a licitante declarada vencedora
desatender às condições de habilitação e apresentação da proposta,
mesmo que o objeto do certame esteja homologado, adjudicado, fornecido e/ou pago; e quando a publicação de mudança do endereço
para a entrega dos envelopes de habilitação e proposta ocorre em
veículo não adequado ao alcance dos eventuais interessados.

Com base nas ações judiciais filtradas, identificou-se que as
fraudes apuradas na gestão de Paço do Lumiar, em geral, relacionam-se à dispensa de licitação e a irregularidades no procedimento
licitatório no ato da contratação de diversas empresas: de gerenciamento e manejo de resíduos sólidos; de serviços de manutenção
e instalação de ar condicionado; de fornecimento de água mineral;
de fornecimento de pneus; e de empresa de fornecimento de dieta
enteral.
Em terceiro lugar, o MPE MA atribuiu a conduta do gestor
público municipal ao art. 11, I, da Lei de Improbidade, que proíbe
atos com finalidades diversas da lei ou regulamento.
13 LOPES, Roberval Texeira. Fraude no processo licitatório: análise da modalidade pregão eletrônico.
Conteúdo Jurídico, Brasília, DF, 10 jun. 2020. Disponível em: https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/54749/fraude-no-processo-licitatrio-analise-da-modalidade-prego-eletrnico. Acesso em:
7 jul. 2020.

485

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: ANÁLISE DE CASOS DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA EM PAÇO DO LUMIAR (MA), ENTRE OS ANOS DE 2017 A 2020

Ainda em relação ao tema em comento, foi identificada a pesquisa de campo de Souza14 intitulada “A atuação do Ministério Público
no controle orçamentário das contas municipais: o caso do município
de Paço do Lumiar/MA, entre os anos de 2011 e 2012”, que destacou
a ocorrência de 13 ações de improbidade administrativa ajuizadas em
face dos gestores públicos do município de Paço do Lumiar.
Com isso, percebe-se que, após 5 anos da realização da pesquisa de Souza15, a cidade de Paço do Lumiar ainda sofre com a gestão
ineficiente dos agentes públicos.
Importante frisar que, nos últimos 20 anos, todos os ex-prefeitos
foram condenados por ações de improbidade administrativa: Mábenes
Fonseca (2001– 2003); Gilberto Silva da Cunha Santos Aroso (20032009); Glorismar Rosa Venâncio (2009-2012); Raimundo Nonato da
Silva Filho (2012-2013) e Josemar Sobreiro Oliveira (2013-2017).
O atual prefeito, Domingos Dutra (2017 aos dias atuais), também é
réu em diversas ações de improbidade administrativa.
Após o levantamento das considerações acima, ressalta-se que
o gestor, na qualidade de agente público, deve agir de acordo com
os ditames legais, devendo preservar a moralidade da Administração
e, sobretudo, propiciar através das suas ações, o bem-comum para a
população.
Porém, pode-se perceber que os administradores da esfera municipal ainda se utilizam de meios tortuosos para executarem suas
gestões, ocasionando prejuízos permanentes para a coletividade.
Logo, o Ministério Público, como órgão imprescindível à preservação da moralidade na Administração Pública, atua como fiscal
da lei, adotando diligências necessárias ao combate à malversação dos
recursos públicos.
14 SOUZA, Maria da Conceição Rocha Ferreira. A atuação do Ministério Público no controle orçamentário das contas municipais: o caso do município de Paço do Lumiar/MA, entre os anos de
2011 e 2012. 2014. 2014. Monografia (Graduação em Direito) - Faculdade Santa Terezinha, São
Luís, 2014.
15 Ibid.
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Endossa-se que, mesmo o Estado do Maranhão contando com
instituições de controle atuantes, como MP, Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão e o Judiciário Estadual, (que já sentenciou os
agentes públicos do município de Paço do Lumiar por práticas de
improbidade administrativa), não parecem representar qualquer tipo
de temor aos sujeitos ímprobos, pois, mesmo recebendo as devidas
reprimendas, ainda assim, repetem seus atos inadequados para com a
Administração Pública.
4.2. Das sanções requeridas aos agentes públicos pelo MPE MA

Vale ressaltar que os dados coletados por meio das petições iniciais ajuizadas na 1ª Vara de Paço do Lumiar são processos que ainda
estão em trâmite judicial. Isto significa dizer que essas tipificações
poderão ser alteradas ou, ainda, serem consideradas procedentes ou
improcedentes pelo Juízo competente ao longo do devido andamento
processual.
Contudo, o art. 11 foi o dispositivo arrolado com maior frequência pelo MPE MA (por 11 vezes). Consequentemente, as penalidades mais requisitadas foram as dispostas no art. 12, III, da LIA. As
infrações do art. 11, caput, incisos I, II, IV e VI também se relacionam
ao art. 12, III da Lei 8.429.
Importante ressalvar que o art. 11 e as sanções enumeradas no
art. 12, III, da Lei 8.429 possuem um caráter residual. Neves e Oliveira16 afirmam que tais normas somente serão aplicadas nas hipóteses em
que não for constatado o enriquecimento ilícito ou a lesão ao erário.
Em segundo lugar, as sanções mais requeridas pelo MPE MA
(por 6 vezes) estão presentes no art. 12, II, em razão da prática dos
atos previstos no ar. 10, VIII da Lei 8.429. Por fim, a sanção disposta
no art. 12, I, foi a penalidade menos requisitada pelo MP MA (por 1
16 NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Manual de improbidade
administrativa. São Paulo: Método, 2012.
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vez), haja vista que o art. 9º, caput, inciso I, somente foi arrolado em
uma única petição.
Observa-se que as penalidades previstas no art. 12 da LIA são
consideradas majoritariamente de natureza civil pela doutrina pátria,
fomentando consequências no âmbito civil, político e administrativo.
Gonçalves17 explica abaixo:
As medidas punitivas arroladas na Lei de Improbidade Administrativa são de natureza política, administrativa e civil, das quais destacamos: política: - suspensão dos direitos políticos; político-administrativo: - perda da função pública; administrativa: - proibição de
contratar com o poder público e receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios; civil: - multa civil; - ressarcimento integral do
dano; - perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio.

Dentre as finalidades das sanções determinadas pela LIA, Fernandes e Essado18 concluem que:

[...] as medidas processuais proporcionadas pela legislação sobre improbidade administrativa constituem, ao lado dos mecanismos processuais penais, instrumentos eficazes para a apuração e punição
dos ilícitos de corrupção e o ressarcimento do erário público e o
afastamento do funcionário público de suas atividades.

Acrescenta-se também que o juiz deve valer-se dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade ao aplicar as penalidades aos
infratores e, ao fixar a pena, observar a extensão do dano e o proveito
patrimonial auferido pelo ímprobo, como disposto no art. 12, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa.
17 GONÇALVES, David Marcio Rosendo. Os crimes de responsabilidade de prefeito e a improbidade
administrativa: aspectos relevantes no controle da administração pública. 2007. Monografia (Graduação em Direito) - Faculdade Santa Terezinha, São Luís, 2007. p. 56.
18 FERNANDES, Antônio Scarance; ESSADO, Tiago Cintra. Corrupção: aspectos processuais. In: GÓMEZ
DE LA TORRE. Ignacio Berdugo; BECHARA, Ana Elisa Liberatore S. (coord.). Estudios sobre la corrupción: una reflexión hispano brasileña. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2013. p. 129.
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Após a apresentação desses dados, conclui-se que o temor pela
punição não se configura como barreira relevante pelos sujeitos que
praticam imoralidades administrativas em Paço do Lumiar.
Considera-se que uma possível crença na impunidade possa
vigorar na consciência destes agentes públicos, sendo, em grande medida, a mola propulsora que os estimula a cometer atos inadequados
para com a Administração Pública.
Desta forma, os resultados demonstram que o enfrentamento à
corrupção é um desafio coletivo, que inclui a sociedade, os organismos de controle, instituições públicas e privadas.
Portanto, todos devem estar engajados a transformar a sociedade em um ambiente onde a moralidade, a integridade, e a honestidade sejam valores postos em prática no cotidiano, nas esferas públicas
e privadas e demais relações sociais.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que o presente artigo teve como finalidade retratar como a Lei de Improbidade Administrativa está sendo utilizada
como instrumento de combate à corrupção no Maranhão, concluiu-se que:
O disposto no art. 11, caput, (ato que atenta contra os princípios da Administração Pública) da Lei de Improbidade Administrativa foi a infração arrolada pelo MPE MA com maior incidência, sendo
atribuída por 7 (sete) vezes aos acusados.
Em segundo lugar, encontrou-se o dispositivo presente no art.
10, VIII (ato que causa dano ao erário, como frustrar a licitude de
procedimento licitatório), sendo arrolado pelo MPE MA por 6 (seis)
vezes. E, em terceiro lugar, firmou-se no disposto no art. 11, I, (ato
que atenta aos princípios da Administração Pública, como ato que
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vise fim proibido em lei ou regulamento) da LIA, arrolada por 1
(uma) vez.
As respectivas sanções requeridas pelo Parquet, segundo o grau
de ocorrência, foram: art. 12, III, em primeiro lugar; art. 12, II, em
segundo lugar e art. 12, I, em terceiro lugar
Considera-se que a cidade de Paço do Lumiar sofre com a gestão ineficiente dos agentes públicos há algum tempo, pois, nos últimos anos, todos os ex-prefeitos sofreram condenações por ações de
improbidade administrativa, e o atual prefeito responde por diversas
ações de mesmo cunho. Assim, alteraram-se os administradores da
cidade, mas as práticas condenáveis permanecem com o passar dos
anos.
Ponderou-se que, mesmo o Estado do Maranhão contando com
organismos atuantes de controle, como o MP MA, Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e o Judiciário Estadual, que já sentenciou
os agentes públicos do município de Paço do Lumiar por diversas vezes por práticas de improbidade administrativa, as ações estatais não
parecem gerar temor aos sujeitos ímprobos. Repetem insistentemente
seus atos inadequados para com a Administração Pública Municipal.
Deduz-se que uma possível crença na impunidade possa vigorar na consciência destes agentes públicos, sendo uma das molas propulsoras que os estimulam a cometer ilegalidades na Administração
Pública deliberadamente.
Considera-se ainda que os objetivos propostos foram alcançados dentro das limitações da pesquisa. Foi possível constatar que a
Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) está sendo
aplicada como instrumento de combate ao fenômeno da corrupção
no Maranhão.
Verificou-se que o Ministério Público Estadual e o Judiciário
Maranhense estão trabalhando arduamente, cada qual em suas competências próprias, visando responsabilizar os agentes ímprobos do
município de Paço do Lumiar.
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Noutro giro, é necessário enfatizar que a atual forma de conviver, (isolamento social) ocasionou restrições no desenvolvimento da
pesquisa. A pesquisadora não pôde desenvolver outros levantamentos
devido aos riscos à saúde fomentados pela pandemia da COVID-19.
Por isso, não foi possível coletar dados em outras Instituições Públicas, como o Ministério Público do MA, Tribunal de Contas do MA,
Tribunal de Justiça do MA, Controladoria Geral da União etc.
A fim de ampliar as discussões e produções acadêmicas, sugere-se que pesquisas conexas ao tema da improbidade administrativa sejam conduzidas posteriormente, no mesmo local, para que seja
possível observar novamente o tratamento dos gestores para com a
Administração Pública e como isto está sendo refletido para a população.
Por fim, compreende-se que a improbidade administrativa e mà
gestão pública são temas complexos, que não se encerram por aqui.
Mas se abrem para diversas possibilidades de leituras e análises.
Logo, recomenda-se que todos estejam engajados a transformar
a sociedade em um ambiente no qual a moralidade e a honestidade
sejam valores postos em prática no cotidiano. Faz-se essencial entender que o combate à corrupção é um desafio coletivo, que inclui a
sociedade, os organismos de controle, instituições públicas e privadas
com a mesma finalidade: preservar o Estado Democrático de Direito.
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A IMPUNIDADE EM RELAÇÃO AOS ILÍCITOS DE
CORRUPÇÃO E O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
em busca de uma atuação racionalista na
produção probatória
Américo Bedê Júnior1
Gustavo Senna2
1. INTRODUÇÃO

“Os crus dissabores que eu sofro são tantos.
São tantos os prantos, que vivo a chorar,
É tanto a agonia, tão lenta sentida,
Que rouba-me a vida; sem nunca acabar”.
(Maria Firmina dos Reis)

Inicialmente, é importante destacar que muito nos honra participar dessa publicação histórica capitaneada pelo combativo Ministério Público do Estado do Maranhão, terra de grandes juristas, escritores e poetas, como Maria Firmina dos Reis, que abre o presente
ensaio com toda a sua beleza e sensibilidade.
Valendo-se da licença poética, adaptamos o seu lindo poema
para os dias atuais e o tema da corrupção, que tantos dissabores e
sofrimento causa ao povo brasileiro. A cegueira de muitos poderosos,
desprovidos de um mínimo de alteridade, os impede de ver e ouvir o
pranto de uma gente tão sofrida. Com fome, sem teto, sem educação,
1
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sem futuro, sem tudo, tal como o homo sacer (AGAMBEN, 2010) da
modernidade, vivem a chorar. A corrupção as coloca em uma permanente agonia, lentamente sentida, roubando-lhes a vida, sem nunca
acabar.
Mas, é preciso ouvir esse pranto, que causa tanto desencanto.
É preciso a essa chaga, que mata, urgentemente enfrentar, para que
esse povo, na democracia, volte a acreditar. E o Ministério Público,
essa linda instituição de garantia, pode e deve ser um dos caminhos
para livrar esse povo da agonia.
Nessa trilha, o presente ensaio, partindo das dificuldades probatórias quantos aos ilícitos de corrupção, que gera impunidade em
relação à criminalidade dos poderosos, pretende demonstrar que um
dos caminhos é a adoção de um método racional de produção probatória, ciente da existência de outras portas possíveis, e talvez até
mais efetivas, para o enfrentamento do fenômeno da corrupção, com
destaque para os instrumentos de prevenção.
2. A IMPUNIDADE COMO COMBUSTÍVEL PARA AUMENTAR OS
ESPAÇOS DE CORRUPÇÃO

“O sistema de impunidade é também promotor de crimes”
(Marquês de Maricá).

Em vista de seus efeitos deletérios para a democracia e os direitos humanos não resta dúvida que quando falham os mecanismos de
prevenção os atos de corrupção reclamam uma investigação rigorosa,
bem como, quando necessário3, a respectiva punição dos responsáveis
nas esferas correspondentes (administrativa, eleitoral, civil e penal).
Aliás, tão forte é esse sentimento que alguns chegam a pregar até

3

A ressalva se deve ao fato de não descartamos soluções consensuais para certas situações, que
podem inclusive revelarem-se mais eficientes, atendendo assim o interesse público.
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mesmo uma cultura de tolerância zero em relação aos atos de corrupção (GONZÁLES, 2000, p. 75), expressão que deve ser lida com
reservas, já que pode passar a impressão de que no combate à corrupção os fins justificam sempre os meios, o que seria inconcebível
no modelo de Estado de Direito.
Não obstante, a impunidade é marcante em relação aos atos de
corrupção. Por isso, muitos entendem que ela é uma das características mais relevantes e preocupantes sobre o fenômeno4, não fugindo
o Brasil dessa preocupação. Assim, objetiva-se nos próximos pontos
elencar alguns dos motivos que levam a essa escandalosa situação de
impunidade que permite o florescimento de mais corrupção.
2.1. A impunidade dos atos de corrupção como sintoma da
seletividade no sistema de justiça criminal

Um simples olhar crítico para o sistema carcerário brasileiro
em relação ao percentual de condenações relativas aos condenados
criminalmente por crimes que gravitam em torno da corrupção é suficiente para perceber que algo não vai muito bem, pois é irrefutável
a constatação de que existe sim impunidade em relação aos atos de
corrupção.
Não se nega a importância de recentes casos de corrupção que
tiveram grande destaque na mídia nacional, especialmente os conhecidos e já citados Mensalão e a ainda em curso operação Lava Jato.

4

“Actualmente la característica más relevante de la corrupción es la impunidad, porque le problema
si bien parece pertenecer a la incapacidad del sistema legal-penal, excede ese ámbito y pasa a las
instituciones en conjunto: la conducta corrupta es algo así como la punta de un iceberg y sus partes
sumergidas son las instituciones del estado, en especial el sistema penal. Los funcionarios públicos,
sem electos o nombrados por otros de mayor jerarquia en la administración pública, actuán en la
realidad como membros pertenecientes a una ‘corporación’ o un ‘estamento’ y se saben investidos
de un fuero especial como es la impunidad. La corrupción como conducta no sería sólo explicada
por la utilidad económica que representa para el actor sino que hay que incluir esa conducta en
la red de relaciones sociales entretejidas con la vida política y con el arte de governar, la dinâmica
social de la lucha por el poder y los vínculos y conflitos sociales y políticos. En este entretejido se
incluye la impunidad” (PEGORATO, 1999, p. 6).
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Contudo, esses casos não podem levar à falsa percepção de que finalmente o sistema de justiça criminal está sendo menos seletivo e
atingindo igualmente a criminalidade de poder político e econômico.
É preciso chamar a atenção e desconstruir essa impressão muitas
vezes influenciada por um populismo penal (ELBERT; BALCARCE,
2009, p. 34) midiático (GOMES; ALMEIDA, 2013), notadamente
porque ainda está longe o dia em que de fato os criminosos poderosos também ocuparão, na mesma proporção que os delinquentes de
rua, o banco dos réus5.
Como crítica a essa tendência ilusória são certeiras as observações de ZAFFARONI a respeito do que denomina “presos VIPs”.
Segundo o penalista argentino, em relação ao criminoso de poder, “a
criminologia midiática o exibe como a cara negativa do self man, pretendendo fazer-nos crer que a sociedade é igualitária e a mobilidade
vertical ilimitada: assim como o engraxate pode chegar à gerente
de banco, o poderoso pode acabar no cárcere. Como é óbvio, trata-se sobretudo de casos publicitários plurifuncionais” (ZAFFARONI,
2012, p. 421).
Realmente, a punição no âmbito penal não parece atingir o
andar de cima com a mesma eficácia que atinge a criminalidade do
andar de baixo, em especial as práticas corruptas perpetradas pelos
governantes. Infelizmente, o que se nota é uma persistente e terrível
seletividade no sistema penal que atinge mais fortemente a classe
baixa6, que é inegavelmente uma constatação inequívoca diante dos
dados estatísticos relacionados à condenação dos agentes responsáveis pela denominada “criminalidade dourada”7.
5

Mesmo o recente caso da conhecida Operação Lava-Jato não desmonta tal constatação. Com efeito,
ainda que a citada operação tenha permito colocar no banco dos réus os detentores de poder econômico e político, inclusive com prisões e condenações, a punição dos poderosos ainda é bastante
tímida no Brasil, como se verá adiante.

6

Sobre a distinção entre o direito penal da classe baixa e o direito penal da classe alta, conferir:
SCHÜNEMANN, 2009, p. 13-40.

7

A expressão remete a Versele, o qual observa que seriam os delitos não tratados no sistema penal
relativo aos indivíduos que dispõem de poder político e econômico (VERSELE, 1978, p. 21). Confor-
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Aliás, como destacado, uma simples visita ao sistema prisional
brasileiro é suficiente para confirmar essa afirmação, o que também
pode ser demonstrado empiricamente. Com efeito, conforme dados
extraídos do Departamento Penitenciário Nacional, os crimes que
mais são objeto de pena no Brasil são os delitos patrimoniais (furto e
roubo em sua grande maioria), seguido do tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de armas, segundo dados consolidados de 20088.
Apesar do crescimento em relação ao volume de condenados por
crimes de corrupção e peculato (aumento de 133% entre dezembro
de 2008 e dezembro de 2012), a população carcerária ainda é tímida, pois representa menos de 1% do total de condenados cumprindo
pena no Brasil9.
O percentual é ainda mais reduzido se for levado em conta os
chefes do executivo estadual e municipal. Essa, aliás, não é uma realime observa Ela Wiecko V. Castilho (2001, p. 52-53), a expressão cunhada por Versele serve “para
designar a cifra oculta dos crimes praticados pelos agentes que têm o poder político e o exercem
impunemente em benefício próprio ou de uma minoria, bem como os agentes que dispõem de
poder econômico, utilizando-o em detrimento da sociedade (...) as formas delitivas que são características dessa classe social: fraude refinadas em prejuízo de uma coletividade, manipulação fraudulenta do crédito, falências fraudulentas, autoria intelectual e crimes de colarinho branco”. Também
sobre o tema é oportuno trazer à colação as colocações de CASTRO (1983, p. 75), que destaca que
de acordo com Versele, em sua comunicação à 2ª Seção do V Congresso das Nações Unidas para
a Prevenção do Crime e Tratamento do Delinquente, em Genebra, 1975, “além da cifra negra dos
delinquentes que escapam a toda detenção oficial, existe uma cifra dourada de delinquentes que
detêm o poder público e o exercem impunemente, lesando a coletividade e cidadãos em benefício
da sua oligarquia, ou que dispõem de um poderio econômico que desenvolvem em detrimento da
sociedade”.
8

Sistema Penitenciário no Brasil: dados consolidados, Ministério da Justiça 2008 (disponível em:
<http://portal. mj.gov.br/data/Pages/n MJC4D50EDBPTBRIE.htm>. Acesso em 28/08/2020).

9

Crescem prisões por crime contra gestão pública no País (disponível em: <http://noticias.r7.com/brasil/ crescem-prisoes-por-crime-contra-gestao-publica-no-pais-05052013>. Acesso em 28/07/2018).
Essa constatação, aliás, não passou despercebida por Diogo Castor de Mattos que, analisando os
dados do sistema carcerário, observa: “Dentre os detidos, conforme demonstra o estudo ‘Mapa do
encarceramento: os jovens do Brasil’, da Secretaria-Geral da Presidência da República, do ano de
2014, os crimes contra a administração pública no período entre 2008 e 2012 correspondiam a
apenas 0,4% dos presos. Grande parte destes presos estava detido por crimes de contrabando e
descaminho (arts. 334 e 334-A) e de fraude à contribuição previdenciária (art. 337-A), que podem
eventualmente ser até excluídos com o pagamento do crédito tributário, por se assemelharem a crimes tributários. A maior preocupação dos signatários do estudo se dirige, naturalmente, aos crimes
de peculato, concussão, corrupção e suas variantes (arts. 312, caput e § 1º, 313-A; 316, caput e §
2º, 333 e 337-B), que podem ser aqui designados genericamente de ‘corrupção’, termo empregado
assim em sentido mais amplo do que aquele do Código Penal” (MATTOS, 2018, p 22).
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dade apenas no Brasil, sendo forte sua incidência na América Latina,
como se pode extrair das observações de LOIS (2011, p. 139):

En síntesis, de lo observado y plasmado precedentemente podemos
reafirmar que el delito de robo es aquel por el cual, en el sistema de la
Capital Federal, se condena y encarcela a la mayor cantidad de personas, tratándose en su casi totalidade de sujetos de condición sociocultural baja; es decir, de indivíduos con escasos o carentes recursos económicos. (...) Frente a ello, uno de los delitos de menor registro, y casi
nula condena, son los denominados ‘delitos económicos’, y sobre todo
cometidos contra la Administración Pública, o por funcionarios perteneciente a ella o empresarios privados em connivencia con aquéllos.

Esses dados levam à inexorável conclusão por parte de muitos
especialistas de que há um excesso de direito penal para os pobres e
uma falta de direito penal para os poderosos (ELBERT, 2009, p. 9596). Isso também foi percebido nos clássicos estudos de FOUCALT,
como se pode notar pela fala do pensador quando destaca que “essa
criminalidade de necessidade ou de repressão mascara com brilho
que lhe é dado e a desconsideração de que é cercada, outra criminalidade que é às vezes causa dela, e sempre a amplificação. É a delinquência de cima, exemplo escandaloso, fonte de miséria e princípio
de revolta dos pobres” (FOUCAULT, 1997, p. 238).
Diante dos fatos a conclusão ainda irrefutável é que a propalada igualdade, conforme vem sendo denunciado pela criminologia
crítica10, não existe em matéria penal e não passa de um mito. Correto, portanto, GALEANO (1999, p. 207), quando com sua pena
crítica e poética indaga e responde: “somos todos iguais perante a lei.
Perante que lei? Perante a lei divina? Perante a lei terrena, a igualdade
de desiguala o tempo todo e em todas as partes, porque o poder tem
o costume de sentar-se num dos pratos da balança da justiça”. Com
efeito, conforme observa NEUMAN (2005, p. 4-5), “Los controles
formales del poder punitivo estatal (ley penal, polícia, justicia, ad10 Por todos: BARATTA, 1999, p. 162).
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ministración carcelaria y poscarcelaria) centran deliberadamente su
mira en la parte más débil de la delincuencia”, que são chamados por
LÓPEZ REY (apud NEUMAN, 2005, p. 5) de “criminalidade del
pobre diablo”, os ladrões de garrafas e galinhas. Essa desigualdade
deve ser denunciada e rechaçada, sendo inconcebível uma postura de
indiferença diante de uma política criminal injusta e opressiva apenas
para os pobres11, os quais, aliás, são os que mais irão sentir os efeitos
nefastos dos atos de corrupção.
Mas aqui é importante registrar que a utilização dos argumentos da criminologia crítica é válida e adequada para reafirmar a questão da seletividade penal, mas não para deslegitimar o sistema de justiça criminal como um todo, como faz a tendência abolicionista, que
desconsidera a existência de obrigações penais e processuais positivas
que decorrem da Constituição Federal e das convenções internacionais, especialmente diante de ilícitos que atentam contra os direitos
humanos. Essa corrente, valendo-se de sofismas e de diversas estratégias retóricas para destruir o adversário, geralmente etiqueta aqueles
que defendem a legitimidade do sistema, taxando-os genericamente
de retrógados e antidemocráticos. Como contraponto a essa tendência que se arvora como o receptáculo da moral e do humanismo, são
oportunas as ponderações de ANDRADE (2019, p. 279):
Ora, o dogmatismo de tais assertivas impede o debate científico,
que pressupõe a dialética e a refutabilidade das proposições: quem
se arroga à posição de detentor da verdade, da ética, da ciência, do
futuro e do jus humanismo contra a mentira, o passado, o artificialismo, os setores retrógados e antidemocráticos, a tirania, a opressão
e a imoralidade, não pretende participar de um debate, não havendo
muito o que discutir... Parece que a crítica aqui recai em uma estratégia pouco científica de desqualificar e desumanizar aqueles que
discordam de suas premissas, e não pode enfrentada nestes termos.,

11 Conforme salienta DOTTI, “não é possível assistir-se indiferentemente a perseguição movida pela
justiça criminal somente contra os pobres (...) dispensando-se tratamento mais rigoroso somente a
criminalidade patrimonial violenta” (1982, p. 128).
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Seguindo, não bastasse a desigualdade do direito penal material12, com penas desproporcionais para os que cometem delitos patrimoniais quando comparados com as penas previstas para os crimes
cometidos contra a administração pública em geral (os delitos de
corrupção pública em suas diversas formas), há ainda a desigualdade
do ponto de vista processual com a criação de regras que funcionam
como verdadeiras zonas de imunização da criminalidade da classe
política, aumentando de forma perversa a seletividade estigmatizante
do controle penal, por meio de uma dupla via.13
2.2. Dificuldades probatórias em relação aos atos de corrupção
como fator a favorecer a impunidade

“A escuridão não constitui a causa do perigo, mas é o habitat
natural da incerteza - e, portanto, do medo” (Zygmunt Bauman).

Considerando as características dos atos de corrupção e o perfil daqueles que praticam tais ilícitos enormes são as dificuldades
probatórias no campo penal e extrapenal. Realmente, os ilícitos de
corrupção – e os que gravitam em torno dele, como a lavagem de
capitais - têm como uma das suas características marcantes a clandestinidade, que é mais saliente, por exemplo, do que outros ilícitos
do cotidiano como os crimes típicos da denominada criminalidade de
12 São certeiras as observações de STRECK (2009, p. 314), que destaca: “E, afinal, se o Direito Penal é
a ultima ratio, a mais grave das redes sancionatórias do aparato estatal, o mínimo que se espera (e
aí Dworkin tem razão, quando cobra coerência e integridade do Direito) é que trata desigualmente
os crimes desiguais. Exemplificando, para ficar mais claro: se o patrimônio individual é algo a ser
protegido (e segue sendo a propriedade um direito fundamental, algo que se lembra para evitar
mal-entendidos – art. 5º, XXII da CR), inclusive via Direito Penal, então não pode haver dúvida de que
o tratamento deve ser ainda mais rigoroso quando a lesividade atinge o patrimônio da coletividade”, como ocorre em relação aos delitos de corrupção pública em suas diversas formas. Em vista
dos limites do presente estudo não é possível aprofundar nesse tema fascinante e que precisa ser
discutido e refletido. Pretendemos fazer essa incursão em outra obra envolvendo a criminalidade
de poder.
13 Sobre isso, conferir: SENNA (2019).
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rua (crimes contra o patrimônio, contra a vida etc.). Como observam
MORGADO e VEGAR (ano, p. 28), “os seus autores são criminosos
sem rosto, aparentemente sem acto, e que não provocam danos visíveis, apesar de, na realidade, estes últimos serem graves e profundos”.
É uma observação perfeitamente aplicável para a realidade
brasileira, na qual muitos casos de corrupção não são percebidos,
descobertos e efetivamente punidos, confirmando a lógica de que
a corrupção vive e se alimenta das sombras, aproveitando-se dos
espaços vazios que favorecem seu crescimento. Como bem observou
FURTADO (2018, p. 232), “a corrupção é crime sem rastro ou,
em linguagem processual, sem provas. É necessário que alguém que
integre o grupo corrupto denuncie o esquema de corrupção para que
ela possa ser investigada e punida”. Essa constatação, por outro lado,
revela a importância de uma administração transparente como fator
inibitório da corrupção, uma vez que acaba por diminuir os espaços
que a corrupção utiliza para florescer, sem desconsiderar logicamente
outros mecanismos de controle não estatais, como a imprensa e,
principalmente, a sociedade civil, que mais do que nunca deve ser
organizada e vigilante em relação aos atos dos órgãos públicos, pois
o comportamento dos agentes públicos reflete diretamente em suas
vidas.
É necessário também lembrar que as formas de cometimento
dos ilícitos de corrupção estão em permanente mutação e evolução,
especialmente com a utilização de tecnologia de ponta. Como observa DALLAGNOL (2017, p. 181):
Hoje, documentos são mantidos em nuvens com senhas, o que impede sua apreensão física e dificulta o acesso. Telefones são usados em
circuitos fechados, para comunicação exclusiva entre determinadas
pessoas. Isso dificulta que sejam descobertos e monitorados. Mais
de 30 aparelhos foram encontrados com Alberto Youssef, que usava
esse sistema ponto a ponto. Além disso, novos meios de transmissão
de voz e mensagens são difíceis de interceptar.
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Assim, além de ser fundamental que os órgãos de fiscalização
e repressão sejam devidamente aparelhados e organizados, também
é imprescindível que exista evolução e modernização nos mecanismos de investigação, inclusive do ponto de vista legislativo, como se
deu com a Lei nº 12.850/2013, que definiu organização criminosa e
também dispôs sobre a investigação criminal, os meios de obtenção
da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal para
o enfrentamento de tal fenômeno que tem, como foi visto, estreita ligação com a corrupção. Merece ser ressaltado que a citada lei
conferiu uma maior clareza e disciplina para um dos instrumentos
que atualmente vem se revelando como um dos mais eficientes no
enfrentamento da criminalidade organizada e da corrupção, que é a
colaboração premiada.
Seguindo, considerando a complexidade do fenômeno da corrupção e a sua cada vez maior interação com a criminalidade organizada é essencial que haja uma modernização de todo sistema de repressão. Nessa linha, como bem observado por SEÑA (2002, p. 127),

(…) en la lucha contra la corrupción es necesario un sistema punitivo moderno que dé respuesta a la nueva forma de criminalidad asociada a la corrupción, que ataque los aspectos menos visibles como
el lavado de dinero o el secreto bancario y un sistema judicial, independiente e imparcial, dotado de médios para dar respuesta rápida y
contundente a las demandas y denuncias de los ciudadanos con abstención de la persona o del cargo del acusado o inculpado. De hecho,
todo el sistema estatal, promocional, del control punitivo, debe ser
creíble, debe ofrecer previsibilidad y una eficaz seguridad jurídica.

Avançar é preciso, sendo urgente pensar mudanças legislativas
e outros instrumentos14, especialmente quando se considera o perfil

14 Digno de registro é a iniciativa da FGV em parceria com a Transparência Internacional, intitulada
“Novas Medidas Contra a Corrupção”. Conforme consta da apresentação do pacote: “A partir da
compilação de melhores práticas nacionais e internacionais e da colaboração de vários setores da
sociedade brasileira, construiu-se o maior pacote anticorrupção já desenvolvido no mundo. Trata-se
de uma plataforma de propostas de reforma legislativa, administrativa e institucional, com o objeti-
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de alguns agentes que praticam corrupção, que sabidamente possuem
parcela do poder estatal. Nesse ponto, interessante é o exemplo do
Whistleblower Program do U.S. Securities and Exchange Commission
(“SEC”), que é um programa criado em 2011 nos EUA e que possibilita, entre outros aspectos, o pagamento de recompensas monetárias aos denunciantes que fornecerem informações sobre violações
à legislação de securities americana. Tal programa poderia ser aqui
adaptado e desenvolvido com o objetivo de estimular denúncias por
atos de corrupção, uma vez que seria mais um instrumento para romper a barreira da marcante clandestinidade desses ilícitos15.
Acresça-se a isso outro importante aspecto, que é o fato de que,
via de regra, os delinquentes do “colarinho branco” autores de crimes de corrupção, ao contrário dos delinquentes de rua, em muitos
casos participam dos mesmos locus sociais de lazer e entretenimento
daqueles que eventualmente haverão de processá-los e julgá-los pelas
práticas de seus crimes. E essa circunstância, não se pode descartar,
contribui, per si, para que esses agentes não sejam estigmatizados

vo de promover um debate público orientado às causas sistêmicas da corrupção e de oferecer soluções permanentes para o seu enfrentamento no longo prazo. Esta iniciativa culminou na criação
de um pacote com 70 medidas, incluindo anteprojetos de lei, propostas de emenda à Constituição,
projetos de resolução e outras normas voltadas ao controle da corrupção (disponível em: <http://
bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/23949/NovasMedidascontraCorrupc%CC%A7a %CC%83o_Completo.pdf?sequence=10&isAllowed=y>. Acesso em 10/10/2020).

15 Recentemente foi publicada no Brasil a Lei nº 13.608, de 10 de janeiro de 2018, que dispõe “sobre
o serviço telefônico de recebimento de denúncias e sobre recompensa por informações que auxiliem nas investigações policiais”. Entre outros pontos, a nova lei autoriza os Estados da federação a
“estabelecer serviço de recepção de denúncias por telefone, preferencialmente gratuito, que também poderá ser mantido por entidade privada sem fins lucrativos, por meio de convênio” (art. 2º).
Por sua vez, o art. 4º traz uma regra que talvez seja ponto mais relevante do novo diploma, que é
a possibilidade de a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estabelecerem “formas
de recompensa pela denúncia e/ou informações que sejam úteis para as autoridades no combate
e na prevenção de crimes ou irregularidades”, acrescentando o parágrafo único do citado artigo
que entre as recompensas a serem ofertadas poderá ser instituído o pagamento de valores em
espécie. Entretanto, a nova lei ainda é tímida em relação ao programa whistleblowe, carecendo de
uma regulamentação mais aprofundada, especialmente para dar mais clareza ao funcionamento
do programa de pagamento de recompensas nos âmbitos federal, estadual e municipal. Ressalte-se que sobre corrupção tramita na Câmara dos Deputados o PL nº. 1.701/2011, que tem como
objeto principal criar o Programa Federal de Recompensa e Combate à Corrupção. Porém, o citado
projeto de lei tramita de modo demasiadamente lento na Câmara, já tendo 6 anos, apesar de trazer
regulamentações mais detalhadas para a matéria, justamente o que falta à legislação recentemente
aprovada. Sobre o tema whistleblowing: CASTILHO, 2017.
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como autênticos delinquentes que efetivamente são, e com isso influenciando a postura da população diante das práticas ilícitas por
eles cometidas, não raramente enxergando-as como condutas normais, que revelariam, no máximo, esperteza. Nesse sentido, quem
não conhece o velho jargão brasileiro “rouba, mas faz”, infelizmente,
ainda aceito como conduta normal por certa parcela da população?16
Isso talvez ajude a explicar a reeleição de notórios corruptos em terras brasileiras.
Por fim, ainda sobre as dificuldades probatórias, é importante
destacar outro aspecto a respeito do perfil dos agentes que cometem
tais ilícitos, em especial no que diz respeito aos atos de corrupção
do “andar de cima”, dos potentes, que acabam se valendo de seus
poderes para paralisar o braço do Estado responsável pela prevenção, fiscalização e punição dos referidos atos. E isso pode ocorrer de
diversos modos, inclusive por meio de suborno, tornando em alguns
casos venais e extorquíveis o legislativo, o executivo e o judiciário,
como é percebido na relação da política com a criminalidade organizada (HASSEMER, 1993, p. 66), que consegue capturar o Estado,
pervertendo o sentido de democracia, que passa a ser vista como
uma cleptocracia (um governo de ladrões) ou uma kakistocracia (o
governo dos maus, dos piores).
Nessa linha, como bem lembrado por COLEMAN (2005, p.
279), “fica claro que o esforço para aplicação das leis contra esses
16 Sobre isso, em lição ainda atual, observa RIBEIRO (2004, p. 66): “De grande relevância, em função da
ótica com que analisa o fenômeno, é o estudo do comportamento da sociedade frente a esse problema. RIOS (1987), por exemplo, afirma que, embora a nossa opinião pública mostre-se extremamente sensível ao escândalo financeiro e aos atentados contra o erário, é muito menos perceptiva a
formas mais sutis e costumeiras de fraudes que todos praticam, desde as mais simples até as mais
complexas, no cotidiano brasileiro. Com isso, ele tenta demonstrar que, enquanto se escandalizam
com os grandes escândalos nacionais, as pessoas não se inibem de praticar pequenos delitos, a
exemplo de infringir as regras do trânsito, furar filas e disputar privilégios, imprimindo-lhes a sensação da aventura ou proeza, porque o ‘ser esperto’ seria um lado do ‘ser brasileiro’”. Acrescenta o
autor que: “Dados levantados nos últimos anos, no entanto, indicam que tal percepção é apenas
parcialmente verdadeira no que diz respeito ao aspecto da tolerância da população frente aos grandes escândalos. Uma pesquisa publicada pelo Jornal Folha de S. Paulo, por exemplo, demonstra que
pelo menos 29% dos paulistas – o que não é tão pouco – preferem um político que ‘rouba, mas faz’
a um que é honesto, mas como menor capacidade para realizar obras”.
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crimes fracassa com tanta frequência porque são difíceis de serem
detectados e também porque a influência e a riqueza desses criminosos permitem que eles escapem do braço forte da lei”, tornando o
Estado débil em relação a esse tipo de criminalidade e assim fazendo
valer a célebre frase atribuída ao estadista, legislador e poeta grego
antigo Sólon, no sentido de que “as leis são como as teias de aranha
que apanham os pequenos insectos e são rasgadas pelos grandes”17.
2.3. A impunidade dos atos de corrupção como fator
gerador de mais corrupção

“O maior estímulo para cometer faltas é a esperança de
impunidade” (Cícero).

Considerando a gravidade das consequências dos atos de corrupção para o Estado Democrático de Direito a impunidade é intolerável. É, inegavelmente, uma questão ética a reclamar que sejam
envidados todos os esforços para o seu efetivo enfrentamento, uma
vez que a corrupção acaba configurando uma repetição crônica das
violações de direitos humanos. Exatamente por isso que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso “Campo Algodonero” vs
México, ao explicar a obrigação do Estado de combater a impunidade,
deixou assentado que “la ausencia de una investigación completa y
efectiva sobre los hechos constituye una fuente de sufrimiento y
angustia para las víctimas, quienes tienen el derecho a conocer la
verdad de lo ocorrido” (PIOVESAN; RODRIGUES; OLMOS; LIRA;
NUNES, 2018, p. 111-112).
17 Frase inclusive repetida e adaptada por criminosos potentes, como demonstrado por SUTHERLAND
na sua clássica obra sobre crimes de colarinho branco. Segundo o criminólogo, Daniel Drew, “um
velho fraudador, descreve o funcionamento da lei penal com precisão: ‘A lei é como teia de aranha:
é feita para mosquitos e insetos pequenos, por assim dizer, mas deixa o grande zangão passar
direto. Quando deparo com tecnicismo da lei no meu caminho, sempre sou capaz de removê-los
facilmente’” (2015, p. 100-101).
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Não bastasse isso, todos que se debruçam sobre o tema da corrupção concluem que quando não há uma efetiva punição dos agentes isso traz um outro nefasto efeito negativo, pois a impunidade, em
especial das elites, acaba representando um estímulo à proliferação
do fenômeno, um efeito cascata, na medida em que aquelas condutas
ilegais acabam sendo consideradas como práticas rotineiras, refletindo inclusive no comportamento da população e, assim, criando um
ciclo18 vicioso e perverso que contribui para o surgimento de uma
espécie de “cultura da corrupção”, que passa a dominar a sociedade.
Com efeito, como observa acertadamente SEÑA (2002, p.
230-231), “si como disse John Dewey, la educación es el método por
el cual la sociedad se reproduce a sí misma, en uma sociedad dominada por la cultura de la corrupción, la educación de valores efectiva,
más allá de las declaraciones altisonantes en contra de la corrupción,
tenderá a reproducirla”. Desse modo, o mau exemplo influência de
tal modo o comportamento da população que é “infectada”19 pelo
germe da corrupção e que assim acaba “absorvendo seu significado como lógica de viver” (VIEIRA, 2014, p. 68). Tem-se, então,
conforme MAQUIAVEL (2007, p. 407), a corrupção do povo, que
encontra sua origem na corrupção de seus governantes, pois o fato
de eles desrespeitarem com frequência as leis termina por induzir o
mesmo comportamento no povo, fazendo-o perder a virtude cívica.
Exatamente em vista desse perverso efeito multiplicador (de cima
para baixo) que é curial perceber que a corrupção “ama as alturas”
(NIETO, 1997, p. 107).
18 Que pode ser entendida como uma espécie de causalidade circular, como observa PAULA (2018, p.
29): “Deveras, a ‘corrupção no nível da elite’ pode promover a ‘corrupção no nível da rua’, bem como
esta pode animar ou fortalecer aquela. Neste caso, ambas estarão relacionadas em uma causalidade circular”.
19 Utilizamos aqui a “metáfora da infecção” cunhada por ARIELY, 2012, p. 169), quando diz que “é
possível que, quando vemos alguém trapacear, uma impressão microscópica seja deixada conosco
e vamos nos tornando ligeiramente mais corruptos. Assim, na próxima vez que testemunhamos
um comportamento antiético, nossa própria moralidade se desgasta mais ainda, e vamos ficando
gradativamente comprometidos à medida que aumenta a quantidade de ‘germes’ imorais a que
estamos expostos”.
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E essa constatação também não deixou de ser percebida por
TODARELLO (2008, p. 216):

La impunidad funciona de hecho como un poderoso elemento de
instrucción pedagógica a favor de comportamentos venales, instalando, en definitiva, la confirmación acerca de la conveniencia de
incurrir en conductas desviadas. Si tenemos en consideración que
la educación es el método por el cual la sociedad se reproduce a sí
mesma, una comunidade dominada por la cultura de la corrupción,
la educación y el aprendizaje de valores antisociales – más allá de las
declaraciones formales en contra de la corrupción – tenderá a reproducir dicho esquema irregular. Así, la corrupción y su impunidad
operarán como factores que impidan la vigencia de aquel contexto
identificado como ‘mercado de la virtud.

Desse modo, além de provocar uma erosão dos valores éticos
da sociedade, gerando comportamentos inadequados de parcela dos
cidadãos que internalizam os exemplos negativos daqueles que estão
no topo da hierarquia estatal, essa “cultura da corrupção” também
acaba provocando na população uma sensação de desencantamento e
desconfiança em relação ao funcionamento do sistema, o que por sua
vez acaba por provocar outro efeito nefasto, uma espécie de “anomia
boba” (TODARELLO, 2008, p. 180), que é o desinteresse pela política e pelos atos dos governos, comportamento que inegavelmente acaba
enfraquecendo o necessário e imprescindível controle social da administração pública. Perde-se, em síntese, a fé no Estado e na democracia.
Inclusive, essa situação se agrava ainda mais quando sua prática
se dá no ápice da pirâmide hierárquica administrativa, pois ela acaba
servindo de estímulo – de mau exemplo - para os agentes que ocupam
posição inferior. Com isso, tende a corrupção do andar de cima a ser
um fator que não só provoca uma sensação de desencanto nos servidores públicos honestos (SEÑA, 2002, p. 70), mas também acaba por
funcionar como mecanismo multiplicador de mais corrupção pública,
gerando um verdadeiro ciclo vicioso dentro do organismo estatal.
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Assim, para exemplificar, o prefeito que utiliza bens públicos
para fins particulares acaba fomentando nos demais agentes de posição hierárquica inferior a ideia de que referida conduta é normal
e aceita pela sociedade, o que acaba acarretando inúmeros desvios
comportamentais absolutamente divorciados do fim público que deve
nortear todo comportamento dos agentes. Passa então a corrupção
a ser sistêmica, uma vez que se fará presente em todos os níveis da
administração pública. E essa corrupção disseminada também decorre de conhecidas práticas clientelistas que funcionam como escudos
protetivos para encobrir os atos ilegais e corruptos dos detentores do
poder, dificultando sobremaneira a descoberta dos atos ilícitos, como
anota ACKERMAN (2001, p. 146):
Los altos cargos del gobierno buscan garantizarse el apoyo de los
escalones inferiores nombrando subordinados leales que rehusarán
‘regalos’, a menos que los apruebe el superior. El grupo que se
beneficia del clientelismo establecerá sistemas para compartir los
subornos con los escalones superiores e inferiores de la jerarquia.
Los pagos hechos a los niveles superiores serán compartidos en
escala descendente y los recogidos en el escalón inferior de la
jerarquia serán divididos con los superiores. En estos casos, la lealtad a la família y a los compañeros de trabajo sobrepasa la lealtad
al Estado

Portanto, a impunidade dos atos de corrupção pode contribuir
para com o surgimento de uma espécie de código paralelo de conduta, totalmente divorciado das regras e princípios que regem a boa
administração pública, sendo essa, como observa com propriedade
GARCIA, uma dimensão mais deletéria e maléfica à organização estatal, e que, o que é pior, paulatinamente vai se incorporando ao standard de normalidade do homo medius, pois é quase certo que “uma vez
iniciado esse processo, difícil será a reversão ao status quo, fundado na
pureza normativa de um dever ser direcionado à consecução do bem
de todos” (GARCIA e ALVES, 2008, p. 13).
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Obviamente quando se denuncia a impunidade não se está aqui
a defender a punição da corrupção e dos poderosos a todo custo,
muito menos promover uma espécie de “caça às bruxas”. A repressão
dentro de um modelo de Estado Democrático de Direito tem que
ocorrer sempre com respeito aos direitos fundamentais do acusado.
Nessa linha, é de se recordar as seguintes palavras de MARTINS
(2013, p. 105):
(…) é falsa a ideia de que o Estado de direito seja salvo por cada
vez que o sistema penal pune um poderoso ou um convicto corrupto; por mais que custe à chamada ‘opinião’, o Estado de direito só
é salvo de cada vez que um poderoso ou um convicto corrupto são
punidos no decurso de um devido processo legal; o contrário disto
é populismo puro.

Contudo, o que não pode ser admitido é uma dogmática inadequada para questões complexas que não podem ser vistas sob uma
perspectiva exclusivamente individualista e incompatível com o nosso
modelo de Estado Democrático de Direito, que tutela não apenas os
direitos fundamentais de primeira dimensão, mas também os direitos
fundamentais de segunda e terceira dimensão. Inclusive, muitos dos
casos relativos aos atos de corrupção se enquadram nos denominados
casos difíceis, os hard cases, para os quais a velha dogmática (penal e
extrapenal) construída sobre regras e princípios marcadamente individualista não se mostra adequada, levando a uma proteção deficiente
dos direitos fundamentais, em especial os sociais tão drasticamente
atingidos pelos atos de corrupção.
Também não é admissível que no campo repressivo existam
atores desorganizados, lenientes e fracos. Reclama-se cada vez mais
especialização nas matérias que gravitam em torno dos ilícitos de
corrupção, que não se limitam - é importante dizer - ao campo do
direito. Por isso, a interação entre órgãos fiscalizadores e repressivos
é fundamental para a eficiência no enfrentamento do fenômeno. Po511
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rém, é importante dizer que de nada valerá avançar no campo repressivo se não houver um Poder Judiciário que dê respostas adequadas
aos atos de corrupção, em especial quando estiver impregnado com
um individualismo e um positivismo inadequado para o enfrentamento de um problema de natureza difusa.
Portanto, como bem lembrado por SEÑA (2002, p. 219),
quando se faz necessária a punição dos atos de corrupção, “el poder
judicial se manifiesta así como el último bastión del combate anticorrupción”. Logo, quando o Poder Judiciário atua de forma débil nesses
casos acaba por deixar de cumprir sua importante missão de “guardião das promessas constitucionais” (GARAPON, 2001). E assim sai
vitoriosa a corrupção, que dilacera o Estado Democrático de Direito
e perverte seu próprio povo, uma vez que, como destaca MARTINO
(apud VIEIRA, 2014, p. 68), “não há democracia de ladrões, mas há
ladrões que se tolerados cedo ou tarde arruinarão a democracia”.
3. O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ENFRENTAMENTO
DA CORRUPÇÃO: EM BUSCA DE UMA ATUAÇÃO
RACIONALISTA NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA

Não há dúvida que o relevante papel desempenhado pelo Ministério Público na esfera criminal restou ainda mais fortalecido com
o advento da Constituição Federal de 1988 que, no art. 127, caput,
lhe confere importantes missões, ao dizer que o “Ministério Público
é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. Tal previsão deixa
claro que no sistema constitucional pátrio o Ministério Público foi
elevado à condição de “gatekeeper del sistema penal” (ASSIS, 2020, p.
133), sendo o ponto extremo de canalização do poder judiciário e da
execução de política criminal do Estado.
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Para esse desiderato, a mesma Constituição Federal, agora no
art. 129, atribuiu relevantes funções ao Ministério Público, dentre
as quais destacamos a função de promover, privativamente, a ação
penal pública. Mas, é fundamental também conjugar esse perfil constitucional o art. 37, caput, do mesmo diploma, que é o princípio
reitor de todos os agentes públicos, que devem pautar suas atuações
observando seus princípios reitores, inclusive a eficiência, que deve
ser buscada sempre e que, é importante dizer, não se confunde como
uma atuação cega e divorciada da Constituição Federal.
Com efeito, ainda que a questão criminal em uma sociedade
complexa, como a atual, configure um dos maiores desafios do Ministério Público contemporâneo, é fundamental que a instituição defina,
com precisão, qual o papel tem a cumprir nesse campo, conforme
destaca, com acerto, GOULART, 2013, p. 169), em especial para que
possa aliar sua atuação com os direitos e garantias fundamentais, sem
cair nas tentações de um populismo penal midiático, “com o emprego
simbólico do direito e do processo penal como técnica de dominação
e reprodução de poder” (CHOUKR, 2002, p. 46), pois tal postura é
contrária ao seu perfil constitucional.
Nesse cenário ganha destaque a denominada criminalidade de
poder, em especial relativa aos atos de corrupção que, em vista das
suas características, reclama uma mudança de mentalidade, mormente para que se liberte do apego exagerado aos métodos tradicionais de
repressão à criminalidade. Fundamental que se tenha a consciência
de que o crime evolui de forma vertiginosa, impondo-se, por consequência, a evolução dos operadores jurídicos diante dos desafios de
uma sociedade de riscos, como a atual.
E a questão probatória, como já destacado, se revela como um
dos maiores obstáculos em relação aos atos de corrupção, que não
podem ser considerados um crime qualquer (MENDONÇA; RODRÍGUEZ-GARCÍA, 2019, p. 109). Realmente, é sabido “que los delitos
de los poderosos resultan en sí mismo difíciles de investigar debido
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a su grado de preparación, a la pluralidad de sujetos intervenientes,
a su perpetración intra muros por los dispositivos destinados a granjear la impunidad” (GARCÍA; ORSI, 2012, p. 125). Portanto, é curial
que as técnicas tradicionais de investigação e de métodos probatórios
se revelam inadequados, o que acaba favorecendo a impunidade.
Nessa mesma linha, vale destacar que o Tribunal Europeu de
Direitos Humanos (TEDH), em seus julgamentos20, vem considerando que o combate à corrupção (e, também, ao crime organizado)
necessita se valer de medidas e procedimentos de caráter especial,
inclusive no que se refere aos meios de prova.
E sobre a prova, se realmente pretende o Ministério Público
atuar de forma eficiente em relação aos ilícitos de corrupção, que
mire sua atenção para uma concepção racionalista da prova, essencial
para a concretização da função epistêmica do processo.
A verdade é um valor relevante para o processo. O sistema legal
deve propiciar mecanismos para que seja viabilizada uma produção
probatória adequada. É central na concepção racionalista de prova a
noção de verdade. ACCATINO (2020) destaque que:
Las breves revisiones realizadas de la forma en que la concepción racionalista de la prueba es caracterizada en el ámbito angloamericano
y en el latino permiten observar su efectiva coincidencia en un conjunto de tesis que podrían considerarse entonces como definitorias
de esa aproximación teórica. Esas tesis pueden agruparse útilmente
en dos conjuntos: el de las tesis sobre la prueba jurídica y el de los
presupuestos filosóficos sobre la noción de verdad y sobre la posibilidad del conocimiento en los que esas tesis se apoyan. Las tesis
sobre la prueba en el derecho pueden sintetizarse en dos: a) la tesis
de la búsqueda de la verdad como fin preferente de la prueba jurídica, que
reconoce a la averiguación de la verdad respecto de los hechos del
caso prioridad como fin de la actividad probatoria y de la regulación

20 Cabe citar, a título de exemplo, o caso Fruni v. Slovakia, de 21 de junho de 2011, no qual o TEDH
declarou o seguinte: “la lucha contra la corrupción y el crime organizado bien pueden demandar
medidas, procedimentos e instittuciones de caráter especializado” (conferir o item 142 da respectiva
sentença).
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jurídica de la prueba, y b) la tesis, derivada de la anterior, de la justificación probatoria como caso especial de la justificación epistémica general,
que afirma la debida aplicación a la valoración de la prueba de los
criterios de la racionalidad epistémica general, mediante la construcción de inferencias inductivas basadas en generalizaciones empíricas
que permiten justificar conclusiones de carácter probabilístico. Se
trata de dos tesis normativas, que identifican las bases de un derecho
y un razonamiento probatorio racionales en tanto instrumentalmente
funcionales a la averiguación de la verdad y la minimización del
riesgo de error.

É preciso que o legislador forneça as condições probatórias
adequadas, seja com a criação de técnicas especais, como a colaboração
premiada ou a captação ambiental ou o whistherblower com garantia de sigilo, seja criando garantias para que os agentes estatais que
tenham a ousadia de enfrentar esse tipo de criminalidade não sejam
retaliados como reação natural do sistema ou criando estruturas humanas dimensionadas para a hercúlea tarefa.
E importante relembrar mais uma vez que não é fácil a tarefa de produzir prova contra a corrupção. ACKERMAN e PALIFKA
(2020) destacam que:

Relatar o peculato de outros pode ser perigoso. Se a corrupção é
sistêmica, a pessoa arrisca-se a ser punida por superiores corruptos e atacada por colegas de trabalho. Um estudo da corrupção na
China sugere ser esse um problema muito sério (Manion, 2004).
O denunciante pode até acabar acusado de corrupção. Ou, talvez
menos grave, denunciantes podem ser demitidos ou condenados ao
ostracismo no trabalho.

A principal virtude da produção racionalista da prova seria a
redução de espaços subjetivos privilegiando uma atuação que esteja
sujeita a um controle intersubjetivo. Ademais é exigido do membro
do Ministério Público que atue de modo imparcial e igualitário com
todos os casos noticiados ou investigados de corrupção.
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Extremamente desgastante e preocupante, em casos semelhantes, atuações díspares, ou seja, para alguns uma atuação dura21
e exemplar, para outros, conivência ou tolerância, como se fosse um
mero equívoco ou como se não existisse outra opção (sempre há a
opção de não se corromper). É indispensável que o combate a corrupção consiga suplantar distinções ideológicas ou se o partido x ou
y será atingido.
Não se defende que se possa provar com violações a direitos
fundamentais, apenas reconhecer que a verdade no processo é um
bem relevante, apesar de não único, e que o sistema precisa sinalizar
no sentido de que a corrupção não é bem-vinda e nem será protegida
institucionalmente.
É uma ilusão infantil esperar que as pessoas deixem de praticar
atos de corrupção a partir de sua própria força moral ou pela consciência
de seu dever para com a sociedade, apenas com um sistema efetivo
que não tergiverse em punir aqueles que se corrompem pode-se ter
a esperança de minimizar esse pecado original humano.
4. CONCLUSÃO

A impunidade é a desculpa perfeita para que uma parte significativa de seres humanos cruze a fronteira dos limites éticos e
legais e pratiquem ato de corrupção. O vazio da atuação estatal é
rapidamente percebido e usufruído gerando um círculo vicioso em
que empresários e funcionários públicos locupletam da má prestação
de serviços e da violação de direitos fundamentais dos destinatários
do serviço público.

21 SCHIETTI (2005, p. 13), escrevendo sobre a atuação do Promotor de Justiça questiona: “Em tuas
elevadas missões, és rigoroso com os mais fracos e generoso com os poderosos, ou és igualmente
austero, porém respeitoso, com todos os que violam a lei? Arrostas os perigos da profissão e te
imunizas contra as injunções dos fortes, ou abres espaço para que te explorem fraquezas e o comodismo? Como te identificas promotor de justiça?”

516

AMÉRICO BEDÊ JÚNIOR
GUSTAVO SENNA

O Ministério Público tem um papel altaneiro no combate a
corrupção. A atuação necessita ser impessoal e precisa com apuração
adequada dos fatos. A complexidade inerente não é desculpa para a
visível quantidade de crimes que não são investigados nem punidos
em nosso sistema de justiça.
A epígrafe do presente artigo pode transparecer um quadro de
desilusões e falta de perspectiva próximo do que vigorou por muito
tempo em nosso país, todavia há de se ter esperança. A perda de batalhas não significa o fim da Guerra. Como eternizou Gonçalves Dias,
outro ludovicense imortal:
Não chores, meu filho;
Não chores, que a vida
É luta renhida:
Viver é lutar.
A vida é combate,
Que os fracos abate,
Que os fortes, os bravos
Só pode exaltar.

Como humanos é impossível acabar a corrupção, mas podemos
torná-la exceção e, para tanto, além da reprovação moral, é indispensável um sistema legal que facilite (e não inviabilize) a descoberta de
atos de corrupção, seja utilizando técnicas especiais de investigação,
seja tentando resguardar agentes estatais de retaliações e vinganças22.
Por fim, as geniais palavras de ARENDTH (2015, p.) caem
como uma luva:
22 Cena clássica de os intocáveis de Brian de Palma relembra que: “Primeira apreensão quando Malone atravessa a rua da delegacia para encontrar um local de distribuição de bebidas e muito movimento dentro do Correio. Malone: Bem, aqui estamos. Ness: Fazendo o que? Malone: dando uma
batida. Ness: aqui? Malone: Mister Ness, todo mundo sabe onde a bebida está. O problema não é
encontrá-la. O problema é enfrentar Capone. Vamos!”
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O súdito ideal do governo totalitário não é o nazista convicto nem
o comunista convicto, mas aquele para quem já não existe a diferença entre o fato e a ficção (isto é, a realidade da experiência) e a
diferença entre o verdadeiro e o falso (isto é, os critérios de pensamento)… solidão não é estar só. Quem está desacompanhado está
só, enquanto a solidão se manifesta mais nitidamente na companhia
de outras pessoas.

Inspirado em ARENDT, não deixemos a impunidade transformar membros do Ministério Público em pessoas solitárias que se
conformem com o desencantamento da vida em sociedade e o processo não pode servir de instrumento para um estado totalitário e
apenas colocando a verdade como um valor relevante possamos ter a
esperança de que nos próximos 50 anos da associação do Ministério
Público do Estado do Maranhão o Brasil seja reconhecido não pelo
futebol, carnaval ou o país do jeitinho, mas por uma sociedade que
valoriza a integridade o respeito ao próximo e não tolera a corrupção
e, para tanto, o Ministério Público tem um missão de Sísifo.
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UMA PERSPECTIVA DO PAPEL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E DAS FORÇAS DE SEGURANÇA EM
PORTUGAL NO COMBATE À CORRUPÇÃO
Bruno Miguel Fena Torres1
1. INTRODUÇÃO

Uma sociedade de consumo, a abertura de fronteiras e consequente alargamento dos mercados para lá dos limites físicos de cada
país ou continente tem ditado formas de enriquecimento ilegítimo,
conduzido por modelos de ambição de um determinado padrão de
vida e acesso distinto a bens e serviços. Socialmente, e principalmente através do noticiado nos órgãos de comunicação social, a perceção é a de que o cidadão comum não fica indiferente e gera algum
“desconforto” social, principalmente por deter um sentimento de resignação pessoal e de sentimento de impunidade, de quem obtém
um rendimento extraordinário através de um ato desviante, ou seja,
através da prática do crime de corrupção2.
Todos os valores partilhados socialmente são afetados pela corrupção, na medida em que existe uma violação clara do princípio
constitucional da igualdade considerado no artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa (CRP), enquanto um princípio regulador e diretor da convivência e organização social, que contribui para
a desagregação e desunião de uma sociedade. Este princípio basilar
1

Oficial de Polícia (comissário) da Polícia de Segurança Pública Portuguesa. Investigador assistente
integrado do Centro de Investigação do Instituto Superior de Ciências Policiais (ICPOL) e Segurança
Interna (ISCPSI); Lisboa. Docente (Assistente) dos Mestrados em Ciências Policiais do ISCPSI. Mestre
em Ciências Policiais, na especialização em Criminologia e Investigação Criminal, pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Doutorando em Relações Internacionais: Geopolítica
e Geoeconomia da Universidade Autónoma de Lisboa.

2

Etimologicamente, o conceito «corrupção» tem origem no termo latino corruptione (Ferreira A. B.,
1986, p. 486), junção das palavras cor (coração) e rupta (quebra ou rompimento) (Boff, 2012).
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e um direito fundamental atribui a mesma dignidade a todas as pessoas, em que “ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever (…)”
(artigo 13.º, n.º 2 da CRP).
É de senso comum que a corrupção implica uma troca de
favores, onde existe o favorecimento de uma das partes em função
de um benefício ou contrapartida. Do ponto de vista normativo,
corresponde a uma violação de normas estabelecidas plasmadas
nos Códigos Penais e nos Códigos Deontológicos e de onde,
consequentemente, resultarão infrações penais e/ou disciplinares. No
sector penal temos então um catálogo de crimes relacionados com
as várias formas de corrupção, sem olvidar o nível disciplinar onde
existem uma série de valores que, se violados, estão associadas as
respetivas sanções.
Busca-se com o presente trabalho discorrer, compreender e
analisar, em linhas gerais, o fenómeno do crime de corrupção em
Portugal de 2007 a 2016 (últimos dados conhecidos), bem como
responder a um conjunto de interrogações que se colocam em torno
da problemática, ligadas à perceção histórica e à perceção real acerca
deste crime e, como objeto principal, produzir uma reflexão perspetiva no combate ao fenómeno trazendo, à colação a relação funcional, vinculado ao princípio da cooperação, entre Ministério Público
(MP) e os Órgãos de Polícia Criminal (OPC) que reúnem esforços
para a prevenção e a repressão deste tipo de crime.
A organização, a estrutura e a elaboração do artigo obedecerá
a dois níveis de análise: um teórico e descritivo e outo estatístico.
Numa primeira fase, recorreremos a estudos existentes acerca da temática, debruçando-nos sobre uma definição concreta, homogénea e
sincronizada do que é a corrupção, acompanhada de uma breve dimensão histórica e das suas modalidades, avançando para um segundo momento que versará sobre a prática da corrupção em Portugal
e as medidas de combate impostas em Portugal. É neste momento
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que apresentaremos dados estatísticos obtidos, classificados e armazenados em suportes digitais disponibilizados em fontes oficiais do
Estado, onde aplicaremos um método simples para, racionalmente,
se sustentar objetivamente a informação descritiva avançada. Deste
modo, propomo-nos obter, organizar e analisar dados, correlacionando-os, propondo conclusões e previsões. Como parte fulcral do
nosso trabalho faremos uma exposição da relação funcional entre as
forças de segurança e o MP no combate à corrupção em Portugal,
através de uma pesquisa em documentos e fontes oficiais, mormente
de enquadramento normativo-jurídico e de uma revisão de literatura especializada, fundamental para uma estrutura robusta do tema
proposto.
O corpus do artigo será sustentado pela análise e interpretação
conceitual das fontes documentais e bibliográficas, onde a perspetiva
metodológica das áreas do saber são um ponto de partida da nossa
investigação. A concretização de uma pesquisa, lacónica, sintética,
mas conveniente, obriga-nos à incursão noutras áreas para além das
Ciências Sociais, pelo que socorrer-nos-emos das áreas Sociológica,
Histórica, Ciência Política, Matemática e do Direito, mormente as
ciências axiológicas e epistemológicas, através da construção de uma
verdade sobre os factos, utilizando a razão como o trilho da convicção (Marconi & Lakatos, 2003). O instrumento utilizado na nossa
investigação versará sobre a análise de conteúdo, que é “uma das
técnicas mais comuns na investigação empírica realizada pelas diferentes ciências humanas e sociais” (Vala, 2007, p. 101)).
2. BREVE ENQUADRAMENTO HISTÓRICO E TEÓRICO

A corrupção é uma prática que sempre ocorreu em todas as
sociedades e que tem sido percecionada de forma diferente ao longo
dos tempos, com dimensões e modelos próprios, mas diversificando
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a forma como se tem lidado com o fenómeno. Independentemente da
época, interrelacionado com o fenómeno, a par do vínculo jurídico,
estão fortes vínculos éticos e morais, como forma de nortear e legitimar a própria ação do indivíduo. Sempre foi e será uma problemática
que representa um maior obstáculo à legitimação entre os cidadãos.
A sua história já perdura no tempo. A corrupção já é uma
prática muito antiga tendo inclusive sido descrita em várias passagens bíblicas referentes à traição de Judas ou dos seus irmãos a Jesus
(Valente, 2018). Recordemos uma passagem Bíblica quando Deus
transmite a Moisés para “não aceitar prendas, porque a oferta cega
os que a vêm e perverte as causas justas” (Gaspar, 11 de janeiro de
2012, p. 1), onde o ato de corrupção já era eticamente e teleologicamente reprovável.
Pervagando pelo Império Romano, o magistrado que aceitasse
uma bonificação imprópria pelo exercício das suas funções estava
sujeito a uma punição. Ao semelhante do que nos dias de hoje se
passa com a figura jurídica do crime de «corrupção passiva», como
observaremos mais adiante.
Enquadrando a cultura portuguesa, ocidentalmente o desenvolvimento organizativo das edificações dos Estados data entre os séculos XVII e XVIII, pós idealismo iluminista de liberdade, autonomia e
igualdade entre o Homem. Mesmo atravessando os períodos totalitaristas e ditatoriais dos séculos XIX e XX, em países mediterrâneos
europeus (a Alemanha, a Itália, a Espanha e em Portugal) onde perdurava a censura e onde existia o controlo de notícias desagregadoras
da ordem social. Todo este pressuposto ditatorial, onde Portugal em
25 de abril de 1974 foi o último país a libertar-se do regime político
cessante, se alterou.
A dinâmica e o desenvolvimento económico e social originário
no período da guerra fria, com especial incidência nos anos 70 e 80
do século XX, alocou uma nova mentalidade e uma nova perspetiva
da opinião das comunidades acerca da corrupção, que até então era
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entendida como um problema interno dos Estados. A abertura de
fronteiras e a expansão da economia para o patamar internacional,
conjugado com uma sociedade de consumo, edificou um certo padrão
de vida e de estatuto social para uma dimensão caracterizadora de
um grupo de pessoas que apresentavam rendimentos financeiros e
económicos acima do padrão normal.
Foi então a partir dos anos 90 que a prática de corrupção teve
um aumento exponencial cuja essência “enquanto crime [se tornou]
também um fenómeno social” (Sousa, 2011, p. 19). De igual forma,
surge a perceção social acerca do fenómeno em Portugal alistada
com a revelação de uma “ausência de sentido ético nos comportamentos de muitos daqueles que têm responsabilidade da liderança
nas diversas áreas da sociedade (…). Gera-se, então, uma descrença,
e distanciamento, do cidadão comum em relação ao funcionamento
do sistema político e económico, que é preocupante e afeta a própria
consistência do regime democrático” (Cabral, 2007, p. 186). A desigualdade da vivência social e do padrão de vida associado são indicadores para a abdicação individual da receita legal, levando a que se
acolham estratégias de proveito e receitas extraordinárias, muitas das
vezes coligadas à ilegitimidade e aos atos desviantes.
Conceptualmente, importa que façamos uma delimitação e
uma incursão nas distinções de definição do conceito. Quer pela instrumentalidade criminal que lhe é implícita3, quer pelo dano social
associado, o crime por si só é complexo, como veremos mais adiante
aquando da tipificação do comportamento das partes na violação do
bem jurídico em causa - distinção entre corrupção passiva e corrupção ativa.
3

Referimo-nos p.e. à criminalidade organizada quando se colocam os interesses privados à frente
dos interesses públicos. Tal como define Hassemer & Conde (2001) este crime “não é apenas uma
organização bem-feita, não é somente uma organização internacional, mas é, em última análise, a
corrupção do legislador, da Magistratura, do Ministério Público, da Polícia (…). É uma criminalidade
difusa que se caracteriza pela ausência de vítimas individuais, pela pouca visibilidade dos danos
causados bem como por um novo modus operandi (…). Ainda mais preocupante, para muitos, é fruto
de uma escolha individual e integra culturas” (p. 29).
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De entre vastas definições do conceito de «corrupção»4, numa
tentativa de definição do conceito de corrupção arrogamos da aceção
de Sousa (2011) ao defini-lo como:
o abuso de funções por parte de eleitos, funcionários públicos ou
agentes privados, mediante promessa ou aceitação de vantagem patrimonial ou não patrimonial indevida, para si ou para terceiros,
para a prática de qualquer ato ou omissão contrários aos deveres,
princípios e expectativas que regem o exercício do cargo que ocupam, com o objetivo de transferir rendimentos e bens de natureza
decisória, pública ou privada, para um determinado indivíduo ou
grupos de indivíduos ligados por quaisquer laços de interesse comum (p. 17).

Ora, a vantagem patrimonial a que se refere o Autor, particularmente relacionado com o domínio das relações humanas, pressupõe a existência de um suborno, o qual se define como um ato de
oferecimento de algo no âmbito de um negócio, com o fim único de
obter uma vantagem em detrimento de terceiros saírem prejudicados.
Genericamente, poderemos definir o conceito como o benefício próprio, privado, que tem origem num abuso do poder, quer
estejamos em ambiente público ou em ambiente privado.
E é no sector público que em 1987, Costa definiu a corrupção
como “uma manipulação do aparelho de Estado pelo funcionário que,
assim viola a autonomia intencional do último, ou seja, em sentido
material, infringe as exigências de legalidade, objetividade e independência que, num Estado de Direito, sempre têm de presidir ao
desempenho das funções públicas” (p. 661).
4

Vide Maia, António João (2015). “A Corrupção em Portugal: Abordagens distintas de um mesmo
objeto”, in Media & Jornalismo, n.º 26, Vol. 14, n.º 1, Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
Ou Costa, António Manuel de Almeida (1987). “Sobre o Crime de Corrupção - Breve Retrospectiva
Histórica. Corrupção e Concussão. Autonomia “típica” das Corrupções “Activa” e “Passiva”. Análise
Dogmática destes dois delitos”, Coimbra.
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3. O CRIME DE CORRUPÇÃO EM PORTUGAL

No concertante ao crime de corrupção torna-se necessário
congraçar uma estratégia de prevenção e de controlo de atividades
relacionadas com o crime em si onde a movimentação de capitais
entre contas bancárias em diversas entidades estrangeiras está mais
facilitada com a comunicação informática e a inexistência de barreiras físicas. A propósito deste esforço os Estados-membros viram-se
obrigados a adotar na legislação nacional as imposições comunitárias
e internacionais.

3.1. Dos mecanismos internacionais

A corrupção é identificada pela União Europeia como um mecanismo que está na base do produto de elevados prejuízos na economia e na sociedade respetiva, enfraquecendo o seu desenvolvimento
económico e consequentemente a sua posição global.
No âmbito da política comunitária diversos mecanismos globais na luta contra a corrupção foram adotados por Portugal, dos
quais destacamos: i) a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 31 de outubro de 2003, subscrita a 11 de dezembro de
2003, vigorou a 14 de dezembro de 2005, aprovada pela Resolução
da Assembleia da República n.º 47/2007 e ratificada pelo Decreto
do Presidente da República n.º 97/2007, ambos de 21 de setembro,
entrando em vigor em 28 de outubro de 2007; ii) a Convenção
Relativa à Luta Contra a Corrupção em que estejam implicados Funcionários das Comunidades Europeias ou dos Estados-Membros da
União Europeia, de 26 de maio de 1997, aprovada pela Resolução
da Assembleia da República n.º 72/2001 e ratificada pelo Decreto
do Presidente da República n.º 58/2001, ambos de 15 de novembro;
iii) a Convenção da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE) contra a corrupção de agentes públicos
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estrangeiros nas transações comerciais internacionais5, de 17 de dezembro de 1997, aprovada pela Resolução da Assembleia da República
n.º 32/2000 e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º
19/2000, ambos de 31 de março, e transposta para o direito interno
pela Lei n.º 13/2001, de 4 de junho; iv) e a Convenção Penal Contra
a Corrupção, instrumento adotado pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa, de 27 de janeiro de 1999, aprovada pela Resolução
da Assembleia da República, n.º 68/2001 e ratificada pelo Decreto do
Presidente da República n.º 56/2001, ambos de 26 de outubro.
Todas as diferentes organizações internacionais têm como fim
último da sua atuação a prevenção e o combate à corrupção daí que
tenham sido adotados diversos instrumentos jurídicos internacionais,
cujos Estados membros foram obrigados a adotar na sua legislação
nacional através de normas jurídicas de prevenção e punição de comportamentos qualificados como corrupção.
A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003
foi o instrumento normativo internacional que marcou a quimera de
como a comunidade internacional encarava o problema. Em Portugal,
teve uma grande influência nos crimes de corrupção passiva e corrupção ativa de funcionários públicos nacionais, de estrangeiros, de juízes,
de branqueamento de capitais, peculato e contra a realização de justiça.
Delineados os mecanismos internacionais inerentes ao crime
de corrupção, importa agora perceber, concretamente, como é tratado em Portugal.
3.2. A tipificação do crime de corrupção no ordenamento
jurídico português

À luz do ordenamento jurídico criminal, a corrupção não pode
ser apenas observada como um ato típico, ilícito e culposo, daí que

5

Revogada pela Lei 20/2008, de 21 de abril, respeitante à Responsabilidade Penal por Crimes de
Corrupção no Comércio Internacional e na Atividade Privada, em cumprimento à Decisão Quadro
n.º 2003/568/JAI, do Conselho, de 22 de julho.
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seja primordial defini-la como um conjunto de práticas ilícitas, típicas e culposas, correspondentes a uma série de crimes previstos no
Código Penal Português e na demais legislação avulsa.
A história diz-nos que este ato social associado a uma traição
em troca de algo remonta às origens em que as sociedades se começaram a organizar. Legislativamente, em Portugal, a penalização do
crime de corrupção data das Ordenações Filipinas6 que prevaleceu
desde 1603 até à atualidade, influência do Direito Canónico e, fundamentalmente, do Direito Romano, onde era prevista “a proibição
geral, dirigida a todos os funcionários, de aceitarem, para si, seus filhos ou
pessoas debaixo do seu poder ou governança quaisquer peitas e serviços,
independentemente de quem os oferecer” (Costa A. M., 1987, p. 14).
Esta presciência e penalização foi igualmente transposta em todos os
Códigos Penais, desde o primeiro de 10 de dezembro de 1982, que
previa no artigo 318.º sob a epígrafe “peita, suborno e corrupção”7.
No âmbito do atual Código Penal estão previstos no Título V
(Dos crimes contra o Estado), os crimes que prejudicam a atividade
das instituições e dos mercados, cujo meio análogo é a obtenção de
vantagem indevida, onde se insere o crime de corrupção e também
um conjunto de crimes conexos.
Deste modo, no Capítulo IV (Dos crimes cometidos no exercício de funções públicas), os artigos 372.º a 374.º-B, preveem e
punem os crimes de corrupção (passiva e ativa) e o recebimento
indevido de vantagem, tal como as condições de agravamento ou
atenuação das penas respetivas. Igualmente, são previstos os seguintes crimes conexos: peculato (artigo 375.º), peculato de uso (artigo
376.º), participação económica em negócio (artigo 377.º), concus6

Também conhecido por Código Filipino, data da regência de Filipe II de Espanha (Filipe I de Portugal), é uma compilação jurídica resultante da reforma do código manuelino. No término da União
Ibéria (1580-1640) este código Filipino teve vigência em Portugal na regência de D. João IV.

7

“Todo o empregado público, que cometer o crime de peita, suborno e corrupção, recebendo dádiva, ou
presente - por si, ou por pessoa interposta com sua autorização, para fazer um ato das suas funções
- se este ato for injusto e for executado, será punido com a pena de prisão maior temporária, e multa
correspondente a um ano - se este ato porém não for executado, será condenado em suspensão de um
a três anos e na mesma multa” (artigo 318.º do Código Penal de 1982).
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são (artigo 379.º), abuso de poder (artigo 382.º), tráfico de influências (artigo 335.º) e de administração danosa no setor público ou
cooperativo (artigo 235.º).
Para além dos crimes supramencionados existe ainda um catálogo de crimes previsto na Lei n.º 34/87, de 16 de julho, referente
ao regime dos Crimes de Responsabilidade dos Titulares dos Cargos
Políticos8; na Lei n.º 15/2001, de 5 de junho, que aprova o regime
geral das infrações tributárias9; na Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto,
correspondente a um novo regime de responsabilidade penal por
comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade desportiva10; o
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que aprova o Código dos
Contratos Públicos11; a Lei n.º 15/2001, de 5 de junho que aprova
o regime geral das infrações tributárias12; a Lei n.º 50/2007, de 31
de agosto, referente ao regime de responsabilidade penal por comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção
da competição e do seu resultado na atividade desportiva13; o Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que aprova o Código dos
Contratos Públicos; e a Lei n.º 20/2008, de 21 de abril, relativo ao
Regime da Responsabilidade Penal por Crimes de Corrupção no Comércio Internacional e na Atividade Privada14.
8

Em especial os crimes de recebimento indevido de vantagem (artigo 16.º), de corrupção ativa e
passiva (artigos 17.º e 18.º), de peculato (artigos 20.º a 22.º), de participação económica em negócio
(artigo 23.º) e de abuso de poder (artigo 26.º).

9

Alude a corrupção como uma circunstância agravante nos crimes aduaneiros (al. d) do artigo 97.º), nos
crimes fiscais (alíneas c) e d) do artigo 104.º) e nos crimes contra a segurança social (artigo 106.º, n.º 3).

10 Em especial a corrupção passiva e ativa (artigos 8.º e 9.º), o tráfico de influências (artigo 10.º) e a
associação criminosa (artigo 11.º).
11 Que institui a matéria aplicável à contratação pública, restringe a impossibilidade de serem candidatos, concorrentes ou integrar qualquer agrupamento, as entidades condenadas por sentença
transitada em julgado pelo crime de corrupção (artigo 55.º).
12 Que expõe a corrupção como uma circunstância agravante nas criminalidades aduaneira (al. d) do
artigo 97.º), fiscal (als. c) e d) do artigo 104.º) e contra a segurança social (artigo 106.º, n.º 3).
13 Em especial a corrupção passiva e ativa (artigos 8.º e 9.º), o tráfico de influências (artigo 10.º) e a
associação criminosa (artigo 11.º).
14 Em especial a corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional (artigo 7.º) e a corrupção ativa
e passiva no setor privado (artigos 8.º e 9.º).
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As implicações legislativas de combate à corrupção suportaram
na publicação da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro que veio constituir o Conselho de Prevenção da Corrupção, uma entidade administrativa independente, cujo objetivo é medrar a sua atividade em
todo o território nacional, no domínio da prevenção da corrupção
e infrações conexas, sendo este conselho incumbido, especialmente,
de recolher e tratar toda a informação referente ao domínio citado
anteriormente.
3.3. Da corrupção passiva, ativa, recebimento indevido de
vantagem

A questão axiológica e dogmática do crime de corrupção foi
alvo de discussão na doutrina e na jurisprudência portuguesa desde
muito cedo. Questão esta que foi garantida a independência e autonomia típica nos textos jurídicos (Gaspar, 1998), ao se descreverem
as atividades típicas de processos distintos, do corruptor e do corrupto, construindo-se assim o crime de corrupção passiva e o crime
de corrupção ativa como, de forma breve, mostraremos de seguida.
Imbuído do espírito da doutrina italiana, o defensor Manuel
Gonçalves Cavaleiro de Ferreira15, um respeitado Penalista Português
(Mendes, 2019) estabelecia que o crime de corrupção era integrado
pelas partes do corruptor e do corrupto, ou seja, a corrupção ativa16
e a corrupção passiva faziam parte do mesmo tipo legal de crime. Um
suborno não aceite pelo funcionário jamais poderia ser, tal como no
atual artigo 374.º do Código Penal, considerado na forma consumada
e, igualmente punido na forma tentada. O corruptor era considerado

15 Acerca do Autor vide (Ferreira M. C., 2010)

16 Nas Ordenações Filipinas, já abordado por nós anteriormente, já se antecipava a preocupação daquilo que mais tarde se viria a denominar no ordenamento jurídico de «corrupção ativa». Pretendia-se punir a atividade do funcionário público e do particular que direta ou indiretamente consumasse o recebimento de uma doação, a qual maculava o comportamento deste(s). Deste modo, num
espírito preventivo do Direito Penal, eram instituídas certas inibições para com o recetor, onde a
desistência era uma atenuante prevista só para quem corrompia e não para o funcionário.
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um mero objeto ou meio do caminho do crime orientado pelo funcionário público, ou seja, uma vítima e autor do processo, havendo
unicamente punição para este (Garcia & Rio, 2018).
Opostamente a esta doutrina surge a doutrina que veio estabelecer a independência e a autonomia dos crimes de corrupção ativa e
corrupção passiva (Costa A. M., 1987). O facto de um funcionário
solicitar a um terceiro particular a entrega do pretendido, era considerado a consumação do crime de corrupção passiva e, inversamente,
uma oferenda, mesmo que não aceite pelo funcionário, era considerado como um comportamento tipificado no crime de corrupção ativa,
mesmo que frustrada a consumação e o resultado17.
De salientar que o crime de corrupção passiva consuma-se,
em todo o caso, com a obtenção do conhecimento, da comunicação
pelo interlocutor da manifesta aceitação e vontade de recebimento
da vantagem pelo funcionário relativamente à oferta, ou promessa de
oferta, autonomamente da efetividade da consumação do recebimento de qualquer vantagem; e o crime de corrupção ativa consuma-se
com o conhecimento do funcionário destinatário da manifestação de
vontade de oferta/promessa da vantagem, que o mesmo aceda ou não
à pretensão do corruptor18. Não são crimes de participação necessária por são ser essencial a interposição cumulativa do funcionário
corrupto e do terceiro corruptor.
Em termos gerais e à luz da legislação portuguesa, originalmente o crime de corrupção encontrava-se previsto nos artigos 420.º
a 423.º do Código Penal19. Com a Reforma Penal dada pelo Decreto-Lei n.º 48/1995, de 15 de março, surge um avanço legislativo na
matéria e a estrutura aproximou-se daquela que é a atual. Atribuiu-se
a autonomização entre os crimes de corrupção passiva e ativa e con17 Acerca deste assunto vide (Costa A. M., 2001).
18 Acerca deste assunto vide e.g. o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 2011 (Acórdão do TRL
504/04.6 JFLSB.L1-5, 2011).
19 Artigo 420.º, corrupção passiva para ato ilícito; artigo 421.º, corrupção passiva em causa criminal;
artigo 422.º, Corrupção passiva para o ato lícito, e artigo 423.º, corrupção ativa.
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sagrava-se uma punição mais dura para o crime de corrupção passiva,
por se atender que àqueles (funcionário) se espera e obriga a um
comportamento mais retilíneo e transparente.
Na senda desta autonomia dos crimes de corrupção ativa e
passiva far-se-á de seguida a distinção entre o crime de corrupção
e o crime de recebimento indevido de vantagem, previsto no artigo
372.º do Código Penal, introduzido pela Lei n.º 32/2010, de 02 de
setembro (25.ª alteração ao Código Penal).
Estabelece o n.º 1 do artigo 372.º do Código Penal que o agente, neste caso o autor do crime é o funcionário, “atua no exercício das
suas funções ou por causa delas”, mesmo que tal ocorra em efeitos da
comparticipação criminosa, prevista no artigo 28.º do Código Penal,
o qual solicita para si ou para terceiros uma vantagem patrimonial
que não lhe é devida.
Já o n.º 2 do mesmo artigo o autor do crime já é o particular que
“por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer a funcionário, ou a terceiro por indicação ou
conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que
não lhe seja devida, no exercício das suas funções ou por causa delas”.
Assim, sumariamente e sem grandes pormenores, no n.º 1 estamos perante um comportamento correspondente com o crime de
corrupção passiva e no n.º 2 com o crime de corrupção passiva.
O aspeto mais relevante que diferencia e distancia os crimes de
corrupção e de recebimento indevido de vantagem é que a tipificação
deste último, previsto no artigo 372.º do Código Penal, apenas se
verifica quando existiram as duas condutas do crime de corrupção
ativa e passiva, ou seja, existe a complementaridade entre ambas as
condutas dos sujeitos - do funcionário e do particular, ao invés do
que sucede nos crimes de corrupção que são autónomos e distintos.
Deixou de ser necessário o nexo de causalidade do recebimento de
vantagem com o ato ou a omissão por parte do funcionário, abandonando-se o clássico modelo de punição.
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4. A PRÁTICA DA CORRUPÇÃO EM PORTUGAL. DADOS
ESTATÍSTICOS

Diversas instituições têm-se dedicado ao assunto da corrupção
para que sejam divulgados dados oficiais dos índices de corrupção
existentes em cada país. Face a diversas publicações anuais denota-se,
cada vez mais, um esforço dos Estados em tornar claro que combatem a corrupção interna e externa, que é um fenómeno cultural, cujas
disposições típicas são comuns à generalidade dos Estados20.

4.1. Dados estatísticos da Transparency International

A dimensão do crime de corrupção é mundial, sendo que a
par de todas as convenções estrangeiras distinguimos a Transparency
International21, sediada em Berlim, na Alemanha, que é uma Organização Não Governamental criada em 1995 e que visa observar e
entender os índices de perceção de corrupção no setor público baseados em indicadores económicos que existem em cada um dos países
aderentes, do qual Portugal faz parte.
O Índice de Perceção de Corrupção de 2019 (ver figura seguinte) revela que mais de dois terços dos países, juntamente com muitas
das economias mais avançadas do mundo, estagnaram ou mostram
sinais de retrocesso nos seus esforços anticorrupção. As posições de
topo, com indicadores de menores índices de corrupção é ocupado
pelos países com maiores níveis de desenvolvimento económico, social e cultural, ao invés de países mais frágeis como são os casos das
regiões africanas, asiáticas e sul americanas.
20 Acerca deste assunto vide Rose-Ackerman (2012) que distingue a grande corrupção relacionada
com os órgãos estatais aos quais estão ligadas empresas multinacionais e indivíduos com grande
posição social, da corrupção endémica ou pequena corrupção, associada à discricionariedade de
vários serviços do Estado (concessão de licenças, fiscalização de obras e pequenas empresas, entre
outros, onde é mais frequente a existência de gratificações.
21 Vide www.transparency.org
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Segundo a classificação de 2019, Portugal é 30.º país menos
corrupto de um total de 180 países, ao invés do Brasil que detém o
106.º lugar.
Figura 1 - Níveis de perceção de corrupção no setor público (2019)

Fonte: Corruption Perception Index 2019 (Transparency International, 2020)
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4.2. Dados Estatísticos do Ministério da Justiça

A par de todas as situações não denunciadas às entidades competentes que acreditamos que existem, denominadas por cifras negras,
principalmente daqueles que aliciados ao suborno não efetuam qualquer denúncia (Santos, Marques, Pedroso, & Ferreira, 1996) ou nos
casos em que nenhum dos intervenientes no crime de corrupção (o
passivo e o ativo) dificilmente se autodenunciam, trazemos à colação
os últimos números conhecidos e cinzelados pela Justiça Portuguesa
reportados à década de 2007 a 2016.
No período mencionado, o número de crimes de corrupção
registados sofreu uma diminuição acentuada de 43,4%.

Figura 2 - Crimes de corrupção registados pelas autoridades policiais (2007 a 2016)

Fonte: Estatísticas sobre corrupção (Direção-Geral da Política de Justiça, 2017, p. 1)

A Polícia Judiciária22 (PJ) como força de segurança com a competência reservada em matéria de investigação do crime de corrup-

22 A Polícia Judiciária, criada em 1945, é um organismo de polícia criminal e um serviço de segurança
constituído por pessoal especializado na prevenção e na investigação da criminalidade, organizado
na dependência do Ministro da Justiça e fiscalizado pelo Ministério Público. Tem vastas atribuições
policiais, em alguns casos exclusivas, nos domínios da prevenção especial da criminalidade, da investigação criminal e da coadjuvação das autoridades judiciárias, cabendo-lhe, cumulativamente,
importantes funções de cooperação e colaboração com as demais forças e serviços de segurança,
decorrentes da sua integração no sistema de segurança interna (Pereira, 1990).
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ção23 registou um decréscimo de entrada dos processos de corrução
de 3,1%, ao passo que se registou uma diminuição mais acentuada de
14,1% dos processos de saída. Mesmo assim, no período em análise,
verificou-se um aumento de cerca de 59,2% no número de processos
que entraram, tendo sido concluídos mais 23,5% e que mais 62,3%
ficaram pendentes.
Figura 3- Movimento de processos de corrupção na Polícia Judiciária (2007 a 2016)

Fonte: Estatísticas sobre corrupção (Direção-Geral da Política de Justiça, 2017, p. 2)

Por outro lado, o número de processos de corrupção na fase de
julgamento findos nos tribunais ordinários de julgamento (tribunais
judiciais de 1.ª instância24) registou um decréscimo do 39%.
23 De acordo com o plasmado no artigo 7.º., n.º 2, al. j), da Lei n.º 49/2008, de 27 de agosto. Acerca da
descrição das forças de segurança em Portugal vide capítulo seguinte.
24 A jurisdição dos Tribunais Judiciais em Portugal integra três instâncias. O Supremo Tribunal de Justiça é Tribunal de 3ª e última instância ordinária dos Tribunais Judiciais, cujas decisões em matéria
de Direito são definitivas. Deste, apenas é possível recorrer para o Tribunal. Os Tribunais de 2.ª
instância são os Tribunais da Relação, que julga os recursos dos Tribunais da 1.ª instância, e cujas
decisões são definitivas em matéria de facto e, em determinadas exceções, em matéria de Direito,
quando não há a admissibilidade de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Os Tribunais de 1ª
instância efetuam o julgamento das causas.
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Figura 4 - Processos de corrupção na fase de julgamento findos nos tribunais judiciais de 1.ª instância
(2007 a 2016)

Fonte: Estatísticas sobre corrupção (Direção-Geral da Política de Justiça, 2017, p. 2)

5. DAS MEDIDAS DE COMBATE À CORRUPÇÃO NA LEGISLAÇÃO
PORTUGUESA

O gradual desafio e o volume de frentes jurídicas motivam uma
enorme pressão sobre os magistrados dos MP, que de forma evolutiva
e organizacional se vê obrigado a delegar competências noutras entidades como os OPC’s. Este propósito busca a competência e a célere
resolução estrutural de casos complexos, como a corrupção.

5.1. Do Ministério Público

A origem do MP muitas vezes é procurada quer no direito romano quer no direito grego, contudo, em nenhum desses se encontra
uma caracterização inequívoca do mesmo. No entanto, existem algumas semelhanças, principalmente no modelo romano, que detinha na
sua estrutura cinco instituições: os censores e os defensores das cidades,
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os irenarcas, os presidentes das questões e os procuradores dos césares, com
funções muito semelhantes àquelas que atualmente algumas das instituições com responsabilidades na área da segurança e justiça desempenham. Vejamos, os censores e os defensores das cidades comparam-se
à parte promotora, hoje em dia desempenhada pelos Procuradores
do MP, os irenarcas que podem muito bem ter sido os primórdios da
atual Polícia Judiciária, os presidentes das questões que na época tinham
um papel que hoje se mescla com o do MP em sede de inquérito e
finalmente os procuradores dos césares, que tal como hoje o MP defende
os interesses do Estado, na altura esses defendiam os interesses dos
seus soberanos (Dias, Fernando, & Lima, 2007).
Em Portugal, a origem do MP, é uma matéria ainda pouco estudada e discutida, contudo, existe unanimidade em certos estudos
desta área, que defendem que a inspiração para criar o MP advêm
do modelo francês que permitiu a vários países operarem reformulações nas suas estruturas. O modelo francês já existia devidamente
solidificado desde o século XV, e surge com a necessidade de colocar
advogados e procuradores junto dos tribunais que representavam e
defendiam os interesses da coroa (Dias, Fernando, & Lima, 2007).
A organização MP devidamente estável e permanente surge em
Portugal durante o século XIV, e só mais tarde, durante o século XIX,
precisamente no ano de 1832, através do Decreto nº 24, de 16 de
maio, assinado pelo então Ministro e Secretário de Estado da Repartição dos Negócios da Justiça, Mouzinho da Silveira. Não obstante
o facto de que durante a monarquia tenham existido referências a
procuradores e advogados do rei, estes não desempenhavam a função
de forma permanente, eram nomeados de acordo com os casos que
se pretendiam tratar (Rodrigues, 1999).
No que respeita à hierarquia dos magistrados, a estrutura atual
do MP ainda tem muitas semelhanças à estrutura inicial criada no
século XIX, onde a CRP de 1976 pretendeu “assegurar a todos os
agentes ministeriais as condições necessárias para o exercício livre
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das importantes funções a eles atribuídas” (Maia R. d., 2009, p. 33).
No aspeto funcional, no artigo 219.º, atribui ao MP a função de
Representar o Estado, defender os interesses que a lei determinar,
participar na execução da política criminal definida pelos órgãos de
soberania, exercer a ação penal orientada pela observação do princípio da legalidade e defender a legalidade democrática.
Em traços gerais, a estrutura do MP é composta por um Procurador-Geral da República, responsável máximo da organização, pelo
Vice-Procurador Geral da República, os procuradores gerais adjuntos
e os procuradores da República. São ainda magistrados do MP, os
procuradores europeus delegados e o representante de Portugal na
Agency of The European Union (EUROJUST) e respetivo adjunto e assistente. São também partes integrantes do MP a Procuradoria-Geral
da República, as Procuradorias Gerais Regionais, as Procuradorias da
República de Comarca e as Procuradorias da República Administrativas e Fiscais (Ministério Público, 2020).
Figura 5 - Estrutura do Ministério Público25

Fonte: www.ministeriopublico.pt. Estatuto do Ministério Público
25 Para mais desenvolvimentos consultar a Lei n.º 60/98, de 27 de agosto, que veio alterar o Estatuto
do Ministério Público, cuja preocupação foi a redefinição as competências da pluralidade de magistrados e a criação de órgãos direcionados para a resolução concreta de problemas atendendo ao
poliformismo do serviço.
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As funções do MP poder-se-ão agrupar em quatro áreas: “representar o Estado, nomeadamente nos tribunais, nas causas em ele
seja parte, funcionando como uma espécie de Advogado do Estado;
exercer a ação penal (…); defender a legalidade democrática, intervindo, entre outras coisas, no contencioso administrativo e fiscal e na
fiscalização da constitucionalidade; defender os interesses de determinadas pessoas mais carenciadas de proteção, designadamente, verificados certos requisitos, os menores, os ausentes, os trabalhadores,
etc” (Canotilho & Moreira, 1993).
No Processual Penal português, o MP é uma autoridade judiciária, a par do juiz e do juiz de instrução cada um na sua respetiva
competência e aos atos processuais respetivos (al. b) do artigo 1.º
do Código de Processo Penal), onde lhe compete dirigir a fase de
inquérito e a ação penal no âmbito do processo (artigo 219.º, n.º 1
da CRP), devendo ser assistida pelos órgãos de polícia criminal (n.º
1 do artigo 263.º do CPP).
No resguardo do princípio da legalidade incube-lhe a talha de
“no processo penal, colaborar com o tribunal na descoberta da verdade e na realização do direito, obedecendo em todas as intervenções
processuais a critérios de estrita objetividade” (n.º 1 do artigo 53.º
do CPP).
Segundo o princípio da oficialidade do processo, “a iniciativa e
a prossecução processuais pertencem ao Estado” (Marques da Silva,
2010, p. 67), onde o MP, no âmbito do processo penal, é o titular da
ação penal com atribuições especiais26, sendo que tem o ónus da responsabilidade de promover o processo penal nos crimes de natureza
pública e, logo que os titulares do direito de queixa o exerçam, inicia
o processo nos crimes em que o procedimento dependa de queixa ou
de acusação particular (artigos 48.º a 50.º do CPP).
26 Compete-lhe “receber as denúncias, as queixas e as participações”; “deduzir acusação e sustentá-la”;
“interpor recursos”; e “promover a execução das penas e das medidas de segurança” (alíneas a), c),
d) e e) respetivamente, do n.º 2 do artigo 53.º do CPP).
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5.2. As Autoridades de Polícia Criminal e os Órgãos de Polícia
Criminal. Breve caracterização e atuação no Processo Penal

As autoridades de polícia criminal (APC) são todos “os diretores, os oficiais, inspetores e subinspetores de polícia e todos os
funcionários policiais a quem as leis respetivas reconhecerem aquela
qualificação” (alínea d) do artigo 1.º do CPP) que, no âmbito das
respetivas leis orgânicas adquirem a inerência funcional qualificada
como autoridades de polícia, reservada pela lei (Marques da Silva,
2010).
A par de vastas competências de aplicação de medidas de polícia consignadas na constituição e na lei e de atribuições no âmbito
da Lei de Segurança Interna detém um conjunto de atribuições que,
ao abrigo do CPP, intervêm na esfera jurídica dos cidadãos e que têm
efeitos práticos no âmbito do processo penal27, como a emissão de
mandados de comparência na fase de inquérito, dirigida pelo MP.
Os OPC’s encontram-se inseridos no grupo de forças policiais
às quais, a Constituição e a lei asseguram a tarefa de prevenção criminal pelo que, só a estas forças compete essa mesma tarefa. Amparado
na noção e nas funções de polícia dos preceitos constitucionais do n.º
4 do artigo 272.º que lhe incumbe a função de prevenção criminal e
da prática de atos com relevância penal, o conceito encontra-se formalmente definido no artigo 1.º do CPP como “todas as entidades e
agentes policiais a quem caiba levar a cabo quaisquer atos ordenados
por uma autoridade judiciária ou determinados por este Código”.
A lei confere aos OPC’s a função de colaboração com as autoridades judiciárias na repressão da criminalidade, cuja atividade é

27 Na esteira do processo penal as APC podem tomar as medidas necessárias à manutenção da ordem
nos atos processuais (artigo 85.º ), receber o compromisso de intérpretes e de peritos (artigo 91.º),
nomear os intérpretes (artigo 92.º), mediante despacho podem efetuar a comunicação de atos processuais (artigo 111.); obter dados de localização celular (artigo 252.º), requerer a prática de atos da
competência do juiz de instrução, (artigo 268.º) e, por sua iniciativa, emitir mandados de detenção
fora de flagrante delito, desde que reúnam cumulativamente os pressupostos materiais do artigo
257.º, com a obediência dos pressupostos formais do artigo 258.º.
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praticada de forma dependente e como o auxílio dessas. Estruturalmente e organizacionalmente concorrem quase na totalidade com o
área das forças de segurança e são “as entidades ou agentes policiais”
que ou praticam um ato processual penal ou que atuam sob a direção
funcional de uma autoridade judiciária, coadjuvando-as no processo
(Damião da Cunha, 1993). Sendo que as forças de segurança detêm as competências repartidas, em função dos seus estatutos e leis
orgânicas, com despachos de delegação genéricos e outras normas
relativas à investigação criminal. Nesta senda estabelece Marques da
Silva (2010) que:

(…) não devemos considerar os órgãos de polícia criminal como
sujeitos processuais, antes como meros participantes processuais.
Ainda quando os órgãos de polícia criminal praticam atos com relevância processual no exercício de uma competência própria e não
meramente delegada, nomeadamente no âmbito das chamadas medidas cautelares e de polícia (artigo 248 e ss), esses atos não devem
qualificar-se como processuais. Precisamente porque esses atos são
praticados fora do processo, sem a direção das entidades competentes para o inquérito ou a instrução, não são atos processuais, não
fazendo, por isso, parte do processo sem que, aceites ou confirmados pelas entidades judiciárias competentes, nele sejam integrados.
(p. 279)

A função dos OPC’s obtém-se dos preceitos processuais dos artigos 55.º e 56.º que têm a suas competências genéricas e especificas
nos artigos 55.º e 241º a 261.º, respetivamente.
5.3. Relação funcional entre o Ministério Público e os Órgãos de
Polícia Criminal. Diligências delegáveis

De acordo com o n.º 1 do artigo 272.º da Lei Fundamental, a
prossecução da segurança interna constitui um objetivo constitucional atribuído à Polícia (“… garantir a segurança interna e os direitos
545

UMA PERSPECTIVA DO PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS
FORÇAS DE SEGURANÇA EM PORTUGAL NO COMBATE À CORRUPÇÃO

dos cidadãos”) na sua tripla vertente: polícia administrativa stricto
senso, polícia de ordem, tranquilidade e segurança públicas e polícia
judiciária, cujo fim é a defesa da legalidade democrática e a garantia
da segurança interna e dos direitos dos cidadãos.
Ao abrigo das normas processuais penais as autoridades judiciárias estão num patamar superior às APC’s28, dispondo o tribunal de uma larga vantagem sobre as polícias, podendo mesmo
este controlar a atuação delas e superar os conflitos a favor do seu
entendimento das coisas (Dias & Andrade, 1997). Os OPC’s e as
APC’s têm a competência processual de coadjuvação das Autoridades
Judiciárias (artigo 55.º do CPP) e “atuam no processo, sob a direção
das autoridades judiciárias e na sua dependência funcional” (artigo
56.º do CPP) dentro daquilo que são as suas competências, estando
“exclusivamente sob a responsabilidade das autoridades judiciárias,
sem qualquer interferência de outros poderes” (Damião da Cunha,
1993, pp. 103-104).
O MP deve auxiliar-se dos OPC’s em matéria de investigação
criminal, numa perspetiva de coadjuvação do tribunal na descoberta
da verdade e realização do direito. Neste sentido, existem diligências
que a autoridade judiciária pode delegar nas forças de segurança,
mediante determinados pressupostos.
A delegação de competências é o ato pela qual um órgão administrativo, devidamente habilitado e autorizado por lei, permite que
determinada diligência seja realizada por terceiros, desde que tenham
competência para tal. Situação que no caso em apreço pode parecer
estranha, uma vez que as autoridades judiciárias a par das forças de
segurança são competentes para realizar tarefas no âmbito da investigação criminal. Em boa verdade, a delegação de competências num
OPC específico não é de livre arbítrio do MP, pois há uma lei que
regula todos estes aspetos – a Lei de Organização de Investigação
28 Cabe ao juiz a direção da audiência, ao juiz de instrução a direção da fase de instrução e cabe ao
Ministério Público o domínio da fase de inquérito.
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Criminal29 (LOIC), em consonância com o Princípio da Legalidade
e a objetividade da Autoridade Judiciária.
Segundo o artigo 3.º, n.º 1 da LOIC, consideram-se OPC’s de
competência genérica a PJ, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e
a Polícia de Segurança Pública (PSP), e de competência especializada
o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).
A par das competências específicas referidas nas respetivas leis
orgânicas30, o artigo 6.º da LOIC estipula que a competência da GNR
e da PSP é residual, cabendo-lhes os crimes que não estejam reservados a outra polícia. Por outro lado, no respeitante à PJ, a própria
lei orgânica31, realça as suas competências definidas na LOIC32, em
função do tipo de crime.
Na perspetiva de delegação genérica de competências de investigação do MP perante o crime de corrupção, pela alínea j), do artigo
2.º da LOIC é uma competência exclusiva da PJ.
Sob um ponto de vista de especialização e racionalização e maximização na afetação de recurso, nos termos do artigo 5.º, n.º 2 da
LOIC, sempre que no desenrolar de uma investigação um OPC vier
a ter conhecimento de factos que integrem um ilícito da competência
reservada de um outro diverso daquele que investiga, é obrigatória a
remessa imediata, no prazo 24 horas a partir do conhecimento, para
o respetivo OPC competente, sempre com conhecimento ao MP, embora lhes caiba a preservação e o acautelar dos meios de prova, informando igualmente o OPC competente para a investigação do crime.
Neste sentido, a relação funcional entre o MP e os OPC’s e a
respetiva prática delegatória de competências encontra-se vinculada
29 Lei n.º 49/2008, de 27 de agosto.
30 Lei nº 63/2007 de 6 de novembro e Lei 53/2007 de 31 de agosto, respetivamente para a GNR e para
a PSP.
31 Cf. Artigo 5.º da Lei n.º 37/2008 de 06 de agosto.
32 No artigo 7º da LOIC, encontramos uma competência exclusiva ou reservada (nº2), uma semi-exclusiva (nº3) e uma concorrencial (nº4 e 5).
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à LOIC, cuja fundamentação dos atos deve estar conforme exige a
própria lei, sob pena de ferir de nulidade os atos conforme explana o
artigo 118.º do CPP.
6. CONCLUSÃO

Os índices de desenvolvimento económicos coletivos e individuais numa sociedade são cada vez mais díspares e desiguais, dando,
deste modo, sentido à abordagem do tema Corrupção.
Ainda que a corrupção seja um fenómeno muito antigo nas
sociedades, o seu debate em Portugal remonta à década de 80. Concluía-se que o lesado não era somente o Estado, mas sim toda a própria comunidade.
Através da análise do Índice de Perceção de Corrupção de
2019, verifica-se que mais de dois terços dos países, incluindo muitas
das economias mais avançadas do mundo, estagnaram ou mostram
sinais de retrocesso nos seus esforços anticorrupção. Apesar disso, e
após a análise dos dados relativos ao número de crimes de corrupção
registados em Portugal entre 2007 e 2016, conclui-se que os mesmos
sofreram uma diminuição acentuada de 43,4%.
Com uma visão funcional, a política global da União Europeia,
através da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, emanou diretrizes e objetivos bem definidos que trouxeram a exigência a
cada Estado membro para a criação de um ou mais órgãos encarregues de prevenir a corrupção. Após a aprovação da Lei n.º 54/2008,
de 4 de setembro, o nosso país fundou o Conselho de Prevenção da
Corrupção.
O fenómeno social compreendido como uma prática social desviante, praticável quer por funcionários públicos, quer por privados,
recebeu consagração Penal no código de 1982 ao descrever as ações
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da corrupção passiva e da ativa. Contudo, as sucessivas alterações
trouxeram à colação todo um conjunto de tipo de ilícitos criminais
onde também se insere a vantagem patrimonial indevida.
O combate a este flagelo é realizado através de uma cooperação estreita entre o MP e as forças de segurança. O MP, enquanto
um elemento estrutural do poder judicial, procura responder com
eficácia e competência ao crime de corrupção, socorrendo-se de práticas delegatórias nos órgãos de investigação criminal, em respeito
à observância da Lei, cujos atos investigatórios nesta matéria são da
exclusividade da PJ.
REFERÊNCIAS

Acórdão do TRL 504/04.6 JFLSB.L1-5. (15 de novembro de 2011).
Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa. Obtido de http://www.
dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9e4a1374e2b85f14802579640038f9cd?OpenDocument.

Almeida, M. C. (2005). A Acção Penal Catapulta da Segurança Interna? Em M. M. Valente, I Colóquio de Segurança Interna. Lisboa,
ISCPSI: Almedina.

Boff, L. (15 de abril de 2012). Corrupção: crime contra a sociedade.
ÉTICA/ECONOMIA/EDUCAÇÃO/POLÍTICA. Obtido em 14 de agosto de 2020, de https://leonardoboff.org/2012/04/14/corrupcao-crime-contra-a-sociedade-2/
Cabral, J. S. (2007). Uma Incursão pela Polícia. Coimbra: Edições
Almedina.

Calduch, R. C. (1999). Métodos y Técnicas de Investigación en Relaciones Internacionales. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
Canotilho, J. J., & Moreira, V. (1993). Constituição da República Portuguesa anotada (3.ª ed.). Coimbra: Cominbra Editora.
549

UMA PERSPECTIVA DO PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS
FORÇAS DE SEGURANÇA EM PORTUGAL NO COMBATE À CORRUPÇÃO

Costa, A. M. (1987). Sobre o Crime de Corrupção - Breve Retrospectiva Histórica. Corrupção e Concussão. Autonomia “típica” das
Corrupções “Activa” e “Passiva”. Análise Dogmática destes dois delitos”. Em Separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito
da Universidade de Coimbra – Estudos in Homenagem ao Prof. Doutor
Eduardo Correia. Coimbra.

Costa, A. M. (1987). Sobre o crime de Corrupção. Coimbra: Livraria
Almedina.
Costa, A. M. (2001). Comentário ao artigo 386.º. Em J. d. Dias, Comentário Conimbricense do Código Penal (Vol. Tomo III, p. 808 e ss).
Coimbra: Coimbra Editora.
Costa, A. M. (2001). Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo
III. Coimbra: Coimbra Editora.

Damião da Cunha, J. M. (1993). O Ministério Público e os Órgãos de
Polícia Criminal no novo Código de Processo Penal. Porto: Universidade
Católica Portuguesa.

Dias, J. d., & Andrade, M. d. (1997). Criminologia – O homem delinquente e sociedade criminógena, (2.ª Reimpressão ed.). Coimbra: Coimbra Editora.
Dias, J. P., Fernando, P., & Lima, T. M. (Março de 2007). O Ministério Público em Portugal: Que papel, que lugar? Centro de Estudos
Sociais.

Direção-Geral da Política de Justiça. (novembro de 2017). Boletim
Estatístico Temático (nr. 54). Obtido em 03 de setembro de 2020, de
Estatísticas Sobre Corrupção (2007-2016): https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/pt-pt/Destaques/20171207_D54_Tematico_Corrupcao_2007-2016.pdf#search=corrup%C3%A7%C3%A3o
Espírito Santo, P. (2010). Introdução à Metodologia das Ciências Sociais
- Génese, Fundamentos e Problemas. Lisboa: Edições Sílabo, LDA.

Ferreira, A. B. (1986). Novo dicionário da língua portuguesa (2.ª ed.).
Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
550

BRUNO MIGUEL FENA TORRES

Ferreira, M. C. (2010). Lições de Direito Penal - Parte Geral. I - A Lei
Penal e a Teoria do Crime no Código Penal de 1982. II - Penas e Medidas
de Segurança (05-2010 ed.). Lisboa: Edições Almedina.

Garcia, M. M., & Rio, J. M. (2018). Código Penal, Parte Geral e Especial com Notas e Comentários (3ª Edição atualizada ed.). Coimbra:
Almedina.
Gaspar, A. H. (11 de janeiro de 2012). Combater a Corrupção: Entre
o Imperativo da Res Publica e a Razão Instrumental. Intervenção na
última sessão do ciclo de conferências O MP e o Combate à Corrupção.
Lisboa: Fundação Gulbenkian.

Gaspar, A. H. (1998). Crimes Cometido no Exercício de Funções
Públicas. Em Jornadas de Direito Criminal, Revisão do Código Penal,
Alterações ao Sistema Sancionatório e Parte Especial, II. Lisboa,: Centro
de Estudos Judiciários.
Guiddens, A. (2000). O Mundo na Era da Globalização. Lisboa: Editorial Presença.
Hassemer, W., & Conde, F. M. (2001). Introduccíon a la Criminologia.
Valência: Editorial Tirant Lo Blanch.

Krippendorff, K. (1980). Content analysis: an introduction to its methodology. Newbury Park,CA: Sage.

Maia, A. (2006). Representações Sociais da Corrupção – Contributo para
o seu Conhecimento. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas.

Maia, R. d. (2009). Em nome da sociedade: o Ministério Público nos
sistemas Constituicionais do Brasil e de Portugal. Lisboa: Instituto de
Ciências Jurídico-Políticas.
Marconi, M. d., & Lakatos, E. M. (2003). Fundamentos de metodologia
científica (5.ª ed.). São Paulo: Atlas.

Marques da Silva, G. (2010). Curso de Processo Penal (6.ª ed., Vol. I).
Lisboa: Verbo.
551

UMA PERSPECTIVA DO PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS
FORÇAS DE SEGURANÇA EM PORTUGAL NO COMBATE À CORRUPÇÃO

Mendes, P. M. (2019). Vida e obra de Manuel Cavaleiro de Ferreira.
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 60, pp. 45-54.
Ministério Público. (01 de setembro de 2020). Obtido de http://
www.ministeriopublico.pt/pagina/o-ministerio-public

Ordenações Filipinas. (s.d.). Livro V, Título 71 (pr., primeira parte).
Obtido em 15 de agosto de 2020, de http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/
filipinas/ordenacoes.htm
Pereira, M. (1990). Politica de segurança interna. Em IDN - Revista
Nação e Defesa (Vols. Ano XV;Nº 54 - Abril/Junho 1990). Lisboa:
Instituto da Defesa Nacional.

Rodrigues, C. (1999). Em nome do povo. Coimbra: Comimbra Editora.
Rose-Ackerman, S. (2012). Corrupção e Governo. Lisboa: Prefácio.

Santos, B. S., Marques, M. M., Pedroso, J., & Ferreira, P. (1996). Os
tribunais nas sociedades contemporâneas – o caso português. Porto: Edições Afrontamento.

Scott, A. (1990). Ideology and the New Social Movements. London:
Unwin Hyman.
Sousa, L. (2011). Corrupção. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos
Santos.
Transparency International. (2020). Corruption Perception Index
2019. doi: 978-3-96076-134-1

Vala, J. (2007). A Análise de Conteúdo. Em A. S. Silva, & J. M. Pinto,
Metodologia das ciências sociais (pp. 101-128). Porto: Afrontamento.

Valente, G. (2018). Corrupção: um fenómeno dos tempos ou do
nosso tempo (?). Em M. M. Valente, Os Desafios do Direito (Penal) do
Século XXI. Lisboa: Ratio Legis.

552

O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COMO
INSTRUMENTO EFICAZ DE RESPONSABILIZAÇÃO
POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,
SOB A PERSPECTIVA DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
Luis Gabriel Palma Vieira1
1. INTRODUÇÃO

O presente artigo dedica-se a analisar o Termo de Ajustamento
de Conduta como instrumento hábil e efetivo para responsabilização de agentes ímprobos, tendo em vista a celeridade tanto para sua
elaboração, quanto para a recomposição dos dados eventualmente
causados a Administração Pública; visto que poderá ser veiculado no
dispositivo as cominações legais cabíveis.
Em termos metodológicos, cumpre salientar que foi adotada
uma tendência de pesquisa fenomenológico-hermenêutica, com o objetivo de encontrar entendimentos de doutrinadores acerca do tema
em estudo, sendo uma pesquisa de natureza qualitativa com consultas
às doutrinas e artigos científicos pertinentes ao tema, bem como análise da legislação pátria que versa sobre o assunto.
Há de se destacar, também, que a escolha da solução consensual
passa a ser uma medida imprescindível, considerando que o Poder

1

Especialista em Direito Público pelo Centro Universitário Unigran Capital (UNIGRAN) em parceria
com a Escola de Direito da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público
- EDAMP. Possui graduação em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco - UCDB (2017). Advogado (Licenciado) OAB/MS. Atualmente, lotado na Coordenadoria de Gestão de Compras (CGC) da
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES). Cursos de Especialização Lato Sensu
(em andamento): 1) Direitos Difusos e Coletivos pelo Centro Universitário União das Américas UNIAMÉRICA; 2) Direito Empresarial pela Faculdade Legale - FALEG; 3) Direito Administrativo pela
Universidade Cândido Mendes - UCAM.
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Judiciário está assoberbado de processos, devido a cultura demandista do povo brasileiro. Por consequência, isso resulta, muitas vezes,
em condenações judiciais no âmbito da improbidade administrativa
que não atingem o êxito almejado pela sociedade, o que nos leva a
repensar a utilização do Judiciário para concretização dos fins.
A análise do instituto é pertinente, considerando que até a
edição da Lei n. 13.694/2019, popularmente conhecida como “Pacote Anticrime”, não se admitia a utilização de instrumentos de
solução consensual de conflitos no âmbito da improbidade administrativa, sob a justificativa de que não se poderia transacionar
direitos transindividuais, ao qual se insere a defesa do patrimônio
público, por imposição do princípio da indisponibilidade do interesse público.
Muito embora o ente público lesado (União, Estados, Distrito
Federal e os Municípios) e outro colegitimados possam celebrar o
Termo de Ajustamento de Conduta, o enfoque aqui será sob perspectiva de atuação do Ministério Público, enquanto protetor dos direitos
transindividuais, precipuamente, a probidade e moralidade administrativa que abarcam, assim, o patrimônio público como um todo.
Para tanto, se observará no primeiro capítulo que nem sempre o Ministério Público deteve competência para defesa dos direitos transindividuais. A evolução institucional do Ministério Público
ocorreu a passos lentos ao longo do tempo, até atingir a configuração
atual, com garantias para o pleno exercício de seu mister.
O capítulo segundo demonstra que a Constituição Federal
1988 foi o grande divisor de águas para o Ministério Público, que
hoje ocupa posição de grande relevância, principalmente com as conjecturas desenhadas pelo Poder Constituinte originário. Se verá que
foi a partir da Constituição Cidadã que o Ministério Público adquiriu
o protagonismo para tutela de direitos transindividuais.
No capítulo terceiro, o estudo será acerca da probidade administrativa enquanto direito transindividual. Oportunidade em
554

LUIS GABRIEL PALMA VIEIRA

que será brevemente analisada a Lei de Improbidade Administrativa
(LIA), suas modalidades de configuração e os instrumentos previstos
no ordenamento jurídico para a sua tutela.
Por fim, o quarto capítulo reserva-se ao estudo do Termo de
Ajustamento de Conduta propriamente dito, o seu surgimento no
ordenamento jurídico, princípios regedores do instituto, natureza jurídica a ele conferida e o impacto da Lei n. 13.694/2019, sobre o
ajuste versando sobre matérias ligadas ao patrimônio público.
2. BREVE PANORAMA DO PROCESSO EVOLUTIVO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO

O enfoque de atuação múltiplo do Ministério Público brasileiro nem sempre fez parte de seu mister constitucional. A instituição
permanente, que hoje é incumbida da defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos direitos transindividuais, exercendo função
essencial à justiça, passou por diversas modificações ao longo do tempo até possuir as atribuições que hoje, lhes são próprias, sendo certo
que essa amplitude de atribuições é relativamente recente.
O surgimento do Ministério Público é controvertido entre os
autores. No entanto, segundo Ribeiro (2015), a origem da instituição no Brasil remonta à era colonial, enquanto vigoraram as Ordenações Manuelinas de 1521. O compilado de leis tratava em seu Livro
I, Título XI, sobre o “Procurador dos Nossos Feitos”, entrementes
o Título XII do mesmo dispositivo, referia-se ao “Do Promotor de
Justiça da Casa de Sopricaçam”. É importante dizer que esta foi a primeira ocasião em que se mencionou o termo “Promotor de Justiça”
em textos legais de língua portuguesa.
Macêdo e Ogrizio (2019) afirmam que esses agentes públicos
eram encarregados de participar presencialmente de todas as inquiri555
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ções criminais, efetuadas por escrivães, sendo lhes permitido pugnar
por prisões e solturas, bem como requerer “libelos” que seriam as
acusações criminais. Não obstante, competiam ainda, fiscalizar a lei
e a sua execução.
Já em 1603, como leciona Garcia (2017), sobrevieram as Ordenações Filipinas que tiveram parte de seus dispositivos em vigor
mesmo depois de proclamada a independência, seguindo, ainda, no
início da República, fazendo menção ao “Procurador dos Feitos da
Coroa”, ao “Procurador dos Feitos da Fazenda” ao “Promotor de
Justiça da Casa de Suplicação” e ao “Promotor de Justiça da Casa do
Porto”. Havia ali a confusão entre, que seriam tempos mais tarde, ofício de Procuradores dos Entes Públicos e dos Promotores de Justiça.
Os autores Macêdo e Ogrizio (2019) sustentam ainda que
durante o período colonial (de 1500 a 1822), como no imperial
(após a declaração de independência de Portugal, ocasião em que se
implantou a monarquia no país, perdurando de 1822 a 1889, com a
proclamação da República), não havia ainda uma instituição denominada “Ministério Público” propriamente dita, pois não havia garantia,
sequer independência assegurada aos seus membros, sendo o que os
juristas denominaram de “meros agentes do Poder Executivo”.
É imperioso destacar que a primeira Constituição do Brasil,
outorgada em 1824, no período imperial, manteve as atribuições
cumulativas do “Ministério Público”, com dever de tutela dos
interesses da sociedade e a defesa dos interesses do Estado. Os seus
integrantes eram escolhidos livremente pelo governo e não dispunham
de quaisquer garantias para o desempenho de suas atividades com
autonomia e independência, consoante leciona Souza (2019).
A dicotomia entre a similaridade de atribuições, do que viria
a ser Procuradorias e o Ministério Público, teria ocorrido em 1808
com a transformação do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro em
Casa da Suplicação do Brasil. De acordo com Ribeiro (2015), a Casa
de Suplicação tinha competência para conhecer os processos com
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origem no Brasil que estavam sujeitos aos recursos da Casa de Suplicação de Lisboa, ao traçar um paralelo com a atualidade, muito se
assemelharia com o Supremo Tribunal Federal.
Foi então que, em 1832, o Código de Processo Criminal do
Império atribuiu ao Promotor de Justiça a titularidade do manejo
da ação penal. Passados alguns anos, uma reforma no Código de
Processo Criminal permitiu tanto a Câmara Municipal e ao Poder
Executivo a possibilidade de demissão ad nutum dos Promotores de
Justiça.
Ribeiro (2015) destaca que a Constituição de 1891, a primeira
da era republicana, não mencionou a instituição Ministério Público
em seu bojo, referenciando tão somente a figura do Procurador-Geral
da República (Art. 58, §2º), que seria membro do Poder Judiciário,
escolhido dentre seus integrantes pelo Presidente da República.
Nesse sentido, obtempera que o Ministério Público só passou
a ser tratado como instituição a partir da edição do Decreto n. 848,
de 11 de outubro de 1890, oportunidade em que, anunciou-se as
seguintes atribuições:
Defensor da lei, fiscal de sua execução, procurador do interesse geral,
promotor da ação civil pública contra a violação do direito, assistente dos sentenciados, dos alienados, dos asilados e dos mendigos,
requerendo o que for a bem da justiça e dos deveres de humanidade.

A Constituição de 1934 representou um marco histórico no
que refere ao ingresso na carreira do Ministério Público, tendo em
vista que pela primeira vez exigiu-se a realização de prévio concurso
público; sendo previsto ainda que a perda do cargo só poderia ser
efetuada por sentença judiciária ou processo administrativo, com observância do princípio da ampla defesa. No texto legal, a instituição
foi definida como órgão de cooperação nas atividades governamentais, ocasião em que se fez referência também, ao Ministério Público
nos Estados, conforme leciona Martins Júnior (2015, p. 14-15):
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Nela aparece referência ao Ministério Público nos Estados ao conferir competência privativa aos estados para edição de Constituições
e leis respeitando as garantias do Poder Judiciário e do Ministério
Público locais (art. 7º, I, e). [...]. De acordo com o art. 95, cabia à lei
federal a organização do Ministério Público na União, no Distrito
Federal e nos Territórios, e à lei estadual a organização do Ministério Público no Estado, competindo a Chefia do Ministério Público
Federal ao Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente
da República, com aprovação do Senado Federal, dentre cidadãos
com os requisitos estabelecidos para os Ministros da Corte Suprema,
com idênticos vencimentos, mas demissível ad nutum (art. 95, §1º).

Nota-se que houve um avanço institucional, visto que os membros passaram a gozar de estabilidade para exercerem suas funções,
com o ingresso mediante concurso público. Não se pode olvidar que,
mesmo com esses avanços, o Ministério Público ainda era dependente do Poder Executivo, mormente com o caráter precário do cargo de
Procurador-Geral da República, demissível ad nutum.
Entretanto, apesar dos avanços institucionais obtidos até então,
a edição Constituição de 1937, outorgada durante o Governo Vargas,
representou um retrocesso, sobretudo ao Ministério Público, considerando que sequer fez menção a instituição no seu bojo, mesmo com
a legislação infraconstitucional tendo conferido novas atribuições,
exempli gratia Código Civil de 1916, que atribuiu o mister de custos
legis em várias matérias, inaugurando sua atuação na seara cível.
Em seguida, com a redemocratização do país, foi promulgada a
Constituição de 1946, que redesenhou o perfil do Ministério Público,
delineado na Constituição de 1934, ao prevê-lo em título específico, destacando sua autonomia e independência. Nela, assegurou-se o
ingresso na carreira mediante concurso público, garantindo aos seus
membros, estabilidade no cargo após dois anos de atividade no cargo.
Contudo, a representação da União em juízo permaneceu a cargo da
instituição e o cargo de Procurador-Geral da República, continuava
sendo demissível ad nutum pelo Presidente da República.
558

LUIS GABRIEL PALMA VIEIRA

Nos ensinamentos de Garcia (2017), a Constituição de 1967
não trouxe alterações significativas na instituição, todavia, os Arts.
137 a 139 que se referiam à instituição, foram inseridos no capítulo
do Poder Judiciário. O que ao nosso sentir, rompeu com a ideia de
instituição independente e autônoma.
Macêdo e Ogrizio (2019) relembram que a Emenda Constitucional n. 01/69 promoveu alterações tão significativas que chegou a
ser conhecida na história do direito brasileiro como a “Constituição
de 1969”. Em sua redação, o Ministério Público foi disciplinado dentro do capítulo do “Poder Executivo” e o cargo de Procurador-Geral
da República permaneceu como cargo de livre nomeação e exoneração do Presidente da República.
Há de se rememorar também, que a Lei Complementar n.
40/81, Lei Orgânica do Ministério Público, teve grande importância
no período evolutivo do Ministério Público, uma vez editada em
observância ao Art. 96 da Emenda Constitucional n. 01/69, ao qual
permitia a edição de lei para organização da instituição. Macêdo e
Ogrizio apontam os avanços institucionais trazidos pela primeira Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público (2019, p. 47):
Esta LC n. 40/81, a primeira Lei Orgânica Nacional do Ministério Público-LONMP, instituiu inúmeros e importantíssimos avanços
para o Ministério Público, como a consideração do Ministério Público como instituição permanente e essencial à função jurisdicional
do Estado; a previsão dos princípios da unidade, indivisibilidade e
autonomia institucional; a autonomia administrativa e financeira ao
Ministério Público, inclusive com dotação orçamentária própria; e a
proibição aos membros dos Ministérios Públicos Estaduais de representarem em Juízo os respectivos Estados, muito embora este mister
continuasse a ser exercido por membros do Ministério Público Federal no tangente à União.

Apesar dos avanços promovidos pela legislação infraconstitucional, o Ministério Público em sua essência, não possuía autono559
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mia e independência, haja vista a ausência de alterações no bojo da
Constituição Federal vigente a época. De tal forma, que a situação só
alterada com a promulgação da Constituição Federal de 1988.
Insta frisar, que as alterações promovidas na Constituição Federal de 1988 em relação ao Ministério Público, foram em grande
parte, decorrentes da própria luta de seus membros pela independência funcional, consolidadas na “Carta Curitiba”. O referido documento foi elaborado por ocasião dos trabalhos que antecederam a constituinte, sendo uma proposta de sugestões realizada por membros do
Ministério Público, discutida em 1986 no 1º Encontro Nacional de
Procuradores-Gerais de Justiça e Presidentes de Associações, a fim de
traçar os novos meandros da instituição.
3. O PROTAGONISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A
PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A promulgação da Constituição Federal de 1988 representou
um marco na história do Brasil, sendo considerada um divisor de
águas no processo de transição do regime autoritário para a instalação da ordem democrática. A Carta Magna preocupou-se com o aspecto político, social e econômico, pautada sobretudo em uma política inclusiva e igualitária, com respeito a dignidade da pessoa humana.
A garantia de direitos e valores de forma vasta na Constituição
de 1888 fez com que a prestação jurisdicional, até então seleta, abrigasse segmentos sociais que não eram vistos. De tal sorte, obrigou o
constituinte a implementar meios para que esses direitos pudessem
ser realizados de forma fática, tendo em vista que a existência de
direitos fundamentais apenas no arcabouço legal não alcançava os
hipossuficientes da sociedade.
Nesse contexto, surge um “novo” Ministério Público, dotado de
autonomia e independência, dissociado da representação em juízo do
560

LUIS GABRIEL PALMA VIEIRA

Estado, sendo lhe atribuído o dever de defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis,
conforme determina o Art. 127 da Constituição Federal.
Conforme narrado alhures, durante o processo evolutivo do
Ministério Público, este já tinha características de guardião da ordem
jurídica, todavia os seus membros tinham a obrigação concomitante
de representação do Estado, o que acabaria por afastar-lhes da função
de custos legis. Com o advento da Constituição Federal de 1988, o
desempenho da atividade ministerial com as atividades de representação judicial do Estado, típicos de Procuradoria foram dissociados, a
partir da criação da Advocacia Geral da União, a quem ficou responsável pela representação judicial e extrajudicial do Poder Executivo
Federal.
O Ministério Público ganhou uma seção própria na Carta
Magna, sendo considerado função essencial à justiça, consoante os
Arts. 127 a 137-A. Para consecução dos seus fins, foi previsto no §1º
do Art. 127 da Carta Magna, os princípios institucionais da unidade,
indivisibilidade e independência funcional.
Mendes e Branco (2019) ensinam que o princípio da unidade
traduz a ideia de que a instituição é conduzida por um só chefe.
Em relação a indivisibilidade, aduz que eventuais substituições de
membros do Ministério Público só podem ocorrer entre integrantes da mesma carreira. Já no que tange a independência funcional,
permite ao membro do Ministério Público a adoção de todas as
medidas que se fizerem necessárias para atingimento dos seus objetivos, fundados no interesse público, de acordo com a sua consciência jurídica. Ressalte-se ainda que a dita independência funcional é
corroborada com a autonomia funcional e administrativa, prevista
pelo constituinte originário nos parágrafos 2ºa 3º da Constituição
da República.
Em razão das várias garantias institucionais que foram coroadas ao Ministério Público brasileiro, é considerado por juristas que
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se debruçam ao estudo da instituição cláusula pétrea na organização
político-constitucional brasileira, em virtude de seu mister constitucional. Nessa senda, preleciona Martins Júnior (2015, p. 31-32):
Do art. 127, caput, da Carta Magna decorrem os princípios que
adornam o Ministério Público como cláusula pétrea na organização
político-constitucional brasileira, seja na perspectiva da divisão funcional do poder, seja na ótica dos direitos e garantias individuais. A
partir de sua finalidade (defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; enfim,
distribuição da justiça), ele é, concomitantemente, instituição fundamental à contenção do poder, à segurança, à estabilidade e à justiça
das relações jurídicas e garantia dos indivíduos para materialização
da justiça e do direito a ela.

O posicionamento constitucional do Ministério Público na
Constituição de 1988 sempre foi objeto de discussão entre os juristas, tendo em vista que não faz parte nem do Poder Executivo, nem
mesmo do Poder Judiciário, posições estas aos quais já pertenceu, em
textos anteriores.
Para Mazzilli (2002), o Ministério Público, além de não pertencer aos dois poderes citados anteriormente, tampouco poderia ser
um órgão do Poder Legislativo, considerado um complemento em
decorrência do dever de zelar pela aplicação das leis.
Ora, mas se o Ministério Público não integra o Poder Legislativo, nem o Poder Judiciário, muito menos o Poder Executivo, onde
esta instituição com atuação polivalente poderia encontrar guarida?
O Ministério Público seria um “órgão constitucional de soberania”
em razão de atuação precipuamente de controle dos “poderes” do
Estado segundo leciona Ribeiro (2015, p. 58):
A prova constitucional de que o Ministério Público no Brasil, é de
fato, um “órgão constitucional de soberania”, pode ser extraída do
artigo 85, II, da Constituição da República, que estabelece ser cri562
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me de responsabilidade do Presidente da República atentar contra a
Constituição Federal e, em especial, contra o livre exercício do Poder
Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes
constitucionais das unidades da Federação.

A instituição ganhou contornos tão singulares com a promulgação da Constituição de 1988, que sequer guardam semelhança com
os textos anteriores, principalmente no que se refere a tutela dos
direitos difusos e coletivos. O Ministério Público deixou de ser um
ator essencialmente processual, de modo que a carta constitucional
conferiu elevada importância a atuação extrajudicial, principalmente
ao atribuir com exclusividade a competência do Ministério Público,
para manejar o inquérito civil público para defesa do patrimônio
público e social, do meio ambiente e outros direitos transindividuais.
Nos dias de hoje a atuação do Ministério Público embora se
concentre no âmbito judicial, cada vez mais, a instituição tem se utilizado de instrumentos extrajudiciais para resolução de conflitos. Tal
fato se deve principalmente em razão da celeridade na efetivação dos
fins perquiridos e principalmente pela concretização de resultados
efetivos, principalmente no que se refere a tutela de direitos transindividuais, especialmente o patrimônio público.
4. A TUTELA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA ENQUANTO
DIREITO TRANSINDIVIDUAL

Embora o Ministério Público ainda seja conhecido notadamente pela sua atuação na esfera criminal, a partir dos novos caminhos
proporcionados pela Constituição de 1988, a atuação voltada para
a tutela de direitos transindividuais, como a defesa do patrimônio
público ganhou destaque nos últimos anos. É certo que a corrupção é
um mal que aflige a sociedade desde a sua existência, e cada vez mais
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a usurpação do patrimônio público tem se mostrado cada vez mais
intensa, requerendo dos órgãos de fiscalização uma atuação coordenada e estratégica.
A zelo pela probidade administrativa é um fenômeno relativamente recente, considerando que a sua existência encontra assento
a partir do surgimento do Estado Democrático de Direito, ao qual o
princípio da legalidade é norte inafastável de todo e qualquer agente
público; sobretudo com a inserção dos princípios da liberdade individual, liberdade de imprensa que culminaram diretamente na exigência de gestores públicos éticos, a partir do dever de publicidade dos
atos administrativos praticados.
Destarte, a defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa refere-se a um interesse difuso, devido aos seus traços
de transindividualidade que podem ser destacados em decorrência da
indeterminação dos sujeitos, a indivisibilidade do objeto e o fator de
agregação dos sujeitos. De tal sorte, o Ministério Público possui competência para defende-lo em juízo, conforme prelecionam os autores
Andrade, Masson e Andrade (2020).
Portanto, o indivíduo que causar danos a Administração Pública, seja por meio da obtenção de vantagens, de ações que causem prejuízo ao erário ou até mesmo afrontar contra os princípios basilares
do ordenamento jurídico, estará causando danos a toda coletividade.
Isso porque, a Administração Pública só existe para atender suas finalidades em prol da sociedade. Aliás, é nesse sentido o conceito de
Administração Pública sob a ótica funcional, formulado por Medauar
(2018, p. 39):
No aspecto funcional, Administração Pública significa um conjunto
de atividades do Estado que auxiliam as instituições políticas de cúpula no exercício de funções de governo, que organizam a realização
das finalidades públicas postas por trais instituições e que produzem
serviços, bens e utilidades para a população, como exemplo, ensino
público, calçamento de ruas, coleta de lixo.
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Assim, para que a Administração Pública consiga atingir os seus
fins que resultam diretamente na sociedade, os seus agentes devem
ter uma conduta proba, pautada na honradez e também na boa-fé.
No entanto, caso suas atitudes não se amoldem em valores éticos, resultando em atos de corrupção e improbidade, devem ser reprimidos
de forma eficaz com o fito de garantir a responsabilização adequada.
De acordo com a doutrina, definir o que é corrupção não é uma
tarefa fácil, considerando que a sua análise deve levar em conta situações fáticas. No entanto, a cerne de um possível conceito de corrupção está arraigado ao uso das prerrogativas públicas para concretização de interesses particulares, o desvio de finalidade e principalmente
o abuso do poder. É imperioso destacar ainda, que a corrupção é
um fenômeno que não ocorre somente no âmbito público, conforme
pondera Furtado (2015, p. 27):
A impossibilidade de definição das formas instrumentais de que se
revestem os atos corruptos, as dificuldade de delimitação do âmbito de atuação da corrupção, se seria exclusivamente pública ou
se existiria a corrupção privada, a circunstância de que se trata de
fenômeno que ultrapassa a dimensão jurídica para alcançar os âmbitos da sociologia, da política e das relações transnacionais, dentre
outros aspectos, impedem a elaboração de um conceito acabado de
corrupção.

Pode-se dizer que o combate a corrupção foi uma preocupação insculpida pelo constituinte originário quando da elaboração da
Carta Magna, principalmente quando da tratou sobre a suspensão
dos direitos políticos no Art. 15, inciso V, ao qual permite a suspensão dos direitos políticos do indivíduo que incorrer em improbidade
administrativa. Di Pietro (2016) afirma ainda, que a preocupação
do legislador com a ética na administração surge com a inserção
do princípio da moralidade administrativa no bojo da Constituição
Federal.
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O regramento constitucional atribuiu destaque a probidade
administrativa, consoante se observa ao tratamento dado ao tema,
uma vez que especificou de forma clara no Art. 37, § 4º, quais são
as consequências no caso de eventual inobservância do princípio corolário da democracia, estabelecendo que o agente improbo poderá
ter a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei.
A lei a qual se refere a Constituição Federal, veio a ser editada
anos depois, sendo materializada por meio da Lei n. 8.429/1992,
conhecida como Lei de Improbidade Administrativa (LIA). Segundo os autores Andrade, Masson e Andrade (2020) o ordenamento
jurídico brasileiro dispõe de diversos instrumentos de controle da
probidade administrativa, sendo os de maior destaque, a Lei da Ação
Popular (Lei n. 4.717/1965), a Lei da Ação Civil Pública (Lei n.
7.347/1985), a Lei de Licitações e Contratos (Lei n. 8.666/1993), a
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), a Lei Anticorrupção
Empresarial (Lei 12.846/2013).
A Lei de Improbidade Administrativa (LIA) tipificou as modalidades de atos de improbidade administrativa, inicialmente em três
grupos: Art. 9º (enriquecimento ilícito), Art. 10 (dano ao erário) e
Art. 11 (violação aos princípios da administração pública). Contudo,
a partir da edição da Lei Complementar n. 157/2016, incluiu-se no
bojo da LIA, o Art. 10-A (concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário).
Assim, os referidos dispositivos norteiam de forma exemplificativa, a responsabilização de agentes ímprobos. Por derradeiro, é
admissível que eventual conduta seja reprimida com supedâneo na
Lei de Improbidade Administrativa, ainda que não esteja tipificada
explicitamente no bojo do texto legal, consoante se observa nas lições
de Scatolino e Cavalcante Filho (2018, p. 878):
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A enumeração dos atos nos artigos 9, 10, 11, 10-A e 11 é apenas
exemplificativa. É possível o ato ilícito praticado não estar expresso
nos referidos artigos, mas ainda assim o agente ser enquadrado na
Lei de Improbidade. Note que a lei, nos quatro artigos, descreve a
infração e logo depois utiliza a expressão “e notadamente”, induzindo o caráter exemplificativo dos dispositivos. No art. 10-A, não se
usa a expressão “notadamente”, mas a referência a “qualquer ação ou
omissão” deixa claro o caráter aberto da descrição típica.

Insta frisar que a LIA se preocupou com a definição dos atores
no âmbito da improbidade, que podem figurar como sujeito ativo ou
sujeito passivo em eventual demanda. Regulou ainda os instrumentos
de investigação a forma de processamento da ação cível para responsabilização, bem como, a declaração de bens, prescrição e a tipificação penal do autor de denúncia que tem conhecimento da inocência
do denunciado.
No que tange ao sujeito ativo dos atos de improbidade administrativa, Scatolino e Cavalcante Filho (2018) obtemperam que
seria aquele que comete os atos tipificados nos arts. 9, 10 ou 11 da
LIA, sem esquecer, contudo, do Art. 10-A. Ressaltam que, para a lei,
não importa a forma de investidura, tipo de vínculo, a duração da
permanência, tampouco, se há ou não remuneração. Constata-se na
leitura do Art. 3º da LIA, que não é somente o funcionário público
que pode cometer ato de improbidade administrativa, incluindo-se
também o particular que “induza” ou “concorra” para a prática do ato
ou dele se beneficie de alguma forma.
Da análise detida do Art. 1º da LIA, extrai-se que podem ser
considerados sujeitos passivos, a Administração Direta, Indireta ou
Fundacional em qualquer esfera de Poder (União Estados, Distrito
Federal ou Municípios), inclusive empresas incorporadas ao patrimônio público ou entidades em que o erário tenha concorrido ou
concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou receita
anual; ou seja, são aqueles sujeitos que sofrem com o ato de improbidade administrativa.
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O Art. 9º da LIA dedicou-se a tratar dos atos de improbidade
administrativa que resultam em enriquecimento ilícito, elencando-os
em um rol exemplificativo com 12 (doze) incisos que em síntese
exigem do agente improbo, a efetiva obtenção de vantagem indevida
em detrimento da administração pública, não configurando o tipo
descrito caso seja apenas uma promessa de vantagem. Ao tratar sobre
o tema, Neves e Oliveira (2018, p. 116) assim lecionam:
A premissa central para configuração do enriquecimento ilícito é o
recebimento da vantagem patrimonial indevida, quando do exercício
da função pública, independentemente da ocorrência de dano ao
erário. Exemplo particular, que preenche os requisitos legais, requer
ao Poder Público a emissão de licença para construir, ato administrativo vinculado. O agente público competente, no entanto, exige
determinada quantia em dinheiro, sem previsão legal, para acelerar
a emissão da mencionada licença. Nesse caso, restou configurado o
enriquecimento ilícito, em virtude da exigência d vantagem indevida, mesmo que não tenha havido qualquer prejuízo financeiro ao
Estado.

Em relação elemento subjetivo necessário para caracterização
da improbidade que resulte em enriquecimento ilícito, imprescindível é a demonstração do dolo na conduta do agente público ou
privado. O mero enquadramento do fato ao ato de improbidade de
improbidade administrativa sem a demonstração do elemento subjetivo não é suficiente para a eventual condenação, conforme defendem
Neves e Oliveira (2018).
Em sentido diverso, o Art. 10 da LIA, ao tipificar o ato de
improbidade administrativa que implica em lesão ao erário, enumerando as tipologias em 21 (vinte e uma) hipóteses de configuração,
admite a configuração da conduta na modalidade culposa ou dolosa,
desde que constitua perda patrimonial, desvio, dilapidação ou malbaratamento dos bens ou haveres das entidades mencionadas alhures
como sujeito passivo e anunciadas no art. 1º da LIA.
568

LUIS GABRIEL PALMA VIEIRA

O Art. 10-A da LIA foi inserido pela Lei Complementar n.
157/2016 e objetiva punir aquele que por ação ou omissão conceder,
aplicar ou manter benefício financeiro tributário em desacordo com
o que dispõe o caput e o § 1º do Art. 8º-A da Lei Complementar
n. 116/2003 que trata sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza. Scatolino e Cavalcante Filho (2018) advogam que esta
previsão legal seria uma norma em branco, uma vez que a configuração deste ato de improbidade depende da concessão indevida de
benefício financeiro ou tributário, de forma dolosa, cuja análise deve
ser feita sob a ótica da legislação tributária.
Por fim, ainda no tocante aos tipos de atos de improbidade
administrativa tem-se o Art. 11 da LIA, com 10 (dez) condutas enumeradas nos incisos, que pune aquele que atentar contra os princípios da administração pública que que dessa forma implique em
inobservância de valores éticos, tais como honestidade, imparcialidade, lealdade às instituições e também cumprimento do princípio da
legalidade. Para sua configuração, é necessária a configuração do dolo
como elemento subjetivo.
Nota-se a partir da análise perfuntória dos artigos que tratam
dos tipos de atos de improbidade administrativa, que não basta apenas
o amoldamento do fato as disposições repressivas da LIA, imperioso
se faz ainda, a demonstração do elemento do elemento subjetivo para
que eventual pleito condenatório alcance êxito, seja na esfera de responsabilização judicial seja com a responsabilização na esfera judicial.
É importante destacar que a lei faculta a qualquer pessoa a formalização de representação com vistas a responsabilização daquele
que cometer ato de improbidade administrativa, para tanto deverá
indicar elementos mínimos, tais como informações sobre os fatos e a
possível autoria, bem como indicar provas de que tenha conhecimento, conforme redação do Art. 14 da LIA.
Insta frisar que o Art. 15 da LIA destaca a atuação do Ministério Público, uma vez que ao dar início a apuração dos fatos no cam569
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po extrajudicial, por meio de uma comissão processante, a entidade
lesada deve dar conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de
Contas, acerca da admissão da representação, facultando a estes, inclusive, designar um representante para acompanhar o procedimento
administrativo.
Há de ponderar, de acordo com o comando do ar.t 16 da LIA, que
havendo indícios concretos de responsabilidade a comissão processante
deverá representar ao Ministério Público ou à procuradoria jurídica do
órgão ou entidade lesada, para que requeira em juízo a decretação do
sequestro de bens do agente público ou particular que tenha auferido
recursos ilicitamente, causando prejuízo ao patrimônio público.
No que se refere a responsabilização judicial por improbidade
administrativa, poderá ser proposta pelo Ministério Público ou pela
pessoa jurídica lesada, dentro de trinta dias da efetivação da medida
cautelar, de acordo com o Art. 17 da LIA.
Scatolino e Cavalcante Filho (2018) relembram que, quando
a ação for proposta pelo Ministério Público, a pessoa jurídica lesada
por ato de improbidade administrativa poderá se abster de contestar
o pedido, podendo inclusive atuar ao lado do Parquet, desde que isto
atenda da melhor forma o interesse público. Vale ressaltar, que se o
Ministério Público não for o autor da ação de improbidade, deverá
intervir obrigatoriamente nos autos, como custos legis, sob pena de
nulidade.
O Código de Processo Civil de 2015 trouxe inovações significativas no campo processual, a sua predileção pela solução consensual dos conflitos é fato incontestável, de modo que atribui, ainda,
a praticamente todos os atores processuais o estimulo a solução do
conflito, inclusive durante o transcorrer do processo judicial. Em que
pese a inovação trazida pelo novo código processual, por meio do
Art. 3ª da Lei 13.105/2015, muito se discutia acerca da possibilidade
ou não de realização de acordos quando o objeto versasse sobre as
ações de improbidade.
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A antiga redação do Art. 17 § 1º vedada expressamente a utilização de métodos autocompositivos de solução de conflitos nas ações
de improbidade. Nesse feixe, Di Pietro, (2016) mesmo após a edição
do novo Código de Processo Civil, sustentava a impossibilidade de
transação após proposta a ação por ato de improbidade em razão da
relevância do patrimônio público, dado que esta impossibilidade seria
aplicação do princípio da indisponibilidade do interesse público.
No entanto, ao final de 2019, sobreveio a Lei n. 13.964, de 24
de dezembro de 2019, conhecida popularmente como Pacote Anticrime. Com isso, o art. 17, §1º ganhou uma nova redação, passando
a admitir a celebração de não persecução cível nas ações de improbidade administrativa. O que, ao nosso sentir, deve ser veiculado no
Termo de Ajustamento de Conduta, que será objeto de estudo no
próximo capítulo.
5. O COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA POR
ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Não é de hoje que juristas se debruçam ao estudo dos modelos
de atuação prática dos Órgãos de Execução do Ministério Público,
talvez Marcelo Pedroso Goulart tenha sido pioneiro a se dedicar ao
estudo da sistemática de atuação institucional. Para Goulart (1998)
existem dois perfis de atuação do Ministério Público, sendo o demandista e o resolutivo. No modelo demandista, o membro do Parquet
utiliza-se do Poder Judiciário para obtenção da solução do caso, seja
criminal ou cível. Noutro flanco, o modelo resolutivo se consolidaria
pela utilização solução extrajudicial.
Macêdo e Ogrizio (2019, p. 50) apontam os instrumentos extrajudiciais para o alcance do perfil resolutivo: “Os maiores exemplos
de atuação dita resolutiva são: a) o inquérito civil e demais procedimentos investigatórios a cargo do Ministério Público; b) a recomen571
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dação; c) os termos de compromisso de ajustamento de condutas e
d) as audiências públicas”.
É certo que não existe um modelo correto de atuação, seja ele
demandista ou resolutivo, a análise do melhor método a ser adotado
no caso deve ser feita sob a observância da situação concreta.
No entanto, o método resolutivo tem se mostrado cada vez mais
vantajoso, considerando que o controle da resolução do problema
fica a cargo do membro do Ministério Público, o que pode acarretar
rápida resolução da problemática evitando-se assim resultados indesejados no âmbito do processo judicial.
Embora existam diversos instrumentos para solução extrajudicial do conflito, a abordagem no presente tópico será restrita ao
estudo do Termo de Ajustamento de Conduta. O conceito do referido
instituto pode ser encontrado nas lições de Ribeiro (2015, p. 84-85):
Essa ferramenta pode ser conceituada como compromisso gerado
pelas pessoas jurídicas de direito público e seus órgãos legitimados
para tais, que firmam obrigações de fazer e não fazer com eventuais
possíveis causadores de danos a interesses metaindividuais, com o
fim de sanar ou reparar lesão, fixando sanções para o caso de descumprimento do acordo, tendo esse documento, por comando legal,
força de título executivo extrajudicial (art. 5°, § 6º, Lei n. 7.347/85)

Nesse tipo de instrumento, aquele que de alguma forma afrontou direitos transindividuais reconhecerá o cometimento de eventual
infração a lei, ocasião em que se obrigará a cumprir determinada
conduta, seja obrigação de fazer, não fazer ou até mesmo pagar quantia certa, sob pena de execução do instrumento, considerando que a
lei o atribuiu força de título executivo extrajudicial.
Nery (2018) elenca um rol de princípios jurídicos que devem
nortear a elaboração do termo de ajustamento de conduta, com bases
tanto campo do direito privado como também no direito público. No
que se refere ao direito privado, a jurista destaca seis princípios que
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devem reger o acordo, ex vi: i) solidariedade, ao qual os celebrantes
devem possuir respeito mútuo e situarem-se no mesmo grau hierárquico; ii) autonomia privada, que deve conferir ao ajuste o caráter negocial de fato; iii) livre-iniciativa, com vistas a contribuir ao exercício
da atividade e não aniquilá-lo com sanções desproporcionais; iv) imputação civil dos danos, de modo que o estabelecimento das cláusulas
não seja demasiadamente onerosa para as partes; v) função social,
para que o ajuste seja útil e justo, contribuindo com a concretização
do bem comum; vi) lealdade, como princípio corolário da boa-fé.
No que se refere aos princípios informadores do direito público, Nery (2018) enumera sete elementos basilares de observância
obrigatória, exempli gratia: i) legalidade, ao qual a administração pública não deve atribuir um dever ao particular sem que a lei a autorize; ii) impessoalidade, de modo que o ajuste atenda os anseios da
coletividade; iii) moralidade, consubstancia-se na busca do interesse
coletivo; iv) publicidade, destacando o dever de ciência a sociedade
acerca do ajuste celebrado pelo poder público; v) eficiência, de modo
que o instrumento seja efetivada com o menor tempo possível e onerosidade para as partes; vi) proporcionalidade, ao qual a sanção deve
ser imposta de maneira que o administrado possa adimpli-la e atenda
ao interesse público; vii) acesso a justiça, com vistas a garantir que a
fase extrajudicial seja viável e justa.
Diferentemente do que muitos pensam, o Termo de Ajustamento de Conduta foi introduzido no ordenamento jurídico pela Lei
n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), tendo sua
previsão replicada também na Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa
do Consumidor), ao qual o seu Art. 113, acrescentou o §6º no Art.
5° da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) para possibilitar
a utilização do instrumento para tutela de direitos de natureza transindividual.
Mazzilli (2005) adverte em seus estudos que, embora as associações, sindicatos, e fundações sejam colegitimados para propositura
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de ação civil pública ou coletiva, essas figuras do ordenamento jurídico não detém competência para tomar compromisso de ajustamento
de conduta, sendo permitido apenas ao Ministério Público, União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.
No que tange a natureza jurídica do compromisso de ajustamento de conduta, não há um consenso entre os juristas acerca de
sua configuração. Para Nery (2018), o ajustamento de conduta deve
ser considerado um negócio jurídico bilateral. Em contrapartida, Mazzilli (2005) advoga que o instrumento deve ser considerado um ato
administrativo negocial, ao qual o agente concordaria em adequar sua
conduta às exigências da lei.
A grande parte dos juristas sempre foi relutante acerca da transação quando envolver direitos transindividuais, calcada na máxima
da indisponibilidade do interesse público. No entanto, alguns autores
já advogam a utilização do ajuste de conduta quando envolver direitos
metaindividuais, consoante ensinamentos de Nery (2018, p. 130):
Portanto, entendemos que o conceito de indisponibilidade irrestrita dos direitos transindividuais deve ser revisitado, concebendo-se,
assim, a relativa disponibilidade dos direitos transindividuais, no
sentido de que já vem sido propagado pela doutrina para permitir a negociação no bojo de um ajuste de conduta. Admitindo-se a
gradação da indisponibilidade para incluir o caráter relativo desses
direitos, será possível admitir-se a celebração de compromisso de
conduta, com natureza de verdadeiro negócio jurídico bilateral, em
que se verifique a estipulação conjunta de direitos e obrigações das
partes, com vistas ao alcance da efetividade do ajustamento, cujo
resultado a ser alcançado seja bom para a coletividade e bom para o
interessado que se obriga.

Na mesma linha, obtemperam Lima e Ferreira (2019, p. 161):

Acordos desta estirpe são meios efetivos para resolução consensual
das demandas eivadas de atos de improbidade administrativa, acor574
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dos estes que havendo vontade das partes, garantirão a restituição
ao erário público, levarão a compensação dos danos, bem como à
formalização da punibilidade do agente causador, prioritariamente
em tempo hábil e eficaz.

A alteração legislativa promovida no bojo da Lei de Improbidade Administrativa, pela Lei n. 13.694/2019 (Pacote Anticrime)
especificamente no art. 17, § 1º da LIA, passou a admitir a transação,
acordo ou conciliação nas ações de improbidade administrativa, por
meio de um instrumento chamado “acordo de não persecução cível”,
cuja significação é dada pelos autores Andrade, Masson e Andrade
(2020, p. 987):

A expressão “acordo de não persecução cível” designa a ideia de
autocomposição na esfera da probidade administrativa, que torna
desnecessária a propositura ou a continuidade da ação eventualmente proposta com o objetivo principal de impor sanções ao agente ímprobo. Por outras palavras, estabeleceu-se, no plano normativo,
instituto de consensualidade e cooperação que permite a conciliação
antes ou depois da propositura da ação de improbidade administrativa.

É imperioso destacar que, ainda de acordo com as lições de Andrade, Masson e Andrade (2020), o membro do Ministério Público
não é obrigado a propor a celebração de um ajuste de conduta, podendo fazê-lo a partir de um juízo de conveniência e oportunidade,
com vistas a adoção condição mais favorável para obtenção de êxito
na resolução do conflito posto em voga.
No plano normativo da nova redação do Art. 17, § 1º da LIA,
observa-se que o legislador conferiu a necessidade de regulamentação do dispositivo ao permitir o acordo de não persecução cível “nos
termos da lei”. Entretanto, até o presente momento a lei mencionada
não foi editada com o fito de estabelecer parâmetros objetivos para o
amoldamento de sua utilização.
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Considerando a inércia legislativa para regulamentação do dispositivo mencionado alhures, coube a doutrina sugerir os critérios de
observância na realização dos acordos. Desse modo, Andrade, Masson e Andrade (2020) destacam que o compromisso só poderá ser
celebrado se estiver presente os seguintes requisito, quais sejam: i)
confissão da prática do ato improbo; ii) compromisso de recomposição do dano causado ao erário; iii) compromisso de transferência
não onerosa, de bens, direitos e/ou valores que tenham sido ilegalmente obtidos, quando for o caso; iv) aplicação de uma ou algumas
sanções previstas no Art. 12 da LIA.
Em relação a quais sanções que podem ser convencionadas, há
de se destacar que no âmbito do Ministério Público de Mato Grosso
do Sul, foi editada a Resolução n. 006/2019-CPJ, de 5 de abril de
2019, ainda que antes de sobrevir o Pacote Anticrime, mas que estabelece balizas para celebração do termo de ajustamento de conduta
no âmbito da improbidade administrativa, ex vi:
Art. 5º [...] I – compromisso de pagamento de multa civil, cujo valor
avençado não poderá ultrapassar os limites máximos estabelecidos
no art. 12 da Lei nº 8.429/1992;
II – compromisso de não 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, por determinado período;
III – renúncia da função pública;
IV – compromisso de reparação de danos morais coletivos;
V – renúncia ao direito de candidatar-se a cargos públicos eletivos,
por determinado período

Note-se que na resolução ao tratar sobre os direitos políticos,
trata de maneira certeira a renúncia ao direito de candidatar-se, de
modo a evitar questionamentos acerca de eventual atuação unilateral
por parte do membro do Ministério Público, ratificando desse modo a
natureza jurídica de negócio jurídico, defendido por Ana Luiza Nery.
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Andrade, Masson e Andrade (2020) obtemperam que o acordo pode ser efetuado a qualquer tempo, tanto na fase extrajudicial ou
judicial, ao qual deverá essencialmente ser consubstanciado por meio
de um termo de ajustamento de conduta, como regra. Insta frisar,
que se for efetuado no âmbito de um processo judicial a eficácia do
título estará condicionada a homologação em juízo, em observância
ao disposto no Art. 515, inciso II, do CPC.
A possibilidade de celebração do termo de ajustamento de conduta em causas que versem sobre improbidade administrativa representa um marco no ordenamento jurídico brasileiro. Principalmente,
para prestigiar os princípios da duração razoável do processo e o
princípio da eficiência, ambos previstos na Constituição Federal.
6. CONCLUSÃO

Como visto, o Ministério Público exerce posição de importante relevância para defesa da probidade e moralidade administrativa,
passando por diversas modificações ao longo do tempo até possuir
a feição ao qual possui atualmente, de defensor perseverante dos direitos transindividuais. Embora a cultura demandista possua grande
influência na instituição, o presente estudo demonstrou que há de
repensar a melhor escolha para responsabilização por atos de improbidade administrativa.
A busca pela resolução consensual dos conflitos passou a ser
medida de extrema necessidade para a sociedade, na medida que a
demora nos julgamentos dos processos por vezes implica em condenações que não atingem os anseios pretendidos pelo povo Por essa
razão, a forma de atuação do Ministério Público objetivando responsabilização dos agentes ímprobos deve ser adotada de forma estratégica, principalmente para se atingir o modus operandi essencialmente
resolutivo.
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Por derradeiro, o que antes causava discussões infindáveis acerca da impossibilidade de negociação nos feitos que versassem acerca
da improbidade administrativa, hoje passa a ser medida de consecução dos próprios princípios inerentes a atuação do membro do
Ministério Público de concretização da justiça.
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O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
ANTICORRUPÇÃO
Marco Aurélio Florêncio Filho1
Patricie Barricelli Zanon2
1. INTRODUÇÃO

As políticas públicas anticorrupção consistem em um fluxo de
ações e decisões voltado para a prevenção e controle da corrupção.
Embora no Brasil não seja possível se falar em uma política única
nessa seara, isso também não implica a ausência de políticas nesse
sentido. Muito pelo contrário. Existem diversos diplomas jurídicos
que consubstanciam o tratamento a ser dispensado às práticas corruptas, bem como diversas instituições que possuem atribuições voltadas para a prevenção e combate deste tipo de criminalidade.
Dessa forma, verifica-se que no Brasil vigora o sistema chamado multi-institucional, ou multi-agências, no qual, diferentemente
do que ocorre em outros países, diversas instituições compartilham
competências e atribuições relacionadas ao controle da corrupção.
Dentre essas instituições, algumas delas são tradicionais e inclusive encontram previsão constitucional, enquanto outras, mais re-
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São Paulo. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco.
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centes, foram criadas, em razão de demanda de reforços no combate
à corrupção e do cumprimento de compromissos internacionais.
Ao focar nas instituições tradicionais, merece destaque o Ministério Público, uma instituição que gravita em torno dos três poderes, ocupando-se de fiscalizá-los. Na verdade, ao realizar a investigação e promoção de ações que visam reprimir os crimes de corrupção,
o Ministério Público (MP) colabora para a formatação de um Estado
Democrático de Direito e atua na defesa dos direitos sociais. Nesse
sentido, de acordo com a Constituição Federal (CF) cabe ao MP fiscalizar, apurar e responsabilizar agentes políticos e agentes públicos
junto ao judiciário (BATISTI, 2020).
Ante a relevância de tais atribuições, o presente artigo pretende
investigar o papel que o MP exerce na criação e implementação de
políticas anticorrupção em um ambiente multi-institucional, a fim
de identificar suas contribuições e eventuais obstáculos que possa
enfrentar para sua efetivação.
Para tanto, será realizada uma análise das políticas públicas anticorrupção no Brasil, para, a seguir, estudar o desenho institucional
do MP, o qual compreende suas atribuições e estrutura, e finalmente,
averiguar suas contribuições e obstáculos com os quais se depara no
desenvolvimento de tais políticas.
O método utilizado foi o hipotético-dedutivo na análise e confronto das bibliografias e legislação atualizadas sobre o tema, bem
como de dados disponíveis em pesquisas e relatórios sobre a temática.
2. POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPÇÃO NO BRASIL

Políticas públicas podem ser definidas sob diversas perspectivas, mas, em geral podem ser compreendidas como um fluxo de
decisões públicas, voltadas a manter o equilíbrio social ou introduzir desequilíbrios destinados a alterar esta realidade. Nesse sentido,
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nada mais seriam do que um sistema de decisões públicas que tem
como objetivo produzir ações e omissões, preventivas ou corretivas
destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou de vários setores da vida social, através da definição de objetivos e estratégias de
atuação e alocação de recursos necessários para atingir os objetivos
determinados (SARAIVA, 2006).
Note-se que referida definição encontra-se alinhada à definição
de perspectiva jurídica que trata políticas públicas como um programa de ação governamental que resulta de diversos processos regulados pelo Direito, visando coordenar meios e atividades públicos e
privados para alcançar um objetivo específico e importante para a
sociedade (BUCCI, 2006. p. 39).
Nesse sentido, verifica-se que é elemento essencial da política
pública um programa, um plano de ação resultante de decisões públicas, o qual pretende atingir objetivos relevantes para a sociedade
e determinados.
Nesse contexto, evidencia-se que o combate à corrupção, há
muito, figura como um objetivo social relevante e que vem sendo
bastante estimulado nas últimas décadas, pois é essencial para se
assegurar o desenvolvimento socioeconômico, bem como para preservar a própria democracia (DELMAS-MARTY; MANACORDA,
1997)3.
Dessa forma, compreende-se políticas públicas anticorrupção
como um fluxo de decisões e ações estatais, que tem como objetivo a
diminuição da corrupção, com o intuito de consolidar a democracia
e a república (CARNEIRO, 2004. p. 24).
3

Segundo Delmas-Marty e Manacorda: “O fenômeno da corrupção lato sensu representa, assim,
uma ameaça para o Estado de Direito e a sociedade democrática, seja porque atinge a representação popular, que subentende a separação dos Poderes, seja porque atinge os direitos fundamentais. Neste último aspecto, a própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789,
menciona em seu Preâmbulo uma relação de causa e efeito entre a ignorância, o esquecimento e o
desprezo dos direitos do homem, e a corrupção dos governos. A corrupção atinge direitos econômicos e sociais, dá lugar a tratamento discriminador e desigual e é fonte de apropriação indevida
de bens e do surgimento de monopólios que suprimem ou enfraquecem a liberdade empresarial
ou comercial.” (DELMAS-MARTY; MANACORDA, 1997, p.696-697).
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Vale notar que, de acordo com os conceitos supramencionados,
as políticas públicas não se confundem com leis, embora encontrem
nessas um importante elemento que as externalizam.
Embora não se possa falar na existência em uma lei única sobre prevenção e combate à corrupção, ou de um programa único
com ações coordenadas em nível nacional, é fato que existem diversos diplomas normativos, que dispõem sobre esse tema e que foram
cunhados, a partir do debate travado entre instituições responsáveis
e por elas são implementados.
Na realidade, as medidas anticorrupção, previstas em tais diplomas, são executadas há muito tempo por diversas instituições
como, Ministério Público (MP), Polícia Federal (PF), Tribunal de
Contas da União (TCU), Controladoria Geral da União (CGU) (anteriormente Corregedoria Geral da União), dentre outras (OLIVIERI, 2011. p. 100).
Inclusive, há que se mencionar que a partir da década de 90, em
razão da globalização (MEYER-PLUFG, 2009. p. 187) e do avanço
tecnológico, que facilitaram e sofisticaram a prática de atividades
lícitas, bem como ilícitas, a comunidade internacional passou a focar na elaboração de instrumentos internacionais que endurecessem
o tratamento da criminalidade econômica, em especial a corrupção
(GODINHO, 2011)4.
Influenciado por tais instrumentos, o Brasil, buscando cumprir
com compromissos internacionais, passou a focar na produção legislativa que denunciava a adoção de uma postura mais rígida em relação
ao combate à corrupção e que culminou na criação de novas instituições, como o Conselho de Atividades Financeiras (COAF) e a CGU.
Embora as políticas anticorrupção sempre tenham se desenvolvido no bojo de um sistema multi-institucional, há que se observar que
4

Numerosos instrumentos que consideram, no todo ou em parte, o tema da corrupção foi adotado
por um amplo espectro de organizações internacionais visando conseguir uma luta eficiente contra
a corrupção internacional, tanto em âmbito universal, como regional. (GODINHO, 2011. p. 365).
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o MP sempre ocupou uma posição de destaque nesse contexto, tendo
recebido atribuição constitucional para controle e fiscalização da administração pública e do regime democrático (MOURA, 2011. p. 46).
No entanto, vale ressaltar que as políticas públicas implementadas pelo MP nesse contexto multi-institucional, muitas vezes tem sua
efetividade condicionada aos arranjos institucionais estabelecidos.
Arranjos institucionais incluem redes de negociação e decisão
entre atores, considerados seus recursos, instrumentos legais, competências, mecanismos de coordenação, mandatos, entre outros, incluindo as responsabilidades com a transparência, prestações de contas e controle. Desse modo, tais arranjos determinam a capacidade do
Estado de implementar políticas públicas, na medida em que fornecem subsídios à sustentação dessas políticas (GOMIDE, 2014. p. 20).
Nesse sentido, os referidos arranjos fornecem à política pública
os requisitos jurídicos organizacionais (GOMIDE, 2011) necessários
à constituição de capacidades técnico-administrativa e capacidade
política, as quais são fundamentais diante de disputas e conflitos que
podem ocorrer (GOMIDE, 2014. p. 21).
Ante o cenário em que as políticas públicas anticorrupção são
desenvolvidas no Brasil e a posição de destaque do MP, seu papel
somente pode ser compreendido no contexto desse arranjo institucional, isto é, a partir da análise de sua estrutura, suas competências,
suas ações e sua interação com as demais instituições, a fim de verificar: (i) as contribuições que tem assegurado e (ii) eventuais obstáculos à efetividade da política anticorrupção no Brasil.
3. ARRANJO JURÍDICO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO

Conforme mencionado, anteriormente, o Ministério Público
está previsto na Constituição Federal de 1988, a qual estabeleceu
587

O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPÇÃO

seus contornos, classificando-o como uma instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, desvinculada dos demais
Poderes, e, portanto, dotada de autonomia administrativa e financeira, bem como de diversos mecanismos que lhe assegure a liberdade
em sua atuação.
A Carta Magna de 1988 inovou ao proporcionar uma precisa
e avançada definição institucional do MP, que espelha o significativo
avanço do órgão nos anteriores, no que tange à organização do Estado e à consolidação da democracia. Assim, a Constituição além de
estabelecer critérios formais para a escolha e destituição dos Procuradores-Gerais, assegura a autonomia funcional e administrativa, estabelece garantias, vedações, organiza a instituição em níveis federal
e estadual, e acima de tudo, define precisamente as funções do MP,
garantindo a privatividade ao MP para instaurar ação penal pública,
ampliando a titularidade do inquérito civil e da ação civil pública
para abarcar direitos difusos e coletivos, atribuindo-lhe a defesa judicial e interesses das populações indígenas e o controle externo da
atividade policial, sem prejuízo das funções já constantes das Constituições anteriores (SALLES, 1989).
Diante dessa definição institucional, um dos pontos-chave para
atuação concreta e eficaz do MP é sua independência funcional, que
o caracteriza como uma categoria à parte, não integrante de quaisquer dos poderes existentes, e, sem que constitua um quarto poder
(CHOUKR, 2014).
Ainda de acordo com a referida definição, tem-se que o MPF
integra o Ministério Público da União (MPU), o qual compreende
também o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), sendo que o MPU e os ministérios públicos estaduais integram
o Ministério Público brasileiro e possuem competências específicas.
Especificamente em relação ao MPF, pode-se dizer que, de acordo com o artigo 58 da Lei Complementar nº 75/93, essa instituição
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conta com seis Câmaras de Coordenação e Revisão, que constituem
órgãos setoriais de coordenação, integração e revisão do exercício
funcional na instituição.
A referida estrutura do MP volta-se à realização de suas finalidades, dentre as quais se destacam: (i) a titularidade da ação penal, (ii) o
papel de ombudsman do Estado e (iii) a tutela dos interesses transindividuais, inclusive do patrimônio público (DINIZ, 2017. p. 16).
Nesse sentido, enfatiza-se um importante aspecto da atuação do
Ministério Público, qual seja a participação na formação e concreção
de políticas públicas. O Ministério Público existe para a defesa do
interesse social; e o Estado, por sua vez, para promoção do bem-estar
coletivo. Contudo, no Brasil, o Poder Público não vem cumprindo sua
finalidade, de modo que o MP deve atuar em defesa do interesse social,
inclusive em face da Administração Pública (CHOUKR, 2014. p. 567).
Note-se que, portanto, o MP tem uma função importante tanto
no controle judicial quanto extrajudicial: (i) da Administração e (ii)
das políticas públicas propostas e executadas.
Contudo, no que toca às políticas de repressão da lavagem de
dinheiro e da corrupção, pode-se dizer que a participação do MP vai
além do controle propriamente dito, pois, na medida em que atua na
apuração de fatos relevantes, que possam vir a constituir tais crimes,
e, sua persecução penal, ou ainda, a identificação da ocorrência de
improbidade administrativa, o MP está executando tal política, no
que tange a seus aspectos repressivos.
Não se pode deixar de mencionar ainda que o MP também
promove projetos e ações voltadas à repressão desse tipo de criminalidade, mais uma vez sendo executor da política pública anticorrupção e antilavagem, agora sob o aspecto preventivo.
O MP, como membro integrante da Estratégia Nacional de
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA, 2020)5
5

A ENCCLA é principal rede de articulação para o arranjo e discussões em conjunto com uma
diversidade de órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário das esferas federal e estadual
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também tem importante atuação em suas ações, inclusive da elaboração de propostas legislativas sobre o tema, o que o caracteriza também como um importante ator não só na execução, mas também na
formulação de políticas públicas anticorrupção e antilavagem.
Nesse sentido, ressalta-se a atuação relevante do MP, em casos emblemáticos, envolvendo esquemas de corrupção e lavagem de
dinheiro, que vieram à tona nos últimos 20 anos (MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL, 2018).
Entretanto, apesar da estrutura do Ministério Público ter sido
pensada pelos constituintes de forma a favorecer a execução de suas
funções, é fato que, com o passar dos anos foram constatadas oportunidades de aprimoramento, que poderiam tornar suas atividades mais
efetivas, inclusive no âmbito do controle da corrupção e da lavagem
de dinheiro.
Em 2003, já se apontavam pontos relevantes para o aperfeiçoamento da estrutura institucional do MP e da eficiência de suas
atividades, em especial dos programas de combate à corrupção: (i) a
articulação com os demais atores do sistema de combate à corrupção
e a produção de redes de trabalho internas e externas com a participação de agentes estatais e não estatais; (ii) planejamento sólido
e seletivo de combate à corrupção com metas factíveis e progresso
paulatino, baseado em indicadores e nas reais possibilidades orçamentárias; (iii) a organização a partir de fixação de normas relativas
à distribuição de atribuições, permitindo, inclusive a atuação conjunta de membros do MP em iniciativas judiciais ou extrajudiciais,
à realização de perícias, internas ou externas; alocação de recursos;
(iv) trabalho em equipe; (v) soluções computacionais; (vi) serviços
de inteligência; (vii) procedimentos eletrônicos; (viii) conexão entre
e, em alguns casos, municipal, bem como do Ministério Público de diferentes esferas, e para a formulação de políticas públicas e soluções voltadas ao combate àqueles crimes. O Departamento de
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), vinculado à Secretaria Nacional
de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, atua como secretaria-executiva da Enccla,
por intermédio da Coordenação-Geral de Articulação Institucional do DRCI (ENNCLA, 2020).
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bancos de dados, e outras estruturas de apoio compartilhado (MEDEIROS, 2003. p. 20s).
Atento às novas necessidades, o MP encarregou-se de aprimorar sua estrutura, no que se refere ao combate da corrupção e tomar
medidas que atendiam às críticas supracitadas. Destaca-se, nessa seara, a 2ª Câmara (Criminal e Controle Externo da Atividade Policial),
que, em 2010, foi responsável pela criação do “Grupo de Trabalho de
Enfrentamento à Corrupção, Apropriação e Desvio de Verbas Federais nos Municípios”, a qual figuraria como órgão de assessoramento
e coordenação no que tange ao combate à corrupção de verbas federais repassadas aos Municípios e teria como um de seus objetivos a
realização de uma parceria com órgãos públicos CGU, Corregedoria
Geral da Polícia Federal etc., a fim de potencializar a coleta de dados
e documentação.
Ainda em 2010, visando promover maior articulação entre instituições, o MPF e a CGU assinaram um protocolo de cooperação
técnica, com o intuito de promover a integração de suas ações relacionadas ao combate de crimes de corrupção, em todo o país, que
envolvessem recursos federais, além de permitir cruzamentos entre
as bases de dados de ambas as instituições, ou ainda entre outras
bases de dados a que tivessem acesso (CONTROLADORIA GERAL
DA UNIÃO, 2018).
A partir de 2011 implantou-se no âmbito do MPF, o Sistema
Integrado de Informações, responsável pelo controle da gestão de
fluxo processual do MPF, tendo sido criado para agilizar e unificar o
trâmite de documentos judiciais e administrativos, além de viabilizar
a integração nacional do MPF, favorecendo o incremento da transparência, a celeridade e a segurança na tramitação dos processos (OAS,
2018).
Ante o conjunto de inovações e avanços institucionais, em
2012, durante a Quarta Rodada de Avaliação dos Mecanismos de
Acompanhamento da Implementação da Convenção Interamericana
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contra a corrupção (MESICIC) promovida pela OEA, concluiu-se
que o Brasil havia se esforçado, para implementar medidas de fortalecimento do Ministério Público, porém haveria que observar algumas recomendações: (i) a criação de uma unidade especializada na
investigação, persecução e processo de atos por corrupção em razão
da sofisticação de tais práticas e da consequente complexidade de tais
investigações; (ii) a criação da Ouvidoria do MPF, sendo-lhe assegurados os recursos humanos e financeiros necessários; (iii) concluir a
implantação dos módulos administrativo e judicial do Sistema Único
Integrado em todas as instâncias e promover sua integração com o
Poder Judiciário; (iv) continuar os esforços no sentido de prover
informações completas e específicas sobre os resultados da atuação
do MP na matéria, e; (v) fortalecer a cooperação entre os órgãos
encarregados de investigações disciplinares de funcionários públicos
e o MPF (OEA, 2012. p. 38s).
Em atenção às referidas recomendações verifica-se que, em
2012, o MP realizou o desdobramento da estratégia nacional para
as Câmaras de Coordenação e Revisão, a fim de alinhar as atuações administrativas, temáticas e estratégicas, para cumprir sua missão institucional. Nesse contexto, a 5ª Câmara passou a ter como
nova competência o combate à corrupção. A partir de então a 5ª
Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, passou a dedicar-se
exclusivamente ao combate à corrupção e tem como atribuição atuar
nos casos relativos aos atos de improbidade administrativa previstos
na Lei n. 8.429/92, nos crimes praticados por funcionários públicos
ou por particulares (artigos 332, 333 e 335 do Código Penal) contra
a administração em geral, inclusive contra a administração pública estrangeira. Essa Câmara é também responsável por atuar nos crimes de
responsabilidade de prefeitos e de vereadores e nos previstos na Lei
de Licitações (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2016. p. 12s).
Desde julho de 2014, com o apoio da 5ª Câmara foram criados
mais de dez Núcleos e Ofícios de Combate à Corrupção em todo o
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Brasil. Hoje, aproximadamente 20 unidades do Ministério Público
Federal dispõem desse tipo de estrutura, que constitui uma estratégia
para tornar mais rápida e eficiente a atuação do MPF em processos
relativos à corrupção. Além disso, observa-se um esforço por parte
do órgão para a implantação deste tipo de estrutura em todas as
unidades da federação. Ainda, não se pode deixar de mencionar dois
relevantes projetos da 5ª Câmara: (i) o lançamento do Portal de
Combate à Corrupção do Ministério Público Federal cujo objetivo é
cumprir uma das metas do Planejamento Estratégico da instituição,
qual seja, o aprimoramento da comunicação com a sociedade civil e
a imprensa sobre a temática do patrimônio público, realizando uma
prestação de contas à sociedade dos trabalhos realizados MPF (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2018; DINIZ, 2017. p. 17).
Nesse Portal encontra-se o Ranking Nacional da Transparência, no qual se pode verificar a mensuração da transparência nos
diversos estados e municípios a partir da avaliação de seus portais,
ferramenta que em muito contribui para a prevenção e combate da
corrupção e da lavagem de dinheiro (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2018b; DINIZ, 2017. p. 17); e, (ii) a propositura das 10
medidas contra a corrupção, um projeto de lei de iniciativa popular
que visava o aperfeiçoamento do sistema jurídico a fim de reprimir
a corrupção no Brasil e obstar a impunidade (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2018a).
Entretanto, já em 2017, mesmo após os esforços empreendidos
pelo MP, verifica-se que, embora os contornos que a Constituição Federal atribuiu ao MP tenham fortalecido sua estrutura, há pontos que
ainda o tornam vulnerável, relegando espaço para avanços justificáveis
em seu arranjo institucional. Um ponto vulnerável que é enfatizado
refere-se à questão da independência do Ministério Público, uma vez
que a eleição do Procurador-Geral se dá com forte interferência do
Chefe do Poder Executivo, sendo esta maior no âmbito federal, porém também presente, em menor escala, no Ministério Público dos
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Estados. Não raras vezes, esta sistemática de escolha propicia uma
indesejada aproximação entre referidas autoridades, extrapolando os
limites das necessárias relações republicanas, o que, pode vir a comprometer o resultado das investigações (DINIZ, 2017. p. 18).
Outro ponto a ser ressaltado é a ausência de um plano pré-estabelecido que direcione a atividade do órgão. Embora se reconheça
que a imprensa, sobretudo a de natureza investigativa, contribui decisivamente para que determinados fatos cheguem ao conhecimento
do MP, ressalva-se que sua atividade institucional não deve estar
atrelada, incondicionalmente, às notícias do momento, mas deveriam
partir de um planejamento estratégico. As limitações ainda presentes
nesse planejamento dificultariam a atuação com viés preventivo (DINIZ, 2017. p. 19).
Ainda, sugere-se a replicação das Promotorias Regionais, para
atuação na área do patrimônio público, visando trazer a especialização que a matéria exige e, pela facilidade de melhor estruturação
de alguns núcleos de atuação, para atendimento de áreas territoriais
mais amplas. Nesse modelo haveria competência concorrente entre
a Promotoria regional e a Promotoria local, de forma que, naturalmente, os casos que envolvam investigações mais extensas ficariam a
cargo das regionais, enquanto situações mais pontuais, repetitivas, de
pouca produção de provas, seriam atendidas pelas promotorias locais
(DINIZ, 2017. p. 20).
Alternativamente, visando ainda trazer mais eficiência às suas
atividades, sugere-se a composição de forças-tarefas, instituídas para
se solucionar demandas ocasionais, de elevada complexidade. Ainda,
ressalta-se a necessidade de investimento na capacitação dos membros em técnicas de investigação, uma vez que os mecanismos de
corrupção revestem-se de elevada sofisticação, e as técnicas investigativas atualmente são demasiadamente obsoletas. Para tanto, seria
necessário o incremento a consulta a bancos de dados (internos e
externos), bem como a profissionalização da obtenção de dados junto
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a redes sociais e sites de busca. Nesse sentido ainda seria importante
o estabelecimento de parcerias com o COAF, visando à incorporação
definitiva dos mecanismos integrantes da denominada investigação
financeira, verificando-se, no ilícito em apuração, o fluxo do dinheiro,
desde a sua origem, desvio, até sua destinação, a partir da utilização
de avançados sistemas informatizados que possibilitam o cruzamento
de dados (DINIZ, 2017. p. 20).
Embora não tenha esgotado todas as recomendações acima,
observa-se que em 2018 o Ministério Público tem investido no estabelecimento de parcerias com o COAF, inclusive em relação à capacitação de seus servidores. À guisa de exemplo tem-se a oferta de curso
sobre dados oriundos de Relatório de Inteligência Financeira (RIF),
produto das atividades do COAF.
Ainda no mesmo período, no contexto de sérios esquemas de
corrupção e lavagem de dinheiro desvendados, não se pode deixar de
reconhecer a intensificação de criação de Forças-Tarefas na área de
crimes financeiros, conforme a Lei Complementar n. 75, de 1993,
trazendo maior efetividade à atuação do MP.
No âmbito estadual, o MP tem investido em diversos projetos relacionados à prevenção da corrupção. Em Goiás, por exemplo,
destaca-se o projeto #nãoévantagem, no qual as Promotorias de Justiça se comprometeram a realizar concursos, nas respectivas Comarcas, a fim de premiar os estudantes da rede pública de ensino local
(estadual e municipal), que apresentarem os melhores vídeos sobre prevenção e combate aos atos de corrupção no ambiente escolar
(MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO GOIÁS, 2018). Já no
estado do Maranhão, o Programa Combate à Corrupção e Sonegação
Fiscal apresentou como resultados no ano de 2016 o ajuizamento de
ações inibitórias que levaram a justiça a bloquear R$ 27.258.628,79
dos recursos referentes à repatriação de dinheiro não declarado no
exterior, impedindo que tais recursos fossem movimentados pelos
ex-gestores em final de mandato e pudessem ser empregados nas
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atuais administrações, mediante autorização legislativa, evitando prejuízos aos cofres públicos (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO MARANHÃO, 2018).
Por sua vez, no campo da tecnologia, verifica-se um avanço no
que tange à investigação e compartilhamento de dados por meio dos
Laboratórios de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro instituídos, no âmbito daqueles MP estaduais, que integram a Rede-Lab,
inciativa da ENCCLA localizada na esfera do Ministério da Justiça.
Tais laboratórios possuem softwares que permitem buscar operações
financeiras suspeitas, criando buscas refinadas em grandes volumes
de dados e cruzando informações de várias bases (MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2018).
Ainda, verifica-se que o MPF, enquanto um dos membros da
ENCCLA, foi o responsável pela propositura da Ação nº. 01 de 2017
que culminou na elaboração e na aprovação do Plano de Diretrizes de
Combate à corrupção, o qual na realidade não se trata de um plano
de ações, uma vez que a ENCCLA não possui caráter executivo, mas
é na verdade uma rede de articulação para fomento de discussões de
políticas públicas anticorrupção. O referido plano constitui um conjunto de diretrizes pensadas, para guiar a atuação das instituições e
da sociedade civil no controle da corrupção e se dirigem não apenas
aos órgãos que compõem a ENCCLA, mas também a atores com
capacidade para o aproveitamento dos valores extraídos deste, nas
diversas esferas de governo (ENCCLA, 2020).
Não obstante os avanços obtidos no último ano, na ocasião da
Quinta Rodada de Avaliação dos Mecanismos de Acompanhamento
da Implementação da Convenção Interamericana contra a corrupção
(MESICIC), a OEA recomendou ao Ministério Público a adoção de
medidas, visando o fortalecimento da cooperação entre instituições,
bem como a publicação anual de dados estatísticos completos sobre a
quantidade de denúncias oferecidas e, inquéritos suspensos, prescritos, arquivados e em andamento.
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Desse cenário, depreende-se, portanto, que o Ministério Público, enquanto uma instituição central na propositura e execução de
políticas públicas de combate e prevenção à corrupção, possui uma
estrutura imperfeita, na qual reconheceram-se algumas debilidades
que poderiam comprometer a eficiência de suas atividades, apesar
das alterações positivas pelas quais passou e que trouxeram maior
especialidade e capacitação, em relação ao combate à corrupção, além
de permitirem uma aproximação dessa instituição com outras instituições governamentais e membros da sociedade civil organizada,
principalmente no que se refere ao aspecto preventivo de tal crime.
Não obstante observa-se que no decorrer dos anos o Ministério
Público tem dedicado esforço contínuo às recomendações de alteração em sua estrutura, a qual visava combater as referidas debilidades.
Nesse sentido, vale destacar alguns pontos que poderiam ser
considerados no âmbito da agenda de reformas do MP, a fim de assegurar políticas públicas de controle da corrupção e da lavagem mais
efetivas: (i) a eleição do Procurador Geral pelo Executivo, que pode
comprometer a isenção em relação a influências políticas externas
em suas atividades; (ii) as limitações de um planejamento estratégico
específico para o combate da corrupção e demais crimes financeiros,
que determine prioridades e dotação orçamentária próprio, além da
necessidade de (iii) contínuo investimento no aprimoramento da
articulação inter-institucional, requisito este que ainda figura como
uma das recomendações e como um das principais questões quando
se pensa em um ambiente multi-institucional.
4. CONCLUSÃO

As políticas públicas anticorrupção, no Brasil, refletem um fluxo de decisões e ações, voltadas ao combate e à prevenção da corrupção, que se inserem em um contexto multi-institucional, isto é, são
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criadas e implementadas por diversas instituições, que compartilham
competências relacionadas ao controle da corrupção.
Algumas das instituições, que compõem esse cenário multi-institucional, são mais tradicionais e encontram respaldo na própria
Constituição Federal. Dentre essas, destaca-se o Ministério Público,
órgão que detém um papel importante na prevenção e combate à
corrupção, e, consequentemente, na salvaguarda da democracia e do
desenvolvimento socioeconômico brasileiro.
No entanto, observa-se que, nesse contexto, a efetividade das
políticas de controle da corrupção, implementadas pelo MP, fica também condicionada ao arranjo institucional estabelecido, isto é, a definição de sua estrutura, competências, recursos, instrumentos legais,
mecanismos de coordenação e como esses elementos dialogam com
as demais instituições envolvidas nesse processo de implementação
de políticas anticorrupção.
Nesse sentido, o trabalho se propôs a analisar o referido arranjo institucional, bem como a atuação do MP, com o intuito de
identificar suas contribuições para a prevenção e o combate à corrupção, bem como eventuais obstáculos à efetivação das políticas em
comento.
Portanto, constatou-se que o órgão vem investindo, continuamente, na melhoria e especialização de suas atividades ligadas ao
combate à corrupção, não apenas em nível nacional, mas também em
nível estadual.
Ainda vale ressaltar que o órgão tem ido muito além de uma
atividade meramente de persecução penal, e investido inclusive em
programas preventivos.
Entretanto, vale pontuar alguns pontos que a instituição poderia considerar ao elaborar agenda de reformas, a com o propósito
de evitar entraves e assegurar maior efetividade às políticas públicas anticorrupção: (i) risco de influência política que comprometa
a isenção na prática das atividades; (ii) limitações em relação a um
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planejamento estratégico específico para o combate à corrupção; (iii)
aprimoramento constante dos mecanismos de articulação inter-institucional, a fim de evitar a competição negativa existente e sobreposições.
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INICIATIVAS INTERNACIONAIS DE COMBATE À
CORRUPÇÃO: o Ministério Público Federal como
agente de cooperação
Monica Teresa Costa Sousa1

“A impunidade é segura quando
a cumplicidade é geral”
Marquês de Maricá
1. INTRODUÇÃO

Por muito tempo a corrupção foi um problema tratado em
âmbito exclusivamente interno e não representava pauta relevante
na agenda dos fóruns internacionais, tanto é que o Escritório das
Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) foi criado apenas
em 1997, mas hoje lidera a maior parte das iniciativas internacionais de combate à corrupção. O movimento de liberalização comercial que tomou força principalmente com a globalização econômica
nos anos 1990 foi responsável direto para que o tema fosse levado à agenda internacional, principalmente na América Latina e na
ex-URSS, quando serviços públicos foram concedidos à iniciativa
privada de maneira não transparente e privilegiando agentes específicos, que tinham relacionamento próximo com os governantes à
época, ferindo um princípio basilar da Administração Pública, o da
impessoalidade.

1

Doutora em Direito (UFSC). Professora Associada na UFMA. Professora Visitante na Universidade de
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Estudos em Direito Internacional e Desenvolvimento (NEDID/UFMA/CNPq).
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Interessante é perceber que justamente a partir de uma série
de escândalos envolvendo altos funcionários públicos na década de
1990 e sequenciais crises financeiras entre o que eram confiáveis
instituições bancárias americanas fizeram com que a sociedade internacional se voltasse ao tema da corrupção de agentes públicos
e privados, principalmente porque no primeiro caso, facilmente se
associa alto índices de corrupção a baixos índices de desenvolvimento.
Além do mais, é forçoso reconhecer que altos índices de corrupção não necessariamente são associados à caráter de um povo ou
a uma sociedade, mas sim a um meio em que a seriedade institucional
é baixa e a sensação de impunidade, ao contrário, é relevante. Desta
forma, contar com instituições sérias e que tenham papel de destaque
no combate à corrupção é fundamental para que o ambiente se torne
condicionado à repressão da prática corrupta e improba, e justamente
este é o caso da atuação do Ministério Público (MP), mais especificamente no que diz respeito às práticas internacionais de combate à
corrupção, do Ministério Público Federal (MPF).
Sendo assim, a proposta deste artigo é apresentar num primeiro momento o arcabouço normativo que alicerçam as práticas
internacionais de combate à corrupção, tais sejam as três Convenções Internacionais de combate à práticas corruptas ratificadas pelo
Estado brasileiro, a saber a Convenção Interamericana, a Convenção
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) e a Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU)
para, em seguida, apresentar-se a atuação do Ministério Público Federal, notadamente a partir da Secretaria de Cooperação Internacional (SCI), que especificamente coordena e executa as ações do MPF
no que diz respeito às práticas elencadas nas convenções e demais
acordos internacionais dos quais o Brasil é parte, apresentando-se
por fim as considerações finais.
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2. AS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE COMBATE À
CORRUPÇÃO RATIFICADAS PELO BRASIL

Ao mesmo tempo em que a globalização é marcante na expansão dos efeitos danosos da percepção da corrupção, é também importante para a previsão na seara do Direito Internacional. Para Godinho
(2011), a globalização foi uma das propulsoras da internacionalização da corrupção, vez que as trocas comerciais entre os países foram
intensificadas, aumentando o risco e ocorrências de práticas criminosas ligadas à corrupção, tanto em relação aos particulares, quanto de
agentes públicos. Já Meyer-Pflug e Oliveira (2008) informam que a
corrupção se torna um problema além fronteiras em razão da prática
por agentes nacionais e estrangeiros, bem como por instituições de
caráter internacional, como os conhecidos paraísos fiscais que muitas
vezes servem às remessas ilegais de divisas.
É interessante perceber também que, numa outra perspectiva,
justamente a globalização permitiu o fortalecimento de condutas e
iniciativas mais eficazes no combate a condutas criminosas, como
a lavagem de dinheiro e os conhecidos crimes do colarinho branco,
o que pode ser explicado pelo maior acesso à informação, o que
permite mais transparência às condutas administrativas e maior
controle social sobre a gestão pública. Além do mais, Andre de Carvalho Ramos (2002) considera que a tutela internacional da probidade administrativa é inserida no rol dos direitos humanos modernamente protegidos, tal seja o direito a uma administração proba,
também chamado good governance.
É na década de 1990 que muitos problemas nacionais passam
a ser preocupação global, e conforme Varella (2005), esse caminho
do tratamento nacional para o internacional pode se dar por atos
ou abstenções; por atos se aperfeiçoa com a adoção de mecanismos
internacionais, a exemplo dos tratados internacionais, enquanto que
a abstenção acontece quando o Estado permite sem objeções ou até
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mesmo solicita a interferência da comunidade internacional em um
assunto estritamente local, o que pode acontecer por exemplo nos
casos de intervenção humanitária.
No combate à corrupção, a passagem se dá por atos, e o Direito
Internacional neste caso é indispensável; Ferreira e Morosini (2013,
p. 273) reforçam que os tratados internacionais contra a corrupção
“[...] trazem dinamismo ao instrumento jurídico porque estabelecem
um fórum de diálogo entre os diversos reguladores nacionais, enquanto convencem os Estados a cumprirem o tratado, forçando a
adoção de medidas práticas”.
Considerando que a análise se dará justamente a partir de três
tratados internacionais, tais sejam as convenções internacionais contra a corrupção, é importante destacar que há força normativa específica conferida a cada um dos instrumentos internacionais que serão
apresentados, vez que todos foram ratificados pelo Estado brasileiro,
como anteriormente relatado.
A força normativa de um tratado, no Brasil, é atribuída a partir
de sua aprovação pelo Congresso Nacional e como é de conhecimento geral pode ser que a norma internacional seja incorporada
como Emenda Constitucional, Lei Complementar ou Lei Ordinária,
daí porque não se pode falar, e nem caberia, sob pena de desqualificar
todo o arcabouço normativo advindo do Direito Internacional, em
norma ineficaz porque é “tratado internacional”. Não é. As convenções, ratificadas e promulgadas, são parte do ordenamento jurídico
interno e como tal devem ser utilizadas.
Desta forma, far-se-á uma apresentação da Convenção Interamericana contra a Corrupção (1996), da Convenção sobre o
Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em
Transações Comerciais Internacionais, conhecida como Convenção
da OCDE (1997) e da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (2003), ratificadas e promulgadas pelo Brasil, portanto, lei
interna.
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É importante destacar que antes da previsão normativa por
parte das convenções internacionais o Brasil já punia condutas
relacionadas à atos tidos como atos de corrupção, como por exemplo
as previsões da Lei 8429/1992, conhecida como Lei de Improbidade
Administrativa ou da Lei 8.666/93 (Lei Geral de Licitações) que prevê
por exemplo patrocinar interesse privado perante a Administração
Pública como crime.
Em ordem cronológica, a primeira convenção a ser apresentada
é a Convenção Interamericana contra a Corrupção, adotada pelos Estados membros da Organização dos Estados Americanos (OEA), em
29 de março de 1996, tendo sido aprovada pelo Congresso Nacional
por meio do Decreto Legislativo nº 152, de 25 de junho de 2002.
Entrou em vigor em 24 de agosto de 2002, tendo sido promulgada
pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002.
A Convenção Interamericana é o primeiro tratado internacional sobre o tema e influenciou outras instituições a discutir, deliberar e normatizar a questão. Ademais, lançou conceitos importantes,
como a participação da sociedade civil na gestão pública, estabeleceu
as bases para o fortalecimento de uma cultura de intolerância em
relação às práticas corruptas e estabeleceu a prática de proteção ao
denunciante de boa-fé.
Entendem Cruz e Bezerra (2016) que a Convenção Interamericana traz uma postura mais voltada ao fortalecimento de adoção de
medidas preventivas que uma abordagem punitiva, o que é comum
em se tratando de normativa internacional. Sobre a participação da
sociedade civil, importante relatar também, a partir do ponto de vista
dos autores, que é justamente na década de 1990 que começam a
tomar força, na América Latina recém redemocratizada, instituições
independentes de fiscalização da gestão pública, como organizações
não governamentais (ONGs) que passam a dispor de maior liberdade para informar a sociedade em geral sobre a atuação dos governos,
o que era impensável em regimes autoritários.
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A Convenção traz no art. II os propósitos essenciais, tais sejam
promover e fortalecer o desenvolvimento dos mecanismos necessários para prevenir, detectar, punir e erradicar a corrupção e promover, facilitar e regular a cooperação entre os Estados partes a fim de
assegurar a eficácia das medidas e ações adotadas neste sentido. Já o
art. III apresenta as medidas que os Estados partes devem tomar para
que os objetivos do art. II sejam alcançados.
De maneira geral, os arts. II e III sintetizam o espírito da Convenção, e Mônica Nicida Garcia (2016, p. 234) assevera que, pelo
menos no plano legislativo, muitas das previsões da Convenção já
eram disposições legais no Brasil; além disso, a autora entende que há
um mérito no texto do art. III, tal seja “[...] sistematizá-las, reunindo
regras que se encontram esparsas e que, isoladamente, perdem um
pouco de sua força e eficácia.”
O que mais importa na proposta deste texto, no que diz respeito à atuação do Ministério Público, são as relações entre assistência
e cooperação, que cobrem grande parte das disposições da Convenção. O art. XIV, por exemplo, deixa expresso que deve haver ampla
assistência recíproca, em relação às solicitações de autoridades que,
de acordo com o Direito interno, tenham poderes para investigar
ou processar atos de corrupção definidos na Convenção, visando a
obtenção de provas e realização de atos necessários para facilitar os
processos e diligências relacionadas à investigação ou processo penal
por atos de corrupção.
O art. XV prevê ampla assistência no que diz respeito à localização, apreensão e devolução de bens decorrentes dos crimes previstos na Convenção e Monica Nicida Garcia (2016) destaca a a
previsão do art. XVI, I quanto à impossibilidade de se negar assistência solicitada por um Estado parte sob a alegação de sigilo bancário,
fundamental quando se trata de divisas remetidas a paraísos fiscais.
Em se tratando da implementação das disposições previstas na
Convenção Interamericana, esta é realizada por meio do Mecanis608
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mo de Acompanhamento da Implementação da Convenção Interamericana contra a Corrupção (MESICIC), que consiste na avaliação
periódica das medidas adotadas pelos Estados parte, em rodadas de
avaliação. O MESICIC prepara a realização da 6ª Rodada e os relatórios de avaliação do Brasil estão disponíveis no Portal AntiCorrupção
das Américas (www.oas.org.es.sla.dlc.mesicic).
A segunda convenção a ser apresentada é a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros
em Transações Comerciais Internacionais, doravante Convenção da
OCDE (1997), aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 125, de 14 de junho de 2000, e promulgada pelo
Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000. O Brasil não é parte
da OCDE, mas entendeu por bem ratificar a convenção e incluir no
Código Penal as disposições sobre crimes de corrupção ligados a
transações comerciais internacionais (art. 337 B, C e D).
Aliás, a motivação para a elaboração da Convenção da OCDE
foi justamente a preocupação internacional com a constância no pagamento de suborno a funcionários públicos estrangeiros, tanto é que
os Estados Unidos editaram lei específica proibindo e criminalizando
tal conduta (Foreign Corrupt Practices Act, de 1977). No entanto, Monica Nicida Garcia (2016) ressalta que empresas americanas começaram a criticar a natureza nacional da legislação, que as deixava em
clara desvantagem em relação a empresas de outros países que não
criminalizavam a prática e, desta forma, facilitavam negócios com
agentes públicos que aceitavam subornos e propinas.
Desta forma, quando das negociação para elaboração da Convenção, o maior compromisso assumido pelos Estados foi de criminalizar atos de corrupção de agentes públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais, o que se consubstancia no art. 1º que
estabelece a obrigação do Estado em transformar em delito criminal
a prática de oferecimento ou promessa de vantagem pecuniária indevida ou de outra natureza, seja diretamente ou por intermediários,
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a um funcionário público estrangeiro para obter vantagem ilícita na
condução de negócios internacionais.
No que diz respeito à cooperação internacional e à atuação institucional do Ministério Público enquanto agente responsável pelo combate às práticas corruptas a partir das disposições da Convenção da
OCDE, é importante ressaltar o que é disposto no art. 9, que trata especificamente da assistência jurídica recíproca, vez que é compromisso
dos Estados prestar pronta e efetiva assistência jurídica para o fim de
condução de investigações e processos criminais instaurados sobre delitos pela Convenção e ainda sobre processos não-criminais dispostos
no texto. Da mesma forma que nos outros diplomas sobre a matéria, a
Convenção da OCDE prevê que não pode haver recusa da assistência
jurídica mútua em matéria criminal sob a alegação de sigilo bancário.
Assim como a Convenção Interamericana, a Convenção da
OCDE também dispõe de um sistema de avaliação e monitoramento,
que funciona a partir de avaliação periódica, feita pela própria OCDE
e pelos Estados parte; caso haja uma avaliação negativa, pode haver
sanções (GARCIA, 2016).
A avaliação é coordenada pelo Grupo de Trabalho sobre Suborno da OCDE, responsável por monitorar a adoção de medidas para
implementação da Convenção nos países signatários; o Grupo foi
criado em maio de 1994 pelo Comitê sobre Investimento Internacional e Empresa Internacional da OCDE e é composto por especialistas
dos países signatários, reunindo-se quatro vezes por ano na sede da
OCDE. O Brasil já passou por três momentos de avaliação (2007,
2009 e 2014) e todos os relatórios estão disponíveis no website
oficial da Controladoria Geral da União (CGU). Aliás, é a CGU que
no Brasil é responsável por coordenar as avaliações quando o Estado
brasileiro é avaliado, bem como é o representante nacional no Grupo
de Trabalho sobre Suborno da OCDE (BRASIL, 2021)
Apesar do Brasil já ser parte de uma convenção de âmbito regional (Convenção Interamericana) e da Convenção da OCDE, que
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já alcançava boa parte de Estados comprometidos com o fim de práticas contrárias ao bom governo e à moralidade administrativa, não
se tinha entretanto, um instituto normativo de combate à corrupção
de caráter universal global; assim, a 81ª Reunião da Assembleia Geral
da ONU, em 2000, reconheceu a importância de desenvolver um instrumento jurídico internacionalmente vinculante contra a corrupção
e, através da Res.º 55/61, criou-se um Comitê com representantes
de vários países com objetivo de formular o documento (BRASIL,
2008).
Desta forma, em 9 de dezembro de 2003, na cidade de Mérida,
no México, foi assinada a Convenção das Nações Unidas contra a
Corrupção (UNCAC), consolidando o mais abrangente instrumento
normativo de combate à corrupção. A Convenção foi ratificada no
Brasil pelo Decreto Legislativo nº 348, de 18 de maio de 2005, e
promulgada pelo Decreto Presidencial nº 5.687, de 31 de janeiro de
20062.
Cruz e Bezerra (2016) reforçam a importância da Convenção
da ONU ressaltando que, apesar de disposições semelhantes às das
Convenções anteriormente analisadas, no que diz respeito aos delitos previstos e à necessidade de tipificação e repressão interna dos
mesmos, a Convenção, além de ser o mais amplo texto internacional
sobre a matéria, reforça a participação da sociedade civil e a cobrança
pela transparência na gestão pública, bem como enfatiza a questão da
recuperação de ativos e da cooperação jurídica internacional.
Por exemplo, o art. 5º determina que os Estados devem adotar
adotem políticas públicas preventivas contra a corrupção e promover a participação da sociedade civil, estimulando modelos de gestão
transparente e com prestação de contas; o espírito do tratado é de
estimular uma cultura de probidade, que não é limitada apenas à
esfera penal, mas comprometida com boas práticas políticas e admi2

Em alusão à data de assinatura da Convenção, 09/12 foi reconhecido pelas Nações Unidas como o
Dia Internacional de Combate à Corrupção
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nistrativas, conforme apresenta o guia técnico da ONU e do Instituto
Interregional de Pesquisa Sobre o Crime (UNICRI) (UNITED NATIONS, 2008, p. 3) sobre a Convenção:
Muitos Estados Partes enfatizam medidas repressivas – na forma
tanto de legislação como de órgãos de investigação. Essa abordagem
é apenas parte de políticas eficazes de combate à corrupção, além
de ser onerosa e de focalizar basicamente os fracassos e o mau uso
de regras, procedimentos e recursos públicos. A prevenção deve ser
enfatizada não apenas por ser complementar e estar ligada a medidas repressivas; o valor do enfoque na prevenção está em intervir
para gerenciar o risco de corrupção antes de a conduta ocorrer.
Dessa forma, a integridade da aplicação de regras, de procedimentos
e de recursos estará protegida, com benefícios mais abrangentes na
promoção da confiança pública e na gestão da conduta pública dos
servidores.

No que se refere ao ponto fundamental deste artigo, tal seja
a atuação do Ministério Público enquanto instituição de referência
no combate às práticas corruptas, a Convenção das Nações Unidas é
ainda mais relevante e específica, vez que todo o Capítulo IV é dedicado à cooperação internacional que, segundo, Helder Girão Barreto
(2012, p. 81) “[...] compreende medidas de assistência legal mútua
na coleta e transferência de provas, ações conjuntas de investigação,
rastreamento e congelamento de bens, apreensão e confisco de produtos da corrupção [...]”.
Na Convenção da ONU, a cooperação é tratada com bastante
ênfase no âmbito penal, tanto é que o art. 44 menciona de maneira detalhada a questão da extradição, matéria recorrente no âmbito
do Direito Internacional. A norma determina que os Estados partes
efetivem os procedimentos de extradição, inclusive simplificando requisitos probatórios correspondentes em relação aos delitos descritos
no Cap. IV, o que deixa clara a proposta da Convenção em promover
a resolução de litígios com maior celeridade e eficiência quando se
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trata de jurisdição estrangeira, da mesma forma que a Convenção
também permite que os Estados celebrem tratados que tenham por
objetivo o translado de pessoas condenadas à prisão ou outra qualquer privativa de liberdade por delitos relacionados à corrupção.
Outro item relevante nesse capítulo é “assistência judicial”. Segundo o art. 46, a assistência pode ser feita por meio de recebimento
de testemunhas, apresentação de documentos, inspeções e até mesmo
pela recuperação de ativos, que recebeu um capítulo especial.
Da mesma forma que as Convenções anteriores, a Convenção
da ONU também dispõe de um sistema de monitoramento, previsto
no art. 63. O Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime
(UNODC) desenvolveu um programa denominado “Programa Global contra a Corrupção”, e dentre os objetivos do Programa, estão o
fortalecimento dos mecanismos de controle e capacitação para elaboração de políticas nacionais anticorrupção, além da promoção de
transparência e responsabilidade internacional por meio do mecanismo de monitoramento da implementação da Convenção.
O sistema de monitoramento da Convenção das Nações Unidas
funciona em fases de revisão. Cada fase é composta por dois ciclos,
de cinco anos cada: o primeiro ciclo compreende os capítulos III
(criminalização e aplicação da lei) e IV (cooperação internacional).
O segundo, os capítulos II (medidas 12 preventivas) e V (recuperação de ativos). Todos os Estados Partes devem se submeter à revisão
a cada ciclo. Os relatórios de avaliação do Brasil também estão disponíveis no website oficial da CGU (BRASIL, 2016).
Nas três Convenções, os mecanismos de avaliação representam
sobretudo um espaço de cooperação internacional do qual podem
surgir padrões de enfrentamento à corrupção, considerando principalmente que o fenômeno da corrupção não mais se limita aos
espaços territoriais de um Estado e nos processos avaliativos, a participação do Brasil, tanto como país avaliado quanto como avaliador, é
coordenada pela Controladoria-Geral da União (CGU), mas o órgão
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conta com a importante contribuição do MPF, destacando-se a “[...]
participação do Ministério Público Federal na avaliação do Uruguai
no âmbito da ONU, bem como do Suriname e de Trinidade e Tobago
no âmbito da OEA e da Espanha, Suécia e Argentina no âmbito da
OCDE” (GARCIA, 2016, p. 214).
Assim, estabelecidas questões gerais sobre as convenções contra a corrupção ratificadas pelo Brasil, destacando-se principalmente
as condutas de cooperação jurídica internacional e os mecanismos
de avaliação, que fazem com que os diplomas internacionais se tornem de fato efetivos e não apenas compromissos principiológicos,
entende-se que é importante analisar como o Ministério Público,
notadamente o MPF, é agente institucional importante e mesmo vital
no combate às práticas corruptas e na defesa do patrimônio e moralidade pública.
3. A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ANTE A
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO

Nas práticas relacionadas à corrupção, há ampla utilização de
avançados recursos tecnológicos, redes de informações que facilitam
o trabalho do crime organizado e mesmo a atuação de instituições legais mas que acabam por favorecer a evasão de divisas decorrentes de
práticas ímprobas e corruptas, no caso os já citados paraísos fiscais.
Assim, a prevenção, colaboração no combate e repressão de
práticas relacionadas à corrupção são na verdade ações que dizem
respeito à tarefa principal do Ministério Público, tal seja agir em
defesa da sociedade e do patrimônio público, sempre o mais prejudicado pelas práticas corruptas.
É desta forma que a cooperação internacional emerge como
fundamento das ações mais relevantes para coibir a corrupção e são
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valorosos os esforços de consulta, comunicação e coordenação de
operações dos Ministérios Públicos de diferentes países. No Brasil,
o MPF é reconhecido pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime por fortalecer uma cultura de cooperação internacional
(NAÇÕES UNIDAS, 2017).
O Ministério Público é uma instituição emergente em todo o
mundo e responsável direto pelo sistema de execução da justiça criminal, o que faz com que seus membros sejam os principais agentes
demandantes de cooperação judicial internacional em matéria penal
e justamente por isso se ressalta a necessidade de especialização dessa
atuação, tanto é que o Ministério Público Federal criou a Secretaria
de Cooperação Internacional (SCI), inserida na estrutura do gabinete do Procurador-Geral da República e que tem como atribuição
principal auxiliar em assuntos de cooperação jurídica internacional
com autoridades estrangeiras e organismos internacionais, além de
funcionar em rede com órgãos nacionais voltados às atividades próprias da cooperação internacional, como a CGU, o Ministério das
Relações Exteriores (MRE), a Polícia Federal e principalmente, o
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI).
A SCI é formada por um Subprocurador Geral da República e
mais dois Procuradores da República, além de assessorias específicas
para as diversas áreas de atuação, tais sejam Relações Internacionais;
Foros, Missões e Eventos; Assessoria Jurídica; Assessoria em Matéria
Internacional; Cooperação Penal Ativa e Passiva em Recuperação de
Ativos; Prestação de Alimentos e outras Matérias Cíveis; Extradição
e outras Medidas Compulsórias; Assessoria Administrativa e Assessoria de Tradução (MPF, 2021). É a partir da atuação da SCI que o
MPF desenvolve o trabalho de participação nos mecanismos de avaliação do Estado brasileiro nas convenções de combate à corrupção,
por exemplo, bem como atua nas ações de cooperação jurisdicional
internacional sempre que necessário.
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Importante ressaltar que a cooperação internacional vem ganhando força tanto pelo crescente número de acordos internacionais
que determinam a atuação do Estado na esfera da persecução penal
internacional como também pela confiança entre os atores que exercem essas funções, daí porque não caberia a outra instituição que não
ao Ministério Público Federal protagonismo nas questões de cooperação internacional em matéria de persecução penal, vez que seria no
mínimo estranho que outros agentes pudessem intervir nesta seara.
No entendimento de Luis Fernando Voss Chagas Lessa (2016,
p. 117), se tal função não fosse atribuída ao MPF e especificamente
à SCI, haveria o risco de que “[...] agentes do Estado assumam perante autoridade estrangeira tarefas e metas cujo sucesso não podem
assegurar, na medida em que não detêm atribuição constitucional ou
legal para seu exercício ou mesmo para apreciação de sua legalidade
ou constitucionalidade.”
Para atuar em função desta cooperação internacional no que
diz respeito às práticas de corrupção, a SCI parte do conceito de cooperação internacional como assistência legal mútua em investigações,
processos e procedimentos legais que são delineados em conjunto com
outras instituições anteriormente referenciadas (CGU, MRE, DRCI e
Polícia Federal), a partir da utilização de técnicas especiais de investigação, como vigilância de dados e celebração de acordos bilaterais e
multilaterais com vistas na criação de órgãos mistos de investigação.
Um dos aspectos mais importantes da atuação do MPF no
combate à corrupção a partir das iniciativas internacionais é a questão da recuperação de ativos, com medidas que permitam o confisco,
mesmo sem condenação no âmbito criminal finalizada. As três convenções, de maneira geral, enfatizam a necessidade de cooperação
entre Estados para garantir a recuperação de ativos e a restituição a
seus legítimos proprietários (quase sempre a Administração Pública), pelas autoridades competentes, dos bens confiscados. As ações
de cooperação internacional lideradas por “forças tarefa” formadas
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pelas instituições indicadas tem obtido sucesso no que diz respeito ao
repatriamento de ativos, e muito se deve ao trabalho do Ministério
Público Federal.
Tem-se como exemplo o repatriamento de aproximadamente
R$ 25 milhões desviados por envolvidos investigados na operação
Lava Jato; a repatriação é decorrente de ação de recuperação de ativos entre Brasil e Suíça, iniciada em janeiro de 2020, em esforço conjunto do MPF, DRCI e Ministério da Justiça. “O retorno ao Brasil de
valores desviados demonstra a importância do DRCI e da cooperação
internacional e, principalmente, os esforços que os países têm feito
para impedir que as organizações criminosas usufruam dos lucros de
suas atividades ilícitas.” afirma a diretora DRCI, Silvia Amélia Fonseca
de Oliveira (BRASIL, 2020).
De acordo com a SCI, a Operação Lava Jato representa a maior
demanda de trabalho no que diz respeito à cooperação jurídica em
matéria penal executada pelo MPF. Apenas em acordos com a Suíça,
negociados desde a gestão Rodrigo Janot frente à Procuradoria Geral
da República, espera-se repatriar cerca de 2 bilhões de reais além
dos 25 milhões já repatriados, inclusive com a solicitação, feita pelo
próprio MPF, para contratação de escritório jurídico na Suíça para
que os trâmites de repatriação sejam agilizados, até mesmo porque o
governo suíço vem colaborando sobremaneira, inclusive já bloqueou
cerca de 1 bilhão de francos suíços em contas associadas à corrupção
e crimes financeiros (MPF, 2021a).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se que a corrupção atinge bens jurídicos universais, que
correspondem aos valores ideais da ordem social, como a segurança,
a democracia política e econômica. Quando a sociedade é permeada
pela corrupção, sacrifica os princípios da livre concorrência, do con617
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curso público, em favor dos lobbies, dos favores e da pessoalidade, tão
noviços à Administração Pública. Uma sociedade tolerante à corrupção inviabiliza a prestação de contas, a transparência, o desenvolvimento e o controle da das instituições públicas.
Daí porque o papel das instituições públicas (e privadas) que
podem atuar mais de perto junto à prevenção e repressão à corrupção é tão importante, além das fronteiras nacionais inclusive. E neste
caso, se destaca o Ministério Público, mais precisamente o Ministério Público Federal a partir dos atos de cooperação internacional,
especificamente no que diz respeito ao combate à corrupção. E é
interessante perceber como essa atuação pode ser inclusive vítima do
próprio sucesso. Explica-se.
Na medida em que o MPF se organiza (criando a SCI, por
exemplo), se especializa e atende com sucesso às demandas sociais
por combate à corrupção e também as de auxílio internacional, maior
é a demanda gerada, o que pode gerar custos com infraestrutura
servidores capacitados, que conheçam as normativas internacionais,
por exemplo. Até porque é importante na cooperação internacional a
atualização constante das regras internacionais sobre o crime organizado e claro, sobre as regras e possibilidades de cooperação.
É fundamental reconhecer o relevante papel do MPF tanto nas
demandas internas como nas demandas que vão além dos limites
territoriais, sem esquecer que, no que diz respeito ao combate à corrupção, são justamente os atos de cooperação internacional e as ações
internacionais do Ministério Público Federal que fazem com que a
Administração Pública brasileira seja resguardada.
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A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
MARANHÃO NO ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO
ADMINISTRATIVA A PARTIR DA ENTRADA EM
VIGOR DA LEI 12.846/2013
Paulo Roberto Barbosa Ramos1
Bruno Denis Vale Castro2
1. INTRODUÇÃO

Com o objetivo de efetivar o princípio constitucional da moralidade administrativa e evitar a prática de atos de corrupção, o
ordenamento jurídico brasileiro consagrou diversos instrumentos de
combate à corrupção, tais como o Código Penal, as leis que definem
os denominados crimes de responsabilidade (Lei 1.079/1950 e Decreto-lei 201/1967), a Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), a LC 135/2010 (“Lei da Ficha Limpa”), que alterou a LC
64/1990 para estabelecer novas hipóteses de inelegibilidade, dentre
outros diplomas legais como a Lei 12.846/2013, também denominada de Lei Anticorrupção, que surge como uma importante inovação
no enfrentamento à corrupção no Brasil ao dispor sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de
atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira.
De forma imediata, os bens econômicos atingidos pela corrupção pertencem ao Estado. Contudo, de forma mediata, é a coletividade – sobretudo, as comunidades carentes, por dependerem

1

Pós-Doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Granada - Espanha (2010/2011). Possui
Graduação em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (1992), Mestrado em Direito pela
Universidade Federal de Santa Catarina (1997). Doutorado em Direito Constitucional pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (2001). Promotor de Justiça (MPMA) e Professor Titular do Departamento de Direito da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Email: paulorbr@uol.com.br.

2

Doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autónoma de Lisboa (UAL/PT), Mestre em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Maranhão (PPGDIR/UFMA), Bacharel em Direito (UFMA). Assessor de Promotor de
Justiça (MPMA) e Professor universitário (UNICEUMA). Email: brunodvcastro@hotmail.com.
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mais de serviços públicos de qualidade - que é efetivamente atingida.
Portanto, a corrupção atinge um bem jurídico difuso, na medida em
que lesiona bens públicos de interesse geral, não se vinculando, especificamente, a uma vítima individualizada, porquanto atinge toda a
sociedade ao retirar recursos das políticas públicas indispensáveis à
efetiva proteção dos direitos fundamentais sociais3.
A Constituição Federal, no artigo 127, caput, atribui ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e, no artigo 129,
inc. III, impõe, expressamente, que lhe cabe a proteção dos interesses
difusos4. Nesse sentido, a Constituição Federal conferiu ao Ministério
Público a função de garantidor dos direitos fundamentais, atribuindo-lhe um dever ético-político de agir para a defesa e a construção
da democracia substantiva5.
É claro o entendimento de que a Lei 12.846/2013 é apenas
mais um instrumento normativo presente no ordenamento jurídico
brasileiro à disposição do Ministério Público e do Poder Executivo
para o enfrentamento da corrupção, de maneira que a sua indicação
como marco normativo justifica-se pela sua novidade e inovação ao
tratar da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas
pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou
estrangeira. Esse esclarecimento é importante para a compreensão
de como foi realizada a delimitação temporal dos dados de pesquisa
analisados, que estão delimitados entre fevereiro de 2014 (quando a
Lei 12.846/2013 entrou em vigor) até dezembro de 2016.
3

Para melhor compreensão do tema, ler: TREVISAN. Antoninho Marmo; CHIZZOTTI, Antonio; LANHEZ, João Alberto; CHIZZOTTI, José; VERILLO, Josmar. O combate à corrupção nas prefeituras do
Brasil. São Paulo: Uol, 2003. Pág. 17; ARAUJO, Felipe Dantas. Corrupção e novas concepções de
direito punitivo: rumo a um direito de intervenção anticorrupção? Revista de direito internacional,
v.8, n.2, jul/dez 2011, pág. 211.

4

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...) III - promover o inquérito civil e a ação
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”.

5

GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma teoria geral do Ministério Público. Belo Horizonte:
Arraes, 2013. p. 107-121.
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Ademais, ainda em relação ao marco normativo da pesquisa, a
Lei 12.846/2013 está em perfeita harmonia com as diretrizes e propósitos dos Tratados e Convenções Internacionais dos quais o Brasil
é signatário, reforça o papel do Ministério Público como agente de
proteção do patrimônio público, já tendo sido regulamentada no estado do Maranhão pelo Decreto Estadual nº. 31.251/2015.
Por outro lado, é preciso esclarecer que, muito embora a Lei
12.846/2013 tenha sido definida como o marco normativo, os dados analisados englobam ações civis de improbidade administrativa
e ações penais que tratam de casos de corrupção relacionados à administração pública, mesmo que não envolvam a aplicação da Lei
12.846/2013, de modo a construir uma análise mais abrangente.
Destaca-se que dentre as 27 unidades federativas do Brasil, o
Maranhão ocupa a posição 26ª no ranking do índice de desenvolvimento humano (IDHM), de acordo com os dados divulgados pelo
Atlas de Desenvolvimento do Brasil6, até o ano de 2016. A corrupção
prejudica o desenvolvimento nacional e dos Estados retirando da
educação, da saúde e da segurança pública recursos indispensáveis
para a melhoria da qualidade de vida do cidadão e, nesse aspecto, a
efetiva atuação do Ministério Público no enfrentamento à corrupção
pode servir como um instrumento para incrementar a efetivação de
políticas públicas e desenvolvimento social.
As cidades de São Luís, São José de Ribamar e Imperatriz são
os três municípios do Maranhão com o maior número de habitantes, segundo os dados de 2015 do IGBE, concentram grande parte
da economia do estado e todas as três cidades possuem pelo menos
uma Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio
Público e Probidade Administrativa, justificando-se a escolhas dessas
três cidades como escopo de análise por viabilizar a realização do que
se propôs a presente pesquisa e oferecer dados que podem servir de
amostragem comparativa para a avaliação da eficácia da atuação do

6

Divulgado no site: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_uf/maranhao. Acesso em 16/04/2016.
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Ministério Público Estadual no enfrentamento à corrupção administrativa nas demais cidades do Maranhão.
A pesquisa utilizou o método descritivo-exploratório, de maneira que foi realizado o levantamento dos dados numéricos empíricos específicos da atuação do Ministério Público do Maranhão no
enfrentamento à corrupção em casos de improbidade administrativa
e crimes contra a administração pública, com o objetivo de descrever
e discutir os dados, de modo a avaliar como foi a eficácia da atuação
entre os anos 2014, ano em que a Lei Federal Lei nº. 12.846/2013
entrou em vigor, 2015, ano em que foi publicado, no âmbito do estado do Maranhão, o Decreto nº. 31.251/2015, e ano 2016, dois anos
após a entrada em vigor da referida lei federal e um ano de edição do
decreto estadual em comento, não só em relação à aplicação desses
instrumentos legais, mas também o ajuizamento de ações civis por
ato de improbidade administrativa e ações penais que tratam de crimes contra a administração pública e corrupção.
É importante destacar que todos os dados numéricos e teor das
ações ajuizadas tiveram duas fontes de pesquisa, o Sistema Integrado
do Ministério Público – SIMP, no qual estão registrados, desde a sua
implantação (nos anos de 2013/2014), as informações processuais,
manifestações e atendimentos realizados no Ministério Público do
Maranhão, e os arquivos e registros internos disponibilizados pelas
Promotorias de Justiças analisadas. Essas duas fontes de dados complementaram-se e deram maior segurança em relação às informações,
porquanto se verificou que os dados do SIMP não estavam completos
ou não englobavam os anos de 2014 e 2015 em algumas das Promotorias de Justiça, de modo que os registros internos realizados por
todas as Promotorias de Justiça pesquisadas confirmavam o que estava
no SIMP ou complementavam, nos casos daquelas Promotorias que
durante os anos de 2014 a 2016 tiveram algum problema com o SIMP.
A utilização das duas fontes de dados (SIMP e registros internos) fez com que os dados fossem mais precisos e permitiu a com624
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paração entre o quantitativo registrado no SIMP e os números registrados manualmente pelos servidores das Promotorias de Justiça.
Ademais, essa dupla fonte de dados permitiu maior material de análise quanto às inicias das ações ajuizadas, porquanto se percebeu que,
em alguns casos, embora houvesse registro eletrônico no SIMP, não
era anexado o documento correspondente à inicial da ação ajuizada,
havendo apenas o arquivamento físico da inicial em pastas guardadas
nas dependências das respectivas promotorias.
O método matemático de média aritmética utilizado diz respeito aos cálculos dos resultados quanto aos números de ações ajuizadas
e média aritmética dos valores eventualmente requeridos nas ações
para ressarcimento dos danos ao erário.
Assim, tendo em vista os dados obtidos, o presente artigo descreve, analisa e discute, a fim de evidenciar e refletir sobre a eficácia da
atuação do Ministério Público do Maranhão, quais os mecanismos de
controle da corrupção utilizados pelo Ministério Público do Maranhão
nas três cidades selecionadas, verificando se houve evolução e maior
apropriação das inovações trazidas pela Lei 12. 846/13 e demais legislações, especificamente em casos de corrupção administrativa.
2. O MINISTÉRIO PÚBLICO E O ENFRENTAMENTO À
CORRUPÇÃO

Sobre o conceito de corrupção, para Fernando Filgueiras7, fundamentalmente, é possível afirmar que a corrupção é um fenômeno
que se constrói à base de uma indevida sobreposição do privado e
individual em detrimento do público e coletivo, pela transgressão
de normas de fundo moral que violam a ideia de bom governo,
como uma espécie de patologia política. Nesse sentido, o conceito de corrupção só é compreensível se for tomado, de forma

7

FILGUEIRAS, Fernando. Corrupção, democracia e legitimidade. Belo Horizonte: UFMG, 2008.
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pressuposta, a discussão de valores e normas. Afinal, só existe
corrupção quando uma norma é transgredida. Para esse autor a
corrupção é aquilo que a sociedade constrói com o rompimento de
uma orientação normativa, a qual é estabelecida pela construção de
juízos morais acerca do comportamento dos atores e das instituições.
Seguindo o entendimento do autor acima citado, a corrupção
trabalhada na perspectiva desta pesquisa é a corrupção associada
à forma econômica, cuja semântica representa qualquer tipo de
apropriação indébita de um domínio público, tendo em vista sua
ilegalidade. Ao contrário da usurpação, entretanto, a corrupção,
compreendida em sua forma econômica, não ocorre por meio da
violência, mas das fraudes que envolvam o domínio público, rompendo
a confiança depositada nos atores políticos que representam as partes
envolvidas na moral contratual. Uma vez que a moral contratual não
é respeitada em função de uma fraude, a qual se generaliza no âmbito
da sociedade, tem-se um contexto de desestabilização do modo de
produção pela via da corrupção, em sua forma econômica.
Sobre o papel relevante do Ministério Público, Mazzilli8 afirma
que a Carta Magna reconheceu que a democracia necessitava de um
órgão ministerial forte e independente, que efetivamente pudesse defender as liberdades públicas, os interesses difusos e coletivos, o meio
ambiente, o patrimônio público e as vítimas, não só da violência pura da
criminalidade, mas também as vítimas da denominada criminalidade do
colarinho branco, da corrupção presente no sistema público brasileiro.
Júlio Aurélio Vianna Lopes9, em seu texto Democracia e Cidadania – O novo Ministério Público brasileiro, ao tratar dos resultados do
processo de transição democrática do país depois da promulgação da
Carta de 1988, destaca a existência de uma intrínseca relação entre
democracia, Estado e sociedade, cujos liames fortalecem a cidadania
e favorecem a integração dos indivíduos no processo político.
8

MAZZILLI, Hugo Nigro. Introdução ao Ministério Público. Editora: Saraiva, 2012.

9

LOPES, Júlio Aurélio Vianna. Democracia e Cidadania – O Novo Ministério Público Brasileiro. Rio de
Janeiro. Lumen Juris. 2000.
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Nesse contexto, o Ministério Público representa uma Instituição paradigmática. A eficácia normativa proposta pela Constituição
depende, fundamentalmente, da operação de Instituições encarregadas da tarefa de estruturar, fortalecer e contribuir para a consolidação da democracia, como é o caso do MP. Dentre essas principais
tarefas, se encontra a luta contra a corrupção.
Com efeito, o Ministério Público não apenas enfrenta a corrupção através dos mecanismos de investigação e de ações judiciais e
extrajudiciais que se encontram à sua disposição, mas, especialmente,
desempenha um papel importante como articulador de políticas públicas que promovem melhorias significativas na coletividade e que
estimulam o reconhecimento e o respeito de valores éticos tão fundamentais à vida em sociedade, ou seja, o Ministério Público é também,
nesse sentido, um agente de transformação social.
Paulo Roberto Barbosa Ramos10 assenta que “políticas públicas são instrumentos imprescindíveis para que os objetivos traçados
pela Constituição de 1988 sejam efetivamente cumpridos, cabendo
ao Ministério Público utilizar os instrumentos jurídicos dos quais
dispõe para vê-las implementadas, garantindo, com isso, o desenvolvimento e a democracia, pressupostos de uma sociedade livre, justa
e solidária”.
Assim, a atuação preventiva e repressiva do Ministério Público
no enfrentamento à corrupção se destaca, uma vez que se destina a
somar esforços com outras Instituições públicas e agentes da sociedade civil, visando à efetiva implantação dos direitos da cidadania,
e, sobretudo, contribuir para a construção de uma sociedade justa,
fraterna e solidária, que respeite a coisa pública com responsabilidade
social e compromisso ético.
Para os fins perseguidos pelo presente estudo, cumpre, especificamente, traçar um mergulho no campo de atuação do MP na área
10 RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. A corrupção como obstáculo ao desenvolvimento. 2017. Disponível
em:<http://drpauloramos.com.br/wp-content/uploads/2017/07/Corrupção-como-obstáculo-ao-desenvolvimento.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2017.
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de tutela do patrimônio público, sendo importante observar que a
atuação do MP nessa seara não envolve apenas aspectos vinculados à
vertente econômico-financeira e de patrimônio cultural (bens de valor histórico, turístico, estético e paisagístico), mas também concerne
ao erário público, ou seja, tem alcance mais amplo e atinge outras
esferas da atividade estatal.
Diversas são as áreas de atuação do Ministério Público, seja no
campo judicial ou extrajudicial, devido ao extenso campo de atuação
do Parquet, o presente estudo irá se ater, mais especificamente, à atuação mediante a Ação de Improbidade Administrativa e a Ação Penal.
Importante destacar que, no campo penalista, a corrupção possui seus conceitos limitados aos elementos do tipo ilícito, enquanto
que sua interpretação se apresenta mais ampla no campo de atos que
configuram ações de improbidade administrativa, ou seja, na área
cível. Assim, a Lei de Improbidade abarca várias ações que se encaixam no conceito de práticas ímprobas/corruptas. Pode-se citar, como
exemplo, os atos que ofendem, direta ou indiretamente, o Princípio
da Boa Administração Pública, e que acabam por frustrar um regular
adimplemento dos deveres prestacionais do Estado11.
3. A ATUAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA
NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA PROBIDADE
ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO
MARANHÃO

Na capital do estado do Maranhão, São Luís/MA, o Ministério
Público Estadual possui quatro Promotorias de Justiça Especializadas na
Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, são elas
a 28ª, 29ª, 30ª e 31ª Promotorias de Justiça Especializadas da Capital.

11 SABELLA, Walter Paulo. Ministério Público, Combate à corrupção e controle das políticas públicas. São
Paulo, 2010. Disponível em: http://www.justitia.com.br/artigos/b29529.pdf. Acesso em 23/01/2017.
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Já nas cidades de Imperatriz e São José de Ribamar, respectivamente, o segundo e o terceiro município mais populosos do estado, o
Ministério Público Estadual possui apenas uma Promotoria de Justiça
Especializadas na Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, sendo a 6ª Promotoria de Justiça Especializada de Imperatriz e a 1ª Promotoria Cível de São José de Ribamar que detém
atribuição para atuar civil e criminalmente em casos que envolvam a
defesa do patrimônio Público e probidade administrativa.
Conforme prevê a alínea “a”, art. 6º, da Resolução nº 27/201512,
do Colégio dos Procuradores do Ministério Público do Maranhão CPMP, que dispõe sobre as atribuições das Promotorias de Justiça
Especializadas e dá outras providências, são atribuições das Promotorias de Justiça Especializadas na Defesa Do Patrimônio Público e da
Probidade Administrativa “conhecer dos fatos atentatórios ao dever
de probidade administrativa e dos lesivos ao patrimônio público praticados por agentes públicos e demais sujeitos às disposições da Lei
nº 8.429/92 (artigos 2º e 3º), objetos de representações, inquéritos
e notícias de fato, sem prejuízo da iniciativa de ofício, promovendo-lhes a apuração por instauração dos procedimentos administrativos
pertinentes e respectivas ações civis e penais públicas, bem como
oficiar nas ações coletivas de terceiros de igual natureza. Conhecer
das precatórias ministeriais versando matéria da especialidade, providenciando o seu cumprimento”.

3.1. Resultados e discussões dos dados da pesquisa: a atuação
na esfera cível

Segundo os dados obtidos, no âmbito da 28ª Promotoria de
Justiça Especializada da Capital, no ano de 2014, foram ajuizadas 3
(três) Ações Civis Públicas por atos de Improbidade Administrativa

12 Diário Oficial do Poder Judiciário do Maranhão. Resolução nº 27/2015 do CPMP. Publicado em
30.03.2015. Disponível em <https://www.mpma.mp.br/arquivos/biblioteca/legislacao/resolucoes/
colegio/3872_27.pdf>. Acesso em 01/02/2016.
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e 1 (uma) Ação Civil Pública para Ressarcimento ao Erário com
Medida Cautelar. No ano de 2015 foram ajuizadas 3 (três) Ações
Civis Públicas por atos de Improbidade Administrativa e no ano de
2016, foram ajuizadas 2 (duas), totalizando dentro desse período
de três anos 8 (oito) Ações Civis Públicas por atos de Improbidade
Administrativa e 1 (uma) Ação Civil Pública para Ressarcimento ao
Erário com Medida Cautelar.
Quanto aos valores requeridos para ressarcimento ao erário nas
ações civis, no ano de 2014, somou-se a quantia de R$ 5.691.646,86
(cinco milhões, seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e quarenta
e seis reais e oitenta e seis centavos), no ano de 2015, somou-se a
quantia de R$ 11.746.605,20 (onze milhões, setecentos e quarenta e
seis mil, seiscentos e cinco reais e vinte centavos) e no ano de 2016,
somou-se a quantia de R$ 609.211,10 (seiscentos e nove mil, duzentos e onze reais e dez centavos). No perídio de três anos foram
ajuizadas 8 (nove) Ações Civis por Ato de Improbidade Administrativa, totalizando o valor das ações em R$ 18.047.463,20 (dezoito
milhões, quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e
vinte centavos).
Consoante os dados obtidos, no âmbito da 29ª Promotoria de
Justiça Especializada da Capital, no ano de 2014, foram ajuizadas 3
(três) Ações Civis Públicas por atos de Improbidade Administrativa,
no ano de 2015 foram ajuizadas 6 (seis) e no ano de 2016 foram
ajuizadas outras 6 (seis) Ações Civis Públicas por atos de Improbidade Administrativa, totalizando, dentro desse período de três anos
15 (quinze) Ações Civis Públicas por atos de Improbidade Administrativa.
Quanto aos valores requeridos para ressarcimento ao erário nas
ações civis, no ano de 2014, somou-se a quantia de R$ 100.000,00
(cem mil reais)13, no ano de 2015, somou-se a quantia de R$
13 Apenas uma das três ações civis ajuizadas em 2014 por essa Promotoria de Justiça Especializada
envolveu danos ao erário.
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143.137,42 (cento e quarenta três mil, cento e trinta e sete reais e
quarenta e dois centavos)14 e no ano de 2016, somou-se a quantia
de R$ 75.080.042,50 (setenta e cinco milhões, oitenta mil, quarenta
e dois reais e cinquenta centavos)15. No perídio de três anos foram
ajuizadas 15 (quinze) Ações Civis, totalizando o valor das ações em
R$ 75.323.179,90 (setenta e cinco milhões, trezentos e vinte e três
mil, cento e setenta e nove reais e noventa centavos.
Segundo os dados obtidos, no âmbito da 30ª Promotoria de
Justiça Especializada da Capital, no ano de 2014, foram ajuizadas 6
(seis) Ações Civis Públicas por atos de Improbidade Administrativa e
15 (quinze) Ações Civis de Execução Forçada, no ano de 2015 foram
ajuizadas 3 (três) e no ano de 2016 foram ajuizadas 6 (seis) Ações
Civis Públicas por atos de Improbidade Administrativa, totalizando,
dentro desse período de três anos, 15 (quinze) Ações Civis Públicas
por atos de Improbidade Administrativa e 15 (quinze) Ações Civis
de Execução Forçada.
Quanto aos valores requeridos para ressarcimento ao erário
nas Ações Civis por Ato de Improbidade Administrativa, nos anos
de 2014 e 2015, embora as ações requeressem o ressarcimentos dos
danos ao erário, não foram estipulados valores, mesmo a inicial informando o valor dos contratos realizados sem licitação ou com licitação carente de legalidade, o que se considera uma falha, porquanto,
embora o juízo possa estipular o valor dos danos na sentença, de
acordo com as informações contidas nos autos, o Ministério Público, autor da ação e fiscal da investigação, tem maior propriedade
para indicar ao juízo o valor do dano ao erário, facilitando eventuais
ações de bloqueio e sequestro de bens e dando maior base probatória
14 Apenas uma das duas ações civis ajuizadas em 2015 por essa Promotoria de Justiça Especializada
envolveu danos ao erário.
15 Destaca-se que o valor de apenas uma das ações civis por ato de improbidade administrativa, envolvendo o caso da construção de um Veículo Leve Sobre Trilhos – VLT na cidade de São Luís foi
ajuizada com o valor de R$ 66.136.142,63 (sessenta e seis milhões, cento e trinta e seis mil, cento e
quarenta e dois reais e sessenta e três centavos).
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para o convencimento do juízo sobre a real ocorrência do dano. No
ano de 2016, os valores requeridos em ressarcimentos ao erário nas
Ações Civis por Ato de Improbidade Administrativa, somou a quantia
de R$ 951.957,31 (novecentos e cinquenta e um mil, novecentos e
cinquenta e sete reais e trinta e um centavos).
Já no âmbito da 31ª Promotoria de Justiça Especializada da
Capital, no ano de 2014, foi ajuizada 1 (uma) Ação Civil Pública por
atos de Improbidade Administrativa, no ano de 2015 também foi
ajuizada 1 (uma) e no ano de 2016 foram ajuizadas 2 (duas) Ações
Civis Públicas por atos de Improbidade Administrativa, totalizando
dentro do período de três anos 4 (quatro) Ações Civis Públicas por
atos de Improbidade Administrativa. E, quanto aos valores requeridos
nas ações civis, no ano de 2014, consta a quantia de R$ 50.000,00
cinquenta mil reais), no ano de 2015, não houve ação civil ajuizada
envolvendo danos ao erário e no ano de 2016, somou-se a quantia
de R$ 642.074,47 (seiscentos e quarenta e dois mil, setenta e quatro
reais e quarenta e sete centavos). No perídio de três anos foram ajuizadas 4 (quatro) Ações Civis, totalizando o valor das ações em R$
692.074,47 (seiscentos e noventa e dois mil, setenta e quatro reais e
quarenta e sete centavos).
Na cidade de Imperatriz, a análise centrou-se na 6ª Promotoria
de Justiça Especializada de Imperatriz, única Promotoria de Justiça
naquele município que detém atribuição para atuar na defesa do
patrimônio público e improbidade administrativa, obtendo-se os
dados de que, no ano de 2014, foram ajuizadas 4 (quatro) Ações
Civis Públicas por atos de Improbidade Administrativa, no ano de
2015 foram ajuizadas 7 (sete) e no ano de 2016 foram ajuizadas 3
(três) Ações Civis Públicas por atos de Improbidade Administrativa,
totalizando, dentro desse período de três anos, 14 (quatorze) Ações
Civis Públicas por atos de Improbidade Administrativa.
Quanto aos valores requeridos para ressarcimento ao erário nas
ações civis, no ano de 2014, somou-se a quantia de R$ 4.140.796,57
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(quatro milhões, cento e quarenta mil, setecentos e noventa e seis
reais e cinquenta e sete centavos), no ano de 2015, a quantia de R$
3.961.614,80 (três milhões, novecentos e sessenta e um mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta centavos) e no ano de 2016, somou-se a quantia de R$ 901.362,48 (novecentos e um mil, trezentos e
sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Sendo assim, no
perídio de três anos foram ajuizadas 14 (quatorze) Ações Civis, totalizando o valor das ações em R$ 9.003.773,85 (nove milhões, três
mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos).
Em relação à atuação cível no município de São José de Ribamar, terceiro município mais populoso do estado do Maranhão,
segundo os dados obtidos no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça
Cível de São José de Ribamar, promotoria que possui atribuição cível
e criminal para atuar na defesa do patrimônio público e patrimônio
administrativo, no ano de 2014, foram ajuizadas 3 (três) Ações Civis
Públicas por atos de Improbidade Administrativa, no ano de 2015 foram ajuizadas 4 (quatro) e no ano de 2016 foram ajuizadas 8 (oito)
Ações Civis Públicas por atos de Improbidade Administrativa, totalizando, dentro desse período de três anos, o ajuizamento de 15 (quinze) Ações Civis Públicas por Atos de Improbidade Administrativa.
Quanto aos valores requeridos para ressarcimento ao erário nas
ações civis, no ano de 2014 não foi possível obter dados, porquanto
a referida Promotoria de Justiça não arquivou cópias das petições
iniciais. No ano de 2015 somou-se a quantia de R$ 7.675.809,49
(set milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, oitocentos e nove reais
e quarenta e nove) e no ano de 2016, somou-se a quantia de R$
8.081.617,15 (oito milhões, oitenta um mil, seiscentos e dezessete
reais e quinze centavos). No perídio de três anos foram ajuizadas 15
(quinze) Ações Civis, totalizando o valor dos pedidos de ressarcimento de danos ao erário requeridos nas ações em R$ 15.757.426,60
(quinze milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e
vinte e seis reais e sessenta centavos.
633

A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO NO ENFRENTAMENTO À
CORRUPÇÃO ADMINISTRATIVA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 12.846/2013

A tabela comparativa a seguir relaciona os números totais entre
2014 a 2016 de ações civis públicas por ato de improbidade administrativa ajuizadas e os valores totais dos pedidos de ressarcimento
contido nas referidas ações em cada uma das Promotorias de Justiça
analisadas.
PROMOTORIAS

NÚMERO DE
AÇÕES NOS
3 ANOS

RESSARCIMENTO
TOTAL

MÉDIA ARITMÉTICA
(RESSARCIMENTO/AÇÕES)

28ª Promotoria de
Justiça Especializada
da Capital

8

R$ 18.047.463,20

R$ 2.255.932,9/por ação

29ª Promotoria de
Justiça Especializada
da Capital

15

R$ 75.323.179,90

R$ 5.021.545,33/por ação

30ª Promotoria de
Justiça Especializada
da Capital

15

R$ 951.957,31

R$ 63.463,82/por ação

31ª Promotoria de
Justiça Especializada
da Capital

4

R$ 692.074,47

R$ 173.018,61/por ação

6ª Promotoria de
Justiça Especializada
de Imperatriz

14

R$ 9.003.773,85

R$ 643.126,70/por ação

1ª Promotoria de
Justiça Cível de São
José de Ribamar

15

R$ 15.757.426,60

R$ 1.050.495,11/por ação

Fonte: Pesquisa de campo, 2020.

Todos os dados expostos até aqui foram obtidos do relatório de produtividade das promotorias, usando como filtro o período
“01/02/2014 a 31/12/2016”, além dos arquivos internos disponibilizados pelas Promotorias de Justiça analisados com informações dos
valores requeridos nas ações e cópias das inicias das ações ajuizadas.
De acordo com os números obtidos, quatro das seis Promotorias de Justiças analisadas possuem o mesmo padrão numérico de
ajuizamento de Ações Civis por Ato de Improbidade Administrativa,
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uma possui produtividade reduzida e uma produtividade menor que
a metade da média das quatro mais produtivas. Essas duas Promotorias de Justiça com menor produtividade possuem seus Promotores
Titulares com longos períodos de afastamento, a 31ª Promotoria de
Justiça Especializada da capital, a menos produtiva das seis promotorias analisadas, passou por longos períodos com seu Promotor Titular
afastado e coincidentemente, o período em que ele esteve presente,
foi responsável por mais de um terço da produção total da referida
promotoria entre os anos de 2014 a 2016.
Das quatro Promotorias de Justiça Especializadas da Capital
analisadas, duas estão com seus Promotores Titulares afastados, uma
está vaga e apenas uma possui o titular atuando. O que se pôde perceber, analisando o relatório de produtividade emitido pelo sistema
SIMP, é que quanto maior a rotatividade de Promotores de Justiça
e quanto menor o tempo que um mesmo membro do Ministério
Público Estadual passa respondendo por uma mesma Promotoria de
Justiça, menor é a produtividade total dessa promotoria, a exemplo
das duas Promotorias com menor ajuizamento de ações civis.
O ajuizamento de uma Ação Civil Por Ato de Improbidade
Administrativa é precedido da instauração preliminar de um procedimento investigativo fiscalizado e instruído pelo Promotor de Justiça,
muitas dessas investigações não se encerram em um mês, podendo
durar mais de um ano. A verdade é que a atuação de uma Promotoria de Justiça por qual passaram 6 a 8 Promotores no período de
três anos será, no mínimo, inconsistente, independente da qualidade
da atuação dos membros que por ela passaram. Corroborando com
esse entendimento, a Promotoria de Justiça em que se encontrou
maior dificuldade de obtenção de dados nos arquivos internos da
promotoria foi da 30ª Promotoria de Justiça Especializada da Capital,
pela qual passaram 6 Promotores de Justiça no período de três anos,
estando com titularidade vaga, enquanto a mais organizada, com
disponibilidade de dados completos, controle atualizados das ações
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judiciais, tabelas e organograma contendo o número da ação, nome
dos réus, tipificação e valor da ação foi a 6ª Promotoria de Justiça
Especializada de Imperatriz que possuiu o mesmo Promotor Titular
respondendo por ela durante os três anos analisados.
Ademais, no âmbito da 6ª Promotoria de Justiça Especializada
de Imperatriz, foi possível obter dados mais completos quanto aos
procedimentos extrajudiciais. Embora os procedimentos extrajudiciais não sejam objeto de investigação deste trabalho, considera-se
relevante apontar o quantitativo desses procedimentos. Sendo assim,
segundo os dados obtidos junto à citada Promotoria de Justiça Especializada, em 2014 foram registradas 23 (vinte e três) notícias de
fato16, em 2015 foram registradas 53 (cinquenta e três) notícias de
fato e no ano de 2016 foram cadastradas 38 (trinta e oito) notícias
de fato, entre os anos de 2014 até o primeiro semestre de 2017 foram registradas um total de 150 (cento e cinquenta) notícias de fato,
sendo que desse total, 70 foram arquivadas.
Complementando as informações, também foram disponibilizados dados referentes aos Inquéritos Civis, tendo sido evidenciado
o registro de 14 (quatorze) Inquéritos Civis no ano de 2014, 16
(dezesseis) no ano de 2015 e 04 (quatro) em 2016
Esses números são relevantes, porquanto evidenciam a demanda de atuação e trabalho das Promotorias de Justiças Especializadas fora do âmbito judicial, destacando-se que muitas solicitações
de aberturas de inquéritos policias e ajuizamentos de ações civis e
penais realizados pelas Promotorias de Justiça possuem como base as
investigações e diligências realizadas nos autos de Notícias de Fato,
Procedimentos Investigatórios Criminais e Inquéritos Civis.
Quanto aos valores dos ressarcimentos ao erário requeridos
nas Ações Civis por Ato de Improbidade Administrativa, eles não
16 Toda documentação com informações de suposta prática de crime, notícia crime ou solicitação de
providências se torno, em regra, uma notícia de fato para realização de diligências preliminares,
podendo ser transformada em procedimento investigatório criminal ou inquérito civil, no âmbito
do Ministério Público.
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servem de parâmetro para avaliar a consistência da atuação das Promotorias de Justiça, mas pode ser um fator avaliativo da eficácia dessa
atuação no enfrentamento da corrupção na administração pública
independente da resposta do poder judiciário. Ou seja, por mais que
uma eventual sentença demore anos para ser proferida em processos
que envolvem improbidade administrativa, o ajuizamento da ação,
seja ela cível ou criminal, o pedido de sequestro e bloqueio dos bens
e pedido de ressarcimento ao erário são instrumentos à disposição
do Ministério Público para inibir atos de corrupção dentro da esfera
pública. Por isso, a qualidade da inicial ajuizada, contento uma narrativa embasada em provas contida nos autos e indicação do valor
total do dano ao erário na ação proposta pelo Ministério Público são
aspectos fundamentais.
Destaca-se, por fim, que não houve, em nenhumas das 6 Promotorias de Justiça analisadas, dentro do período entre os anos de 2014 a
2016, atuação quanto a instauração de procedimentos ou ações ajuizadas provenientes da aplicação do Decreto Estadual nº. 31.251/2015, não
se podendo constatar se a inexistência dessa atuação ocorreu devido ao
não encaminhamento de cópia dos processos administrativos instaurados
pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle, órgão do Poder
Executivo Estadual com competência para aplicar o Decreto Estadual nº.
31.251/2015, ou se não houve ajuizamento de ações porque as investigações ainda estão em curso.
3.2. Resultados e discussões dos dados da pesquisa: a atuação
na esfera criminal

Segundo os dados obtidos, no âmbito da 28ª Promotoria de
Justiça Especializada da Capital, no ano de 2014, foram ajuizadas 3
(três) Ações Penais, no ano de 2015 foram ajuizadas 5 (cinco) e em
2016 foram ajuizadas 6 (seis), totalizando, dentro desse período de
três, 14 (quatorze) Ações Penais.
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Quanto à tipificação dos crimes denunciados no total das 14
(quatorze) Ações Penais ajuizadas no decorrer dos três anos analisados, os crimes foram tipificados nos art. 89 da Lei de Licitações
e Contratos Administrativos (Lei n° 8.666/93)17, art. 312, caput,
do Código Penal18, nos arts. 90, caput19, c/c art. 96, I, ambos da Lei
8.666/9320 e no art. 29921 do Código Penal.
Durante o período analisado, nenhuma das ações penais ajuizadas pela 28ª Promotoria de Justiça Especializada da Capital tiveram
tipificadas as condutas enquadradas nos arts. 333 (corrupção ativa) e
317 (corrupção passiva), ambos do Código Penal e Lei n. 12.850/2013
(Define Organização Criminosa).
Consoante os dados obtidos, no âmbito da 29ª Promotoria de
Justiça Especializada da Capital, no ano de 2014 não houve dados
quanto ao ajuizamento de ações penais, em 2015 foram ajuizadas 3
(três) Ações Penais e no ano de 2016 foram ajuizadas 2 (duas), totalizando dentro desse período de três anos 5 (cinco) Ações Penais.
17 Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
18 Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, e que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
19 Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
20 Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de
bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:
I - elevando arbitrariamente os preços; (…)
Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
21 Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três
anos, e multa, se o documento é particular.
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou
se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

638

PAULO ROBERTO BARBOSA RAMOS
BRUNO DENIS VALE CASTRO

Quanto à tipificação dos crimes denunciados no total das 5
(cinco) Ações Penais ajuizadas no decorrer dos três anos analisados,
foram tipificados os crimes previstos nos art. 316, caput, do Código
Penal22, art. 247, § 1º23 do Código Penal e art. 312, caput, do Código
Penal24
Durante o período analisado, nenhuma das ações penais ajuizadas pela 29ª Promotoria de Justiça Especializada da Capital tiveram
tipificadas as condutas enquadradas nos arts. 333 (corrupção ativa)
e 317 (corrupção passiva), ambos do CP e Lei n. 12.850/2013 (Define
Organização Criminosa).
Segundo os dados obtidos, no âmbito da 30ª Promotoria de
Justiça Especializada da Capital, no ano de 2014, foram ajuizadas 5
(cinco) Ações Penais, em 2015, 2 (duas) e no ano de 2016 foram
ajuizadas 6 (seis) Ações Penais, totalizando, dentro desse período de
três anos, 13 (treze) Ações Penais.
Quanto à tipificação dos crimes denunciados no total das 13
(treze) Ações Penais ajuizadas no decorrer dos três anos analisados,
em resumo, foram tipificadas no art. 89 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n° 8.666/93)25, no art. 312, caput, do

22 Art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Pena — reclusão, de dois a oito anos, e multa.
23 Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.
§ 1º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a
pena de sexta parte.
24 Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, e que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
25 Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
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Código Penal26, nos arts. 90, caput27, da Lei 8.666/93 e apenas uma
denúncia nos arts. 333 (corrupção ativa) e 317 (corrupção passiva),
ambos do Código Penal.
Segundo os dados, no âmbito da 31ª Promotoria de Justiça
Especializada da Capital, nos anos de 2014 e 2015, não houve ajuizamento de ações penais e em 2016 foram ajuizadas apenas 2 (duas)
ações penais.
Durante o período analisado, das 2 (duas) ações penais ajuizadas
pela 31ª Promotoria de Justiça Especializada da Capital, não foi possível obter dados quanto à tipificação dos crimes, porquanto a cópias das
iniciais acusatórias não foram anexadas ao sistema SIMP ou arquivadas
nas pastas de arquivo interno da referida Promotoria de Justiça.
Na cidade de Imperatriz do Maranhão, segundo município
mais populoso do estado, o Ministério Público Estadual, segundo os
dados obtidos, no âmbito da 6ª Promotoria de Justiça Especializada
de Imperatriz, no ano de 2014, foram ajuizadas 5 (cinco) Ações
Penais, em 2015 foram 2 (duas) e em 2016 foi ajuizada 1 (uma)
Ação Penal. Totalizando dentro desse período de três anos 8 (oito)
Ações Penais.
Quanto à tipificação dos crimes denunciados do total das 8
(oito) Ações Penais ajuizadas no decorrer dos três anos analisados,
1 (uma) foi tipificada no art. 89 da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos (Lei n. 8.666/93)28, 1 (uma) no art. 312, caput, do
26 Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, e que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
27 Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
28 Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
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Código Penal29 e 5 (cinco) no art. 1º, incisos I, III, VII, do Decreto-Lei n.201/6730.
Durante o período analisado, nenhuma das ações penais ajuizadas pela 6ª Promotoria de Justiça Especializada de Imperatriz tiveram condutas enquadradas nos tipos penais dos arts. 333 (corrupção
ativa) e 317 (corrupção passiva), ambos do CP e Lei n. 12.850/2013
(Define Organização Criminosa).
Na cidade de São José de Ribamar/MA, terceiro município
mais populoso do estado, segundo os dados obtidos, no âmbito da 1ª
Promotoria de Justiça Cível de São José de Ribamar, com atribuição
para atuar na defesa do patrimônio público e probidade administrativa, no ano de 2014, foram ajuizadas 8 (ações) Ações Penais em
2015 não houve ajuizamento de ação penal e em 2016 foi ajuizada
1 (uma) Ação Penal, totalizando, dentro desse período de três anos,
9 (nove) Ações Penais.
Quanto à tipificação dos crimes denunciados não foi possível
obter dados, porquanto as informações não foram inseridas no SIMP
e as cópias das inicias de acusação não constavam nos arquivos internos da Promotoria de Justiça em comento.
Sendo assim, não foi possível constatar se durante o período
analisado, alguma das ações penais ajuizadas pela 1ª Promotoria de
Justiça Cível de São José de Ribamar tiveram condutas enquadradas
nos tipos penais dos arts. 333 (corrupção ativa) e 317 (corrupção passiva), ambos do CP e Lei n. 12.850/2013 (Define Organização Criminosa).
29 Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, e que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
30 Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder
Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;
III - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas;
VII - Deixar de prestar contas, no devido tempo, ao órgão competente, da aplicação de recursos,
empréstimos subvenções ou auxílios internos ou externos, recebidos a qualquer título;
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No âmbito da atuação criminal também se confirma a percepção de que quanto maior a rotatividade de Promotores de Justiça
e quanto menor o tempo que um mesmo membro do Ministério
Público Estadual passa respondendo por uma mesma Promotoria de
Justiça, menor é a produtividade total dessa promotoria. Corroborando com esse entendimento, a 31ª Promotoria de Justiça Especializada
da Capital continuou sendo, agora em matéria criminal, a promotoria
com o menor número de ações ajuizadas.
Importante destacar, por fim, que não houve, em nenhumas das seis
Promotorias de Justiça analisadas, dentro do período entre os anos de 2014
a 2016, atuação quanto a ações penais ajuizadas provenientes da aplicação
do Decreto Estadual nº. 31.251/2015.
Reforça-se que não se teve informações capazes de demonstrar se
algum dos 8 (oito) processos administrativos instaurados pela Secretaria
de Estado de Transparência e Controle para aplicar o Decreto Estadual nº.
31.251/2015 foi encaminhado ao Ministério Público, de modo que não se
pode afirmar se a inexistência da atuação ministerial foi pela falta de encaminhamentos ou porque não ocorreu ainda a conclusão das investigações
e parecer definitivo no âmbito administrativo.
4. DISCUSSÕES RELEVANTES

Na seara federal, a atuação do Ministério Público prevista na
Lei 12.846/2013 se dá precipuamente na esfera judicial para a aplicação de sanções previstas no artigo 1931 da referida lei federal, de

31 Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5o desta Lei, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de representação
judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das
seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras:
I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;
II - suspensão ou interdição parcial de suas atividades;
III - dissolução compulsória da pessoa jurídica;
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modo que, no âmbito da responsabilização administrativa, apenas
o art. 15 prevê que a “comissão designada para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica, após conclusão do procedimento
administrativo, deve dar conhecimento ao Ministério Público de sua
existência, para apuração de eventuais delitos”, de modo que a atuação do Ministério Público aparenta ser bem limitada e secundária na
responsabilização administrativa. Essa aparente limitação da atuação
do Ministério Público na aplicação da responsabilização administrativa prevista na Lei 12.846/2013 foi corroborada pelas alterações
trazidas pelo Decreto Federal nº. 8.420/2015 que regulamentou a
Lei 12.846/2013 e retirou a previsão da participação do órgão ministerial na celebração dos acordos de leniência.
Não obstante a essas questões, entende-se que o Ministério
Público não possui papel limitado na aplicação da responsabilização
administrativa prevista na Lei 12.846/2013, porquanto também deve
agir para buscar a imposição integral das sanções descritas no art. 632
IV - proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou
entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo
prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos.
§ 1o A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando comprovado:
I - ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática
de atos ilícitos; ou
II - ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários
dos atos praticados.
§ 2o (VETADO).
§ 3o As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa.
§ 4o O Ministério Público ou a Advocacia Pública ou órgão de representação judicial, ou equivalente,
do ente público poderá requerer a indisponibilidade de bens, direitos ou valores necessários à garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do dano causado, conforme previsto no art.
7o, ressalvado o direito do terceiro de boa-fé.
32 Art. 6o Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis
pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções:
I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do
último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual
nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e
II - publicação extraordinária da decisão condenatória.
§ 1o As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com
as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações.
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da referida lei, se constatada omissão das autoridades competentes
para promover a responsabilização administrativa (art. 2033).
Assim, o Ministério Público possui atuação fundamental na
efetividade da aplicação das sanções impostas administrativamente,
além de ser um dos atores capazes de alcançar sanções na esfera judicial por ter o poder de investigação no âmbito penal de eventuais atos
lesivos contra a administração pública e ajuizamento de ações civis.
O Decreto Estadual nº. 31.251/2015, que regulamentou a Lei
12.846/2013, no âmbito do Poder Executivo do Estado do Maranhão, seguiu estrutura idêntica à da lei federal, inclusive no que diz
respeito à aparente limitação da atuação do Ministério Público. O
dado de que em nenhuma das seis Promotorias de Justiça analisadas, dentro do período entre os anos de 2014 a 2016, teve atuação
quanto a ações cíveis ou penais ajuizadas provenientes da aplicação
do Decreto Estadual nº. 31.251/2015 ou processos administrativos
provenientes de sua aplicação sugere que, ou no estado do Maranhão
a lei intitulada “Anticorrupção” tem sido aplicada única/majoritariamente no âmbito do Poder Executivo estadual, sem participação e
sem encaminhamento dos processos administrativos ao Ministério
Público do Maranhão nos eventuais casos de responsabilização ad§ 2o A aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida da manifestação jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência jurídica, ou equivalente, do ente público.
§ 3o A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da
reparação integral do dano causado.
§ 4o Na hipótese do inciso I do caput, caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta
milhões de reais).
§ 5o A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de sentença,
a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande circulação na área da prática
da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional,
bem como por meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público, e no sítio eletrônico na
rede mundial de computadores.
§ 6o (VETADO).
33 Art. 20. Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, poderão ser aplicadas as sanções previstas no
art. 6o, sem prejuízo daquelas previstas neste Capítulo, desde que constatada a omissão das autoridades competentes para promover a responsabilização administrativa.
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ministrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública estadual, ou não têm sido instaurados processos administrativos para aplicação do referido Decreto Estadual e por
isso não houve encaminhamentos ao MP.
Muito embora se tenha obtido o dado de que desde a promulgação
do Decreto Estadual nº. 31.251/2015 tenham sido instaurados 8 (oito)
processos administrativos de responsabilização pela Secretaria de Estado de
Transparência e Controle, essa informação ainda é superficial, porquanto
não foi possível constatar se cópias desses processos foram encaminhadas
ao Ministério Público, o quantitativo de decisão definitiva, se foram arquivados ou se estavam em tramitação.
Ademais, é importante destacar que os processos administrativos
instaurados pelos órgãos de competência do poder Executivo Estadual para
investigar e responsabilizar uma pessoa jurídica por eventual prática de
atos contra a administração pública pode conter provas e materialidade
suficiente para o ajuizamento de ações civis públicas por atos de improbidade administrativa e ações penais contra as pessoas físicas responsáveis,
medidas que seriam tomadas pelo Ministério Público em uma das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Probidade Administrativa da Capital e fortaleceria ainda mais o enfrentamento da corrupção
no estado.
Nesse sentido, é uma grande perda para o enfrentamento da corrupção na administração pública do Estado do Maranhão a constatação
de que o Ministério Público Estadual não tem participado da aplicação do
Decreto Estadual nº. 31.251/2015, e se não tem participado, é porque o
Poder Executivo estadual tem restringido a aplicação do Decreto Estadual
nº. 31.251/2015 a aspectos meramente administrativos, sem que o resultado seja encaminhado para que Ministério Público analise se cabem outras
medidas na seara judicial.
Outro aspecto importante na análise da falta de atuação do
Ministério Público do Maranhão na aplicação do que dispõe a Lei
12.846/2013, notadamente nas Promotorias de Justiça dos municí645
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pios de Imperatriz e São José de Ribamar, é o fato de que, até dezembro de 2016, os municípios de São Luís, Imperatriz e São José de
Ribamar não haviam regulamentado a Lei 12.846/2013, no âmbito
de seus poderes executivos municipais, o que, consequentemente, impacta a inexistência de atuação, principalmente ao analisar promotorias localizadas em cidades do interior do estado.
É necessário chamar atenção para a constatação de que muitas
ações civis por ato de improbidade administrativa ajuizadas pelas
Promotorias de Justiça não possuírem uma ação de âmbito criminal
tratando dos mesmos fatos narrados nas ações civis. Nesse sentido,
cabe a fundamental consideração de José Adércio Leite Sampaio34
ressaltando que Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes reconhecem
à ação judicial por improbidade administrativa “uma ação civil de
forte conteúdo penal”, à medida que “o legislador acabou por listar
verdadeiros crimes de responsabilidade”. Por esta razão, considera-se
fundamental a atuação ministerial nas duas searas do poder judiciário, porquanto o ajuizamento de ações tanto cíveis quanto criminais
fortalezem ainda mais o enfrentamento de casos de corrupção administrativa por efetivamente haver a possibilidade de uma responsabilização cível e penal.
Ademais, é necessário ressaltar a importância da presença do
Promotor Titular em sua respectiva promotoria. Promotores Titulares afastados de suas promotorias por longos períodos dificulta uma
atuação mais sistemática e o acompanhamento, por um mesmo Promotor, dos procedimentos durante as fases de investigação até eventual ajuizamento de ações o que, constatou-se, impacta a produtividade das Promotorias de Justiça, porquanto as Promotorias de Justiças
que apresentaram menos produtividade foram aquelas em que seus
Promotores titulares estão afastados e vários Promotores diferentes
responderam pela Promotoria em curtos espaços de tempo.
34 SAMPAIO, José Adércio Leite (Org.). Improbidade administrativa: 10 anos da Lei 8.429/92. Belo Horizonte: Del Rey, 2002.
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Não é a presença de um Promotor Titular por si só que impacta na produtividade de uma Promotoria de Justiça, mas a possibilidade de um mesmo Promotor de Justiça poder atuar sistematicamente,
com dedicação exclusiva e adquirindo experiência na especialidade
da atuação que apenas o tempo é capaz de proporcionar.
Vale ressaltar que a eficácia da atuação do Ministério Público,
seja Federal ou Estadual, no enfrentamento à corrução não se restringe ao ajuizamento de ações cíveis e criminais pelas Promotorias
de Justiça. A presença de uma política institucional voltada para o
tema também se mostra de fundamental importância para colocar o
tema em foco, além de proporcionar e motivar estudos e discussões
sobre os meios mais eficazes de enfrentamento, capacitação técnica
dos membros e servidores, formação e estruturação de grupos de
apoio, força tarefa e laboratórios de combate à corrupção, termos
de cooperação entre diferentes instituições, dentre outras medidas
de caráter institucional que impactam diretamente em uma atuação efetiva.
Quanto à questão de política institucional voltada para o enfrentamento da corrupção, o Ministério Público Estadual do Maranhão, desde 2016, tem tido atuação de destaque, notadamente, a edição do Ato nº. 432/2016-GPGJ que institui a Comissão de Prevenção
e Enfrentamento à Corrupção, no âmbito do Ministério Público do
Estado do Maranhão, vinculada ao Procurador-Geral de Justiça, responsável pela implementação e execução de programas e ações voltados ao estudo e ações de prevenção e enfrentamento à corrupção
no Estado do Maranhão, também a edição do Ato nº. 495/2016GPGJ que institui o programa institucional MINISTÉRIO PÚBLICO
CONTRA A CORRUPÇÃO E A SONEGAÇÃO FISCAL e deu outras
providências. O referido programa institucional foi primeiro lugar no
Prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público 2017.
Outra política institucional que vale destacar foi a edição do
Ato nº 496/2016-GPGJ que criou, no âmbito do Ministério Públi647
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co do Estado do Maranhão, o Grupo Especializado da Probidade
Administrativa e Combate à Corrupção (GAEProAD) e os Núcleos
Regionais de Atuação Especializada da Probidade Administrativa e
Combate à Corrupção (NAEPACs), complementado pelo Ato nº.
158/2017-GPGJ que aprovou os regimentos internos dos respectivos Grupo Especializado e Núcleos Regionais.
No ano de 2017, por meio do Ato nº. 0293/2017-GPGJ, também foi instituído, pelo Ministério Público do Maranhão, o “Portal
Anticorrupção” como um instrumento de controle social das medidas
preventivas dos atos de improbidade administrativa e corrupção na
Administração dos Municípios maranhenses, constituindo-se, ainda,
como banco de dados para subsidiar e orientar a atuação judicial e
extrajudicial dos órgãos de execução ministerial na área, e dá outras
providências. Esse portal, embora esteja em fase de implementação,
pode ser um importante instrumento de apoio e fonte de dados técnicos para o aperfeiçoamento do enfrentamento da corrupção no
estado do Maranhão.
O ano de 2017 não faz parte do lapso temporal instituído para
a realização desta pesquisa, mas essas informações são importantes
como fonte de dado sobre como tem sido a política institucional do
Ministério Público do Maranhão voltada para o enfrentamento da
corrupção.
Em planilha fornecida pela Corregedoria Geral de Justiça, a
pedido do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio e
da Probidade Administrativa – CAOP-PROAD, da Procuradoria Geral de Justiça – MP/MA, no ano de 2017 foram julgadas 31 (trinta
e uma) Ações Civis de Improbidade Administrativa na Comarca de
São Luís, 7 (sete) na comarca de Imperatriz, apenas 2 (duas) em São
José de Ribamar e 606 (seiscentos e seis) Ações de Improbidade Administrativa julgadas em todo o Maranhão. Constam sem baixa para
julgamento (processos em tramitação sem sentença final) 159 (cento
e cinquenta e nove) Ações Civis de Improbidade Administrativa na
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cidade de São Luís, 117 (cento e dezessete) na comarca de Imperatriz, 21 (vinte e uma) em São José de Ribamar e 20.073 (vinte mil
e setenta e três) Ações Civis de Improbidade Administrativa sem
Julgamento em todo o Maranhão.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos dados obtidos, pode-se concluir que as Promotorias de Justiça analisadas, independente da produtividade, têm restringido suas atuações no ajuizamento de ações civis por ato de improbidade administrativa e ações penais, com aplicação estritamente
da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade administrativa), Código
Penal e Lei nº. 8.666/1993 (Lei de licitações), sem qualquer atuação
voltada para o diálogo com a sociedade civil no sentido de discutir
medidas de enfrentamento à corrupção administrativa ou fomentar
ações de prevenção a atos de improbidade administrativa e crimes de
corrupção.
Quanto à falta de atuação, no âmbito de todas as Promotorias
de Justiça analisadas, em relação às Lei nº. 12.846/2013, regulamentada no Maranhão pelo Decreto nº. 31.251/2015, esse dado confirma
a análise de que no estado do Maranhão a lei intitulada “Anticorrupção” tem sido aplicada única ou majoritariamente no âmbito administrativo estadual sem nenhuma participação do Ministério Público do
Maranhão nos eventuais casos de responsabilização administrativa e
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração
pública estadual. Essa é uma realidade que precisa ser refletida pelo
Ministério Público Estadual diante da sua fundamental importância
no processo de responsabilização judicial e fiscalização da responsabilização administrativa. Nesse sentido, um diálogo entre o MPE e o
Poder Executivo do Estado pode ser frutífero para atuações conjuntas
e complementares.
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Tendo em vista que o objetivo da Lei nº. 12.846/2013 é combater frontalmente a corrupção através de desestímulos de práticas
ilícitas por parte de empresas privadas que se relacionam com o poder
público, e proporcionar maior segurança e integridade ao mercado
econômico, o êxito dessa lei depende de sua efetiva aplicação. Entende-se que para qualquer lei ser efetivamente cumprida é necessária
fiscalização. Logo, não foge à regra a Lei em comento, que, de igual
forma, somente atingirá seus objetivos se houver efetiva fiscalização
por parte das autoridades competentes, tendo o Ministério Público
papel fundamental.
Acredita-se que, a partir do momento em que as autoridades
tornarem efetiva a fiscalização sobre as empresas que pactuam com o
poder público, processando-as e multando-as, caso pratiquem algum
ilícito previsto na Lei nº. 12.846/2013, as demais empresas se tornarão temerosas e buscarão agir com maior cautela para cumprir os
deveres estabelecidos em lei. É nítido que a lei atua na prevenção. Por
tal razão, não se espera que a corrupção seja totalmente banida pelo
advento da Lei nº. 12.846/2013 e decretos que a regulamentos nas
esferas estaduais e municipais, mas o fato de estabelecer punições ao
corruptor-empresário almejando prevenir práticas ilícitas e desonestas contra a Administração Pública levará a sociedade a um aprendizado que poderá refletir em mudança de inúmeros comportamentos
no âmbito empresarial brasileiro, garantindo, assim, seu real triunfo.
É relevante ressaltar, por fim, a existência de um poder simbólico
presente nas manifestações do Ministério Público, independente da
resposta do Poder Judiciário. Em uma sociedade compelida pela mídia social, ser objeto de investigação ou réu em uma Ação Civil por
Ato de Improbidade Administrativa e denúncia criminal é capaz de
impactar política e economicamente a pessoa física ou jurídica que
está no polo passivo do processo antes mesmo de qualquer decisão judicial. O simples ajuizamento da ação tem implicações por si
mesma e, por mais que uma eventual sentença demore anos para
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ser proferida em processos que envolvem improbidade administrativa, o ajuizamento da ação, seja ela cível ou criminal, o pedido de
sequestro e bloqueio dos bens e pedido de ressarcimento ao erário
são instrumentos à disposição do Ministério Público para, com responsabilidade e impessoalidade, inibir atos de corrupção dentro da
esfera pública.
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1. INTRODUÇÃO

De todas as instituições da República, uma das que mais lograram sistematizar espaços sociais nas últimas décadas foi o Ministério
Público. Uma constelação de fatores concorreu para esta evolução,
mediante novas e mais relevantes atribuições correlatas a garantias
institucionais e pessoais com assento constitucional. O mais intrigante dessa história, todavia, não reside em fatores exógenos, mas sim
em operações endógenas de ressignificação de sentidos, que transformaram o Ministério Público, de uma instituição apagada e burocrática, em um ente de presença marcante em todo o território nacional,
com relação ao qual se voltam grandes expectativas da cidadania.
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A instituição ostentou seu maior apogeu no período da promulgação da Constituição de 1988, quando foram reconhecidas, nos
altiplanos constitucionais, suas pretéritas e então recentes conquistas na legislação ordinária, relativas à tutela dos direitos difusos. Ao
depois, experimentou outro momento glorioso que vem se desenrolando desde 2012, por ocasião do julgamento da Ação Penal 470 no
Supremo Tribunal Federal (STF) e na operação Lavajato com seus
múltiplos desdobramentos.
Entretanto, exatamente nesta quadra histórica em que se destaca no enfrentamento à corrupção e, certamente como consectário
destes mesmos fatores, o Ministério Público parece enfrentar uma
fase de refluxo, com instabilidades internas, ameaças legislativas e
levantamento de obstáculos à comunicação com outras instituições
que lhe propiciavam abertura cognitiva, fortalecimento estrutural e
satisfação das expectativas sociais.
Levantam-se diatribes contra seu protagonismo dado como ativismo a serviço de diferentes orientações político-ideológicas, atribui-se-lhe
falta de neutralidade e indevida interferência em esferas próprias de outros poderes. Frequentemente se vêm buscando censurar legalmente a
ação institucional, inclusive mediante ameaça de sua criminalização.
O propósito deste artigo será, então, interpretar esta evolução
do Ministério Público brasileiro a partir da teoria dos sistemas, finalizando demonstrar que a conquista de espaços institucionais deve-se
a decisões endógenas que responderam adequadamente ao ruído circundante nos diferentes momentos históricos e, destarte, incrementaram a complexidade interna, absorvendo seletivamente problemas
do entorno social, prenhe de injustiças e desigualdades. Para tanto,
dada a objetividade característica do paper, não será possível discorrer separadamente sobre os pressupostos teóricos desta superteoria,
presumivelmente conhecidos, os quais, entretanto serão referidos ao
longo da explanação que se valerá do método teórico/bibliográfico e
de pesquisa histórica para seu desenvolvimento.
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Como derradeiro objetivo, pretende-se demonstrar que, na
atual quadra histórica, o enfrentamento do crime organizado, especialmente, a criminalidade moderna na forma da grande corrupção,
longe de constituir-se em desvio do papel constitucional do Ministério Público, erige-se no repto mais audacioso e, simultaneamente,
necessário ao seu programa institucional contemporâneo, como condição de neguentropia, alcançada pela abertura cognitiva e reenergização institucional em face das ameaças do ambiente, que naturalmente
tende a diluir o sistema em seu próprio caos.
Instrumentos de observação colocados ao dispor do Ministério
Público – inquérito civil, procedimento de investigação criminal, colaboração premiada – são o resultado de acertadas escolhas institucionais por eficiência na atividade sistêmico-seletiva própria de instituições que operam nas fronteiras do sistema de justiça, com função
de selecionar problemas do entorno, introduzindo-os ao sistema para
produção de outputs impactantes e reguladores do meio, simplificando a complexidade externa e incrementando a interna.
Neste contexto, se demonstrará que a instituição não está
desfigurando-se mediante a invasão de esferas próprias dos outros
poderes, mas respondendo a expectativas legítimas do meio social,
consagradas nos objetivos assentes no pórtico da Constituição Republicana, que lhe outorgou garantias individuais e institucionais
destinadas precisamente a intermediar e, eventualmente, enfrentar,
interesses poderosos que uma sociedade fragilizada por déficits democráticos evidentes, não logra conter sozinha.
2. DESENVOLVIMENTO

Em que pese a óbvia relação entre Direito e política, é consenso
na teoria dos sistemas a necessidade de distinção entre ambos, especialmente ante o reconhecimento da autonomia e da especialização
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entre os sistemas sociais. O reconhecimento do caráter autopoiético
dos sistemas, pressupõe a capacidade de cada um deles definir uma
distinção com os outros, ainda que tais fronteiras sistêmicas sejam
dinâmicas e sujeitas a constantes modificações. É certo que, desde a
Antiguidade, não se podia separar iurisdictio e imperium, já que isso
significaria o inconcebível de um imperium sobre um território sem
direito e uma jurisdição sem capacidade de imposição, o que está de
acordo com a ideia de que tais sistemas – política e direito – operam
um no entorno do outro (LUHMANN, 2016, p. 545).
Luhmann credita ao direito de resistência o motivo central para
a conexão entre direito e política e sua paradoxal distinção, pois, com
base em Hobbes, enquanto o direito sozinho não podia garantir a
paz, a aristocracia, em decadência no final do Medievo, necessitava
distinguir rex de tyrannus, sob o argumento de que o poder era delegado ao rei, mas que este deveria utilizá-lo na função de estabelecer
a paz, agregando a ideia teórica de que “o príncipe era também um
civis e, como tal, sujeito à lei” (2016, p. 551).
O direito de resistência ganha força maior na medida em que
se impõe ao governo o compromisso com promessas válidas como
convenções de proteção da liberdade ou da propriedade, cuja negativa pelo poder político, legitimariam uma “oposição justificada”, dentro da diferenciação entre virtude e corrupção, descrevendo-se “tais
práticas corruptas como ‘inconstitucionais’ – ainda que inicialmente
sem fundamentação textual”. Como não havia constituições no sentido
moderno, “o problema da resistência se configura como um problema
central do Estado moderno, ou seja, o fato de que o direito se encontra
em oposição à política” e apenas na medida em que se quisesse eclipsar o direito de resistência contra o poder político é que seria possível
negar diferenciação entre direito e política, esmaecendo os limites e
estabelecendo uma “unidade entre direito e política” que satisfaz à
necessidade de legitimar desvios do direito na forma de dispensas,
privilégios e até mesmo violações à lei (LUHMANN, 2016, p. 553).
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Este esquema, próprio do Estado moderno, deveria ser superado no conceito de Estado de direito, que define o Estado, simultaneamente, como uma instituição jurídica, com teleologia e responsabilidade política, capaz de organizar-se politicamente através de
representações partidárias, mas que, concomitantemente, dispõe de
uma gama de possibilidades jurídicas para realização da política, tais
como um orçamento financiado por impostos e taxas. Entretanto,
ainda que a democratização da política e a positivação do direito
constituam dois processos que se apoiam e se legitimam reciprocamente, dificultando a distinção, esta, todavia persiste e, possivelmente
mais acentuada, no Estado de direito. Destarte, a democratização
política não dispensa a proteção do cidadão quanto aos direitos positivados, de modo que direito e política não se confundem no conceito
de Estado, persistindo como dois sistemas diversos, operacionalmente fechados em suas respectivas formas, codificações e programas
(LUHMANN, 2016, p. 559).
Todavia nem tudo o que se observa no ambiente social pode
ser introduzido no sistema do Direito, que sempre criou barreiras
seletivas maiores que as da política, cujos instrumentos de hetero-observação eram mais ativos. Este quadro, porém, pode ter mudado nas
últimas décadas desde que o papel legislativo na positivação de direitos parece ter encontrado seu teto na constitucionalização ampla de
direitos fundamentais transindividuais ou coletivos lato sensu – meio
ambiente saudável, direitos do consumidor, boa governança, moralidade administrativa, prevenção contra os riscos sociais etc. Ademais,
regras constitucionais como a do art. 5º, XXXV, da CF, reduzem os
critérios seletivos do sistema de justiça, sem falar na ampliação dos
legitimados ao controle concentrado de constitucionalidade e do próprio controle difuso.
O Estado de Direito é, destarte, um “conceito conector”, “a tornar possível definir duas perspectivas de sentido contrário como uma
unidade e celebrá-las como uma conquista da civilização: suspensão
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jurídica do poder político e a instrumentalização política do direito”.
Consoante acentua Luhmann, da perspectiva do Direito e de sua
função não pode haver áreas desprovidas de regulação jurídica, nem
formas de conduta que não possam estar sujeitas ao sistema legal,
tampouco enclaves de arbitrariedade e de atos de violência imunes à
lei (2016, p. 565-566).
A pretensão de imunidade da política frente ao Direito e o
avanço sistêmico deste em relação àquela estão na gênese do crescimento institucional do Ministério Público e das forças de reação
que se assomam no presente histórico. A solidificação das fronteiras
de sentido que ensejaram tais avanços representam a satisfação de
pretensões sociais desenvolvidas ao longo da história como se verá
na sequência.
2.1. Breve Escorço Histórico, observando o Passado para
conhecer o Futuro

Para Gadamer (2004, p. 397-398), uma hermenêutica adequada à “coisa em si” (Dasein) deve incluir a historicidade em seu
pensar, a realidade da história na própria compreensão. “Compreender é um processo de história efeitual”. Embora, não se exija sempre
uma averiguação desde o prisma histórico, como uma etapa metodológica necessária, tem-se de reconhecer os efeitos, conscientes ou
inconscientes da história efeitual em nossa compreensão, especialmente quando procuramos compreender fenômenos desde uma significativa distância temporal. “Quando se nega a história efeitual na
ingenuidade da fé metodológica, a consequência pode ser até uma
real deformação do conhecimento”, cuja aquisição pressupõe tornar
consciente a própria situação hermenêutica, para garantir controle da
interpretação (p. 368).
Este cotejo espiral permite a fusão do horizonte histórico com
o horizonte presente do intérprete a revelar uma instituição que cres658
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ceu em complexidade interna em correlação com o ambiente social
brasileiro. As formas embrionárias do Ministério Público no Brasil
Colônia e Império, obviamente não ostentavam organização autônoma, garantias ou independência dos seus membros, então nomeados
pelo Executivo e demissíveis ad nutum, havia apenas o promotor público, praticamente sem a instituição. Até mesmo a primeira Constituição da República de 1891, não lhe fez qualquer alusão, mas com
o processo de codificação do Direito nacional, que se seguiu à Proclamação da República, o Ministério Público foi recebendo variadas
atribuições, consolidando sua posição institucional nos mecanismos
judiciais e legais vigentes.
O que se pode afirmar, desde um resumo da trilha institucional
do Ministério Público brasileiro, é que, em que pesem os avanços e
recuos de sua regulamentação constitucional ao longo da história, a
instituição sempre manteve aquelas funções que, legal e socialmente,
conquistara junto ao Poder Judiciário, firmando-se como uma necessidade da organização estrutural do Sistema de Justiça no Estado
brasileiro, que ultrapassava sua condição legal momentânea, ditada ao
sabor dos interesses políticos de cada fase histórica.
A Carta Constitucional vigente, promulgada durante a reabertura democrática em 1988, inovou em relação às anteriores,
porquanto definiu precisamente o Ministério Público (arts. 127 a
130A), assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa. Deu
exclusividade ao Ministério Público para a ação penal e ampliou sua
titularidade para o inquérito civil e para a ação civil pública em relação a “outros interesses difusos e coletivos”.
Registra-se, contudo, que a consagração do Ministério Público na Constituição Federal de 1988 representa o resultado de uma
constelação de esforços endógenos por conquista de espaços sociais.
Desde uma potente auto-observação e de uma visionária abertura
cognitiva, a instituição logrou adequada percepção do momento histórico, e, destarte, planejou conexões bem articuladas a selar avan659
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ços legislativos. Tal como ocorreu com os direitos fundamentais, a
concepção atual do Ministério Público brasileiro nasceu no plano
ideológico-filosófico de autênticos founding fathers da instituição,
fortaleceu-se nas regulamentações internas, reforçado por práticas
cotidianas dos seus agentes, logrando regulamentação legal e constitucional.
2.2. De Exclusivo Acusador Criminal à Intervenção Cível, a
Primeira Ampliação de Horizontes

Para explicar um pouco melhor as fundações históricas do Ministério Público, convém retroagir à sua tradicional atribuição acusatória no processo penal. Se de início esta acusação era em nome
do rei, com o ideário burguês buscou-se limitar o poder central, o
que justificava a transformação de procedimentos inquisitoriais para
o processo acusatório, em que se distinguem acusador e julgador,
como processo de diferenciação sistêmica responsiva ao incremento
da complexidade.
Ressignificou-se a acusação penal como um papel institucional
levado a efeito no interesse da sociedade, como parte do novo contratualismo, que transferia a noção de soberania do monarca para o
povo. Eis a primeira guinada histórico-filosófica do Ministério Público que, de representante do rei no papel acusatório, passou a assumir um discurso de elevado poder ideológico, tão propagado na sua
atuação funcional, consistente em atribuir-se a si próprio a missão
de defesa de interesse da sociedade, quando acusa criminalmente os
infratores.
Entretanto, conquanto figurasse como representante do “povo”
no sistema criminal, por ser titular da ação penal pública, posição
estrutural que lhe concedeu apreciável legitimidade social, o Ministério Público brasileiro via na simples atuação criminal em face da
criminalidade de massa, limites sistêmicos que o aviltavam frente à
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atividade jurisdicional, cuja similitude ansiava, como meio de justificar igualdade de garantias institucionais e funcionais.
Oprimido historicamente nos estreitos limites de uma atuação penal burocrática entre a Polícia Judiciária e o Poder Judiciário,
o Parquet já não se contentava com a opaca atribuição formal de
oferecer denúncias, elaboradas, exclusivamente, com base na poderosa
e inquestionável atividade inquisitorial da polícia e acompanhar os
processos dirigidos exclusivamente pelo Poder Judiciário. Quando
muito ganhava alguma repercussão social em processos de júri,
sabidamente por crimes dolosos contra a vida, para os quais é mais
acentuado o apelo emocional em nível coletivo. Opresso entre
dois subsistemas socialmente mais fortes e jungido à banal função
de interlocutor entre eles, o Ministério Público era, no entanto,
integrado por agentes que, na sua maioria, não se conformavam
com esta modesta posição e pretendiam ganhar espaços do mundo,
sistematizando problemas da crescente e complexa sociedade
burguesa no Brasil, que tem seu limiar no Pós-Guerra. O espaço
que então se descortinava era a atuação cível que permitiria uma
pretendida equiparação, inclusive remuneratória, com a magistratura,
a exemplo do Ministério Público europeu.
Este logro sistêmico com inegáveis efeitos neguentrópicos, é
consectário de um processo autopoiético encetado no Código de Processo Civil de 1973, que introduziu a regra de que o Ministério
Público deveria intervir em todos os processos cíveis onde presente
o interesse público, “evidenciado pela natureza da lide ou qualidade
da parte” (art. 82, III, do Código de Processo Civil). Inicialmente,
a razão legal do dispositivo era vigiar a estrita observância das normas legais em casos de omissão ou negligência de procuradores de
pessoas jurídicas de Direito público, ou seja, visava à proteção do
interesse público da administração pública ou a tutela de interesses
indisponíveis, assim entendidos como aqueles de sujeitos incapazes
(ARANTES, 2002, p 32).
661

MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO: EVOLUÇÃO SISTÊMICA,
PROTAGONISMO E ENFRENTAMENTO DA CORRUPÇÃO.

2.3. A Ressignificação do Interesse Público: de Interesse da
Administração a Interesse da Sociedade

Se, por um lado, a concepção liberal que informou predominantemente a produção legislativa brasileira no século passado queria
evitar dispositivos ensejadores de um paternalismo estatal próprio
do regime despótico-absolutista, a incapacidade individual por indisponibilidade de direitos determinados ainda remanesce no sistema
jurídico liberal, porquanto a atuação tutelar do Estado se submete ao
princípio mais amplo do Estado de Direito e da limitação do poder
político. Justificou-se, pois, a “excepcionalidade da intervenção tutelar do Estado na esfera cível, nos casos em que direitos individuais
ganham dimensão de ordem pública, e por isso carecem de proteção
especial” (ARANTES, p. 27).
Entretanto, consoante a teoria dos sistemas, o sentido é instável, inquieto e sempre representa uma coação para a mudança
(LUHMANN, 1991, p. 82). Assim, quando o autoritarismo engendrou
desconfiança em relação ao regime militar, a abrangência hermenêutica
da expressão interesse público suscitou um novo sentido, a transcender o
mero interesse da administração estatal. Partiu-se da premissa de que
existem interesses sociais diversos dos interesses do governo e a sociedade brasileira, pouco organizada e recém ensaiando seus primeiros
passos democráticos, era titular de direitos que demandavam proteção
especial, em semelhança aos incapazes do art. 81, I, do CPC/73.
Por tais fatores é que, na história institucional do Ministério
Público, conceitos bastante latos como interesse público, qualidade
da parte e interesse indisponível, inicialmente, restritos, respectivamente, às ideias de interesse da administração pública e interesse de
incapazes, passam a significar interesses da sociedade, especialmente de seus segmentos mais política ou economicamente vulneráveis.
Em tal contexto, o discurso sobre a necessidade de independência/ diferenciação do Parquet em relação aos demais poderes foi
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ganhando projeção, pois, sendo o interesse social um interesse indisponível individualmente, requeria um tipo de proteção pública e,
nesse caso, o único credenciado à função de tutor era o Ministério
Público. Se o novo interesse público não se confunde com o interesse
“particular” da administração, então o Ministério Público teria que se
afastar dela, para tutelar esses interesses sociais, muitas vezes contrapostos aos interesses do Estado administrador, como ocorre em casos
de proteção do meio ambiente, do consumidor em sentido coletivo e
até mesmo em situações de improbidade administrativa e crimes de
corrupção política.
Destarte, se, na sua origem, o Ministério Público desempenhou
o papel de advogado da Coroa e da Administração Pública, à medida
que foi se desenvolvendo o processo de abertura democrática nas sociedades modernas, conquistou autonomia, para afinal, protagonizar
o exclusivo papel de defensor do povo3.
Com base em estudos estatísticos acerca da composição partidária e ideológica da Assembleia Nacional Constituinte de 1987/88,
Kerche (1999, p. 61-77) identifica três fatores presentes, naquele
parlamento constituinte, que se apresentavam plenamente favoráveis ao desenho, deliberadamente outorgado, pelo poder constituinte ao Ministério Público, a saber: 1º) A negação do passado autoritário: prevalecia o entendimento de que as garantias individuais de
natureza liberal não eram suficientes para acabar com a crescente
desigualdade social, de sorte que, além dessas garantias individuais,
era necessário garantir os direitos sociais de cidadania, os quais
3

Com tal inspiração e centrado no conceito que Gramsci elabora na sua teoria do Estado acerca
deste como superestrutura, subdividida em “sociedade política” e “sociedade civil”, Goulart (1998,
p. 96) registra que nestas últimas décadas, “o Ministério Público muda de função ao transitar da
sociedade política para a sociedade civil. Ou seja, desvincula-se do aparelho coercitivo do Estado (do aparato burocrático responsável pela dominação através da coerção) para integrar, no
âmbito da sociedade civil, a parcela das organizações autônomas responsáveis pela elaboração,
difusão e representação dos valores e interesses que compõem uma concepção democrática de
mundo e que atuam no sentido da transformação da realidade (os sujeitos políticos coletivos
que buscam a hegemonia democrática na batalha ideológica que se trava no seio e através da
sociedade civil)”.
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acabaram por ser integrados no mesmo capítulo dos direitos individuais, assumindo igual status; 2º) O Estado continua um agente privilegiado de realização de justiça social: tratar-se-ia de um “legado getulista” ou nacionalista, que preconizava uma ampliação dos direitos
de cidadania e julgava a sociedade fraca e atomizada para a tutela
de seus próprios interesses. Deste modo, o Estado não poderia ser
dispensado da construção da cidadania e defesa dos interesses sociais;
3º) Necessidade de criar alternativas à participação política exclusivamente
partidária: havia certo consenso em criar alternativas à representação
político-eleitoral, ampliando o acesso ao poder judiciário de demandas coletivas.
A grande mudança em 1988 foi a independência institucional
em relação aos outros poderes, o que facilitou ao Ministério Público, ocupar o vácuo existente entre Estado e sociedade, responsabilizando-se, cada vez mais, pela seleção das demandas sociais a serem
resolvidas pelo Poder Judiciário. Um relevante instrumento de observação do entorno, então conquistado foi o inquérito civil, tecnologia
investigatória de largo uso pelo Ministério Público e de sua exclusiva
legitimidade, que lhe permitiu mais acentuada diferenciação em relação ao Poder Judiciário.
Nesse rumo, pode-se afirmar que o Ministério Público é um
subsistema do sistema de justiça que ganhou energia sistêmica a
partir de sua diferenciação em relação ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo, operada legalmente nos idos da década de 80, especialmente com a Constituição de 1988. Como subsistema, atua na
fronteira entre o sistema de justiça em sentido amplo e o ambiente
sistêmico da sociedade organizada, captando demandas de setores
sociais, especialmente grupos hipossuficientes, internalizando-as em
operações próprias e, por vezes, canalizando-as ao Poder Judiciário
ou a outros poderes sociais e políticos, mediante ajustamentos de
conduta ou recomendações, em autênticos acoplamentos estruturais
seletivos.
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Ao selecionar demandas de maior interesse social, mediante
procedimentos administrativos ou ações judiciais, a exemplo das
ações civis públicas, ações de improbidade administrativa, processos
criminais de repercussão, contra a criminalidade organizada do setor
privado ou público, ou mesmo atuações tradicionais contra a criminalidade nuclear tradicional que no seu arcabouço revele interesse
social (violência doméstica, tráfico de drogas, crime organizado), o
Ministério Público vem reforçando o papel do sistema de justiça,
esforçando-se por gerar-lhe energia sistêmica, traduzida em legitimidade política e social, ainda que tal esforço haja imposto a todo o
sistema, a acusação de protagonismo ou ativismo judicial.
2.4. O “Protagonismo” do Sistema de Justiça Penal: a
preponderância ativa do Ministério Público e a
obrigação de non liquet do Poder Judiciário

Desperta atenção, como paradoxal na história institucional do
Ministério Público, que um aspecto próprio da atividade institucional sempre entrevisto com suspeição e cautela, parece ter contribuído para essa evolução institucional: o voluntarismo político do
Ministério Público, cujos integrantes sempre revelaram interesse em
transformarem-se em agentes políticos da cidadania. Esta vocação
se traduziu no desenvolvimento de ações concretas que moldaram
papeis pessoais e, depois, programas de atuação política de uma instituição jurídica.
No marco do Estado de direito, o Estado-juiz desempenha um
papel central no sistema jurídico, mas este papel não deve resultar de
decisões solipsistas, como se derivasse da pura vontade de seus integrantes, no sentido ideológico refutado por Kelsen, pois o juiz, assim
como o soberano absolutista, também está sujeito ao domínio do sistema legal. Ainda que a vontade seja um elemento não negligenciável
na determinação do conteúdo de uma decisão, ela sempre pode ser
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controlada sistemicamente, a ensejar uma racionalidade propriamente jurídica através dos mecanismos recursais. As críticas contra o ativismo judicial, frequentemente casuísticas, não demonstram empiricamente até que ponto ele realmente se manifesta de modo relevante
no conjunto de milhares de decisões cotidianas, sem que possa ser
controlado nas instâncias superiores, pelo sistema de freios e contrapesos, próprios das operações recursais e dos efeitos dos diferentes
papeis em jogo no sistema.
Se no centro do sistema de justiça está o Poder Judiciário, outras organizações, como o Ministério Público, situam-se na fronteira
do sistema com o meio, assumindo funções de observação – abertura
cognitiva – e conexões sistêmicas. Sendo instituição moldada pelo
constituinte para desempenhar o papel de ombudsman ou defensor
del pueblo, a seletividade operada pelo Ministério Público é orientada pela tutela de interesses coletivos, que pela dispersão social que
os caracteriza, ostentam um viés político. Desde este pressuposto, o
Poder Judiciário, ao decidir demandas que versem sobre conteúdos
tradicionalmente políticos, captados e introduzidos no sistema pelo
Ministério Público, não o faz como resultado de “vontades pessoais”,
mas por imposição de programas organizacionais novos, gestados no
interior dos próprios subsistemas, integrantes do sistema de justiça
conglobante, a exemplo do Ministério Público.
E impõe-se atentar a que o Poder judiciário deve decidir sobre
as demandas que lhe são dirigidas, enquanto “no conceito de soberano [poder político] encontra-se implicado o fato de que não se
tem necessariamente de decidir; é-se soberano também com relação
ao assunto decidir/não decidir” (LUHMANN, 2016, p. 559-560).
Deste modo, carreado o in put para o interior do sistema de justiça,
iniciado o procedimento e, ultrapassados certos filtros seletivos puramente formais, é impositivo que se chegue a uma conclusão, mesmo
contra a vontade pessoal do juiz, mas por força da ação de diversos
atores que impulsionam o processo em direção ao seu output.
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Destarte, mais razoável é qualificar de ativistas ou protagonistas
iniciativas como as do Ministério Público que, a partir de decisões
endógenas, vem direcionando enforcements na defesa de direitos sociais ou coletivos e no combate à corrupção, delimitando um novo
sentido institucional a produzir seleções no ambiente, direcionadas
à captação deste tipo de input. A exemplificar esta constatação, calha
referir, como decorrência da pressão seletiva, consecutiva ao incremento da complexidade (saturação comunicativa no entorno institucional), a decisão interna corporis de reduzir a atuação intervencionista em matéria cível para priorizar a atuação ativa em ações
civis (ações coletivas lato sensu) ou penais públicas, o que resultou,
definitivamente, em maior protagonismo institucional, uma vez que
a destinação constitucional do Ministério Público é a “defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis” e, portanto, a organização
constrói um programa operacional tendente a observar o entorno e
captar questões que envolvam interesses supraindividuais, historicamente sob o domínio do sistema político.
Esta transformação institucional do Ministério Público já se
anunciava antes mesmo de 1988, de modo que a Constituição apenas
consagrou uma situação que já vinha sendo construída estrutural e
operativamente pela organização. A doutrina especializada da época
não apenas descrevia esta transformação como mesmo a preconizava (STRECK; FELDENS, 2003, p. 4-5). Aliás, o protagonismo dos
agentes de justiça na implementação dos direitos sociais/coletivos
teve uma defesa entusiasmada na teoria hermenêutica como o meio
de superação do modelo de solução de disputas individuais do tipo
Caio versus Tício, em favor de um novo paradigma voltado a conflitos
relativos à cidadania. Atribuía-se a crise do modo de produção do
Direito à dogmática jurídica que, em plena sociedade transmoderna
e repleta de conflitos transindividuais, continuava operando com a
perspectiva de um Direito cunhado para enfrentar conflitos interindividuais.
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Enfatizava-se um novo modelo de produção (ou, na teoria dos
sistemas, de poiesis do Direito) que priorizasse a solução dos conflitos
de interesses supraindividuais. A permanência de um modelo liberal-individualista era atribuída ao mercado e às relações dele emergentes, nas quais predominavam direitos como propriedade, contrato
e danos. Destarte, por engendrar um “individualismo [que] tende a
transbordar em atomismo: a magistratura é treinada para lidar com
as diferentes formas de ação, mas não consegue ter um entendimento preciso das estruturas socioeconômicas onde elas são travadas”
(STRECK, 1999, p. 34-35). A observação das estruturas socioeconômicas em que travadas as relações sociais é o primeiro passo para
uma produção potencialmente “ativista” do Direito, com o sentido
negativo que atualmente se lhe quer imputar.
Esta mudança paradigmática que abriu cognitivamente o sistema de justiça às demandas coletivas, teve início na esfera não-criminal, com a introdução no Brasil das ações civis públicas, inspiradas nas
class action do Direito norteamericano, e pelo consequente aprimoramento da legislação sobre direitos difusos e coletivos, primeiramente,
acerca da tutela legal do meio ambiente. As class actions engendraram
uma revolução processual e ampliaram o acesso à Justiça (CAPPELLETTI et GARTH, 1988, p. 91-93), modelando um Direito responsivo às exigências sociais de conformidade a uma ideia de justiça que o
pragmatismo jurídico, com sua opção pelos resultados, e seu ceticismo
em relação ao fechamento do sistema jurídico, vinha ensejando.
As novas matérias carreadas ao Poder Judiciário forçaram interfaces com outros ramos altamente especializados como ecologia,
sanitarismo, psicologia, sociologia, antropologia etc., o que poderia
sugerir um movimento de esmaecimento das fronteiras sistêmicas
do Direito, que preocupara Kelsen ao seu tempo, todavia, desde que
respeitadas as garantias formais do sistema de justiça, este poderá observar o entorno e decidir as conexões que realizará, mas continuará
operando dentro dos seus limites.
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Em tal contexto, na senda da tutela de interesses supraindividuais, não demorou muito a que o inquérito civil permitisse a identificação de condutas que atentavam criminalmente contra interesses
supraindividuais, visto que o fato apurado, amiúde, tinha repercussões na esfera da denominada criminalidade moderna ou econômica,
em cujo arcabouço, a corrupção desponta como uma das modalidades
mais nefastas de delinquência contra o interesse público.
2.5. A Corrupção como Perversão das Finalidades do Estado

O processo de democratização, próprio dos Estados contemporâneos – especialmente as liberdades e garantias individuais, institucionais e a liberdade de imprensa – permitiram revelar a corrupção
como uma subcultura mais ou menos entronizada nos subterrâneos
da sociedade, contrautilitária, antiética, danosa e até mesmo ameaçadora às estruturas sociais mais relevantes.
Desde as últimas décadas do século XX, como resultado dos
processos de democratização do Ocidente e, muito especialmente,
quando se passa a questionar-se acerca da qualidade das democracias, o interesse pelo tema da criminalidade econômica e, mais especialmente, da corrupção começa a apresentar-se de modo deveras
enfático. A investigação empírica da corrupção é, todavia, cercada de
dificuldades, primeiro porque se trata de um fato social com raízes
históricas profundas, cuja principal característica consiste em permanecer oculto, assim como anônimos seus autores, e segundo porque,
em que pese se alastre por diversas classes sociais, no que aqui nos
interessa – a grande corrupção –, seus protagonistas ocupam posições sociais que os habilitam a erigir importantes obstáculos frente às
atividades estatais tendentes a sancionar suas práticas.
Especialmente após a queda dos últimos regimes ditatoriais do
pós-guerra na América Latina e Europa, se vem gerando, em nível
internacional, um crescente movimento anticorrupção nas agendas
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estatais e supraestatais, tendentes ao compartilhamento de conceitos
e de ações4, dentre os quais, pode-se citar o conceito consensualmente generalizado da Transparência Internacional, segundo o qual,
corruption is the abuse of entrusted power por private gain, do qual se
extraem duas dimensões da grande corrupção: a) o abuso de poder
de quem exerce um mandato conquistado democraticamente com
base em uma relação de confiança, e b) a apropriação privada de
recursos ou bens públicos. Ainda que a primeira dimensão aparente
maior relevância conceitual no uso político ou mesmo jurídico, a
segunda dimensão – apropriação privada de recursos públicos – nos
permite entrever as conexões que a corrupção forja entre a política e
a economia e a diferenciação entre formas legais e ilegais de exercício
do poder.
Uma análise sistêmica da corrupção não prescinde do reconhecimento de que o Estado, ainda que seja o detentor do poder oficial,
não é a única instância a irradiar poder nos sistemas sociais, havendo
sim uma dispersão de poderes moleculares e periféricos em constante
relação com o Estado (FOUCAULT, 2010, p. 175). Arrancando de
Foucault, Boaventura de Souza Santos classifica quatro espaços de poder nas sociedades contemporâneas: o espaço doméstico, da produção,
da cidadania e o espaço mundial e concluiu que, nas sociedades menos desenvolvidas, entre as quais as nações latinoamericanas, o espaço
da cidadania, representado pelo poder público veio antes do espaço
da produção, gerando isomorfismos entre os diferentes espaços de
poder. O espaço da cidadania acabou se amoldando ao espaço familiar, engendrando lealdades de tipo doméstico, a facilitar que grupos
familiares dominem o Estado, ocasionando governos oligárquicos. Tal
4

Conforme já salientara Luhmann, “o processamento autorreferencial de sentido exige generalização
simbólica. O conceito símbolo/simbólico designa o meio (das Medium) da formação da unidade, o
conceito de generalização designa a função (que cabe a essa formação) do tratamento operativo de
uma multiplicidade”. (LUHMANN, 2016. p. 115). O compartilhamento de um conceito de corrupção
por organizações internacionais dotadas de elevada credibilidade, potencializa um sentido comum
que reforça os sistemas locais e regionais de enfrentamento do problema, além da comunicação
entre estes sistemas, inclusive em nível de cooperação internacional, para a qual, normalmente, há
exigência de homogeneidade conceitual.
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situação, muito própria do Brasil, contraria a ideia republicana de que
o Estado deve se opor aos interesses familiares, na medida em que é
o espaço dos interesses gerais e não dos interesses corporativos. De
outra parte, uma inter-relação entre o espaço da cidadania e o espaço
da produção, permitirá a tomada do governo por grupos empresariais,
ocasionando monopólios e corrupção (2001. p. 125-126).
A identificação da corrupção com uma adulteração das finalidades do Estado Democrático de Direito, permite concluir que sua
tipificação legal destina-se à tutela de bem jurídico complexo, consistente nas condições necessárias ao bom funcionamento do Estado
mediante a necessária defesa da confiança nele depositada pela população (aspecto externo) e, de outro, o impedimento da falsificação
de sua vontade (aspecto interno), neste caso, traduzida na perversão
do ethos estatal.
2.6. A Opção Institucional do Ministério Público pelo
Enfrentamento da Corrupção

Em um país com uma população de aproximadamente duzentos milhões de habitantes, distribuídos em 26 estados e 5.570 municípios, com abismais diferenças regionais e culturais e pouco menos
de duzentos anos de independência, é trabalho dificílimo o de simplificar a complexidade de todos os reais e potenciais arranjos que caracterizam a atuação de organizações como o Ministério Público, que
conta em seus quadros com aproximadamente 2.270 Procuradores
da República e 10.000 Promotores de Justiça e construiu uma tradição de isolamento funcional individual e atuação formalista e burocrática desde a ideia de que seus membros iniciavam suas carreiras
como “homens sós”, amiúde em comarcas pequenas e distantes, tendo
apenas a lei, ou sua interpretação dela, como limite de sentido para o
desempenho de seu papel organizacional. O Ministério Público, estabelecido constitucionalmente como uma instituição una e indivisível,
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opera em um dilema entre a independência funcional do agente e a
imposição de eficiência por uma atuação sistêmica que concretize o
valor constitucional da unidade e indivisibilidade.
O desafio imposto ao Ministério Público será conquistar uma
atuação mais homogênea em nível nacional que supere a imprevisibilidade decorrente de contingências locais ou da “lente deformante
da subjetividade” a que Gadamer se referiu (2004, p. 367-368), ou
seja, o Ministério Público assume um programa no qual a unidade
institucional, representada em termos de atuação mais homogênea/
previsível e menos contingente supere a independência funcional de
cada agente, enquanto possibilidade de operações marcadamente individuais que incrementem o risco de desapontamento social.
Em pesquisa encomendada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), resultante de questionários aplicados a 899
membros do Ministério Público, o enfrentamento da corrupção foi
apontado como prioridade institucional por 62% dos entrevistados
(LEMGRUBER; RIBEIRO et al, 2016). Em segundo lugar, foi apontada a investigação criminal, conclusão que, ao ser cotejada com o
desinteresse institucional para com o controle externo da polícia,
apontada como prioridade por apenas 12% dos entrevistados, revela outra tendência institucional: desistir do controle da polícia para
abarcar processos investigatórios próprios, notadamente em matéria
de criminalidade sensível a influências do poder político ou econômico, nas quais as garantias do Ministério Público compensem a maior
permeabilidade da polícia a pressões ambientais. Esta decisão foi sendo tão valorizada que a instituição, incrementando a complexidade
interna e sua rede de hetero-observação vem criando, nos Estados,
grupos de atuação especializada de combate ao crime organizado,
destinados especialmente a atuar em áreas pouco cobertas pela polícia judiciária estadual.
Esta opção sistêmica, na medida em que se realiza em operações concretas, problematiza ainda mais as relações entre Direito e
672

LEONEL SEVERO ROCHA
PEDRO RUI DA FONTOURA PORTO

política, porquanto capta, para o interior do sistema de justiça, questões relacionadas a operações entre parlamento, administração pública e mercado, historicamente imunizadas à atuação do Direito, mas
possivelmente relacionadas ao histórico direito de resistência, apontado por Luhmann como uma das possíveis causas para o conflito
entre Direito e política. Exemplo concreto do exercício deste “direito
de resistência” pode ser a votação da denominada PEC 37/2011 que
pretendia excluir qualquer possibilidade de investigação criminal por
parte do Ministério Público, na medida em que era estabelecida, no
projeto de emenda constitucional, como atribuição exclusiva da polícia judiciária. Inicialmente, os prognósticos apontavam a aprovação
da PEC, já como possível reação de autoproteção do parlamento, mas
em 25 de junho de 2013, a Câmara dos Deputados derrubou por 430
votos a 09, a Proposta de Emenda Constitucional 37/2011, que limitava os poderes investigatórios do Ministério Público. A derrota dos
que defendiam a exclusividade da investigação criminal para as polícias judiciárias foi atribuída à “pressão das ruas”, durante as grandes
manifestações de protesto que vinham ocorrendo nas capitais do país.
3. CONCLUSÃO

A revelação crescente de relações promíscuas entre governo
e mercado, concretizadas em atos de corrupção político-econômica, revelou um Brasil transitando de Estado de Direito a Estado de
corrupção, impondo expectativas em relação ao sistema de justiça,
chamado a intervir, depois de sua histórica omissão neste campo.
Eis um dos fatores da crescente expansão investigatória, judicatória e
executória em relação à corrupção como uma das facetas da criminalidade econômica/moderna em nosso país.
Daí por que o protagonismo de instituições que atuam nas
fronteiras do sistema de justiça, como o Ministério Público, também
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configure previsível e natural resposta a este desenvolvimento sistêmico com origem na ressignificação de sentido do interesse público
como interesses coletivos lato sensu. Especialmente quanto ao Ministério Público, sua autonomia em face dos poderes constituídos e do
mercado, o habilita a uma atuação mais eficiente e corajosa em face
da corrupção política. As garantias institucionais foram constitucionalizadas exatamente com o propósito de outorgar à instituição um
grau maior de eficiência e protagonismo, donde se poder afirmar
que esta tenha sido consequência das opções da Constituição por
um sistema de justiça penal capaz de fazer frente ao problema da
criminalidade moderna, mais eivada de poder político e econômico e,
destarte, de pretensa impermeabilidade ao Direito.
O Direito Penal também está sujeito à lei da entropia, ou seja,
perda energética para o meio e, como tal, deve operar em constante
esforço por legitimidade em face dos demais sistemas que o ambientam, ou seja, a pergunta sobre o como ele irá funcionar não se
desvincula da questão sobre por que ou para que ele funciona, alusiva
ao sentido do Direito no ambiente social que define sua identidade
contemporânea. Destarte, a legitimidade do sistema penal depende
da resposta positiva ao cumprimento de sua função. Deste modo, se
a sociedade diferenciou um sistema jurídico próprio, cuja finalidade.
[...] es mantener estables ciertas expectativas sociales, dicho sistema
operará (y, en definitiva, existirá) legítimamente, siempre que su
operación se oriente al desempeño de dicha función. Cualquier camino diverso que siga la operación del sistema, redunda inmediatamente en la pérdida de su legitimidad (ROCHEFORT, 2007, p. 221).

Evidentemente a afirmação de que o sistema penal tem a função de manter estáveis expectativas normativas do que resulta sua
legitimidade, ainda que verdadeira, demanda determinar quais expectativas se devem proteger e quem são os seus destinatários ou
beneficiários. O Direito é um subsistema da sociedade, que organiza
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e especializa uma parte significativa de comunicações e interações a
estabelecer suas maiores ou menores fronteiras de ação com delimitar sistema e entorno, mediante a seleção das comunicações que são
e que não são Direito. Logo, o sistema jurídico produz expectativas
em pessoas, organizações ou mesmo outros subsistemas sociais e desenvolve operações destinadas à estabilização contrafática para manutenção das expectativas. A despeito disso, excepcionalmente, pode
ocorrer defraudação, inclusive por parte de agentes operativos dos
sistemas político ou econômico. Neste caso, espera-se que o sistema
penal reaja à frustração, desenvolvendo operações muito específicas
capazes de reestabilizar a expectativa normativa.
Mas além de estabilizar heterorreferencialmente expectativas
em relação ao entorno, “llevando el punto al máximo grado de autorreferência, el sistema de Derecho incluso debe estabilizar expectativas que se le dirigen a él mismo”, pois, quando a sociedade o
especializou, estimou que ditas expectativas são fundamentais para
sua normal e eficiente operação e somente a consciência de tais expectativas por autorreferência permite destacar a diferenciação com
o ambiente (ROCHEFORT, 2007. p. 325). Na Sociologia do Direito
de Luhmann, o Direito não é determinado isoladamente ou a partir
de normas ou princípios superiores, como sustentam as escolas analítica e hermenêutica, mas por sua referência à sociedade. Assim, sua
evolução, verificável como uma relação de causa e efeito, é sempre
concebida como uma elevação da complexidade social, o Direito codetermina e é codeterminado por este processo de desenvolvimento,
ao qual fomenta por conta de adaptar-se às suas necessidades. “Essas
necessidades, porém, apontam para uma maior complexidade e variabilidade social: a sociedade torna-se mais rica em possibilidades;
com isso seu direito tem que ser estruturalmente compatível com um
número maior de possíveis situações e eventos” (2016, p. 115).
A própria CF/88, ao conceder, ao Ministério Público, verdadeiros superpoderes, como a defesa dos interesses sociais e do regime
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democrático, outorgando-lhe a titularidade da ação penal pública e
do inquérito civil, criou um novo programa institucional, que pressionou por novos papeis pessoais e conduziu a diferente seletividade
de operadores e operações. Este programa ainda dotou a organização
de instrumentos de investigação que a capacitaram a abrir clareiras
de observação com relação à responsabilidade de agentes públicos em
geral e suas relações ilegais com o mercado. Seja mediante o aperfeiçoamento de instrumentos próprios de investigação, inclusive criminal, seja por efeito de conexões com outras organizações (polícias,
corregedorias, tribunais de conta), a instituição passou a perceber
situações que historicamente dissimulavam-se na clandestinidade ou
eram aceitas como parte de uma subcultura entronizada nos meios
governamentais, nos moldes de um sistema paralelo de funcionamento da política.
A percepção/observação destes sistemas subterrâneos de má
governança, cotejada com um novo programa institucional do sistema de justiça, especialmente do Ministério Público, vem dando ensejo a um momento de crise entre o sistema jurídico e o político,
que, entretanto, já era anunciada desde a Constituição de 1988 e
seu sistema de prerrogativas institucionais do Ministério Público e
do Poder Judiciário. A elevação da moralidade administrativa à condição de princípio constitucional e a admissão da investigação civil
e criminal do Ministério Público são fatores que contribuíram para
incrementar a regulação jurídica do político.
Esta crise, no entanto, é da natureza do regime democrático
em face de fatores já declinados, tais como a dispersão do poder nas
sociedades livres e transição para uma democracia complexa em que
a representação transcenda os limites sazonais do sufrágio eleitoral,
agregando-lhe o controle social por meio de agentes políticos como
os integrantes do Ministério Público cujo acesso a cargos e funções
se dá de modo igualmente democrático. O Ministério Público é um
sistema com propósitos deontológicos que vem sobrevivendo graças
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à sua capacidade de adaptação aos momentos históricos. A teoria darwinista da evolução, originalmente elucubrada para explicar a evolução das espécies naturais, pode ser aplicável às instituições sociais,
de modo que as que não se adaptarem ao curso da história tendem a
perecer e ser substituídas. Na atualidade, porém, como outras instituições do Estado, encontra-se em uma encruzilhada: ou se ajusta às
transformações socioeconômicas e ganha espaços no ambiente que
o circunda, ou resiste à expansão que lhe é demandada, correndo
o risco de reduzir a especialização/diferenciação, fragmentando-se
caoticamente em múltiplos subsistemas.
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DATA MINING: uma ferramenta para o processo de
investigação pelo Ministério Público no combate à
corrupção e ao crime organizado
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1. INTRODUÇÃO

A atividade investigativa do Ministério Público tem sido complexa quando se está diante de vários elementos compostos de uma
rede de dados e informações aproveitáveis. A adoção da melhor estratégia metodológica durante o processo com aplicação e exploração
de conhecimento precisa ser pensada de forma a produzir uma cadeia
de aplicações viáveis para outros casos ou demais investigadores sem
descurar do princípio investigativo a fim de evitar ocultação/destruição de provas e perda de informações imprescindíveis para a atuação
do órgão.
As soluções tecnológicas devem caminhar em conjunto a fim
de favorecer meios transacionais de bases inteligentes e, por consequência, que garantam a todos um resultado esperado e dotado de
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atualidade, segurança e acessibilidade. Essa perspectiva não se mostra
longe e incapaz de unir a modernidade e suas ferramentas tecnológicas com as práticas investigatórias primitivas. Na verdade, é preciso
que esse alinhamento aconteça para que o próprio Ministério Público
não se perca e assegure seu propósito de existir e bem servir aos seus
anseios constitucionais.
Partindo desse discurso, um método que ganha destaque e que
pode ser útil ao serviço público é a aplicação de data mining, pautado
na atividade de inteligência, dotado de filtragem e conservação de
dados informativos necessários para o bom andamento de investigações, permitindo a convicção nas tomadas de decisões. A sobredita
ferramenta cresce vertiginosamente no âmbito empresarial em busca
de maior competitividade, assim como na atividade de investigação/
inteligência dos órgãos públicos, como o Ministério Público.
Nesse sentido, o principal objetivo deste estudo é analisar a
aplicação desses métodos de data mining no processo de investigação
do Ministério Público, uma vez que estes se propõem a constituir e
compartilhar bases de informações capazes de prevenir atos de corrupção e de criminalidade organizada entre a rede de controle constituída pelos membros ministeriais, além de colimar para a definição
de fluxos eficientes e otimizadores ressaltando a importância da inteligência organizacional e a tecnologia da informação para o planejamento estratégico no âmbito do Ministério Público, especialmente, no
Estado do Maranhão, demonstrando a relevância social da instituição
no cenário nacional, suas principais atribuições e mecanismos utilizados para a defesa da sociedade, nas esferas judicial e extrajudicial.
Para tanto, é preciso perscrutar as formas de atuação estratégica para que o investigador, em especial oriundo do Ministério Público, possa aplicar as metodologias tecnológicas, como data mining, nos
procedimentos investigatórios e na formação de bases que possam
expandir e tornar mais eficazes as ações de combate à corrupção e ao
crime organizado.
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Ademais, a pesquisa em comento tem por objetivos específicos tecer considerações sobre o data mining, como sua conceituação,
aplicabilidade e importância, abordar a maior acessibilidade a bases
tecnológicas do data mining, discutir a temática para as atividades
investigativas e de inteligência, apontando técnicas e atuações possíveis, além de demonstrar as implicações diretas da utilização do data
mining no cotidiano do agente ministerial.
Na efetivação do trabalho adotar-se-á a linha qualitativa, devido à complexidade que envolve a temática e a pretensão de identificar
as interações e influências que se tornam evidentes nos procedimentos investigatórios sem esgotar o assunto em comento. Outrossim, a
revisão da literatura é eficaz para fundamentar definições, elucidar
questões complexas, possibilitando a exploração de novos conhecimentos e a construção de conclusões inovadoras em que se buscará
ao lado do estudo da ferramenta em alusão, analisar as peculiaridades
atinentes à atuação do Parquet.
Assim, trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, construída com base na literatura pesquisada. Pode-se registrar que, segundo
Marconi e Lakatos (2005), em relação aos objetivos, classifica-se
como exploratório-descritivo. Exploratório por estabelecer maior
contato com o problema e torná-lo mais evidente. Descritivo por,
ainda conforme parecer de Gil (1999, p. 42), trabalhar a “descrição
das características de uma determinada população ou fenômeno [...] estabelecimento de relações entre variáveis” e buscar “levantar as opiniões,
atitudes e crenças [...]”.
Portanto, este artigo tem como baluarte a pesquisa bibliográfica
e empírica, a fim de que se possa obter dados precisos concernentes
ao objeto de estudo em questão. De igual sorte, realizar-se-á estudo bibliográfico e aprofundamento teórico-metodológico através da
análise de fontes e documentos fundados em vasta pesquisa bibliográfica acerca do objeto de estudo, vale dizer, a ferramenta do data
mining. A análise de suas facetas foi orientada pela contraposição e
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contradição de ideias, consistindo em uma observação direta da realidade antagônica do investigador, e que culminou em uma proposta
de intervenção a ser discutida teórica e academicamente com os que
vivenciam tal realidade.
O método empregado para a consecução deste trabalho é o
hipotético-dedutivo, o qual se baseia na inquietação do pesquisador
no instituto demostrar que o objeto de estudo é encarado como um
fenômeno, com implicações sociais, segundo a perspectiva dos sujeitos, dos participantes da situação.
Ao cabo, o estudo em evidência mostra-se de extrema importância já que abordará vários aspectos inerentes à tecnologia da informação de mineração de dados, desde sua conceituação até seus
reflexos diretos na condução das investigações.
2. DATA MINING: uma ferramenta metodológica aliada ao
processo investigativo

O processo de data mining, conforme conceitos trazidos por
Fayyad et al. (1996) e Addrians & Zantinge (1996), consiste em
retirar informações potencialmente válidas e desconhecidas, mas que
podem compor determinada base formadora de conhecimento. Não à
toa que tal prática é tratada como processo, tendo em vista que existe
uma metodologia para concretização das ações e técnicas aplicáveis
voltadas à expansão dos fins pretendidos.
Cabe obtemperar que, embora pareça complexa a técnica metodológica de data mining, ou mineração de dados, a intenção de simplificação resta clara quando se tem a sistematização e organização
de dados de qualquer natureza que sejam, de forma a permitir os
próximos passos para eventos que necessitam de análise e decisões
diversas pautadas em dados verossímeis (CARDOSO; MACHADO,
2008).
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Na visão de King (2003), podemos ter uma riqueza de informações a partir do processamento de data mining, pois as aproximações de dados e concentração padronizada já facilitam estudos ao
analista responsável por aplicar tal informação, de modo a simplificar
as situações correntes e comuns em determinados casos. A técnica
aplicada pode, destarte, reduzir o tempo e tornar uma probabilidade
de acertos maior do que se diante de pesquisas desorganizadas ou
sem métodos claramente definidos.
O controle e direção para essa proposta são fundamentais para
o alcance dos objetivos com a utilização da ferramenta em comento. É
importante que se alerte para o não esgotamento do problema considerando os dados tratados e usados em determinada atividade profissional. Pontua-se que tão somente com a apresentação dessas noções
iniciais, já se pode perceber que o trabalho, na verdade, iniciar-se-á,
doravante com fontes seguras de armazenamento e consolidadas de
forma apropriada e direcionada a depender da situação concreta.
Um exemplo disso consta no trabalho levantado por Deolino
Neto (2017), ao invocar uma busca e padronização para posterior
disponibilização de dados sobre crimes em determinadas regiões e
seus respectivos horários, os quais se podiam extrair de fontes abertas, mas que precisavam passar pelo crivo da inteligência e da metodologia lógica para que o processo fosse utilizado como ferramenta
de atuação da polícia, ou de quem fosse o responsável para apurar e
combater os fatos.
Calha evidenciar a existência de dois tipos de análises estatísticas que podem ser empregadas pelo processo data mining, quais
sejam: análise confirmatória e análise exploratória. Naquela, a pessoa
tem uma hipótese e a confirma ou a refuta, porém, o ponto de maior
dificuldade encontrado na análise confirmatória é a escassez de hipóteses por parte do analista. Em análise exploratória, procura-se
hipóteses satisfatórias para confirmar ou refutar, e o sistema tem a
iniciativa da análise de dados, não o usuário.
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Impende destacar que os órgãos responsáveis por investigações
complexas têm o papel fundamental de produzir conhecimento e
informações de valor significativo, podendo assim subsidiar as investigações com grande volume de dados e trazer a lume os fatos contidos nos afastamentos de sigilos bancários, fiscal, telefônico, bursático,
telemático, além dos que estão disponibilizados em fontes abertas e
que atendam às necessidades investigativas dos processos.
Contudo, a atividade de inteligência dos órgãos, no caso específico, do Laboratório Contra a Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Maranhão, merece um destaque especial, pois deverá
exercer sempre sua função básica de produzir conhecimento de interesse e utilidade para a instituição ministerial ou para outro órgão
de controle que também exerça atividade correlata à investigação
criminal/cível.
Assim, um modelo de bases de dados ideal deve abranger dados
dos órgãos estaduais e federais, para que haja efetividade na busca por
resultados e soluções do agente ministerial. Este modelo exigirá um
conjunto de ações que possibilitem a sistematização do fluxo de dados
e desburocratização em torno da comunicação entre as agências de
inteligência, de modo que as informações trafeguem numa constância
ininterrupta e contribuam para a solução e prevenção de ilícitos.
3. A GESTÃO DA INVESTIGAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:
práticas tecnológicas e contemporâneas

A incomensurabilidade do uso da tecnologia da informação
tem sido cada vez mais cristalino para o Ministério Público, no desempenho de suas atribuições legais e constitucionais, considerando
as consequências das ações com repercussão nas esferas dos indivíduos, bem como na fiscalização das leis, da defesa da sociedade e da
ordem social.
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Convém asseverar que a utilização de dados minerados obtidos
com a tecnologia da informação, além de outras ferramentas próprias, tem fomentado sucesso em investigações que envolvem fraude em licitações, lavagem de dinheiro, desvios de recursos públicos,
desbaratamento de organizações criminosas e até mesmo em ações
preventivas, pois possibilita ao usuário do sistema informações sobre
empresas utilizadas para montagens de licitações, facilidades após
afastamento dos sigilos e quebras de dados, fluxos mais eficazes de
atuação e identificação das técnicas de investigação a serem utilizadas
com vistas ao princípio da oportunidade.
Destarte, fica notória a necessidade de integração as bases de
dados para realização de um trabalho eficiente, sem ser desconsiderada a complexidade desta atividade, uma vez que os dados precisam
ser modelados e os metadados padronizados, além da exigência de
um ambiente específico para processamento e análise, o qual está
diretamente relacionado com a qualidade dos dados que são armazenados numa base específica.
Essa base tende a ser volumosa e complexa, tal como a ferramenta do Big Data, largamente utilizada em processos investigativos
e de pesquisa de dados. Neste sentido, para assessorar na extração
de conhecimento, técnicas de mineração de dados são abordagens
muito empregadas para descobrir padrões e extrair informações que
podem ser úteis a tarefas de investigação, sobretudo para os órgãos
de execução de entrância inicial do Ministério Público do Maranhão,
os quais, não raramente, estão assoberbados de atribuições com insuficiente número de servidores e que precisam simultaneamente
atuar na tutela do patrimônio público e persecução penal de uma
forma geral.
Nesse ínterim, insta destacar a atuação o Laboratório de Tecnologia de Combate à Lavagem de Dinheiro do Ministério Público
do Maranhão, o qual realiza com excelência o levantamento de dados
e relatórios de análises solicitados pelos promotores de justiça de
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todo o Estado, pode armazenar, integrar e analisar informações, com
o foco direcionado para a utilização da técnica de Data Mining.
A gestão dessa prática torna-se imprescindível na medida em
que as circunstâncias se interligam para além das fronteiras imagináveis. A atividade de inteligência e apoio à investigação deve ser,
prioritariamente, pensada na expansão do conhecimento a ponto de
subsidiar as bases já existentes e fortalecer os setores que desempenham esse processamento e análise de dados.
As evidências que os agentes ministeriais se propõem a buscar
já existiriam de forma compactada e com os mecanismos suficientes para direcionar as medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis.
As ciências da informação têm muito a ajudar, portanto, já que as
tomadas de decisão deixariam emoções, visões e particularizações
para se basearem em bases informativas específicas e responsáveis
(VENÂNCIO, 2007).
Em outra perspectiva, a gestão da informação através de um
processo de coleta, mineração e guarda de dados para a investigação
criminal também se faz elementar para que, no futuro, elementos
sejam recuperados e sirvam de consulta aos interessados os quais
passam por um processo natural de substituição, ou ainda podem
enxergar diferentes pontos sobre determinado problema e definir o
plano de ação oportuno (DAVENPORT, 1998).
Cabe destacar a cientificidade de Guite e Ferreira (2018) que,
ao falarem sobre a experiência em Moçambique, alertaram para a urgência em política de compartilhamento de dados, partindo de prioridade do alto escalão institucional, pois parte de uma necessidade e
contribui para cumprimento de objetivos institucionais. Isso é gestão,
que se fortalece quando une o que a tecnologia tem a oferecer com
trabalho humano e toda expertise.
Portanto, a discussão sobre gestão, tecnologia de dados e investigação criminal pelo Ministério Público possibilita uma abertura
de considerações e aplicações metodológicas voltadas a um objetivo
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comum cujo universo satisfaz os tempos presentes e ensaia rumos
modernos, possíveis e concatenados voltados a conjunturas facilitadoras e aproveitáveis. Resumindo: mecanismos em favor da atividade
ministerial para fortalecer ou explorar ainda mais direções orientadas
ao combate à corrupção e ao crime organizado.
4. INSTRUMENTOS E CONTROLE DA INVESTIGAÇÃO:
uma expansão para o combate à corrupção e ao crime
organizado

As práticas de corrupção e ímprobidade são apresentadas sob
formas variadas e em constante grau de sofisticação e operatividade
no país, desafiando a ação dos órgãos de controle. Neste diapasão, o
Ministério Público, em razão de suas funções constitucionais, assume
papel de extrema relevância para o enfrentamento da corrupção e
da dilapidação do patrimônio público, principalmente por meio de
atuação preventiva e investigação qualificada.
Assim, para consecução dos fins almejados o membro ministerial necessita de suporte perene de forma a obter auxílios sobre o melhor caminho a ser tomado durante uma investigação (perícia, busca
e apreensão, prisão dos envolvidos, afastamentos dos sigilos, ação
controlada etc), além da otimização do tempo e dos gastos públicos.
Vale aduzir que a complexidade das práticas de corrupção desafia a atuação dos órgãos de controle, notadamente a adoção de
estratégias de atuação, repressivas e preventivas, em várias linhas de
enfrentamento, incrementando-se as técnicas de investigação, treinamento, cooperação internacional, articulação com os diversos atores,
bem como uso maciço de tecnologia da informação para agir de forma célere e organizada.
Por isso, o processamento de data mining ora gerenciado pode
ser um aliado nesse percurso, ainda não tão explorado, muito embora
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tenha essa natureza de ampliação e acessibilidade. É preciso que a
proposta de utilização dessa ferramenta seja direcionada para dados
aptos a investigar eventuais crimes de corrupção, os quais se possam
extrair envolvidos, local e possíveis ações criminosas.
Como exemplo de aplicabilidade do data mining para auxiliar os
órgãos de execução temos as práticas corriqueiras de participação de empresas fantasmas em nomes de laranjas para burlar processos licitatórios,
envolvendo certames públicos, fornecimento de gêneros alimentícios,
combustíveis, limpeza pública, dentre outras. A partir da mineração e
reunião de dados sobre tais empresas fraudulentas pelo setor de inteligência os promotores de justiça nas fases iniciais de uma determinada licitação já teria um plexo de informações para atuar preventivamente e evitar os efeitos deletérios advindos dessas odiosas práticas.
De igual forma, a ferramenta em apreço propiciará ao agente
ministerial a partir dos dados consolidados o melhor caminho a se seguir numa investigação concreta evitando perda de lapso temporal, de
provas importantes, considerando ainda a infinidade de atribuições
conferidas aos promotores de justiça, sobretudo àqueles de entrância
inicial que funcionam como verdadeiros “clínicos-gerais” assumindo,
sem raras vezes, até funções institucionais da Defensoria Pública.
De igual sorte, essa poderosa ferramenta contribuirá sobremaneira para catalogação de organizações criminosas de abrangência regional e nacional (incluindo as ‘facções’), permitindo ao membro dados importantes na investigação e até mesmo para segurança pessoal/
familiar sobre criminosos, “modus operandi”, georreferenciamento dos
delitos. Ademais, a técnica do data mining oferecerá ao órgão ministerial maior poder de compartilhamento de informações, difusão a
agentes internos e externos, confecção de relatórios de inteligência e
de análise melhorando a cultura de segurança na produção, coleta e
armazenamento de dados.
Portanto, os algoritmos lapidados por sistemas/plataformas sofisticadas representam uma modalidade sem volta ao Ministério Pú688
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blico brasileiro, levando-se em consideração, outrossim, a função de
investigação criminal ao “Parquet” chancelada pelo Supremo Tribunal
Federal, assim como as funções como órgão de persecução penal,
protetor do patrimônio público e dos direitos individuais indisponíveis.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo primordial perquirir a
aplicação dos métodos de data mining no processo de investigação
do Ministério Público, uma vez que estes se propõem a constituir
e compartilhar bases de informações capazes de prevenir atos de
corrupção e de criminalidade organizada entre a rede de controle
constituída pelos membros ministeriais, além de colimar para a definição de fluxos eficientes e otimizadores ressaltando a importância
da inteligência organizacional e a tecnologia da informação para o
planejamento estratégico no âmbito do Ministério Público, especialmente, no Estado do Maranhão, demonstrando a relevância social
da instituição no cenário nacional, suas principais atribuições e mecanismos utilizados para a defesa da sociedade, nas esferas judicial e
extrajudicial.
Destacaram-se como relevantes no que tange ao Data Mining
como ferramenta para o processo de investigação pelo Ministério
Público no combate à corrupção e ao crime organizado as seguintes
conclusões: a aplicação desse método de processamento de informação exige uma gestão prioritária de propostas tecnológicas a fim de
que setores de inteligência e de apoio à investigação possam aliar-se
aos objetivos da implementação, uma vez que a expansão dessa ferramenta surtirá efeitos nos trabalhos dos membros ministeriais que
acabam por demandá-los, pois não possuem essa base pronta, segura
e acessível.
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Além disso, há de se perceber que a eclosão de mais um instrumento da investigação criminal propicia dados informativos capazes
de assegurar as convicções de autoria e materialidade em crimes contra a Administração Pública, os quais o tomador de decisão consegue
delinear os caminhos da investigação, sem conflitos ou limitações que
possam acarretar imprevistos, contradições e fracassos.
Por fim, apesar das limitações inerentes à pesquisa em forma de
artigo, no que concerne ao alcance do objetivo proposto, qual seja, o
de contribuir com a aplicabilidade do data mining para o processo de
investigação pelo Ministério Público no combate à corrupção e ao crime organizado, pontua-se que se trouxe a temática à baila perfilhando
para um melhor entendimento, sem, no entanto esgotá-la cabalmente.
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1. INTRODUÇÃO

É cediço que o Brasil passa por importantes mudanças impulsionadas pela vontade demonstrada por boa parte da população
de ter a Administração Pública pautada na ética e na probidade, e
por consequente, o tema de combate à corrupção ganhou grandes

1

Doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (2008), Mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (2002) e Graduado em Direito pela Universidade Federal do Piauí
(1987). Atualmente é Professor Associado da Universidade Federal do Maranhão. Professor e Pesquisador da UniCEUMA. Professor Colaborador da Universidade Autónoma de Lisboa - Portugal.
Juiz Federal no Maranhão. Coordenador do Mestrado em Direito da UFMA. Membro do Conselho
Superior da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM. Ex-presidente da AJUFE - Associação dos Juízes Federais do Brasil. Ex-Presidente da Associação dos Juízes
Federais da 1ª Região. Membro da Comissão de Juristas do Senado Federal encarregada de elaborar
o novo Código Eleitoral. Membro da Academia Maranhense de Letras Jurídicas. Exerceu as funções
de Assessor Parlamentar na Câmara dos Deputados, de Promotor de Justiça do Estado do Maranhão, de Juiz Federal em Brasília, de Juiz Federal no Piauí, de Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do
Piauí e do Maranhão, de Coordenador do Curso de Especialização em Direito Eleitoral da UFMA em
convênio com o TRE/MA. Esteve convocado no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

2

Mestrando em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da Universidade Federal do Maranhão
(março/2020). Especialista em Direito Processual pela Universidade da Amazônia (2007). Graduado
em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (2005). Atualmente exerce o cargo público de
Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pedreiras. 3º Vice-Presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão - AMMA (biênio 2019/2020) Professor do Curso de Direito da Faculdade de
Educação São Francisco - FAESF, ministrando a disciplina Ciência Política e Teoria Geral do Estado.
Integrante do Grupo de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais da Universidade Federal do
Maranhão - NUPECC – UFMA. Associado ao Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em
Direito (CONPEDI). Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflutos e Cidadania da Comarca de Pedreiras. Coordenador do Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça do Maranhão.
Formador de Cursos de Formação Continuada da Escola Superior da Magistratura do Estado do
Maranhão - ESMAM. Foi Professor Substituto do Departamento de Direito da Universidade Federal
do Maranhão - UFMA (2007-2009).

693

A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO NA CONTEMPORANEIDADE:
CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE VANGUARDA NO ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO

proporções no cotidiano e nos noticiários em âmbito local e nacional,
gerando reflexões e inquietações da sociedade, despertando o interesse em analisar de que maneira as instituições republicanas estão
atuando.
Nessa linha, mostra-se necessário o desenvolvimento de estudos acadêmicos e científicos que analisem a atuação das Instituições
do Sistema de Justiça nesse cenário, e nessa perspectiva propomos o
presente artigo, em que pretendemos analisar a atuação do Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA), na contemporaneidade, no enfrentamento à corrupção.
Para tanto, utilizaremos dos métodos histórico-jurídico e jurídico-descritivo (GUSTIN; DIAS, 2015), analisando as principais
campanhas institucionais desencadeadas pelo MPMA nos anos de
2016 a 2018, valendo-nos da técnica de pesquisa de documentação
indireta, abrangendo a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental.
A fim de viabilizar a adequação e compatibilidade do referencial teórico escolhido com os objetivos e as intencionalidades definidos para o presente artigo científico, ao final da presente produção,
por meio do método indutivo, pretende-se apontar as contribuições
de cada campanha institucional no combate à corrupção, mediante as
informações obtidas através da pesquisa bibliográfica e da pesquisa
documental executadas.
A pesquisa bibliográfica será realizada a partir de obras de referência sobre o assunto, bem como por meio de artigos científicos
especializados. Já a pesquisa documental consistirá no levantamento
de leis, resoluções, portarias e outros atos normativos relacionados à
temática.
O presente estudo amolda-se à proposta da chamada de artigos
em homenagem aos 50 anos da Associação do Ministério Público
do Estado do Maranhão (AMPEM), no eixo temático “O Ministério
Público e o combate à corrupção”, contribuindo, assim, por meio da
produção científica e reflexão crítica, a partir da observação da reali694
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dade, para demonstrar a relevância da atuação do Ministério Público
nesta temática, enquanto instituição resolutiva, propulsora do desenvolvimento humano e social, responsável pela defesa do interesse
público numa sociedade democrática.
2. A CORRUPÇÃO COMO FENÔMENO SISTÊMICO E A ATUAÇÃO
DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO
SEU ENFRENTAMENTO

Um dos grandes desafios das instituições do Sistema de Justiça
na contemporaneidade consiste na elaboração, planejamento e execução de políticas institucionais voltadas para o resguardo do patrimônio público, para a implementação de uma cultura de compliance
e para o enfrentamento aos atos de corrupção em todos os níveis
federativos.
Nesse panorama, à luz do princípio constitucional da Eficiência
Administrativa, as políticas públicas em um Estado Democrático de
Direito tem papel fundamental para a otimização da atuação estatal, razão pela qual apresentamos a perspectiva teórica de Canotilho
(2000, p. 945, grifo do autor), para quem política pública “[...] seria
também um padrão de conduta (standard) constitucional definidor
de um fim a alcançar através de realização de tarefas econômicas,
sociais e culturais.”
Consoante as lições de Furtado (2018, p. 17), a luta contra a
corrupção ganhou maior ênfase nos últimos anos em razão dos efeitos produzidos na economia do país e a deterioração da qualidade
de vida dos brasileiros, especialmente daqueles que necessitam da
prestação de serviços públicos.
Nesses moldes, o enfrentamento da corrupção é uma importante medida de prevenção a violações de Direitos Humanos, porque
são os recursos destinados à saúde, educação, previdência, segurança
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pública e outras políticas públicas que são imprescindíveis para a
efetividade dos direitos fundamentais que mais são afetados pelos
desvios éticos na administração pública.
Para Nucci (2015, p. 8) “sem tanta corrupção é plausível prever maior riqueza do Estado para atender às carências da população.”.
Ademais, conforme as lições de Barroso (2018, p. 31-32), o tema
corrupção se constitui em um fenômeno generalizado, sistêmico e
disseminado em todos os níveis das organizações públicas, com forte
impacto social e econômico.
Diante dessas características, maximiza-se a necessidade de elaboração de estudos acadêmicos para que sejam propostas intervenções que possibilitem incrementar os mecanismos de prevenção e de
persecução penal estatal (eixos prevenção e punição).
Conforme os ensinamentos de Veloso (2020, p.2), ao tratar
dos impactos da corrupção, preconiza que “a sensação de impunidade
em relação aos corruptos é plenamente justificada pela demora nos
julgamentos e no início do cumprimento da pena”, razão pela qual
faz-se necessária uma maior efetividade das políticas institucionais
do Poder Judiciário e também do Ministério Público voltadas ao enfrentamento da corrupção.
Nessa linha, no panorama pós-constituição de 1988, as instituições do Sistema de Justiça, e em especial o Ministério Público,
tem assumido postura de vanguarda no enfrentamento à corrupção,
transmitindo uma mensagem significativa que impacta a percepção
da sociedade quanto a atuação institucional, conferindo maior legitimidade no exercício da prestação jurisdicional, e compatibilizando-se
com a preservação dos princípios constitucionais aplicáveis à espécie.
Conforme sustenta Furtado (2018, p. 28) “a punição dos culpados e o adequado funcionamento das estruturas administrativas
e legais constituem a única forma de se combater efetivamente a
corrupção pública”, sendo essencial, portanto, a especialização e o
aperfeiçoamento das instituições públicas encarregadas do sistema
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de controle social formal, e o desenvolvimento de instrumentos e
mecanismos para o enfrentamento e punição dos atos de corrupção.
Nesse sentido, registre-se, por oportuno, que o enfrentamento
à corrupção integra a pauta comum de atuação tanto do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) quanto do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), instituições estas que foram incluídas no texto
constitucional a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004 - Reforma do Judiciário.
A título ilustrativo, ambos os Conselhos Nacionais aprovaram
atos normativos declarando a proibição de nepotismo no Judiciário
- Resolução CNJ nº 7, de 18 de outubro de 2015 (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020a) e no Ministério Público - Resolução
CNMP nº 1, de 7 de novembro de 2005 (CONSELHO NACIONAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2020f).
Demais disso, em 2008 o CNJ passou a promover os Encontros Nacional do Poder Judiciário, reunindo os Presidentes dos 91
Tribunais do Brasil para debater as políticas públicas judiciárias e
o planejamento estratégico, e no VII Encontro Nacional do Poder
Judiciário (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020d), realizado em Belém/PA, nos dias 18 e 19 de novembro de 2013, foram
definidos os Macrodesafios do Poder Judiciário para o período 20152020, ocasião na qual foi aprovada a Meta Nacional nº 4 do CNJ,
estabelecendo a necessidade de priorizar o julgamento dos processos
relativos à corrupção e à improbidade administrativa, preconizando
que devem ser julgados 70% (setenta por cento) das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a crimes contra
a Administração Pública distribuídas até 31/12/2014, sendo tal meta
atualizada anualmente até os dias atuais.
Ademais, o CNJ incluiu o combate à corrupção e improbidade
administrativa na Estratégia Nacional do Poder Judiciário, instituída
pela Resolução CNJ nº 198/2014 (CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA, 2020b), tendo novamente sido incluído no Planejamento
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Estratégico para o sexênio 2021-2026, aprovado em sessão plenária
do CNJ em 23 de junho de 2020 e contemplada na Resolução CNJ
nº 325/2020 (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020c).
Acrescente-se, outrossim, que este compromisso foi reafirmado no discurso de posse do Ministro Luiz Fux na Presidência do
CNJ, em que anunciou os cinco eixos de atuação de seu biênio
(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020e), mediante o fortalecimento do combate à corrupção e à criminalidade organizada,
e estímulo ao desenvolvimento de projetos e programas voltados à
recuperação de ativos célere e eficiente de ativos, entre eles, o Programas de integridade e compliance no CNJ e no Poder Judiciário,
foco na adequação do Brasil aos padrões e normas internacionais
do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o
Financiamento do Terrorismo (GAFI), criação do Laboratório de
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, para Recuperação
de Ativos e Efetividade no âmbito do CNJ, e o Projeto Sistema de
Combate à Corrupção, à Lavagem de Dinheiro e Recuperação de
Ativos do Poder Judiciário.
Ademais, sobreleva apontar as ações desencadeadas pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro
(ENCCLA), criada em 2003, que consiste na principal rede de articulação interinstitucional em âmbito nacional para o desenvolvimento de políticas públicas de prevenção e combate à corrupção e à
lavagem de dinheiro, sendo integrada pelo CNJ e pelo CNMP.
Acerca dessa temática, bastante elucidativos são os comentários de Barroso (2018, p. 33), ao destacar que o Poder Judiciário
tem sido identificado pela sociedade como elemento decisivo para o
enfrentamento à corrupção, comentando a necessidade de mudança
de paradigmas, enfatizando que a sociedade mostrou de forma ativa
a sua rejeição a práticas promíscuas entre o setor privado e o poder
público, e que o combate aos crimes de colarinho branco tem exigido
mudanças na sociedade e nas instituições.
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Imbuído do mesmo espírito republicano, foi criado no âmbito
do CNMP o Fórum Nacional de Combate à Corrupção (CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2020e), logo após
o III Encontro Nacional do Ministério Público e Movimentos Sociais, em defesa dos direitos fundamentais, realizado em Brasília/DF,
em julho de 2015, em que foram definidos dez eixos de atuação
(CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2020b),
entre eles transparência e Lei de acesso à informação, controle interno, campanhas institucionais, controle social, legislação, projetos
educacionais, indicadores e pesquisas e criação de rede nacional de
combate à corrupção.
Ademais, o combate à improbidade administrativa e a defesa do
patrimônio público constam entre as prioridades do CNMP, contempladas na Ação Nacional nº 11 do Mapa Estratégico Nacional, regulamentado pela Resolução CNMP nº 147, de 21 de junho de 2016
(CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2020h),
bem como, constam no Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público, para o decênio 2020-2029, aprovado pelo CNMP em 26
de março de 2019 (CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2020d), inclusive sendo consagrada na visão institucional do
Ministério Público Nacional, constituindo-se no futuro almejado para
a instituição, com a seguinte redação: “Ser uma instituição com atuação
resolutiva na defesa da sociedade, no combate à corrupção e criminalidade e na garantia da implementação de políticas públicas.” (CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2020c, p. 26).
Registre-se, por oportuno, que o MPMA celebrou com o
CNMP, em 30 de setembro de 2020, termo de cooperação aderindo
ao Planejamento Estratégico Nacional do MP, em solenidade realizada por videoconferência, na qual o Procurador-Geral de Justiça do
Maranhão, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, e o Conselheiro Sebastião
Vieira Caixeta subscreveram o termo de adesão (CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2020a).
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Demais disso, foi instituída, no âmbito do CNMP, a Comissão
de Enfrentamento da Corrupção, mediante a Resolução CNMP nº
185/2018 (CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
2020i), que prevê como missão institucional o fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento da corrupção e a tornar ainda mais eficiente a articulação voltada ao desenvolvimento de estratégias direcionadas ao aprimoramento da atuação do Ministério Público na temática.
Nesse contexto, e a fim de estimular a divulgação de boas práticas, foi instituído o Prêmio CNMP, com categoria específica sobre
combate à corrupção, conforme Resolução 94/2013 (CONSELHO
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2020f), visando estimular, reconhecer e premiar os programas e projetos do Ministério Público brasileiro que mais se destacaram na busca da concretização do
Planejamento Estratégico Nacional.
Tais iniciativas revelam o compromisso institucional e demonstram a tentativa de uniformização e maior dinamismo para o impulsionamento de processos relativos a esta temática, destacando o papel
institucional intransigente de defesa dos princípios constitucionais da
Administração Pública, e como forma de divulgação de boas práticas
que visam fortalecer o paradigma ético e a compreensão dos impactos do fenômeno da corrupção perante toda a sociedade.
No capítulo seguinte passaremos a abordar as ações institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do Maranhão que foram reconhecidas nacionalmente nos Prêmios CNMP de 2017, 2018 e 2019.
3. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO NA VANGUARDA DO
ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO: análise das campanhas
institucionais do MPMA vencedoras do Prêmio CNMP

Conforme já exposto, evidencia-se um progressivo avanço nos
paradigmas de atuação institucional do Ministério Público na pre700
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venção e no combate aos atos de corrupção, refletindo as novas tendências e anseios da sociedade, que passa a pugnar pelo compromisso
com a transferência no trato da res pública.
Nesse sentido, merece destaque a atuação do Ministério Público do Estado do Maranhão, que é tricampeão do Prêmio CNMP,
na categoria Redução da Corrupção, com as campanhas institucionais “Ministério Público contra a corrupção e a sonegação fiscal”, em
2017, “O dinheiro do Fundef é da educação: por uma educação pública de qualidade para todos os maranhenses”, em 2018, e “A Cidade
não pode parar: pela transparência na transição municipal”, em 2019,
ano em que obteve as três primeiras colocações nesta categoria (no
segundo lugar o projeto “Cidadão consciente: gestão transparente” e,
em terceiro, o projeto “Administração pública legal” (MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, 2020g).
O reconhecimento dessas iniciativas revela o protagonismo da
atuação institucional do Ministério Público do Maranhão no cenário
nacional, e a capacidade de replicação desses projetos em outros estados da federação.
Nesse sentido, passaremos à análise dos projetos a partir do
repositório disponível nas plataformas do CNMP e do MPMA.
3.1. A campanha institucional “Ministério Público contra a
corrupção e a sonegação fiscal”

Esta campanha institucional do MPMA tem por objetivo a prevenção aos atos de corrupção e o combate à sonegação fiscal, por
meio da mobilização dos membros, da atuação articulada em rede,
da responsabilização dos gestores públicos ímprobos, da repatriação
de recursos desviados do erário e a exigência no cumprimento dos
princípios constitucionais da Administração Pública.
Foi instituída a partir da expedição do Ato nº 432/2016 GPGJ (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO,
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2020c) que criou Comissão voltada ao estudo e implementação de
programas e ações de prevenção e enfrentamento à corrupção no
Estado do Maranhão, tendo materializado as seguintes ações:
1) Portal Anticorrupção: instrumento de controle social das
medidas preventivas dos atos de improbidade administrativa e corrupção na administração dos municípios maranhenses, além de ser
um banco de dados para subsidiar e orientar a atuação judicial e extrajudicial dos órgãos de execução ministerial na área (MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, 2020d);
2) Ranking Anticorrupção: foi enviado pelo Ministério Público um questionário a cada um dos 217 municípios maranhenses,
informando se cumpre, ou não, as medidas preventivas da corrupção
previstas nas leis e na Constituição. A partir dos dados coletados e
pontuação alcançada por cada município foi elaborada a classificação,
que pode ser consultada no portal https://www.mpma.mp.br/eventos/o-mp-contra-a-corrupcao/ranking/.
3.2. A campanha institucional “O dinheiro do Fundef é da
educação: por uma educação pública de qualidade para
todos os maranhenses”

A campanha institucional foi laureada como vencedora do Prêmio CNMP no ano de 2018, tendo sido instituída a partir do Ato
Interinstitucional Conjunto n.º 01/2017 (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, 2020b), formalizado entre o
MPMA, Ministério Público Federal, o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas da União, a Advocacia-Geral da União, o
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da
União, tendo por objetivo proteger os recursos oriundos do fundo,
de forma que sejam aplicados impreterivelmente na manutenção e
desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização do
magistério.
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Entre os desdobramentos da campanha, houve a expedição de
recomendação aos Promotores de Justiça para acompanharem a aplicação dos recursos da educação, bem como, foram expedidas notificações aos Prefeitos Municipais dos 217 municípios maranhenses
para não firmarem contratos com escritórios de advocacia ou anulasses os contratos eventualmente celebrados, com a suspensão imediata
de quaisquer pagamentos. No Maranhão, 113 municípios firmaram
contratos com escritórios de advocacia, sem licitação, prevendo o pagamento de 20% dos valores do FUNDEF para os honorários de advogados (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO,
2020e).
3.3. A campanha institucional “A Cidade não pode parar:
pela transparência na transição municipal”

Nessa seara, a campanha institucional do MPMA foi desenvolvida com o objetivo de assegurar a transparência e normalidade do
processo de transição das gestões municipais ao final das eleições,
viabilizando, assim, o cumprimento do art. 156 da Constituição Estadual do Maranhão, que inclusive teve sua redação alterada pela
Emenda Constitucional nº 75/2016 (PEC da Transparência), que
consistiu em um dos desdobramentos desta ação institucional, já que
a PEC foi sugerida pelo MPMA ao Governador Flávio Dino, que encaminhou o projeto para a Assembleia Legislativa do Maranhão, destacando que foi resultado da campanha institucional “A cidade não
pode parar”, à qual foram incorporadas contribuições apresentadas
pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle para também
permitir a instituição de Comissão de Transição no âmbito municipal. (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO,
2020a).
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise descritiva produzida ao longo deste artigo,
evidenciam-se, portanto, as contribuições do CNMP e MPMA para
a definição e execução de políticas institucionais de combate à corrupção, mediante adoção de planejamento estratégico e campanhas
institucionais que priorizam a prevenção e repressão a ilícitos administrativos e crimes contra a Administração Pública, numa atuação
integrada com outras instituições republicanas.
Percebe-se a atuação propositiva, colaborativa e efetiva do
MPMA no enfrentamento à corrupção, especialmente nas campanhas
institucionais que foram reconhecidas e premiadas nacionalmente,
numa perspectiva que incrementa a sua legitimidade e independência
funcional, num processo de interatividade com a sociedade, visando
o estímulo do controle social e mediante o aprimoramento dos mecanismos de prevenção e o fortalecimento dos instrumentos necessários à responsabilização de corruptos e corruptores.
Demais disso, observa-se o alinhamento da atuação do MPMA
com a política institucional elaborada no âmbito do CNMP, em consonância com os princípios constitucionais da Administração Pública,
bem como, em outros instrumentos jurídicos capazes de proporcionar o controle preventivo e repressivo dos atos de corrupção.
Portanto, o Ministério Público desempenha função relevante
na efetivação de um novo paradigma ético da gestão pública, baseado na implementação de instrumentos de governança voltados à
construção de uma sociedade democrática, fortalecendo a cultura de
probidade, integridade e honestidade no âmbito da Administração
Pública, e tendo repercussão na persecução penal e contra os atos de
improbidade administrativa praticados, mediante a otimização das
estratégias de enfrentamento ao fenômeno da corrupção na contemporaneidade.
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1. INTRODUÇÃO

O controle social em geral e a intervenção estatal em particular,
constituem-se em mecanismos de modelagem da tessitura social que
apresentam grande expectativa e certo potencial de mobilização na
sociedade porque transformam a ordem pública instituída, pela via
formal. Isto porque é a intervenção estatal que estabelece parâmetros
para a distribuição do poder e define os limites do controle social, já
que a ordem jurídica antecede ontologicamente a singularidade que
nela será cognominada de ação desviante.
No processo de manutenção da ordem pública, a intervenção
estatal por meio do controle social é constituída pela via da prevenção e de meios coercitivos fazendo cumprir sanções aos que assumem
comportamentos desviantes. Assim, é possível admitir o exercício da
intervenção estatal na sua forma institucionalizada e legítima, que se
concretiza nas ações para neutralizar conflitos e condicionar os comportamentos aos parâmetros produzidos pelos arquitetos da sociedade.
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Partindo dessa premissa, a intenção deste artigo é discutir o
papel do Ministério Público como sujeito ativo na relação entre a
intervenção estatal e o controle social visando a eficácia do sistema
de justiça e produzindo as referências fundamentais da legitimidade
e das práticas de intervenção visando a defesa da ordem jurídica em
relação aos atos de corrupção no âmbito da administração pública e
as estratégias de seu combate.
A problemática enfrentada nesse trabalho está relacionada ao
crescimento de demandas judiciais por crimes de corrupção, notadamente aqueles praticados contra a Administração Pública. Não
obstante esse crescimento, trabalhamos com a hipótese de que a intervenção estatal, notadamente a persecução da conduta delitiva do
crime de corrupção e de atos em desacordo com o regramento administrativo é meramente simbólico se considerarmos o volume do
fenômeno concreto, produzindo um efeito devastador no equilíbrio
do sistema.
A metodologia utilizada para a construção deste trabalho é sócio-jurídica crítica propositiva em uma perspectiva sistêmica, partindo de uma concepção de que as condutas praticadas em face da
administração pública são entendidas como positivas/negativas, ordenadas/desordenadas e organizadoras/destruidoras em virtude da
compreensão sistêmica do objeto “administração pública” (MOREIRA NETO, 1988).
Assim, o sistema é visto como unidade global organizada de interrelações entre elementos, ações e indivíduos, sendo entendido para
fins metodológicos dessa pesquisa como problema teórico e prático-jurídico as ações e reações relativos aos atos de corrupção operados
no âmbito do sistema de direito público (MOREIRA NETO, 1988).
Nesse sentido, entendemos que a tímida persecução dos atos
em desacordo com o ordenamento jurídico-administrativo, representa uma dupla consequência em face do sistema. Primeiro, no âmbito
interno, a ausência de reação adequada incentiva novos atos em desa712
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cordo com as normas do sistema e, no âmbito externo, ocasiona uma
crise de legitimidade da ordem jurídica de maneira sistêmica.
Para tanto, entendemos que os fundamentos da intervenção
estatal e a legitimidade do sistema de controle social formal devam
ser assentadas numa perspectiva transdisciplinar, construída em um
diálogo entre o direito administrativo, o direito penal e processual
penal positivo e a criminologia crítica propositiva.
Nossa compreensão sobre a preservação da ordem pública (notadamente em relação aos sistemas de justiça e segurança pública),
consideramos a funcionalidade eficiente das garantias proporcionadas como ponto central de equilíbrio do sistema (homeostasia) para
fins deste estudo (MOREIRA NETO, 1988).
O processo de investigação percorreu a revisão bibliográfica, análise documental, reflexões acerca das hipóteses de incidência
normativa sobre a macha processual em diálogo teórico-doutrinário sobre os casos concretos e as estratégias institucionais de reação
ao fenômeno da corrupção extraída de informações produzidas pelo
Ministério Público e demais instituições do sistema de justiça à luz
dos instrumentos normativos de controle social formal, fundamentalmente a intervenção estatal por meio do poder de polícia, tal como
exercidas pela via administrativa e por meio da via penal positiva
para o combate à corrupção no âmbito da Administração Pública
exercidas na esfera judicial como mecanismos de reação às ações
negativas, desordenadas e destrutivas que produzem colapsos no âmbito da ordem social e jurídica.
O texto está dividido em seis partes, sendo a primeira parte
formada pela análise de aspectos históricos relativos à corrupção no
Brasil e da arte de governar, seguida do debate acerca dos fundamentos do controle social e a racionalidade do Estado. A terceira
parte trata do Ministério Público e o combate à corrupção na esfera
pública: limites e estratégias. As outras duas partes consistem em uma
introdução e conclusão.
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2. ASPECTOS HISTÓRICOS DA CORRUPÇÃO
DA ARTE DE GOVERNAR

O debate sobre a corrupção e seu combate precisa ser enfrentado sob a perspectiva social e teórica para que seja devidamente
compreendido como um problema de ordem prática.
Em seu estudo histórico sobre o tema corrupção, Romeiro
(2017) nos oferece um roteiro, digno de nota, para o enfrentamento
da matéria. Parte de uma compreensão conceitual sob a perspectiva
histórica para elidir os riscos de anacronismo, considerados pela autora como confusões e indistinções na aplicação das noções próprias
da atuação dos agentes de uma administração baseada na lógica dos
serviços régios com os padrões de racionalização do funcionalismo
moderno.
Romeiro (2017. p. 20ss) recorre à origem latina da palavra
corruptione que significava desde a tradição clássica até o século XVIII
o estado de “putrefação, decomposição e adulteração”. A essa acepção
da existência física reconhece a larga utilização do termo nos escritos
políticos e morais, em particular nos textos de Platão e Aristóteles,
passando pelas Ordenações afonsinas com alusão à “corrupção dos
costumes”, à “corrupção do juiz ou da justiça”, sintetizados em um
“estado da coisa corrupta ou corrompida”, em “alteração do que é
reto ou bom, em mau e depravado” e associado ao ato de “perverter,
subornar, peitar”.
Percorrendo a historiografia colonial brasileira, Romeiro
(2017) acredita que a corrupção não fora objeto de uma investigação sistemática, não tendo sido considerada até o início do século XX
pelas fontes oficiais um problema histórico relevante. Todavia, cita
três obras de referência que tratam de forma indireta a corrupção
como um “sistema distinto”, por vezes incentivado pela metrópole
como forma de compensação aos baixos salários, incentivos e resultados: O primeiro “A formação do Brasil contemporâneo” de Caio Pra714
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do Junior; O segundo, “O império marítimo português: 1415-1825”
de Charles R. Boxer, e; o terceiro “Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colônia: 1777-1808” de Fernando Novais. As referências
convergem basicamente acerca do papel das práticas de contrabando
como um elemento recorrente no âmbito do sistema colonial como
processo socialmente implantado e que funcionava como marco referencial das práticas de corrupção.
A partir de 1990 houve o aparecimento de uma série de estudos sobre a administração colonial brasileira sobre vários enfoques,
permitindo desnudar a gênese de uma cultura clientelística originária
decorrente de uma defasagem estrutural, as consequências de uma
legislação obsoleta em face de um sistema de controle social deficitário e a presença de um conjunto de discursos, cálculos e estratégias
de ascensão social e econômica, legitimada por distintos sistemas de
valores (ROMEIRO, 2017).
Partindo dessa acepção do termo corrupção, como degradação
na esfera política que tratamos do fenômeno que alcança a ordem
social, viola o pacto social e ofende a boa distribuição da justiça.
Em sua história social, este comportamento é produto e produtor do conjunto tecnológico característico da arte de governar e
funcionará como um indutor das modificações do aparato estatal,
desde a gênese da administração burocrática ao seu estado atual na
administração gerencial.
Sobre esse aspecto Cardozo (2000) afirma que as causas da
corrupção são complexas e profundas, sendo que cada sociedade
apresenta níveis diferenciados, motivando respostas diversificadas
em momentos distintos de acordo com o nível de consciência que
se tem do problema. No Brasil, nos espantamos quando em casos de
corrupção os acusados sofrem alguma punição, sendo o fato derivado
de nossa cultura política.
Por sua vez, Furtado (2015) compreende que a corrupção
constitui causa e efeito de inúmeras fragilidades econômicas, sociais
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e políticas nacionais. Na concepção do autor são duas as principais
causas para o número elevado de casos de corrupção no Brasil: 1. o
sistema jurídico administrativo, dependente da vontade política para
identificar as vulnerabilidades e corrigir as falhas estruturais da organização administrativa, e; 2. a certeza da impunidade, tendo em vista
que são raros os casos de punição.
Em estudo exaustivo, Furtado (2015) nos permite identificar
10 casos de grande repercussão na esfera e opinião pública brasileira,
percorrendo os registros documentais oficiais (decisões judiciais, relatórios de Comissões Parlamentares, relatório da Polícia Federal) e na
impressa (jornais, revistas e periódicos) entre os anos de 2000 a 2015.
O percurso analítico sobre os casos de corrupção de fraude à
Previdência Social (caso Jorgina de Freitas), à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional
(caso Anões do Orçamento), às Licitações Públicas do Sistema de
Saúde (Máfia das Sanguessugas), à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (caso SUDAM), de Corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa, formação de quadrilha e estelionato
no esquema PC Farias (caso Impeachment do Collor), ao Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente (caso Curupira), ao Banco Central do
Brasil (caso dos bancos Marka e FonteCindam), à Fazenda Pública
de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, Goiás
e Alagoas (caso dos Precatórios), à Contratos Públicos e Lavagem
de Dinheiro (caso TRT/SP), às eleições, partidos políticos, órgãos da
Administração Pública, Sistema Financeiro (caso Mensalão).
Os esquemas de corrupção selecionados acumulam vultuosos
volumes de recursos, tendo sido desviados aproximadamente R$
115.058.500.000,00 (centro e quinze bilhões, cinquenta e oito milhões, quinhentos mil reais), apenas nos dez casos supracitados. Podemos acrescentar que o número de escândalos e o volume de recursos desviados é significativamente maior, se considerarmos o cenário
nacional nas mais variadas esferas: federal, estaduais e municipais.
716

THEMIS MARIA PACHECO DE CARVALHO
MÁRCIO ALEANDRO CORREIA TEIXEIRA

Assim, o exercício do poder de polícia como instrumento capaz de conter práticas indesejadas na esfera social nasce da própria
arte de governar, no interior da prática administrativa, concebido
sem teoria, sem sistema, sem conceitos, praticado e institucionalizado
através de medidas, de decretos e de éditos. É o conjunto dos meios
pelos quais é possível fazer as forças do Estado crescerem, mantendo
ao tempo a boa ordem desse Estado. É o cálculo e a técnica que possibilitarão estabelecer uma relação móvel, mas apesar de tudo estável
e controlável, entre a ordem interna do Estado e o crescimento das
forças (FOUCAULT, 2008).
O desenvolvimento da arte de governar introduz um corte,
ou mesmo uma nova realidade com racionalidade própria, capaz de
naturalizar a sociedade como sociedade civil, como domínio possível
de análise, como domínio de saber e de intervenção, tendo na racionalidade científica colocado a regra da evidência como pressuposto
indispensável para o aparecimento de uma relação entre o poder e o
saber, o governo e a ciência (FOUCAULT, 2008).
Nesse processo surgem novas formas de interação, de efeitos
circulares, de efeitos de difusão que não é desejado pelo Estado, mas
que exige dele novas formas de governamentabilidade, tendo como
princípio fundamental a gestão de intervenções, intervenções possíveis,
de intervenções necessárias e que não terão um modo geral em absoluto uma forma de intervenção regulamentar, tornando imperativo
um processo de integração de liberdades e dos limites próprios a essas
liberdades no âmbito da prática governamental (FOUCAULT, 2008).
3. OS FUNDAMENTOS DO CONTROLE SOCIAL E A
RACIONALIDADE DE ESTADO

Configurado, mesmo que de maneira muito sumária os fundamentos históricos da corrupção e da arte de governar, delineia-se o
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conceito de força material disponível ou poder de polícia, baseado na
atividade administrativa de prevenção do perigo. Em glossário, o Conselho Nacional do Ministério Público descreve o termo “poder de polícia” como sendo a atividade da administração pública que, limitando
ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato
ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção
e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de
concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública
ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. E
completa, afirmando ser regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável,
com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a
lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.
Considerando especialmente a dimensão do controle social, tal
qual estabelecido pela noção de ordem pública, verifica-se uma nítida
aproximação entre a teorização do controle social e a necessidade
de construção de parâmetros analíticos desprovidos de concepções
previamente estabelecidas para que se compreenda a natureza dos
conflitos e a medida correta para a intervenção estatal, por meio do
controle social formal.
Sob essa perspectiva, o controle social formal corresponde exatamente àqueles “dispositivos jurídicos” contemporâneos representados
legitimamente como uma estratégia de expansão do poder sobre a comunidade que caracteriza a ordem social (SILVA SÁNCHEZ, 1999).
Assim, relacionando a concepção de controle social formal e os
fundamentos e estratégias de combate aos crimes contra a administração pública evidencia-se, por conseguinte, a forma de exercício do
poder pelo qual passou a se afirmar não apenas como um garantidor
dos direitos da sociedade, mas sim como um “arquiteto” de sua consciência social. Entender tal mecanismo existente nas práticas estatais
é o objetivo de reflexão e discussão desse estudo.
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Antes de apresentar nosso posicionamento teórico, cumpre
ressaltar que os tribunais pátrios não guardam uma linha doutrinária
específica no processo de fundamentação da aplicação da pena, sendo
comum no âmbito do Superior Tribunal de Justiça atribuir à aplicação da pena o fundamento do seu caráter retributivo, de prevenção
geral e de prevenção específica, positiva ou negativa, às vezes, no
mesmo julgado.
Nossa posição doutrinária será considerada partindo dos fundamentos ora expostos por Guimarães (2019) de que a intervenção
estatal com o direito penal e processual penal deverá ser reservado à
proteção da ordem jurídica, resguardando exclusivamente bens jurídicos tutelados com dignidade constitucional.
Nesse sentido, reconhecemos o universo do problema na esfera judicial quando no Supremo Tribunal Federal foram produzidas
aproximadamente 721 decisões envolvendo casos de corrupção no
âmbito da administração pública, com grande concentração de decisões nos últimos 5 anos. De tais decisões, aproximadamente 78
decisões foram proferidas pelo Pleno do Tribunal, 2 casos com repercussão geral reconhecida e aproximadamente 643 decisões monocráticas, tendo sido os Ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio e
Carmen Lúcia os que mais proferiram decisões.
A mesma consulta feita ao acervo do Superior Tribunal de Justiça, buscando identificar os julgados proferidos pelo Tribunal que
enfrentam a matéria corrupção no âmbito da administração pública,
retornou uma quantidade de 212 acórdãos e 2.437 decisões monocráticas. Essa realidade não é diferente quando buscamos os juízos ordinários na esfera federal e na esfera dos Estados e do Distrito Federal.
Por outro lado, ao ingressarmos na esfera administrativa, reconhecemos o volume de demandas aos aparelhos policiais. No âmbito
da Polícia Federal no Maranhão há um acervo de aproximadamente
549 inquéritos policiais por crimes de corrupção praticados por Prefeitos, acumulando 4,1 bilhões de reais de recursos públicos federais
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descentralizados ao Estado, desviados em um intervalo inferior a
uma década (DPF-MA, 2020).
Assim, por via de consequência, a impunidade produz uma crise de legitimidade do Poder Público e eleva o sentimento de insegurança, produzido transformações negativas no conceito de ordem
pública e na estabilidade do sistema de segurança e justiça.
No plano do debate acadêmico sobre a questão da legitimidade
do Estado referenciamos os estudos sobre a confiança em relação aos
serviços prestados pelo Estado, pela pesquisa Índice de Confiança na
Justiça Brasileira – ICJBrasil, produzida pela FGV/Direito/SP desde
2009 e que vem revelando uma crise de legitimidade do Judiciário
e de outros órgãos que formam o Sistema de Justiça do Estado brasileiro. Nos dados apresentados pela pesquisa, o Exército aparece
com 56% de confiança, o Ministério Público com 28% de confiança,
as instituições policiais com 26% de confiança, o Poder Judiciário
(STF e demais Tribunais e juízes) com 24% de confiança, os partidos
políticos e o Congresso Nacional com 7% de confiança e o Governo
Federal com 6% de confiança (FGV, 2017).
Em outra perspectiva, os estudos sobre a crescente criminalidade apontam para uma crise da ordem legítima, das relações de representação e da ética moderna tendo em vista um cenário de crescente
insegurança (GUIMARÃES, 2019a; 2019b; TEIXEIRA, 2016).
Compreende-se que a impunidade, a morosidade das relações
processuais e o despreparo dos aparelhos policiais são os três maiores
problemas em relação à efetivação da Justiça. Esse cenário se configura em discurso de desconfiança dos cidadãos em relação ao Poder
Público, sendo este intensificado por crescentes níveis nas taxas de
criminalidade (WAISELFISZ, 2015).
Os resultados apresentados pela FGV/Direito/SP, em relação à
mensuração da confiança da população nas instituições, usando da
técnica da declaração espontânea sobre o quanto os entrevistados
confiam no Poder judiciário, expressam decréscimo de 10% da con720
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fiança entre 2013 e 2017. A confiança do Governo Federal caiu 23%
no mesmo período e o Ministério Público foi a segunda instituição
mais afetada com queda de confiança de 22% (FGV, 2017).
Nesse sentido, entendemos que é fundamental aproximar a
crise de legitimidade aos limites institucionais dos instrumentos de
controle social formal estatal no processo de estabilização da ordem
pública, notadamente, por via do poder de polícia e do direito de
punir do Estado.
Partindo de uma análise teórico-conceitual por via doutrinária entendemos que o controle social formal é constituído de elementos edificados pelas sociedades reais para levarem seus participantes a se ajustarem às regras vigentes, impedindo ou desestimulando condutas opostas à
ordem jurídica, de restabelecer condições de conformação em relação ao
sistema normativo (GUIMARÃES, 2019a; MOREIRA NETO, 1988).
Em seu opúsculo, “As misérias do processo penal”, Carnelutti
ensina que o processo penal deve ser enfrentado como um recolhimento e não como divertimento. Para o autor, o controle social formal
pelo processo penal é um banco de prova da civilização, afirmando
que “a algema também é um símbolo do direito, talvez, se pensarmos
melhor, o mais autêntico de seus símbolos, muito mais expressivos
que a balança e a espada”. E completa: A verdade é que, apenas algemado, a fera se tornou um homem” (CARNELUTTI, 2010. p. 19).
Doutrinariamente existe uma escala complexa que visa justificar o direito de punir e apresentar fundamentos para aplicação da
pena. Se partirmos de conceitos abstratos poderíamos dizer que existem pelo menos seis grandes perspectivas que fazem esse esforço de
fundamentação, são elas: a teoria retribucionista3, a teoria da prevenção geral positiva4, a teoria da prevenção geral negativa5, a teoria da
3

Visa uma reparação, com vista ao reestabelecimento da ordem jurídica violada.

4

Visa garantir a vigência da norma e dos valores por esta protegidos, tudo em prol do bem-estar
social, abandonando a intimidação, a ressocialização e a neutralização do criminoso.

5

Visa o endurecimento das leis penais com o claro fim da intimidação.
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prevenção específica negativa, a teoria da prevenção específica positiva e, por fim, a corrente que nos filiamos, a teoria neoretribucionista
da pena (GUIMARÃES, 2020; 2007).
Partimos de um pressuposto que tem origem na Escola de Chicago, segundo o qual, o crime é produto da desorganização social, sendo resultado da interação entre os indivíduos e os ambientes socialmente desorganizados (PARK, 1967). Acrescentamos ao pressuposto
inicial a necessidade de construção de programas de política públicas
e criminais objetivando combater a violência estrutural, com a humanização do sistema de justiça criminal, a desconstrução da seletividade
das políticas criminais e a democratização das medidas e intervenções
de controle social formal por meio do direito penal (GUIMARÃES,
2019a; 2019B; ASHWORTH, 2009; FERRAJOLI, 2006).
Por influência do pensamento institucionalista weberiano
(WEBER, 1999), entendemos que o Estado moderno se funda através de dois mecanismos: o monopólio do uso legítimo da violência
e o aparato administrativo com a função de prover a prestação de
serviços públicos que dão suporte à ideia de racionalidade do Estado.
Na compreensão do Estado de Direito, essa lógica racional-legal obedece a condição prevista pela lei. O aparato estatal e os serviços litúrgicos são fundamentais para pensar o Estado racional que
constitui uma prática nos complexos processos por meio de tecnologias do exercício do poder. Entendida como o governo da razão, a
vigilância passa a ser exercida como única possibilidade para elevação
à enésima potência do Estado racional moderno expresso pela noção
de ordem pública.
Tais entendimentos nos servem de pressupostos para a compreensão do processo de afloramento do controle social formal como
instrumentos políticos e jurídicos, permitindo a criação de arcabouço
institucional, com códigos específicos, que garantem a imposição da
obediência às leis abstratas e não às pessoas, perdendo a função pública, o caráter de privilégio.
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Ao mesmo tempo, acreditamos no pensamento de que a impessoalidade assegura a eficiência e a justiça pelo exercício dos direitos
de cidadania em lugar da concessão ou da benevolência da persona
pública à persona privada (WEBER, 1999).
Reconhecemos assim que, nasce através do Estado formas regulamentadas de diferentes políticas delineadas de acordo com a configuração das demandas e interesses de sujeitos capazes de influenciar
suas preferências. Nesse campo é possível buscar um consenso político para dar significado e legitimidade ao apoio de grupos sociais
interessados na consecução das funções teleológicas (OFFE, 1984).
Ao mesmo tempo, os aspectos doutrinários admitem variações
para com as finalidades ou objetivos da comunidade política precisando atender minimamente os pressupostos de equilíbrio e superioridade da ordem estatal, reconhecendo as autonomias territoriais dos
entes, unidades orgânicas, teleológicas e jurídicas efetivas (ARRETCHE, 2014; ACKERMAN, 2000; TOCQUEVILLE, 1969).
Cumpre advertir que, de fato, as ocorrências de eventos fora da
lei podem favorecer a ampliação das ocorrências violentas dentro da
lei que, ao colocar em xeque a própria razão de ser do Estado, cria-se um Estado policial, com os inúmeros mecanismos de segurança
criados com o propósito de servirem para manter a ordem pública.
Todos os recursos de Estado devem ser utilizados para gerenciar as
relações sociais e equilibrar a ordem pública (WACQUANT, 2005;
WEBER, 1999).
Assim, o controle social formal em relação às práticas institucionais refere-se ao “processo civilizador”, um verdadeiro continuum
de sociedades disciplinares, sociedades do controle e sociedades de
vigilância visando a estabilidade da ordem pública (ZUBOFF, 2019;
FOUCAULT, 2010; 2008; GARLAND, 2008; HARDT; NEGRI,
2001; ELIAS, 1995; DELEUZE, 1992).
Nesse sentido, diversos mecanismos nesse continuum disciplina-controle-vigilância, a disciplina é exercida sobre o corpo físico do
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indivíduo de forma longa, infinita e descontínua, ao passo que, o controle sobre o corpo físico, biológico, somático (sobre a existência social do indivíduo ou grupos de indivíduos) de forma curta, rotativa,
rápida, contínua e ilimitada (FOUCAULT, 2010; 2008; GARLAND,
2008; HARDT; NEGRI, 2001; DELEUZE, 1992).
Absolvendo as técnicas da disciplina e do controle, a vigilância
torna-se algorítmica, matemática e psicográfica visando uma modelagem completa da programação social, usada incessantemente pela
rede computacional, instrumentalizando o controle social da punição
(ZUBOFF, 2019).
4. O MINISTÉRIO PÚBLICO E O COMBATE À CORRUPÇÃO NA
ESFERA PÚBLICA

Buscando articular os aspectos teóricos doutrinários com o
pragmatismo institucional do Estado Democrático de Direito no
Brasil, observamos que a Constituição Federal de 1988 adotou um
sistema multifatorial de controle da Administração Pública, prevendo
a existência de diversos órgãos autônomos e com competências semelhantes para enfrentamentos das práticas de corrupção (BRASIL,
2020).
No contexto das estratégias de combate à corrupção no Brasil,
o termo pode ser compreendido de forma restritiva ou genérica. De
forma restritiva, está tipificada no Código Penal brasileiro nos artigos
317 (corrupção passiva) e 333 (corrupção ativa), tendo como núcleos dos tipos “solicitar” ou “receber” “vantagem indevida” e “oferecer” ou “prometer” “vantagem indevida”, respectivamente (BRASIL,
2020b).
Contudo, no cotidiano o termo pode ser ampliado a um conjunto significativo de condutas contra a Administração Pública que
incluem tanto infrações penais como cíveis e administrativas, siste724
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matizadas pelo Ministério Público Federal como: “corrupção passiva”, “corrupção ativa”, “violação de sigilo funcional”, “prevaricação”,
“improbidade administrativa”, “crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores”, “condescendência criminosa”, “inserção de dados
falsos em sistemas de informação”, “concussão”, “corrupção eleitoral”,
“crimes da lei de licitações”, “advocacia administrativa”, “tráfico de
influência”, “corrupção ativa em transação comercial internacional”,
“modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação”,
“peculato”, “emprego irregular de verbas ou rendas públicas” e “facilitação de contrabando ou descaminho”6.
Desta maneira, qualquer atuação administrativa está sujeita aos
princípios expressos no art. 37 da Constituição Federal, sendo esse
controle classificado incialmente em relação à origem, ao momento, à
natureza e a amplitude. Assim, seria compreendido quanto à origem
como sendo institucional interno, institucional externo e popular
(MEIRELLES, 2020).
Em relação ao momento, seria o controle anterior (ex ante),
concomitante e posterior (ex post). Quanto a natureza, seria o controle informal (popular) e controle formal administrativo e o controle formal judicial. Por fim, quanto a amplitude o controle seria de
controle hierárquico e controle finalístico (MEIRELLES, 2020).
Esse movimento de disciplinarização dos agentes da administração, no sentido de estabelecer um conjunto de normas e regras
legais para o exercício de suas funções constitui uma das principais
referências para o modelo político dos Estados modernos, baseado
em um poder estável, numa burocracia eficaz e num exército disciplinado. Para alcançar esses objetivos, postula uma técnica especializada
e rigorosa em matéria de governo e administração, que resultaria em
um novo modelo de homo politicus, assentado na educação moral e
política dos burocratas e funcionários (ROMEIRO, 2017).
6

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Painel Tipos de Corrupção. Disponível em: <http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/tipos-de-corrupcao>. Acessado em 25 de novembro de 2020.
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O controle social formal é, então, dividido em controle externo
e interno. O controle social formal externo compreende: sanções, punições (privação de direitos, de recompensas, interdição, isolamento, reprovação, admoestação), e; interno: relacionado à formação da
consciência individual (BOBBIO; MATEUCCI; PASQUINO, 1995).
É possível acrescentar o controle social formal da administração pública pela via da ação popular.
Pires adverte que o controle social da administração pública é
uma meta que vem adquirindo crescente adesão, congregando acadêmicos e gestores públicos e publicy-maker com argumentos, títulos
e discursos sobre transparência, responsividade, responsabilização,
empowerment, capital social e accountability (PIRES, 2007).
A discussão de mecanismos de controle social formal também
está presente nos estudos dos modelos organizacionais da Administração Pública. No modelo burocrático há especial atenção aos controles ex ante e de processo, no respeito aos valores de formalidade e
eficiência administrativa. No modelo gerencial o foco está nos resultados, na capacidade de atingir metas, e são os controles ex post que
são mais importantes (SECCHI, 2013).
A robusta literatura sobre a arte de governar, dedicada tanto
aos governantes quanto aos seus servidores, acabou por ser incorporada à legislação sobre a conduta necessária aos agentes da administração, estabelecendo procedimentos de controle e averiguação da
conduta dos servidores e prestadores de serviços, obras e compras
(ROMEIRO, 2017).
Diversos modelos e sistemas de controle tem sido utilizado
para o acompanhamento e fiscalização da atividade administrativa
no Brasil, sendo eles constituídos transversalmente como: controle
político, controle financeiro (contábil e orçamentário), controle administrativo e o controle judicial.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 127 atribui ao
Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrá726
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tico e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Para tanto, o
Ministério Público dispõe de instrumentos jurídicos eficazes e amplo
poder investigativo, sendo regido pelo princípio da unidade, indivisibilidade e independência funcional (BRASIL, 2020).
Quis o constituinte que o Ministério Público ocupasse um lugar de destaque no controle das demais instituições públicas e na defesa dos direitos, podendo construir uma agenda positiva estratégica,
selecionando os casos e possuindo discricionariedade e independência funcional.
Usufruindo desse lugar estratégico, progressivamente, o Ministério Público vem aperfeiçoando seu poder constitucional, criando
promotorias, grupos de apoio, cooperação entre instituições, forças
tarefas, enfim, buscando uma atuação mais eficiente na garantia da
ordem jurídica e administrativa, motivada fundamentalmente pelo
princípio da moralidade administrativa, o princípio da impessoalidade e o princípio da legalidade.
Por via de consequência, o Ministério Público adquire centralidade como policy-maker no jogo político-jurídico de controle da
administração pública, com presença e capacidade para interferir na
ordem do arranjo e da ambiência na esfera pública.
Os limites e as possibilidades de intervenção do Ministério Público estão relacionados à esfera do controle social positivo e do
controle social negativo, sendo possível aos membros do Ministério
Público atuar no processo de prevenção e modelagem da tessitura do
corpo social através de produção de cartilhas, notas técnicas, debates,
organização e participação de eventos, além da solução de conflitos a
partir de acordos, procedimentos administrativos, requisição de providências, recomendações, termos de ajustamentos de conduta, proposições legislativas e demais instrumentos extrajudiciais.
Por outro lado, na esfera do controle social formal negativo,
quando é utilizada a via judicial, cabe ao Ministério Público iniciar os
procedimentos necessários para a propositura da ação judicial.
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Nesse sentido, qualquer pessoa do povo pode representar diretamente ao Ministério Público ocorrência de atos de improbidade
administrativa, de acordo com o art. 127 da Constituição Federal,
sendo competência do Ministério Público a defesa dos interesses metaindividuais, especialmente do patrimônio público e social e da moralidade administrativa.
Recebida a representação por iniciativa de qualquer pessoa do
povo (faculdade) ou servidor público (dever) ou de ofício por iniciativa própria (por portaria), o membro do Ministério Público dará
início ao procedimento investigativo, determinando a abertura de
procedimento preparatório de inquérito civil ou determinando a instauração de inquérito civil (art. 129, III, da CF88; art. 8º, § 1º, da Lei
7.347/1985), sendo caso de ilícito penal, requisitará a instauração
de inquérito policial (art. 22 da Lei 8.429/1992) (GAJARDONI,
2020).
Cumpre observar que, caso o membro do Ministério Público
tenha elementos comprobatórios suficientes para a formação da demanda, ajuizará a ação judicial (GAJARDONI, 2020).
Para além dos procedimentos acima listados, o Ministério Público poderá fazer recomendações aos órgãos ou entidades interessadas para colaborar com a racionalização dos procedimentos de controle dos atos administrativos, conforme o artigo 15 da Resolução
CNMP 23/2007 (GAJARDONI, 2020).
Em Nota Técnica nº 1/2017, a 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão – Combate à Corrupção do Ministério Público Federal reconhece o elevado tratamento constitucional à proteção da Administração Pública fixando instrumentos para o controle dos atos administrativos e da conduta funcional de seus agentes, sendo inequívoca
a preocupação com a moralidade administrativa e com a resposta
estatal ao engendrar os mecanismos necessários a formação de microssistema normativo anticorrupção no Estado brasileiro (BRASIL.
MPF, 2017).
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Tal microssistema normativo anticorrupção abrange diversos
diplomas disciplinadores e distintas esferas de responsabilização, tendo sido incrementada pela introdução dos instrumentos consensuais
da colaboração premiada, na esfera criminal e o acordo de leniência
na esfera administrativa e civil, com vistas a otimizar a efetividade
na repressão de ilícitos, sendo significativa sua contribuição na prestação de informações sobre delitos de difícil ou impossível detecção
dada a complexidade de seu modus operandi e que produzem grandes
efeitos (BRASIL. MPF, 2017).
Nesse sentido, o caput do artigo 26 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei n. 4.657/42) incluído
pela Lei n.º 13.655/18, permitiu de maneira abstrata “eliminar irregularidade, incerteza ou situação contenciosa na aplicação do direito
público [...] a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão
jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e
presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso
com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir da publicação oficial” (BRASIL, 2020c).
Assim, o acordo de leniência (Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União – MTCGU e Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE), o termo de compromisso de
cessação (CADE), o acordo de controle de concentrações (CADE),
o termo de compromisso (Banco Central – BACEN), o acordo de
supervisão (BACEN), o termo de compromisso (Comissão de Valores Mobiliários – CVM), o acordo de supervisão (CVM), o termo
de ajustamento de conduta em matéria trabalhista e o termo de ajustamento de conduta em matéria ambiental são espécies do gênero
“compromisso” com vistas a alcançar uma colaboração que visa eliminar incertezas, irregularidades ou situação contenciosa no âmbito
da Administração Pública, prevendo a existência de diversos órgãos
autônomos e com competências semelhantes para enfrentamentos
das situações problema.
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Nos acordos e colaborações as instituições que resolvem prestar informações estão sendo investigadas pela prática de crimes tais
como contra o sistema financeiro, contra a ordem econômica, contra
o mercado de capitais, corrupção, peculato, formação de cartel, fraudes em licitações públicas, vantagens ilícitas para agentes políticos,
agentes privados e servidores públicos, lavagem de dinheiro oriundo
de crimes contra a Administração Pública e formação de organização
criminosa.
No âmbito dos termos dos acordos e colaborações, os colaboradores devem prestar informações detalhadas e documentos que
comprovem os fatos narrados, cessar completamente seu envolvimento com as condutas, cooperar de forma plena e permanente com
as autoridades competentes e pagar as multas compensatórias cíveis
em decorrência das infrações e ilícitos.
Em consulta ao painel de acordos da 5ª Câmara do Ministério
Público Federal registramos a existência de informações sobre 33
acordos de leniência homologados, 11 com sigilo, alcançando aproximadamente o montante de R$ 22.871.653.942,00 (vinte bilhões
oitocentos e setenta e um milhões seiscentos e cinquenta e três mil
novecentos e quarenta e dois reais). Somente em 2017, os valores
pactuados dos acordos homologados somam R$ 10.417.157.684,00
(dez bilhões quatrocentos e dezessete milhões cento e cinquenta e sete mil e seiscentos e oitenta e quatro reais). No mesmo período foram realizadas 147 colaborações premiadas, somando R$
614.074.284,00 (seiscentos e quatorze milhões, setenta e quatro mil
e duzentos e oitenta e quatro reais) em valores pactuados, todos com
sigilo de informações (BRASIL. MPF, 2020).
A inserção de instrumentos de consensualidade implica a adoção
de novas posturas interpretativas na aplicação de leis punitivas sob a
égide constitucional. A ordem é promover a harmonização entre dispositivos legais, para conferir racionalidade, coerência, razoabilidade e
efetividade ao sistema jurídico como um todo (BRASIL. MPF, 2017).
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Todavia, a utilização de tais estratégias precisa observar que
é fundamental que os processos de intervenção sejam bem fundamentados e busquem de forma exaustiva a comprovação dos ilícitos apresentados. Pois, as sentenças condenatórias não podem estar
fundamentadas nas declarações isoladas do agente colaborador, nos
termos do art. 4º, §16 da Lei n.º 12.850/13 (Lei das Organizações
Criminosas), que tem, de forma analógica, os acordos de leniência do âmbito cível e administrativo em geral. Em matéria penal, os
eventuais benefícios decorrentes do estabelecimento final de acordo
de colaboração premiada, previstos no artigo 4º e seguintes da Lei
12.850/13.
Por via de consequência, impõe limitações através do acordo de
não persecução penal previsto no artigo 28-A do Código de Processo
Penal, com redação dada pela Lei Federal nº 13.964/19 bem como
a celebração de acordo de não persecução cível da ação de improbidade administrativa, a ser celebrado tanto na fase extrajudicial como
na fase judicial, nos moldes do §1º do artigo 17 da Lei Federal nº
8.429/92, introduzido pela mencionada Lei Federal nº 13.964/19.
Em razão de tal proteção ao colaborador, é que existem restrições da publicidade dos termos da avença, conforme se extrai do § 3º
do artigo 7º da Lei nº 12.850/13 que dispõe que o acordo de colaboração é sigiloso até que seja recebida a denúncia criminal oferecida
em razão dos fatos objeto da colaboração.
Um aspecto preocupante na esfera sancionatória é a assistematicidade evidenciada pelo número de órgão diretamente envolvidos na possibilidade de realizar ajustes, quais sejam o Ministério da
Transparência e Controladoria-Geral da União – MTCGU, Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE, Banco Central – BACEN, Comissão de Valores Mobiliários – CVM, além do Ministério
Público e dos Tribunais de Contas.
A multiplicidade de instituições para a promoção do acordo
pode se apresentar como uma violação antigarantista, que proporcio731
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na insegurança jurídica aos colaboradores e promove o recrudescimento da reação punitiva, na medida em que pode ensejar disputas
em torno da maior resposta penal possível, em tempos em que se
busca racionalizar a atuação estatal (BRASIL. MPF, 2017).
Cumpre ressaltar que, inexiste destinatário final e exclusivo dos
fatos esclarecidos em ajuste sancionatório, e consequentemente o órgão de controle que coordenou o ajuste com os colaboradores não é
proprietário daqueles elementos que obteve por meio de colaboração,
razão pela qual não pode obstaculizar o acesso a eles por quaisquer
outros órgãos de investigação ou controle.
Todavia, ressaltamos que, o Ministério Público é titular privativo da ação penal pública e, portanto, deve ser observado sua relevância como operador qualificado e exclusivo da competência negocial no
âmbito criminal, quando se trata do tipo de criminalidade organizada,
preferencialmente investigada com a técnica da colaboração premiada. A racionalidade de nosso microssistema exige o estabelecimento
de relação de cooperação interinstitucional entre Ministério Público e
os demais órgãos de controle e fiscalização da atividade administrativa, bem como entidades da Administração Indireta, cuja competência
sancionatória irrompa nas circunstâncias fáticas sob cotejo.
Caso não sejam observados tais pressuposto, a marcha processual e negocial de responsabilização encontra entraves procedimentais que conduzem os processos ao fenômeno da prescrição.
Acreditamos que a prescrição não pode ser invocada quando o
autor foge do país, quando reincide ou permanece praticando o mesmo delito ou quando goza dos proventos do ato criminoso. Na tradição alemã, von Liszt (2006) admitia a prescrição como circunstância
extintiva da pena, do direito de ação e do direito de execução pertencendo assim, por sua matéria e natureza, não ao direito processual,
e sim ao direito material. Por outro lado, sendo a prescrição como
instituto do direito processual a sua ausência é requisito processual
negativo, sua presença um impeditivo processual.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme discutido ao longo do texto, a história social do
comportamento de corrupção é produto e produtor do conjunto tecnológico característico da arte de governar e funcionou no âmbito da
sociedade brasileira como um indutor das modificações do aparato
estatal, desde a gênese da administração burocrática ao processo de
transição no modelo de administração gerencial.
Consideramos a existência de perspectivas distintas sobre os
aspectos que informam as causas da corrupção, concordando que
a sociedade brasileira apresenta níveis diferenciados de percepção,
sofre motivações e oferece respostas diversificadas em momentos
distintos, devendo ser considerados os níveis de compreensão e informação sobre o problema. Nesse sentido, reconhecemos que os
traços culturais influenciam a percepção e permitem a naturalização
do fenômeno de corrupção, forjando uma cultura política com baixa
resistência a sua reprodutividade.
No entanto, consideramos igualmente importante a compreensão de que a corrupção constitui causa e efeito de inúmeras fragilidades econômicas, políticas e jurídicas, devendo ser acolhida a tese
de que as duas principais causas para o número elevado de casos de
corrupção estão ligadas ao sistema jurídico administrativo-processual deficitário em termos de fluxos, tecnologias de análise, vigilância
e controle em face das condutas e situações de oportunidade que
permitem a prática de corrupção, sendo essa situação agravada pela
impunidade, ocasionada por um rol multifatorial de circunstâncias
que dificultam a responsabilização das pessoas físicas e jurídicas que
empreendem atos de corrupção.
Nesse sentido, o poder de polícia do Estado precisa acompanhar o cálculo e a técnica que possibilitam relações móveis, mas acima de tudo estáveis e controláveis, entre a ordem interna do Estado
e o crescimento das forças produtivas e da liberdade.
733

O MINISTÉRIO PÚBLICO E O COMBATE À CORRUPÇÃO: DOS FUNDAMENTOS DO
CONTROLE SOCIAL AOS INSTRUMENTOS DE ACORDOS, TERMOS E COLABORAÇÃO

Entendemos que a nova arte de governar introduz uma nova
racionalidade capaz de produzir um domínio possível de análise,
como domínio de saber e de intervenção, tendo essa racionalidade
colocado regra no pressuposto indispensável da relação entre o poder
e o saber, o governo e a ciência.
Entendemos necessária uma reforma nas formas de governamentabilidade e gestão das intervenções possíveis, sendo imperativo
a integração da gestão das liberdades e a modelagem estratégica
inteligente do emprego do exercício do poder de polícia e do direito de punir, na busca eficaz do controle social formal, restrito aos
casos representados legitimamente como garantia de manutenção
da ordem social, direcionando a intervenção estatal com o direito
penal e processual penal à proteção da ordem jurídica, resguardando exclusivamente os bens jurídicos tutelados com dignidade
constitucional.
Com base na hipótese levantada e em conformidade com os resultados alcançados pela avaliação documental, reafirmamos a compreensão de que a impunidade produz uma crise de legitimidade dos
poderes públicos e eleva o sentimento de insegurança, desestabilizando os sistemas de segurança e justiça.
O crescimento da criminalidade é um fenômeno produto e
produtor da crise de legitimidade da ordem jurídica, sendo relacionada diretamente ao sentimento de impunidade, os entraves das relações processuais na responsabilização dos autores dos danos aos bens
jurídicos tutelados e na ineficácia, abuso e inadequação do poder de
polícia administrativa, de segurança pública e judiciária.
Assim, numa perspectiva sistêmica partindo de uma abordagem
teoria neoretribucionista da pena, propugnamos pela construção de
programas de política pública e criminal objetivando a promoção
da humanização do sistema de justiça criminal, a desconstrução da
seletividade das políticas criminais e a democratização das medidas
e intervenções de controle social formal por meio do direito penal.
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O papel do Ministério Público como sujeito nesse processo é
civilizador, devendo aperfeiçoar sua intervenção por meio do controle social formal em relação às práticas institucionais visando a
estabilidade da ordem pública através de estratégias e técnicas disciplinares, de controle e de vigilância de forma algorítmica e matemática, atuando no campo da modelagem da programação social,
instrumentalizando o controle social da punição.
Entendemos que o denso debate sobre a arte de governar produziu historicamente a incorporação inúmeros instrumentos e estratégias de controle da Administração Pública e de seus servidores,
como os instrumentos de colaboração, capazes de ampliar a eficácia
do controle sobre a administração pública e reduzir a ausência de
respostas capazes de produzir a deslegitimação do sistema.
Por fim, entendemos que para que a adoção de um sistema
multifatorial de controle da Administração Pública com previsão de
diversos órgãos autônomos e com competências semelhantes para
enfrentamentos das práticas de corrupção não produza um colapso
no sistema de controle é fundamental que sejam firmados protocolos
de atuação interinstitucional de combate a corrupção que permita a
estes órgãos agirem de forma harmônica e sintonizada.
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1. INTRODUÇÃO

É incontornável falar na violência doméstica (VD) quando se
fala em violência contra a mulher. Apesar do que se supõe ser uma
crescente e genuína preocupação das instâncias decisoras face à VD,
a tendência atual, em Portugal, é a de um aumento de casos reportados por homens quando comparados com os de mulheres. Porém,
nas próximas décadas, mantendo-se as tendências atuais, continuará
a haver uma prevalência de vitimação feminina.
Em Portugal, desde 2008 até 2019 mais de 270000 mulheres
foram vítimas de violência doméstica2, crimes que trouxeram consequências significativas para cada uma das vítimas (ver Figura 1).

1

Todas as referências a entidades e textos oficiais estão de acordo com a sua designação original,
independente do uso do Novo Acordo Ortográfico, adotado pelos autores deste texto.

2

Dados Direção Geral de Política da Justiça, disponíveis em https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/
siej/pt-pt/Paginas/Lesados_ofendidos_crimes_registados_sexo.aspx, consultado no dia 21 de novembro de 2020.
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Figura 1 - Total de Vítimas de Violência Doméstica por Género (2008 – 2019)

Este resultado representa mais de 82% do número de vítimas
de violência doméstica em Portugal, o que demonstra as assimetrias
de género que se verificam neste tipo de infração criminal. Por outro
lado, a letalidade que se tem verificado nas situações de VD agudiza,
manifestamente, o problema, ao deixar no ar um certo sentimento de
inoperância das várias entidades envolvidas. Em Fevereiro de 2019,
Francisca van Dunem – Ministra da Justiça – afirmava em entrevista
ao Diário de Notícias: “parece-nos que o peso dos homicídios em
contexto de violência doméstica, no contexto dos homicídios dolosos
não andará longe dos 35% a 40%”.
Que desafios convocam os operadores da justiça na intervenção
na violência contra as mulheres e, especificamente, na violência doméstica? Que movimento reformista tem vindo a ser tentado em Portugal? Que papel para o Ministério Público? Que colaboração com os
Órgãos de Polícia Criminal (OPC)?

740

SÉRGIO FELGUEIRAS
LÚCIA G. PAIS PAULO MACHADO

2. SÍNTESE SOBRE O ENQUADRAMENTO
E INSTRUMENTOS LEGAIS

A crescente visibilidade que a violência doméstica tem conhecido em Portugal, nos últimos tempos, com a mediatização de um
crescente número de casos, tornou evidente um movimento de transformação sociocultural com repercussões em termos procedimentais
(na lei e na ação das polícias) e obrigou à conceção e implementação
de reformas por parte do poder político para enfrentar a violência doméstica enquanto problema social complexo (Rittel & Webber,
1973). Façamos um rápido sobrevoo para conhecer os instrumentos
jurídicos que balizam a intervenção no terreno.
Em 1970, o Grupo de Trabalho para a Definição de uma Política Nacional Global acerca da Mulher (que precedeu a CIG – Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, nascida formalmente
em 1977) publicou um estudo inteiramente dedicado ao tema da
discriminação contra as mulheres no direito da família português.
Mais do que uma iniciativa técnica-jurídica e de alcance académico,
tratou-se de algo com enorme valor simbólico e político, num país
atávico, marcado por uma ditadura e por uma legis Constitucional
que discriminava as mulheres. A explicação para este facto reside no
surgimento na esfera do Poder de uma elite culturalmente já bastante
influenciada pelos modelos Europeus que rompiam com uma visão
assimétrica da sociedade, também suportada no género.
Após a Revolução de Abril de 1974, vários mecanismos foram
concebidos para abordar a questão da condição e dos direitos da mulher. Desde logo, a nova Constituição de 1976 declarou, enfim, a igualdade de todos os cidadãos perante a lei como um dos princípios fundamentais. Assim, as mulheres passaram a ser cidadãs com plenos direitos
e deveres, não podendo ser discriminadas na escolha da profissão, no
acesso ao trabalho, na remuneração auferida, e tendo, na área da família, iguais direitos e deveres relativamente ao cônjuge masculino.
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Portugal ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres
(assinada a 24 de Abril de 1980; Lei n.º 23/80, de 26 de Julho,
aprovou a Convenção; depósito do instrumento de ratificação pelo
Secretário-Geral da ONU a 30 de Julho de 1980). A Convenção entrou em vigor em Portugal a 03 de Setembro de 1981.
No final da década de 90, no âmbito do Programa INOVAR e
com o apoio do Ministério da Administração Interna, foram dados
passos importantes no que concerne ao tópico da violência doméstica, nomeadamente:
− Novos procedimentos de recolha de dados pelas forças de
segurança e implementação de uma base de dados de queixas
ao nível nacional;
− Desenvolvimento de instalações adequadas dentro das esquadras de polícia para as vítimas de VD (para que possam apresentar as queixas de forma segura e com privacidade);
− A produção de módulos de formação contínua dirigidos a
todo o dispositivo policial nacional (PSP e GNR), inscritos em
programas de formação a distância, que versavam especificamente a problemática da violência doméstica e os procedimentos policiais formais a adotar;
− Campanhas públicas e colagem de cartazes convidando as
vítimas a denunciar as agressões. Alguns desses cartazes são,
ainda hoje, visíveis em várias Esquadras da PSP e Postos Territoriais da GNR.
O primeiro Plano Nacional contra a Violência Doméstica foi
aprovado em 1999. E, durante muitos anos, Portugal teve vários
Planos de Ação para diferentes tipos de violência, por períodos
quaternários.
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Em 2000 a violência doméstica passou a considerar-se um crime público (Lei n.º 7/2000, de 27 de Maio), o que significa que o
conhecimento da sua ocorrência passou a bastar para que as autoridades intervenham, podendo aplicar medidas de proteção e instaurar
processo criminal, não sendo, pois, necessária a denúncia ou participação da vítima.
A Recomendação (2002)5 sobre a proteção das mulheres contra a violência, adotada pelo Conselho da Europa (Comité de Ministros) em 13 de Abril de 2002, é também importante considerar neste
breve elenco, sem pretensões de exaustividade.
Em 2007 a lei de política criminal para o biénio 2007-2009
(Lei n.º 51/2007, de 31 de Agosto) estabelecia que a VD seria um
crime de prevenção prioritária (Artigo 3.º, alínea a) e de investigação
prioritária (Artigo 4.º, alínea a). Nesse mesmo ano, o Código Penal
(CP; Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro) autonomizou o crime de
VD em relação a outros crimes contra mulheres, crianças, idosos ou
outras pessoas que vivam com o agressor, v.g. crimes de maus-tratos3.
Em 2008 passaram a estar disponíveis, no sítio do Instituto
Nacional de Estatística (INE) na internet, estatísticas oficiais sobre
crimes de violência doméstica, autonomizados dos demais tipos de
crime contra as pessoas.
Em 2009, o Programa de Estocolmo, adotado pelo Conselho
Europeu e publicado em Maio de 2010, deu prioridade às questões das
pessoas vulneráveis, e isto aplicou-se às mulheres vítimas de violência.
Em Setembro de 2009 foi publicado o Regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das
suas vítimas (Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro), que estabeleceu
um conjunto de medidas, por exemplo: a criação da Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídios em Violência Doméstica (EARHVD);
a definição do Estatuto de Vítima de VD; a proteção policial e tu3

Disponível em https://dre.pt/pesquisa/-/search/640142/details/maximized
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tela judicial relativamente às vítimas; a criação de Rede Nacional de
Apoio às Vítimas de violência doméstica.
A Lei n.º 26/2010, de 30 de Agosto, alterou o âmbito do crime de VD, passando a classificar-se como criminalidade violenta. O
Ministério Público passou a ser obrigado a informar as vítimas sobre indemnizações e apoio financeiro imediato, bem como a rede de
apoio a que as vítimas do crime podem requerer assistência.
Portugal ratificou também a Convenção do Conselho da Europa sobre a Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e à
Violência Doméstica (Convenção de Istambul; Resolução do Parlamento n.º 4/2013, de 21 de Janeiro, aprovou a Convenção; Decreto
Presidencial n.º 13/2013, de 21 de Janeiro, ratificou a Convenção).
A Convenção entrou em vigor em Portugal a 21 de Janeiro de 2013
e é atualmente juridicamente vinculativa.
Em Maio de 2018 o governo português estabeleceu uma Estratégia Nacional para a Igualdade e Não-Discriminação 2018-2030
denominada Portugal + Igual, destinada a combater a discriminação e a violência, e a promover a igualdade. Esta é a sexta geração
do Programa Estratégico Nacional, que congrega agora todas as
diferentes entidades e organizações que trabalham no tema da VD.
Para implementar a Estratégia Portugal + Igual, a CIG está a liderar
o processo, e foram criadas mais duas comissões (a Comissão de
Acompanhamento e a Comissão de Acompanhamento Técnico do
Plano de Ação). Esta Estratégia Nacional envolve: o Secretário-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI); a Equipa
de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica, em
nome do Ministério da Administração Interna; a Polícia de Segurança Pública (PSP); a Guarda Nacional Republicana (GNR); a
Direção-Geral da Administração da Justiça; a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG); a Associação Portuguesa
de Apoio à Vítima (APAV); a Comissão Nacional de Promoção dos
Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ); os Gabi744
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netes Distritais do Ministério Público; e, a Procuradoria-Geral da
República (PGR).
A adoção desta estratégia está em conformidade com os principais instrumentos jurídicos internacionais, como a Convenção da
ONU sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, e a Convenção do Conselho da Europa sobre a
Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência
Doméstica (Convenção de Istambul). Esta estratégia tem três planos de ação, e um deles é específico para a VD: o Plano de Ação
para Prevenir e Combater a Violência contra a Mulher e a Violência
Doméstica. Este Plano de Ação baseia-se nas seguintes linhas-chave:
1 - Prevenir; 2 - Apoiar e proteger; 3 - Intervir junto do agressor; 4
- Qualificar os respondentes profissionais; 5 - Investigar, monitorizar
e avaliar as políticas públicas.
Não obstante, o relatório do Grupo de Peritos em Ação contra
a Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica (GREVIO,
2019) sobre Portugal salientava que a Rede Nacional de Apoio às
Vítimas de Violência Doméstica
“ainda não cumpriu a sua missão de permitir uma cooperação verdadeiramente eficaz entre todos os intervenientes relevantes. (...)
Existem bons exemplos onde a coordenação parcial é praticada, mas
(...) eles parecem confiar na iniciativa individual das agências em
causa” (p. 37).

3. A REALIDADE DA VD OBRIGA
A NOVO IMPULSO REFORMISTA

No início de 2019, Portugal assistiu a um incrível número de
mortes em contexto de violência doméstica (12 mortes até 14 de
fevereiro, sendo que a média anual se situa em torno das 40 vítimas)
– algo que os profissionais que trabalham na área facilmente reco745
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nheceram e sinalizaram como sendo o resultado de uma completa
inoperância na intervenção na violência doméstica. Mesmo com uma
intensa cobertura mediática, os homicídios não pararam de acontecer, inclusivamente em casos já sinalizados e com avaliação de risco
feita pelas forças de segurança.
Por outro lado, nesse mesmo ano de 2019 foi conhecida uma
sentença do Conselho Superior de Magistratura sobre um juiz desembargador que foi submetido a um inquérito disciplinar porque escreveu uma sentença abusiva, tendenciosa e preconceituosa sobre uma
mulher que foi agredida pelo seu marido e também pelo seu amante.
A decisão final foi uma Pena de Advertência registada e, assim mesmo, o juiz decidiu recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça (cf.
https://www.stj.pt/wp-content/uploads/2020/07/sum_acord_cont_
janajun.pdf), que confirmou a pena. Os conselheiros fundamentaram
a decisão com o facto de o juiz ter usado
“expressões impróprias, por afectarem a dignidade pessoal e a consideração social” das vítimas de violência doméstica no geral. Mais: a
utilização dessas expressões “lesa a imagem de ponderação, de moderação e de imparcialidade que o sistema de justiça deve transmitir
à sociedade”.

Foi, entretanto, afastado de decisões sobre recursos neste tipo
de processos-crime.
Estas ocorrências e a divulgação, pela comunicação social, de
pormenores sórdidos acerca dos casos gerou intenso debate por todo
o tecido social e levou o Governo a criar uma Comissão Técnica Multidisciplinar para a Melhoria da Prevenção e Combate à Violência
Doméstica (CTM; Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2019,
de 6 de Março).
A CTM apresentou um relatório que conduziu à Resolução do
Conselho de Ministros n.º 139/2019, de 19 de Agosto, que “aprova
medidas de prevenção e combate à violência doméstica” e incluiu
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várias determinações. Para as cumprir, foram construídos quatro instrumentos, que foram apresentados pelo Governo português em Junho de 2020. A saber:

- Manual sobre Atuação Funcional a adotar pelos OPC nas 72 horas subsequentes à apresentação de denúncia por maus-tratos cometidos em contexto de VD. Este descreve os procedimentos que
se iniciam com a apresentação de um relatório e que visam
proteger e apoiar a vítima, incluindo a preservação e aquisição
urgente de provas, a contenção e definição da situação processual do agressor e a subsequente intervenção judicial e social
integrada. O Manual pretende acelerar o desempenho dos OPC
especialmente envolvidos: GNR, PSP e PJ4.
- Guia de Intervenção Integrada junto de Crianças ou Jovens Vítimas de Violência Doméstica. Este é um guia comum às várias
entidades e serviços que intervêm com crianças e jovens, tais
como a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, as forças de segurança, as Comissões de Proteção de
Crianças e Jovens em Risco, a segurança social, as equipas especializadas de escolas, os núcleos de saúde especializados e os
centros educativos. Normaliza pressupostos de ação e descreve
procedimentos de sinalização, intervenção e encaminhamento,
assegurando a proteção de crianças e jovens vítimas de violência
doméstica5.
- Plano Anual de Formação Conjunta: Violência contra as Mulheres
e Violência Doméstica. Sendo o primeiro plano de formação comum aos vários sectores intervenientes nesta área, baseia-se na
normalização de conceitos, na definição de conteúdos e metodologias de formação baseadas na análise de casos concretos, e
na identificação de um conjunto de formadores especializados.

4

Disponível em https://bit.ly/38453Iz

5

Disponível em https://bit.ly/2CCOQOE
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O plano assegura que estes sectores baseiam a sua intervenção
numa visão integrada, multidisciplinar e interdisciplinar dos
conteúdos de formação, considerando o grau de especialização
necessário6.
- Guia de Requisitos Mínimos para Programas e Projetos de Prevenção Primária da Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica. Este Guia é um instrumento orientador para uma intervenção integrada na prevenção primária, estabelecendo diretrizes
teóricas e metodológicas, pressupostos operacionais e requisitos mínimos para a conceção, implementação e avaliação de
programas e projetos de prevenção para vários grupos etários,
incluindo um enfoque particular na prevenção entre crianças e
jovens, e na datação da violência7.
Estes quatro instrumentos foram apresentados como sendo
inovadores e prioritários para prevenir e combater a violência doméstica. Pela primeira vez, foram padronizados os pressupostos de
ação e definidos procedimentos coordenados entre os vários agentes
envolvidos, em dimensões fundamentais de intervenção, de acordo
com as recomendações do Grupo de Peritos do Conselho da Europa sobre o Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência
Doméstica, da Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídios sobre
Violência Doméstica, e da Comissão Técnica Multidisciplinar (CTM
atrás mencionada).
Além disso, na lei portuguesa que define os objetivos da política
criminal para o biénio 2020-2022 (Lei n.º 55/2020, de 27 de Agosto), foi dada especial atenção às vítimas particularmente vulneráveis.
Tal como nas versões anteriores desta Lei (para os prazos precedentes), a VD continua a estar entre o conjunto de crimes para os quais
a prevenção e investigação são uma prioridade. Pela primeira vez, o
homicídio de parceiros íntimos é destacado neste contexto.
6

Disponível em https://bit.ly/2YzaYBY

7

Disponível em https://bit.ly/3eC3AeW
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Este foco nos mais vulneráveis constituía já uma preocupação
apontada pelo GREVIO (2019). Uma das recomendações feitas a
Portugal ia no sentido de realizar estudos e recolher dados considerando a violência que afeta ou pode afetar certos grupos, como mulheres migrantes, refugiadas ou com pedidos de asilo, pertencentes a
minorias étnicas. Dever-se-ia, também, integrar as suas perspetivas
no desenho, implementação e monitorização e avaliação de políticas,
bem como contemplar a prevenção e o combate à violência contra as
mulheres nas políticas e programas criados especificamente para tais
grupos. De resto, foi no início de Novembro (de 2020) que abriu o
primeiro espaço para atendimento de vítimas de violência doméstica
migrantes e vítimas de práticas tradicionais nefastas, no Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes em Lisboa8.
No final de 2019, na sua Diretiva n.º 5/2019, de 4 de Dezembro, a Procuradoria-Geral da República estabeleceu os “procedimentos específicos a observar pelos magistrados e agentes do Ministério
Público na área da violência doméstica”, discriminando um conjunto
de “orientações para uma ação uniforme nos segmentos identificados
como particularmente carentes de intervenção normalizada”.
Diga-se, entretanto, que em 2019, os OPC registaram 39746
incidentes de VD9, o que representa um aumento de 18% em comparação com o ano anterior. Este aumento de incidentes de VD, bem como
o número de homicídios de mulheres que ocorreram em 2019 (27,
de um total de 33 vítimas num contexto conjugal - dados de casos
que estavam a ser investigados nesse ano), justificaram um reforço de
respostas por parte das autoridades. Com cada vez maior visibilidade
e notoriedade, o fenómeno da violência doméstica reforçou consideravelmente a sua presença nas agendas pública, mediática e política.
8

Disponível em https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=abertura-do-1-espaco-atendimento-as-vitimas-de-violencia-domestica-migrantes-e-a-vitimas-de-praticas-tradicionais-nefastas-no-centro-nacional-de-apoio-a-integracao-de-migrantes-de-lisboa-

9

Disponível em https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/pt-pt/Paginas/Lesados_ofendidos_crimes_
registados_sexo.aspx
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Por outro lado, a pandemia de Covid-19 e consequente confinamento veio acrescentar preocupação pela maior desproteção e
maior exposição a violência dentro de portas. Com o advento da
crise pandémica, o Governo português tomou várias medidas especificamente dirigidas às situações de violência doméstica e a CIG lançou várias campanhas (conselhos de segurança, listagem de recursos,
etc.), incluindo atividades no Facebook e Instagram, bem como um
número verde (gratuito), já existente, de serviço de informação às
vítimas, a funcionar 24 horas por dia/365 dias por ano. Uma campanha, por exemplo, visou especificamente os vizinhos das vítimas
ou potenciais vítimas de VD durante os períodos em que todos devem ficar em casa. (As campanhas ficaram disponíveis em diferentes
línguas10). Além disso, algumas Organizações Não-Governamentais
e Associações Profissionais lançaram campanhas e programas específicos dirigidos não só às vítimas de VD (incluindo crianças e idosos), mas também para apoiar os profissionais que lidam com essas
situações.
Um dos primeiros resultados traduziu-se num claro aumento
dos pedidos de apoio por parte das vítimas. O Governo afirmou, em
15 de Julho, ter havido um aumento de mais de 200% nos pedidos
de apoio entre Março e Junho, comparativamente com o primeiro
semestre de 2019 (854 vs. 253).
Os dados relativos ao terceiro trimestre de 202011, dos quais
se apresenta uma súmula na Tabela 1, mostram que ocorreram 8228
denúncias de VD, evidenciando um aumento de denúncias às forças
de segurança (1,1%), e nove vítimas de homicídio (valor igual ao do
período homólogo de 2019).

10 Disponível em www.cig.gov.pt/2020/04/covid-19-seguranca-isolamento/.
11 Disponível em https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNLAwMgMASuv6ogUAAAA%3d
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Tabela 1 - Súmula dos Dados Relativos à VD: Terceiro Trimestre de 2020

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

3T2020

2T2020

3T2019

VARIAÇÃO
3T2020/3T2019

Ocorrências participadas às
polícias (fonte: PSP e GNR)

8228

6928

8137

1,1%

Reclusos – total

1095

1064

973

12,5%

Medidas de coação de
afastamento – total

785

738

570

26,0%

Pessoas em programas para
agressores – total

1926

1596

1391

43,6%

Pessoas em teleassistência em
VD (fonte: CIG)

3927

3608

2727

44,0%

Conforme pode ler-se no documento,

“até ao final do terceiro trimestre de 2020, registaram-se 19 homicídios, correspondente a 15 mulheres, 1 menor e 3 homens. À data de
19.11.2020, registam-se 20 homicídios, correspondente a 16 mulheres. De sublinhar o aumento significativo de pessoas integradas
em Programas para Agressores em Violência Doméstica na comunidade, que no final do terceiro trimestre de 2020 eram de 1.898
pessoas, mais 45,11% que no período homólogo, correspondente a
mais 590 pessoas”.

Destaca-se, igualmente, um aumento de 44% de pessoas em
teleassistência relativamente ao período homólogo. Da atividade dos
tribunais resultou um aumento de 26% de aplicação de medidas de
coação de afastamento dos agressores. Isto evidencia o acréscimo de
labor solicitado aos vários intervenientes na área da violência contra
as mulheres e, especificamente, da VD. Sinaliza, igualmente, algo que
desmente a voz corrente que diz que os tribunais não agem perante
a VD, mesmo em tempos de confinamento em virtude da pandemia
de Covid-19.
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4. A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Em Portugal, segundo a Constituição da República Portuguesa
(art.º 219.º), o Ministério Público (MP) é o órgão que representa
o Estado e defende os interesses legalmente definidos, participa na
implementação da política criminal, exerce a ação penal e defende a
legalidade democrática. Considerando o quadro funcional do MP e
o combate da violência contra as mulheres, importa, neste momento,
destacar o seu papel no exercício da ação penal. Vidal considera que
“na prevenção e repressão do crime compete ao Ministério Público
dirigir a investigação criminal e orientar e fiscalizar as entidades policiais dela incumbidas; instaurar o procedimento criminal contra os
autores das infracções cometidas, exercendo a acção penal nos tribunais de instrução criminal, criminais de pequena instância criminal,
e de execução de penas” (Vidal, 2004, p. 326).

Mas não apenas. Na organização do sistema judicial português
e considerando o quadro de competências legalmente definidas, o
MP assume um papel central na prossecução da política criminal e na
condução da ação penal, o que significa que é uma entidade charneira
no quadro da prevenção e repressão criminal em geral, exercendo
um papel fundamental na construção das respostas e articulação da
intervenção estatal no quadro da VD (aplicação das medidas de proteção e de coação, e recolha dos meios de prova). Assim, a intervenção do MP destaca-se em relação aos restantes intervenientes, não
apenas pela sua ação ao nível processual, na proteção e segurança da
vítima, mas também a posteriori através da sua participação na Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica
(EARHVD).
Como referido antes, o aumento do número de vítimas mortais em VD verificado no início do ano de 2019, obrigou a que as
autoridades portuguesas realizassem uma profunda reflexão sobre o
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sistema de resposta a ocorrências de VD. O MP emitiu então, através
da Procuradoria-Geral da República, a Diretiva n.º 5/2019, de 4 de
Dezembro, com o objetivo de uniformizar, coordenar e agilizar as
respostas perante situações de VD.
Para o Ministério Público a violência doméstica é um
“fenómeno criminal de inequívoca gravidade, evidenciada, entre outros indicadores, pelo elevado número de inquéritos registados, de
vítimas que provoca e de desfechos letais verificados, a violência
doméstica constitui, no panorama nacional, um problema social de
indiscutível relevância” (Diretiva n.º 5/2019, de 4 de Dezembro).

Nesta afirmação podemos constatar a relevância que o MP dá
às ocorrências de VD, facto que esteve na origem da criação de novas
estruturas. Em Março de 2019, no quadro do Protocolo celebrado
entre o Ministério da Justiça e a Procuradoria-Geral da República,
foram criados seis Gabinetes de Atendimento a Vítimas de Violência
de Género (GAV) nos Departamentos de Investigação e Ação Penal
(DIAP) no litoral do país. É de notar que estes GAV constituem-se
como mais uma estrutura de atendimento a par com as Salas de
Atendimento a Vítimas (SAV), criadas desde 199812 nas Esquadras
da PSP e Postos da GNR, e que cobrem cerca de 70% do território
neste momento.
Recentemente, em Outubro de 2019, foram também criadas
as Secções Especializadas Integradas de Violência Doméstica (SEIVD), compostas por Núcleos de Ação Penal (NAP) e Núcleos de
Família e Crianças (NFC), estando a funcionar a título experimental
12 Despacho do Ministro da Administração Interna n.º 15/98, de 9 de Março. Este Despacho foi, entretanto, revogado pelo Despacho no. 11718-A/2020, de 25 de Novembro, o qual aprovou o Regulamento das condições materiais das salas de atendimento à vítima em estabelecimento policial. De
notar que uma preocupação de uniformização e melhoramento das condições de atendimento em
infraestruturas policiais tinha já sido plasmada nas RTIFS (Recomendações Técnicas para Instalações de Segurança, publicadas pela Laboratório Nacional de Engenharia Civil, cuja primeira versão
data de 2007). Estas RTIFS fazem hoje parte dos cadernos de encargos dos concursos públicos para
a construção deste tipo de equipamentos.
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em Lisboa, Seixal, Porto e Matosinhos. Estas transformações no MP
permitem que a abordagem realizada ao fenómeno de VD tenha um
caráter transversal ao incorporar na mesma Secção a dimensão penal
e as dimensões família e criança, sendo necessário promover os canais de comunicação entre os núcleos e assegurar a articulação entre
as duas áreas.
Um dos produtos resultantes das indicações da CTM (já mencionado acima) é o Manual de Atuação Funcional a adotar pelos OPC
nas 72 horas subsequentes à apresentação de denúncia por maus-tratos
cometidos em contexto de violência doméstica. Nele pode ler-se que a
finalidade do Manual é:

“estabelecer os procedimentos que se iniciam com a aquisição da notícia do crime e que devem ser desenvolvidos pelos Órgãos de Polícia
Criminal (OPC), com vista à proteção e apoio à vítima, à preservação e mobilização probatória urgente, à contenção e definição da
situação processual da pessoa agressora e à subsequente intervenção
judiciária e social integrada” (Secretaria de Estado para a Cidadania
e a Igualdade, 2020, p. 3).

A primeira ideia-chave que o Manual apresenta é a de que

“os OPC são a principal «porta de acesso» ao Sistema de Justiça Penal
(SJP) e ao «sistema» de apoio às vítimas de maus tratos no contexto
de Violência Doméstica (VD). O aperfeiçoamento dos procedimentos a adotar nas primeiras 72 horas após a denúncia é essencial para
fazer a diferença na promoção da segurança das vítimas e aumentar
a taxa de prosseguimento dos casos ao longo do SJP” (Secretaria de
Estado para a Cidadania e a Igualdade, 2020, p. 41).

Assim, a exigência de uma resposta célere em função do número
significativo de ocorrências de VD implicou agilizar a adoção de um
conjunto de medidas de proteção às vítimas nas primeiras 72 horas (a contar da notícia do crime), bem como garantir a obtenção
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de prova e aplicar medidas ao agressor, designadamente, medidas
de coação, conforme determinado no artigo n.º 29-A da Lei de
Violência Doméstica, e reforçado no relatório final da Comissão
Técnica Multidisciplinar para a melhoria da prevenção e combate
à violência doméstica (CTM), exarado em 28 de Junho de 2019.
Neste sentido, o artigo 28.º da Lei da Violência Doméstica (Lei n.º
112/2009, de 16 de Setembro, alterada pela Lei n.º 129/2015, de
3 de Setembro) considera que o processo-crime de VD tem sempre
natureza urgente.
No quadro de intervenção do MP existe um conjunto de medidas para a preservação dos meios de prova para, deste modo, facilitar
todo o processo de descoberta da verdade material no âmbito do
processo penal. Uma das medidas previstas para acautelar os meios
de prova é a possibilidade da tomada de declarações para memória futura, quando verificadas as condições previstas na Diretiva n.º
5/2019, designadamente, a existência de um nível elevado de risco
para a vítima ou a possibilidade do agravamento do nível médio de
risco. No caso do envolvimento de crianças numa situação de VD,
existe a obrigatoriedade do MMP promover a tomada de declarações
para memória futura.
No âmbito do processo, e mediante a solicitação da vítima para
a suspensão provisória do processo, o MMP analisa as motivações
da vítima para aferir se se está perante um “requerimento livre e
esclarecido da vítima” (art.º 281.º, n.º 7 do C.P. Penal), bem como
verificar se estão reunidos todos os pressupostos legais. No caso da
suspensão provisória do processo, a aplicação das injunções e regras
de conduta ao arguido, previstas no n.º 2 do artigo 281.º, depende
da análise que o MMP faça à
“dinâmica da relação à data existente entre a vítima e o arguido e
à motivação subjacente ao requerimento apresentado, por forma a
satisfazer as exigências de prevenção que, em concreto, se façam
sentir” (Diretiva n.º 5/2019).
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5. O MP NA NOTÍCIA DO CRIME

A atual tipologia do crime de VD confere legitimidade ao MP
para intervir, dada a sua natureza pública (Lei n.º 7/2000, de 27 de
Maio). Portanto,
“é suficiente, para que o Ministério Público detenha legitimidade
para instaurar e prosseguir o procedimento criminal, o conhecimento, por qualquer via e modo, de factos que noticiem a prática do
crime” (Pena, 2016, p. 135).

A notícia do crime de VD pode ser transmitida diretamente
ao MP (embora não exista tradição deste procedimento na população portuguesa) ou indiretamente através das Polícias (sobretudo
recorrendo à rede de proximidade em que as Esquadras da PSP e
Postos Territoriais da GNR se tornaram). O MP é uma das entidades
responsáveis por fornecer uma resposta de primeira linha em ocorrências de VD, coadjuvada pelos Órgãos de Polícia Criminal (OPC).
A partir da notícia do crime, o Magistrado do MP (MMP) promove
uma verificação de todos os antecedentes registados sobre os sujeitos processuais, principalmente aqueles que documentem as relações
com a vítima, no sentido de preparar o despacho inicial e promover,
se for caso disso, uma junção processual. Em caso de dúvida, prevalece a classificação do crime como VD.
“Na configuração padrão do processo comum, (…) a aquisição da
notícia de crime de violência doméstica dá sempre lugar à abertura
do inquérito, o qual compreende o conjunto de diligências que visam
investigar a existência de um crime, determinar os seus agentes e a
responsabilidade deles, e descobrir e recolher as provas, em ordem à
decisão sobre a acusação (art.º 262.º, do Código de Processo Penal)”
(Pena, 2016, p. 140).

Um dos primeiros resultados da apresentação de denúncia é a
atribuição do estatuto de vítima pelo OPC ou autoridade judiciária
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(artigo 14.º da Lei da VD). Isto significa que a vítima tem o direito
de ser informada acerca: do tipo de recursos existentes e a que pode
recorrer para solicitar apoio; da tramitação processual subsequente
e qual o seu papel; como e em que termos pode receber proteção
(medidas de segurança); dos requisitos que regulam o direito de indemnização; dos mecanismos de defesa a que pode recorrer sempre
que resida noutro país; e, sobre o acesso a aconselhamento jurídico,
apoio judiciário ou outras formas de aconselhamento.
6. O MP NA AVALIAÇÃO DO RISCO

Um dos aspetos determinantes na promoção da segurança das
vítimas é, indubitavelmente, a avaliação do risco. Esta avaliação é materializada através do preenchimento por parte das polícias da Ficha
de Avaliação de Risco (RVD-1L), no momento da notícia do crime.
No caso de tramitação subsequente ou sempre que tenha conhecimento de novos factos, o MMP deve promover uma reavaliação do
risco, o que é feito através do preenchimento da Ficha de Reavaliação
de Risco (RVD-2L). Para se compreender o alcance da avaliação do
risco, na Diretiva n.º 5/2019 é definido que
“mesmo em caso de encerramento do processo, o MMP decide ou
promove, consoante os casos, que o procedimento de reavaliação
do risco se mantenha, sempre que as necessidades de proteção da
vítima o imponham e esta expressamente requeira a manutenção do
estatuto de vítima”.

A vítima é informada sobre o nível de risco a que está sujeita, sendo também esclarecida quanto às correspondentes medidas de
proteção para o mitigar. De forma inequívoca cabe ao MMP identificar e gerir os riscos associados à segurança da vítima. Na ponderação
dos fatores de risco, o MMP
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“procede a uma análise rigorosa e crítica dos respetivos elementos,
cotejando-os com outros fatores de risco que, não se mostrando
contemplados naquele instrumento, justifiquem a elevação do nível
de risco de revitimização, caso em que, obrigatoriamente, deverá
agravá-lo” (Diretiva n.º 5/2019).

O MMP deve, então, ponderar outros fatores de risco, por
exemplo:

“aumento do número de episódios violentos e/ou da gravidade dos
mesmos, em particular no último mês, acompanhado da convicção
da vítima de que o denunciado ou arguido pode matá-la;
Existência de processo(s) contra o denunciado ou arguido pela prática de crime(s) contra a vida, integridade física ou de ameaça, bem
como a repetida verbalização perante familiares ou pessoas próximas
da vítima da intenção de a matar” (Diretiva n.º 5/2019).

Apesar desta recomendação expressa para consideração de outros fatores de risco, na verdade as situações enquadradas no primeiro ponto estão previstas na ficha RVD-1L. Nesta conformidade, os
ponderadores de risco suplementares aparentemente ficam reduzidos
às circunstâncias do segundo ponto, ou seja, a pré-existência de processos contra o agressor no âmbito das ofensas à integridade física
ou de ameaça. A verificação desta segunda condição carece de um rápido acesso ao sistema de informação em uso no MP; caso contrário,
a morosidade na obtenção desta informação pode pôr em causa as
medidas preconizadas para as primeiras 72 horas. No entanto, uma
leitura atenta da ficha RVD-1L permite identificar que os primeiros itens correspondem ao tipo de informação prevista no segundo
ponto da recomendação da PGR. Assim sendo, não são ponderados
outros fatores de risco como é anunciado.
Não obstante, o assunto é retomado no Manual de Atuação Funcional a adotar pelos OPC nas 72 horas subsequentes à apresentação de
denúncia por maus-tratos cometidos em contexto de violência doméstica.
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Nele pode ler-se:

“Quem efetua a avaliação de risco deve assumir, como fundamental, registar outros fatores que considere de especial importância na
situação de facto e que não se mostrem compreendidos nos fatores
de risco especificamente elencados no questionário-tipo das fichas
de avaliação (utilizando o campo específico para o efeito). Além do
nível de risco que resulte daqueles fatores, considera-se fundamental
uma reflexão adicional relativamente à natureza dos fatores presentes, devendo a mesma ser combinada com a perceção do profissional
e da análise da situação concreta, importando ponderar, justificando, uma eventual necessidade de agravar o nível de risco proposto
automaticamente pelo instrumento. Sempre que viável, a avaliação
de risco deve ser elaborada com recurso ao máximo de fontes de
informação possível” (Secretaria de Estado para a Cidadania e a
Igualdade, 2020, p. 28).

Sendo isto correto do ponto de vista normativo, como serão
feitos estes registos por quem enfrenta situações manifestamente disruptivas, violentas, que evidentemente bulem com qualquer profissional que nelas tenha que intervir? Fica a pergunta.
De resto, quem lê o conteúdo do Manual fica elucidado quanto
à enormíssima relevância da atuação dos OPC. Dependerá do especial cuidado – e conhecimento especializado – do polícia a recolha de
informação de tal modo que o MP não tenha qualquer dúvida acerca
da qualificação do(s) crime(s) envolvido(s). É dito, aliás, a páginas
40 do referido Manual que
“pretende-se que através da adoção destes procedimentos de atuação
policial se permita construir um modelo que garanta a triagem de
casos, nomeadamente, de risco elevado e uma resposta célere no
sistema de justiça” (Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, 2020, p. 40).

A dificuldade associada à avaliação de risco prende-se com
a confrontação entre o risco real de cada situação em concreto e
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a perceção individual do risco percecionado. O diferencial gerado
pela perceção individual (quantas vezes induzida por falsas evidências e lugares-comuns) pode gerar erros de interpretação e provocar
um desfasamento entre as medidas de segurança adotadas e o risco
real. Para complicar mais o processo, por vezes, a perceção de risco
da vítima também deve ser considerada pelo avaliador, conforme é
prescrito na Diretiva n.º 5/2019. O processo de avaliação do risco
depende, assim, da
“interpretação do real, quer através da reacção a dados objectivos,
quer pela leitura que é feita desse real, resulta[ndo] em que a insegurança que cada indivíduo sente depende da relação que se estabelece
entre o risco percepcionado e o risco objectivo” (Fernandes, 2017,
p. 320).

As idiossincrasias associadas à avaliação do risco introduzem
uma diversidade indesejável na apreciação do MMP, principalmente, quando há discrepâncias entre o nível de risco percecionado e o
nível do risco real. Numa situação deste tipo, o nível das medidas de
segurança adotadas não se ajusta às reais necessidades introduzidas
pelo risco real, podendo a vítima ficar exposta a um nível de risco
real que poderá ter consequência gravosas.
No caso de o nível de risco percecionado ser superior ao risco
real, os planos de segurança tendem a ser exagerados face à situação
em concreto, o que implica, necessariamente, uma sobrecarga para as
entidades que promovem a segurança das vítimas, principalmente no
que à gestão dos recursos diz respeito. Na situação oposta, a vítima
fica exposta a um nível de risco para o qual não foram acionadas as
correspondentes medidas de segurança. Refira-se, ainda, que neste
segundo caso a tendência dos avaliadores poderá ir no sentido de
inflacionar o nível de risco percecionado, como que adotando um
registo defensivo na prática de avaliação tentando evitar maus resultados quer para a vítima quer para o próprio avaliador.
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Para aumentar o grau de confiança do processo de avaliação do
risco é necessário aumentar o nível de objetividade tanto na recolha
de dados como na sua interpretação. A introdução de um procedimento de triangulação de fontes, de métodos de análise e de avaliadores, parece-nos uma boa prática que permitirá eliminar ou reduzir
a subjetividade introduzida pelo atual processo de avaliação do risco.
Uma possibilidade de operacionalizar esta triangulação seria através
da Rede de Urgência de Intervenção, proposta no relatório produzido
pela CTM, que possa ser acionada 24 horas por dia, envolvendo as
autoridades judiciárias, os OPC e as estruturas de apoio à vítima.
Porém, nem todos os intervenientes leem do mesmo modo os
resultados da avaliação de risco. Além disso, a existência de várias
entidades a intervir no terreno leva a que se desconheça os fundamentos da atuação de algumas delas, gerando-se uma espécie de
desconfiança mais ou menos difusa entre todos. É, pois, necessário
encontrar uma linguagem comum, fazer treino conjunto, não para
homogeneizar todos os procedimentos mas para trabalhar as relações
interorganizacionais ao nível da confiança e do respeito mútuo pelo
trabalho que é feito (Machado, Pais, Morgado e Felgueiras, 2021), e
acima de tudo para assegurar a eficácia desejada, ou seja, para que se
consiga obstaculizar a reincidência.
Além disso, a aplicação das fichas de avaliação de risco faz
a captura de momentos que, por vezes, não deixam entender a dinâmica de toda a situação, o que constitui um problema sinalizado por muitos daqueles que intervêm no terreno. Não deixa de ser
interessante que a expressão corrente em língua inglesa seja dynamic
risk assessment, o que precisamente acentua a necessidade de atender
à mutabilidade da realidade que, como é sabido, é imensamente volátil no contexto da VD.
Uma outra medida de segurança aplicável é a teleassistência. O
sistema de teleassistência funciona utilizando tecnologias de comunicação móvel e georreferenciação, assegurando uma resposta rápi761
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da e eficiente em situações de perigo ou ameaça e apoio emocional
permanente, 24 horas por dia, 365 dias por ano. A Cruz Vermelha
Portuguesa (CVP) é a entidade que assegura (tecnicamente) a prestação deste serviço em todo o país, que é gratuito e que se destina
não apenas a vítimas de VD mas a todas as pessoas dependentes ou
em situações de insegurança. O sistema funciona bastando para tal
premir um botão num dispositivo técnico (entregue à vítima) que
está permanentemente ligado ao Centro de Contacto da CVP. De
acordo com a situação específica, é notificada a linha de emergência
(112), a PSP, a GNR, os bombeiros, vizinhos, ou familiares da vítima. Ou seja, a vítima de VD consegue assim aceder a um conjunto
de respostas/intervenções desde as áreas da assistência psicossocial
até à intervenção policial, incluindo o recurso às suas redes sociais
informais de apoio através de uma sinalização a partir de fora dessas
mesmas redes.
A disponibilização do serviço de teleassistência ocorre por decisão do juiz ou MMP após rigorosa análise da avaliação de risco
(RVD-1L). A vítima pode entrar neste programa por um período de
seis meses, prorrogável, e pretende-se maximizar a sua segurança, de
forma permanente, mitigando, deste modo, os riscos identificados.
Na apreciação de cada caso,
“o MMP deve, no mais curto espaço de tempo, consoante os casos,
comunicar ou promover a comunicação das decisões de aplicação,
prorrogação e cessação da medida de teleassistência à Comissão para
a Cidadania e Igualdade de Género (CIG)” (Diretiva n.º 5/2019).

7. O MP NA PROTEÇÃO DA VÍTIMA

A partir da notícia do crime de VD são desencadeados, nas 72
horas seguintes, um conjunto de procedimentos com o objetivo de,
por um lado, proteger a vítima e, por outro lado, acautelar os meios
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de prova. Toda a estratégia de proteção é iniciada com a avaliação
de risco pelas polícias através das RVD-1L e RVD-2L (esta última, já
numa fase de reavaliação do risco). Sempre que a notícia do crime
chega ao MP sem a respetiva avaliação do risco, o MMP ordena a sua
realização e envio no período das 72 horas.
A atuação inicial é crucial, sendo nesta curta janela temporal
que o MMP determina as medidas de proteção, de forma exaustiva, e
comunica-as aos OPC pela via mais expedita, de modo a maximizar a
segurança da vítima em função das circunstâncias do caso concreto.
Paralelamente, determina a aplicação de medidas de coação ao arguido e promove os atos processuais urgentes para aquisição de prova.
O conjunto de estratégias e de medidas de segurança definidas para proteger a vítima são condensadas no designado Plano de
Segurança (PS). De acordo com o artigo 29.º-A da Lei da Violência
Doméstica, após a denúncia de um crime de VD, é elaborado um PS
pelos OPC ou pelas estruturas locais de apoio. No Manual de Atuação
Funcional a adotar pelos OPC nas 72 horas subsequentes à apresentação
de denúncia por maus-tratos cometidos em contexto de violência doméstica
este plano é apresentado como sendo um
“plano individualizado de segurança [que] é um instrumento que
assenta na definição e prestação de orientações para autoproteção
e prevenção do risco e perigo de uma vítima, tendo em conta a
caracterização da situação atual relatada, bem como na informação
relevante recolhida noutras fontes, definindo estratégias de segurança avaliadas pela própria vítima como possíveis de executar, nos
vários contextos em que pode ocorrer vitimação, sem aumentar o
possível risco de violência” (Secretaria de Estado para a Cidadania e
a Igualdade, 2020, p. 28).

O PS visa alcançar três objetivos: comunicar e explicar à vítima
de VD as medidas de proteção a adotar, bem como os meios de auxílio disponíveis para fazer face a acontecimentos que ponham em
causa a sua segurança; definir os procedimentos a implementar pela
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Polícia para garantir a segurança da vítima; e, registar as medidas
adotadas pela Polícia para garantir a segurança da vítima.
Qualquer PS deve ter em consideração que a esmagadora maioria das condutas para promover a segurança serão desenvolvidas pela
vítima. Por esta razão a vítima deve ser envolvida na definição das
medidas de segurança a adotar, após uma aferição da viabilidade da
implementação de cada medida.
O plano individualizado de segurança gizado deve ser registado nos autos. Em situações de risco elevado, o PS para as vítimas de
VD pode consagrar o recurso a casas de abrigo ou, eventualmente, a
deslocação para um domicílio confidencial, numa lógica de prevenção
situacional para a redução de oportunidades para o crime de VD.
A confidencialidade é fundamental para a eficácia desta medida de
segurança, tendo a Diretiva n.º 5/2019 estabelecido procedimentos
para os MMP garantirem a reserva do domicílio da vítima. Para
complementar o PS a vítima poderá beneficiar do programa de teleassistência, já referido acima.
Em relação ao arguido, o MMP pode aplicar ou promover a
aplicação de medidas de coação, em função do seu nível de competências. A aplicação de uma medida de coação implica que o MMP
informe a vítima e o OPC da área de residência da vítima. No caso
“da proibição de contactos com a vítima ou de suspensão do exercício das responsabilidades parentais, o MMP diligencia pela prestação
da correspondente informação ao diretor do estabelecimento de ensino que a criança ou jovem frequente, promovendo ou determinando a comunicação quando o tribunal a não assegure, mediante ofício
confidencial, do mesmo modo informando de eventual alteração do
quadro anterior” (Diretiva n.º 5/2019).

Nas situações em que existe (a necessidade de) confidencialidade da residência da vítima, torna-se necessário introduzir medidas
adicionais de cibersegurança para permitir apagar a pegada digital da
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vítima, nomeadamente, contas de correio eletrónico (email), perfis
nas redes sociais, assim como a ocultação do endereço IP ou a proteção de contas bancárias da vítima. A vertente digital da segurança é
fundamental para proteger efetivamente a vítima. Em qualquer intervenção deve ser explicado à vítima os riscos digitais a que está sujeita
e quais os procedimentos a adotar para maximizar a sua segurança.
Este aspeto significa que no plano de segurança deve ser contemplada a cibersegurança da vítima, o que exige a intervenção de pessoal
especializado. Impõe-se que seja dada à vítima uma nova “identidade
digital”, a mudança de todas as palavras-passe, bem como a recomendação para novos hábitos e rotinas digitais.
8. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Tendo ainda presente a Diretiva n.º 5/2019, e refletindo sobre
esta à luz das funções manifestas e latentes (cf. Merton, 1970) que
nela podemos enxergar, ao procurar obter ganhos de eficiência processual e minimização dos riscos de dispersão da atuação dos atores
institucionais presentes, o legislador acaba por correr um outro risco
(ou seja, um efeito indesejado) correspondente ao afunilamento da
lógica centrada no processo (função latente) em lugar de uma lógica
centrada na pessoa (função manifesta). Esse risco pode ser designado por judicialização da violência doméstica, e caracteriza-se pela
sobredeterminação da produção legal de prova com prejuízo para a
lógica das medidas de segurança e proteção da vítima de VD.
Por outro lado, cada ator no terreno tende a interpretar o
fenómeno em linha com a sua própria experiência, o que, se pode
trazer maior pressão para a hierarquia devido ao facto de não existirem regras comuns aplicáveis à imensa diversidade de casos, pode
também impedir o estabelecimento de um modelo de regras que seja
comum.
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“O bem jurídico protegido pelo crime de VD é plural e complexo.
(…) O seu fundamento deve ser encontrado na proteção de quem,
no âmbito de uma relação interpessoal, vê a sua dignidade pessoal,
liberdade e segurança ameaçada (…), sendo o enfoque colocado na
situação relacional existente entre agressor e vítima” (Poiares, 2020,
p. 27).

É aqui, de facto, que nos devemos centrar. Quando se coloca a
tónica na relação, os atributos das partes e os valores envolvidos mudam. Considerar o par, o casal desavindo, não é o mesmo que atender
a cada uma das partes separadamente; o todo não é igual à soma das
partes. Neste caso, implica considerar os diferentes papéis e posições
que os intervenientes assumem e a rede de significados com que jogam no tabuleiro da sua política (de exercício de poder) relacional.
Na tentativa de compreensão da violência contra a mulher inscrita na violência de género, não se pode perder de vista, recorrendo
a uma analogia, que a fissão de um núcleo familiar (ou equivalente), tomando esse núcleo como uma relação social informal, gera
frequentemente uma energia descontrolada com consequências de
muito difícil avaliação prévia para cada um dos elementos sociais
em presença (agressor, vítima, testemunhas presenciais e não presenciais) e para a sua rede social de suporte. No mundo social a
previsibilidade verdadeiramente não existe, sendo os processos de
avaliação de risco de fissão muito grosseiros. A perplexidade com que
tomamos conhecimento de certas ocorrências de violência doméstica,
sobretudo considerando o contexto, o momento e a intensidade com
que ocorrem, exprime a dificuldade de previsão das mesmas (e, logo,
de uma prevenção adequada àquela relação).
Assim, queremos poder afirmar que se as práticas sociais se
constituem como regularidades sociais e exprimem, num momento
histórico determinado, o padrão cultural dominante, a violência doméstica como fenómeno social apresenta igualmente padrões, mas
de muito difícil prognose, justamente por decorrerem de interações
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sociais com elevada intimidade, portanto menos propensas a uma
observação exterior precisa, e sustentadas por um colorido afetivo-emocional sempre ímpar e, assim, não completamente discerníveis
ou interpretáveis por alguém que está no ‘de fora’ da relação. Mas
não se infira, porém, que entendemos esta violência como errática,
improvável ou epifenomenal.
9. DESAFIOS PARA O COMBATE
À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Aqui chegados, recoloca-se a pergunta: quais os desafios atuais
no combate da violência contra a mulher? Afirmação talvez banal
mas nem por isso menos correta é a de que os tempos da justiça não
são os mesmos da vida real. E os casos fatais em VD com que sistematicamente nos confrontamos demonstram-no bem. A intervenção
do processo, do MP, muitas vezes não se entranha na trajetória da
vítima. O resultado é a não-apropriação pela vítima da sua nova e
diferente condição e, assim, das novas e diferentes possibilidades e
oportunidades. Finalmente, a vítima desvincula-se da queixa e do
processo.
Um dos maiores desafios para os MMP é, no dizer de alguns
profissionais com quem os autores contactam no âmbito das suas
profissões, conseguir levar a bom termo estes processos, porque é difícil a gestão dos sentimentos de frustração e impotência face à desistência das vítimas ou ao seu silêncio durante o julgamento. À partida,
há um conjunto de fatores que travam a apresentação de queixa –
vergonha face à família, pressão social, maior fragilidade da situação
laboral e menor remuneração pelo trabalho, etc.. Também por isto,
as vítimas demoram a falar, a conseguirem contar-se. Precisam de
tempo para conseguirem começar a falar e depois para relatarem
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certas informações que se tornam muito pertinentes para o próprio
processo. Mas o alongamento deste tempo colide com a urgência
destes processos. Como fazer, então, a história do caso (contextualização, histórico jurídico-penal, antecedentes, indicadores de risco…),
tendo em conta a necessária celeridade processual? A própria ficha
de avaliação de risco que chega das polícias, “preenchida com cruzes”,
não fornece uma visão compreensiva acerca do caso (ainda que isso
possa constituir um problema por causa da parcialidade de quem as
preenche).
Por outro lado, ainda que no final do processo exista a decisão
do magistrado judicial, o MMP, que coloca o processo em movimento e o alimenta, toma as decisões de forma essencialmente solitária.
Mesmo apoiando-se na avaliação de risco feita pelas polícias ou nos
relatórios da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, e
também na própria sensibilidade individual, a decisão pesa e as consequências do erro possível também. Mas até chegarem ao gabinete
do MMP, as vítimas têm como interlocutores (junto do MP) os polícias, que são rápidos na resposta, muitos têm já formação específica
para ouvir as vítimas e oferecem uma visão mais concreta do caso,
apoiando o MMP nas diligências a realizar. A complexidade do processo acaba por sobrepor-se à complexidade da situação real. Como
lidar com a imprevisibilidade dos comportamentos? Como evitar
mais violência e morte? Apesar do escrutínio (social, institucional,
mediático) ser cada vez maior, os casos sucedem-se… A resposta
habitual remete para a necessidade de mais formação para todos os
profissionais envolvidos.
A necessidade de reestruturação e reforço da formação e educação em VD já tinha sido identificada no Relatório GREVIO (GREVIO Baseline Evaluation Report: Portugal, 2019) ao abrigo do Artigo
15 da Convenção de Istambul, publicado pelo Conselho Europeu de
21 de Janeiro de 2019, sob o título “Formação Profissional”. O parágrafo 99 recomendava:
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“d. prosseguir os seus esforços para assegurar que todos os funcionários responsáveis pela aplicação da lei que possam entrar em contacto com as vítimas recebam formação contínua sobre a violência
contra as mulheres, o que coloca uma forte ênfase na necessidade de
compreender a dinâmica da violência contra as mulheres e no papel
dos serviços responsáveis pela aplicação da lei na procura de provas
para processar os casos de violência;
e. alargar as oportunidades de formação inicial e em serviço disponíveis para os membros da magistratura para abordar todas as
formas de violência contra as mulheres abrangidas pela Convenção
de Istambul, com base no desenvolvimento de diretrizes apropriadas;
f. prever uma formação profissional obrigatória para os profissionais
do direito [que estão] ao serviço”.

Também as recomendações aceites e em implementação do 3.º
Exame Periódico Universal de Portugal em Direitos Humanos, da
ONU, de Maio de 2019, referiam a necessidade de desenvolver programas de formação sobre igualdade de género e direitos humanos
destinados a magistrados.
A formação específica dos magistrados é um tópico que foi objeto de alteração recente. A Lei n.º 80/2019, de 2 de Setembro – que
procede à terceira alteração à Lei n.º 2/2008, de 14 de Janeiro, que
regula o ingresso nas magistraturas, a formação de magistrados e a
natureza, estrutura e funcionamento do Centro de Estudos Judiciários – vem assegurar, pela primeira vez e de forma explícita, a formação obrigatória dos magistrados em matéria de direitos humanos
e violência doméstica (cf. Artigo 39.º XI) “Violência de género, nomeadamente violência doméstica”; e, Artigo 74.º n.º 3 - “As ações de
formação contínua podem ser de âmbito genérico ou especializado,
podendo ser especificamente dirigidas a determinada magistratura, e
devem incidir obrigatoriamente na área dos direitos humanos e, no
caso de magistrados com funções no âmbito dos tribunais criminais
e de família e menores, obrigatoriamente sobre violência doméstica,
nas seguintes matérias: a) Estatuto da vítima de violência doméstica;
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b) Formas de proteção específica de vítimas idosas e especialmente
vulneráveis; c) Medidas de coação; d) Penas acessórias; e) Violência
vicariante; f) Promoção e proteção de menores). A mais recente alteração a este diploma – Lei n.º 21/2020, de 2 de Julho – reforça que a
tónica da formação deve incidir sobre a Convenção sobre os Direitos
da Criança e Violência Doméstica (cf. Artigo 74.º, n.º 3).
Porém, as formações habitualmente ministradas são pontuais,
eminentemente teóricas, e acrescem ao trabalho quotidiano, contribuindo, assim, para um certo desinteresse e desinvestimento no próprio processo contínuo de aprendizagem. Além disso, pergunta-se,
sendo a formação apresentada como a grande panaceia, será profícuo
considerar como destinatários desta formação profissionais que ancoram os seus juízos e comportamentos em estereótipos de género,
raça, etnia, que veem o diferente como potencial perturbador da ordem, porque sentido como gerador de insegurança e incerteza?
Coloca-se, pois, um problema prévio: quem queremos formar?
Quem recrutamos e selecionamos para trabalhar nestas áreas? Ou
seja, qual a matéria-prima que pretendemos formar e enformar? Em
primeiro lugar, deve considerar-se que a formação de todos os atores
sociais envolvidos não pode ter currículo semelhante. E como se garante a qualidade da formação inicial e ao longo da carreira? Quem
apoia a tomada de decisão, a supervisiona, a avalia de forma construtiva e contínua (para além das situações que correm menos bem,
ou do envio de diretivas específicas sobre procedimentos a seguir
na condução dos casos)? Quem e como se certificam competências
(numa altura em que, de uma maneira ou de outra, e dado o mediatismo do assunto, todos pensam poder ter uma palavra a dizer na
formação na área da violência doméstica e de género, transferindo
este assunto para o campo do negócio)?
Entretanto, acresce à formação a necessidade de educação, ambas questões críticas no atual contexto. Pela simples razão de que
bem podemos desenhar cursos de formação excecionais mas se não
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cuidarmos de educar os mais novos para o respeito por um Outro
que é diferente não teremos resultados positivos. A aceitação pelos
mais jovens de situações de violência no namoro e de cyberbullying, a
normalização da partilha de dados (textos e imagens) na internet, ou
a aceitação acrítica do desnivelamento entre ‘eles’ e ‘elas’ no desempenho de papéis sociais, não deixam antever um futuro promissor.
CONCLUSÕES

A dinâmica de transformação a que se tem assistido na área da
prevenção e combate à violência contra a mulher e, especificamente,
à violência doméstica, poderiam fazer antecipar uma clara transformação, também, ao nível social. Contudo, a abertura e preocupação
plasmada no esforço legislativo continua a esbarrar num tecido social
que ainda olha a violência exercida contra a mulher com alguma
condescendência.
Ainda é corrente encontrar alguns discursos que abraçam uma
crença social e cultural relativamente ao poder patriarcal, crença que
embasou as relações íntimas, e mesmo sociais e laborais, em Portugal,
durante muito tempo. São discursos que se mostram tolerantes face a
este problema, que parecem aceitar a existência de um certo destino
para algumas pessoas ou grupos e, assim, admitir certos comportamentos violentos, naturalizando-os no seio de algumas populações.
Do mesmo modo, as vítimas – maioritariamente mulheres – são ainda estigmatizadas, continuando a calar, muitas vezes, a sua situação.
Estas dinâmicas de transformação social, “lentas e graduais, por
vezes aceleradas pelas reformas legais necessárias e impulsionadas
pelas convenções internacionais, trouxeram simultaneamente novos
desafios” (Machado et al., 2021). E, por vezes, a visão idealizada dos
decisores políticos colide com a realidade do mundo em que vivem
as pessoas ditas comuns.
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“Um dos desafios colocado diretamente às autoridades responsáveis
pela aplicação da lei, tem a ver com a crescente complexidade dos
procedimentos operacionais (procedimentos administrativos mais
sofisticados, atribuição do estatuto de vítima, avaliações de risco,
planos de segurança individuais)” (Machado et al., 2021).

Será preciso esperar que as reformas que têm vindo a ocorrer
produzam os seus efeitos, contrapondo-se cerca de 30 anos de reformismo gradualista a séculos de quase imobilismo nas relações de
género e de aceitação tácita da violência interpessoal entre homens e
mulheres. Só então os resultados dessas reformas poderão ser avaliados. De qualquer modo, o imenso desafio colocado pela pandemia de
Covid-19 veio acrescentar múltiplas variáveis, até agora desconhecidas que, por certo, irão refletir-se nos resultados de formas impossíveis de antecipar. Mais do que um episódio, a crise pandémica pode
ter gerado uma nova dinâmica social nesta matéria.
Até agora o que continua a ver-se, no terreno, é que o esforço
de articulação inter-organizacional está muito ancorado em relações
pessoais que funcionam como catalisadores da tomada de decisão,
que procuram agilizar todo o processo (como atos de boa fé e voluntarismo). Todavia, os melhores resultados, espera-se, poderão ser
colhidos com um franco e efetivo trabalho colaborativo (no terreno),
envolvendo, desde logo, as polícias e o MP. Assim, os protocolos de
ação poderão ser aplicados no imediato, envolvendo então outros
atores locais. Só uma relação de confiança e respeito mútuo (Machado et al., 2021) permite esta abordagem. Mas ela impõe, também,
a par com a abordagem normativa, usar o conhecimento intuitivo
baseado na(s) experiência(s) dos profissionais que estão no terreno,
que conhecem as características do local e dos seus habitantes, e que,
por isso, melhor interpretam as raízes dos seus comportamentos. E
aqui há que apostar, de forma clara, na formação, dando oportunidade à incorporação de conhecimento consolidado, baseado em resultados de investigação científica, numa lógica de retroalimentação.
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O lugar que a Lei consagra ao exercício do MP e à ação de cada
MMP é central na resposta à violência (depois de ocorrido o facto)
e pode ser, de algum modo, também muito importante na prevenção.
A influência sobre a comunidade de uma justiça bem administrada e
célere pode ser decisiva para quem é vítima (sentir-se motivado a denunciar apoiado pelas instituições do Direito) e para quem é agressor
(sentir-se inibido pela ação punitiva do Estado e pela demonstração
de que a impunidade é uma falsa perceção). Neste processo, o MP
desempenha um papel destacado, porquanto dispõe de meios claramente expostos na Lei e poderosos (em termos de intervenção) para
influenciar decisivamente o desfecho dos casos de violência doméstica que chegam ao conhecimento das autoridades. A agência dos
MMP é incontornável para que o número de acusados e de condenados por violência seja mais equilibrado e tal desiderato depende, em
grande parte, da qualidade do trabalho destes magistrados.
A complexificação dos mecanismos formais de atuação, sobretudo na articulação entre entidades públicas (polícias, MP, tribunais,
serviço social) e entre estas e algumas entidades privadas ou do setor
social (e.g. ONG), se por um lado visa a eliminação da burocracia
redundante, por outro lado não tem ainda hoje correspondência com
o que seria um sistema burocrático benigno (no sentido de uma
racionalização efetiva). De facto, o que se verifica no terreno e analisando alguns casos que tiveram um desfecho trágico após numerosas
denúncias, é que a multiplicação de intervenções por vários operadores, ao invés de gerar sinergias resulta num imenso ruído, numa
abordagem desorganizada da qual as vítimas saem prejudicadas.
A atual lei expõe as entidades públicas a um maior escrutínio
por parte da comunidade, obrigando a uma clarificação das etapas
processuais e dos seus tempos, permitindo saber quais os resultados
da intervenção das autoridades. O MP e os seus magistrados não
estão excluídos desse mesmo escrutínio, o que os obriga, por sua vez,
a conhecer melhor a realidade sobre a qual intervêm. Esta é, pelo me773
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nos, a ilação que se retira das responsabilidades que um MMP tem,
por exemplo, na decisão processual, na condução de uma vítima para
um programa de teleassistência, ou na reavaliação do risco que recai
sobre a vítima, apenas para dar alguns exemplos. E, para a determinação de um risco, cabe conhecer as vulnerabilidades que assistem a
esse risco, e esse conhecimento tem que ser empírico (até mesmo de
senso comum, mas evitando as falsas evidências), para além do texto
normativo. Importa considerar a dissonância entre o real e a norma
numa aproximação ao caso concreto, sob pena de se perder de vista
a vítima e deixando que se mantenha a oportunidade para o cometimento de mais agressões. Isto pressupõe uma formação nova e um
treino com role-playing baseado em casos simulados (com base real).
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