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PREFÁCIO

O conhecimento expressa e delineia a nossa racionalidade. Com ele, 
além de preservarmos e trabalharmos o adquirido, nosso e das gerações que nos 
antecederam, avançamos continuamente no processo de delineamento de uma 
identidade inacabada. Nossa existência, em certa medida, é indissociável do 
conhecimento, amálgama que une o passado ao futuro e dá forma ao presente.

A vida sem conhecimento nada mais seria que a vã tentativa de 
construção de uma habitação sem qualquer alicerce apto a sustentá-la. Ideias e 
projetos se desvaneceriam ao mais leve sopro e a vida se tornaria um constante 
reinício, sendo invariavelmente inconclusiva. O conhecimento, quando cultivado, 
oferece  alicerces sólidos como uma rocha, os quais nem a ação do tempo nem as 
intempéries da sorte podem abalar. Esse cultivo, lembrando Cícero, é a própria 
filosofia da alma (“cultura animi philosophia est”).

O mundo contemporâneo é o mundo do conhecimento: denso ou pueril, 
empiricamente demonstrável ou cientificamente estruturado, com elevada ou 
reduzida utilidade, aberto ou hermético, setorial ou tendencialmente universal. 
São amplas, enfim, as qualificações que se lhe pode atribuir.

A ciência jurídica, por retratar relações humanas, cuja turbulência não 
precisa ser lembrada ou explicada, é locus adequado para a disseminação do 
conhecimento. A compreensão dessas relações e da funcionalidade das estruturas 
estatais criadas para facilitar ou, mesmo, viabilizar o seu desenvolvimento, assume 
ares de essencialidade. Ao manterem entre si uma relação de meio e fim, tornam-
se indissociáveis umas das outras.

Publicações científicas desempenham importante papel no processo de 
construção e disseminação do conhecimento. Formam o espaço propício para o 
surgimento de teses e antíteses, todas, cada qual ao seu modo, relevantes para 
moldar e aperfeiçoar uma identidade, mesmo que o seu perfil inicial seja o do 
puro e simples desconhecimento. Afinal, o delineamento de um problema, por si 
só, já é o primeiro passo na construção do conhecimento.

Não é por outra razão que a iniciativa do valoroso Ministério Público do 
Estado de Rondônia, em produzir e publicar a sua Revista Jurídica, vem impactar, 
positivamente, os caminhos pelos quais o conhecimento é diariamente construído 
e reconstruído. Abre uma nova frente de debates para o Ministério Público 
brasileiro, instituição incumbida do exercício de atribuições oceânicas e que, não 
raro, vê-se comprimida por constantes ataques oriundos dos detentores do poder 
político e econômico, exadversus em muitas de suas iniciativas funcionais.



Temas como undercover operations no combate às organizações criminosas; 
a essencialidade da atuação do Ministério Público em demandas de cunho social; 
a efetividade da execução de sentenças em ações civis públicas ajuizadas em 
face dos poderes constituídos; medidas protetivas para mulheres e o combate 
ao feminicídio; cotas para universitários portadores de necessidades especiais;  
direitos e garantias no processo constitucional; e a atuação extraprocessual do 
Ministério Público, especialmente visando ao delineamento de um modelo de 
humanização do sistema penitenciário nacional, são expressivas contribuições 
para o debate jurídico, todas incorporadas aos textos que integram este número 
inaugural. 

Esta primeira edição da Revista Jurídica do Ministério Público do 
Estado de Rondônia inaugura um relevante espaço para o debate institucional, 
oferecendo aos leitores a oportunidade de refletirem sobre inúmeros temas 
jurídicos contemporâneos, todos de indiscutível relevância em nosso ambiente 
sociopolítico.

É por todos esses méritos que a iniciativa merece ser saudada e enaltecida, 
devendo ser prestigiada por leitores e colaboradores, consagrados e anônimos, 
de modo que todos possam contribuir para o evolver do conhecimento jurídico.

Boa leitura a todos!

Emerson Garcia
Doutor e Mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa. 

Membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
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ATUAÇÃO PROATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXECUÇÃO 
PENAL EM BUSCA DE ALTERNATIVAS PARA O EFETIVO 
CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E O MÉTODO 
APAC.

PROACTIVE ACTION BY THE PUBLIC MINISTRY SERVICE IN 
CRIMINAL EXECUTION IN SEARCH OF ALTERNATIVES FOR THE 
EFFECTIVE EXECUTION OF THE CUSTODIAL SENTENCE AND 
THE APAC METHOD.

 Eiko Danieli Vieira Araki 1 
     Carla Cristina Ferreira da Silva2

RESUMO: Esse documento aborda a atuação do Ministério Público, 
não apenas no curso do processo, mas principalmente nas atividades 
extraprocessuais, na execução penal em busca de medidas eficazes ao 
cumprimento da pena privativa de liberdade. Visa demonstrar que diante 
do caos do sistema prisional conhecido por todos, tais como: superlotações, 
facções criminosas, falta de estrutura adequada e de servidores suficientes, etc., 
as APACs surgem como uma alternativa viável de unidade prisional onde há 
o cumprimento de pena conforme prelecionado na Lei de Execuções Penais, 
com disciplina e observando-se a dignidade da pessoa humana, buscando 
acima de tudo proteger a sociedade, colaborando de forma significativa para 
a ressocialização e reintegração daqueles que infringiram a lei e a ordem. 

Palavras-chave: Sistema Penitenciário, Ressocialização, Valorização 
Humana. 

1 Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia com atuação na 4ª Promotoria- 1ª Titularidade - atribuições 
nas áreas extrajudicial e judicial nos feitos de matéria de competência da 2ª Vara Criminal, Execução Penal e Fiscalização das 
Cadeias Públicas e Presídios. Comarca de Ji-Paraná/RO.  <e-mail:eiko@mpro.mp.br>. (69) 3421-4088.
2 Assistente de Promotoria do Ministério Público do Estado de Rondônia. Graduada em Direito pelo Centro Universitário Luterano 
de Ji-Paraná-CEULJI/ULBRA, especialista em Direito Previdenciário e Trabalhista e em Direito Processual Civil pela Faculdade 
Panamericana de Ji-Paraná-UNIJIPA. <e-mail: advcarlacristina@gmail.com>. (69) 3421-4088.
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ABSTRACT: This document succinctly addresses the role of the Public 
Prosecution Service, not only in the course of the proceedings, but especially 
in extra-criminal activities, in criminal enforcement in search of effective 
measures to comply with the custodial sentence. It aims at demonstrating that 
in the face of the chaos of the prison system known by all as overcrowding, 
criminal factions, lack of adequate structure and sufficient servers, etc., 
APACs appear as a viable alternative to a prison unit where there is 
compliance with sentence as prescribed in the Law Of Criminal Executions, 
with discipline and observing the dignity of the human person, seeking above 
all to protect society, collaborating in a significant way for the resocialization 
and reintegration of those who have violated law and order.

Key words: Penitentiary System, Resocialization, Human Appreciation.
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da efetiva 
participação do Ministério Público na busca de medidas alternativas e que 
sejam eficazes para o cumprimento da pena privativa de liberdade, visando 
à correta aplicação da lei, à ressocialização do condenado, minimizando os 
efeitos deletérios do caos instaurado em nosso sistema penitenciário. 

Há mais de 10 anos atuando diretamente na execução penal e vendo 
o crescente índice de reincidência dos condenados, a degradação das pessoas 
submetidas à privação da liberdade, a ineficiência do Estado frente às garantias 
e direitos previstos na Lei de Execução Penal, acompanhando a brutalização 
do ser humano, com a devolução do apenado à sociedade muito mais rude e 
agressivo que o seu estado quando da entrada no sistema e convivendo com 
uma atuação legalista, burocrática e automática que quase mina as esperanças, 
é que surgiu um novo conceito, mediante a aplicação de um método de 
cumprimento da pena privativa de liberdade, revolucionário, que prima pela 
ressocialização e humanização do sistema prisional, o qual foi adotado pelas 
APACs (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados).

Tendo por base os princípios contidos na Lei de Execução Penal 
(LEP), o método APAC trouxe um novo enfoque no cumprimento da 
pena, mediante a promoção da liberdade gradual do preso, pautada em sua 
reeducação, autodisciplina, valorização humana e ressocialização.

1. MINISTÉRIO PÚBLICO E SUA FUNÇÃO SOCIAL

Com a advento da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público 
adquiriu autonomia financeira e administrativa, passando a ter uma feição 
social, sendo responsável pela ordem jurídica, pelo regime democrático e 
pelos interesses sociais e individuais coletivos. Abandonou-se completamente 
o conceito de ser o Ministério Público apenas um órgão acusador sistemático 
— espécie de Javert implacável e legalista, inspirado em Os Miseráveis, de 
Victor Hugo, tendo lhe sido conferido um perfil independente de guardião 
da sociedade, de instituição destinada à preservação e garantia dos valores 
fundamentais do homem e do próprio Estado — enquanto comunidade 
(afastando-se a ideia de representante dos interesses estatais  administrativos).3

1.1 ASPECTOS LEGAIS NA EXECUÇÃO PENAL

3 A Função Social do Promotor de Justiça e a necessidade de residir na comarca. Promotor de Justiça do Estado da Bahia - Cristiano 
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Dentre outros dispositivos legais, o artigo 5º da Constituição da 
República de 1988 dispôs sobre os direitos fundamentais previstos ao 
sentenciado, prevendo a vedação de tortura, tratamento desumano ou 
degradante, pessoalidade da pena, proibição de penas de morte, perpétuas, 
de trabalhos forçados, de banimento ou cruéis e respeito à integridade física 
e moral do preso.

Por sua vez, a Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84) regulamentou em 
seus artigos o objetivo de se efetivarem as disposições de sentença ou decisão 
criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do 
condenado e do internado. Aduziu que ao condenado e ao internado seriam 
assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei e ainda 
dispôs que a assistência será material, à saúde, jurídica, educacional, social e 
religiosa (art. 11). 

Com acerto e relevância, encontra-se insculpida no artigo 4º da LEP a 
determinação para que o Estado recorra ainda à cooperação da comunidade 
nas atividades de execução da pena e da medida de segurança.

Por conta da crescente violência e constante sensação de insegurança 
em nosso País, tais fatores acabaram se tornando incentivadores para a sede 
de vingança vivenciada na atualidade. Assim, se buscou equivocadamente na 
condenação apenas a forma de propiciar meios para o simples cumprimento 
da sentença, com a mera segregação da liberdade do condenado, esquecendo 
aqui da sua essencial finalidade a saber, a ressocialização e inserção deste 
apenado ao convívio social. Diante deste dilema, foi necessária a criação 
de uma Lei que assegurasse ao condenado todos os direitos não atingidos 
pela sentença, em especial direitos básicos, como receber recursos materiais, 
produtos de higiene pessoal, alimentação, assistência à saúde, jurídica, etc.

A realidade encontrada em praticamente todas as unidades prisionais 
existentes nos Estados da Federação é a mesma: ausência do Estado. 

Chaves de Farias. Texto disponível em: http://www.raul.pro.br/artigos/pjresid.htm. 01/05/2017 às 11h49.Ainda, na visão do nobre 
colega do Estado da Bahia o Ministério Público tem de chegar ao povo e da forma mais ampla possível, para que se cumpra sua 
missão constitucional, assegurando efetivamente as garantias e interesses coletivos e sociais, além daqueles individuais indisponíveis 
— que pela sua natureza guardam caráter de ordem pública. Não se pode admitir, hodiernamente, Promotor de Justiça […] como 
simples parecerista, mero analisador de processos, acusador sistemático – nada mais disso se coaduna com o verdadeiro papel do 
Promotor de Justiça. E quem pensa que agindo deste modo cumpre sua missão está cometendo extremo equívoco e verdadeira 
agressão à própria Instituição, lesando a sociedade. O representante do Parquet, principalmente o Promotor de Justiça — que está 
mais ligado aos anseios da comunidade –, deve estar integrado e em plena sintonia com as necessidades da sociedade, exercendo sua 
função com diligência e zelo, participando ativamente da vida comunitária da sua comarca, sendo sensível à defesa dos interesses da 
coletividade como um todo. Esta é a sua verdadeira missão.
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Preocupamo-nos em segregar o condenado mas não nos ocupamos com 
formas de evitar que voltem a delinquir. Ambientes insalubres, superlotados 
e sem estrutura, contaminados pela cultura da impunidade e da lei do mais 
forte, levam o condenado ao isolamento e à prática de novos crimes, terreno 
fértil para as facções criminosas, que arregimentam seguidores todos os dias 
sob a falsa promessa de assistência integral negada pelo Estado.

1.2 O MÉTODO APAC

Por ser a crise do sistema prisional um dos assuntos mais recorrentes 
da atualidade e não tendo aspectos unicamente de cunho jurídico, mas 
também sociais, quando a aplicação dos dispositivos contidos na Lei de 
Execução Penal, que instituíram novas formas de tratamento aos condenados 
visando a sua recuperação, apresenta pouca ou nenhuma aefetividade, é que 
vem o método APAC se mostrar como uma alternativa viável e mais efetiva 
ao sistema prisional.

Lidando com os desafios e atividades inerentes à área da execução 
penal, pudemos tomar conhecimento do trabalho desenvolvido pelas APACs 
no Estado de Minas Gerais. Já no primeiro contato se pode evidenciar 
diferenças consideráveis entre o Sistema Penitenciário comum e as APACs, 
uma vez que o método apaqueano adota uma metodologia inovadora e 
eficaz, pautada na valorização humana, capaz de dissipar as ‘mazelas das 
prisões’, ressocializando os condenados, buscando inseri-los recuperados e 
produtivos na sociedade.

OTTOBONI (2014, p.33) define APAC como uma

Entidade que dispõe de “um método de valorização humana, portanto de 
evangelização, para oferecer ao condenado condições de recuperar-se e com o 
propósito de proteger a sociedade, socorrer as vítimas e promover a justiça. Trata-
se de uma metodologia que rompe com o sistema penal vigente, cruel em todos os 
aspectos e que não cumpre a finalidade precípua da pena: preparar o condenado 
para ser devolvido em condições de conviver harmoniosa e pacificamente com a 
sociedade.

O método APAC utiliza como base doze elementos: 

1.participação da comunidade; 2.recuperando ajudando o recuperando; 3.trabalho; 
4.religião; 5.assistência jurídica; 6.assistência à saúde; 7.valorização humana; 
8.família; 9.voluntário e curso para sua formação; 10. os Centros de Reintegração 
Social; 11. o mérito e 12. jornada de libertação com Cristo (OTTOBOBONI; 
FERREIRA, 2004).
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Esta metodologia surte efeitos a partir do momento em que recupera 
o condenado e aproxima a sociedade para o problema do sistema prisional, 
envolvendo todos na busca pela reintegração social do apenado, além do 
resgate de valores já esquecidos ou sequer aprendidos, sendo o seu diferencial, 
fazendo com que os apenados se integrem ao seu núcleo social e não voltem 
mais a delinquir. 

“No Método APAC, o regime fechado é o tempo para a recuperação, 
o semiaberto para a profissionalização, e o aberto, para a inserção social” 
(OTTOBONI; FERREIRA, 2004).

A execução penal, segundo o Método APAC

se dá nos moldes da Lei 7.210 [...], na qual podem ser extraídos todos os elementos 
fundamentais do Método, assegurando ao condenado todos os seus direitos não 
atingidos pela privação de liberdade, mas, em contrapartida, exigindo-lhe o fiel 
cumprimento de todos os deveres, sem exceção. (SILVA, 2012, p. 137).

Após ter tido contato com a metodologia e sua forma de aplicação, 
seguindo modelo adotado em Minas Gerais, na Comarca de Ji-Paraná/RO, 
no ano de 2015 demos início à caminhada em busca da implantação efetiva 
da APAC. Assim, após ter sido feita a sensibilização da sociedade, através de 
reuniões e audiência pública, obtendo a adesão de voluntários ao projeto e a 
constituição jurídica da associação, percebemos a necessidade de execução 
de trabalhos efetivos junto à população carcerária, visando a capacitação da 
equipe voluntária e preparação dos condenados. Enquanto não era possível a 
inauguração do Centro de reintegração social, (sede física da APAC), vários 
projetos foram iniciados visando ao trabalho efetivo e direto da sociedade, 
através de voluntários, para com os Apenados. 

Assim, em novembro de 2015 foi iniciado o projeto-piloto e único 
no Estado para acompanhamento, pela APAC, dos presos em livramento 
condicional por meio de reuniões mensais, onde foram trocadas as meras 
assinaturas mensais no cartório da vara criminal, para reuniões com a 
presença da diretoria e voluntários, oportunidade em que são apresentadas 
palestras aos reeducandos com temas variados, visando à valorização humana, 
familiar e disponibilizando em seguida momento para acompanhamento e 
encaminhamentos, se necessário. 

Uma forma simples de realizar esse acompanhamento foi a de inserir 
os voluntários na realidade dos apenados, mostrando suas necessidades como 
forma de auxiliá-los para a reinserção social, também tendo como intuito a 
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melhoria e efetividade para o acompanhamento do Livramento Condicional, 
fase importante do processo penal, que atualmente é tratada de forma tão 
displicente.

A seguir, imagens de uma das reuniões realizadas com os recuperandos 
em Livramento Condicional: 

Imagem 1: Recuperandos do livramento condicional no encontro realizado pela APAC na 
sede da OAB em Ji-Paraná/RO. 

Para a consecução deste trabalho foi apresentada proposta à Vara de 
Execuções Penais, que imediatamente aderiu e transferiu a atribuição para 
acompanhamento dos apenados em livramento condicional, por meio de 
Portaria4 específica para os integrantes da APAC. Destaque-se nessa fase 
importante apoio prestado pela OAB/RO, subseção de Ji-Paraná, pela cessão 
do auditório onde passaram a ser realizados os encontros. 

Abaixo, os representantes dos órgãos de Execução Penal monitorando 
e acompanhando os trabalhos da APAC em nosso município.

Imagem 2: Eiko Danieli Vieira Araki-Promotora de Justiça,
João Verde França-Defensor Público e Edewaldo Fantini Júnior-Juiz de Direito 

4 Portaria nº 002/2015-GAB-2ªVCrim, de 29 de setembro de 2015.
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 Após o decurso de 1 (um) ano e 6 (seis) meses do início dos trabalhos 
de acompanhamento, o resultado demostrou uma baixa taxa de reincidência 
apurada nos meses seguintes à implantação do projeto (novembro de 2015 a 
maio de 2017), oportunidade em que foram atendidos 389 (trezentos e oitenta 
e nove) apenados, registrando-se 49 (quarenta e nove) casos de prisões pela 
prática de novo crime e 11 (onze) de prisão pela prática de crime cometido 
anteriormente à concessão do livramento. Observando-se apenas os registros 
referentes à prática de novo delito, temos que a taxa de reincidência no 
período atingiu apenas 13% dos casos. Comparado à taxa média de 70% 
de reincidência divulgado para o sistema prisional nacional, mostrou-se o 
projeto eficaz à sua proposta.

Mesmo não tendo sido possível a aplicação integral do método 
em nossa comarca, eis que ainda não finalizado o termo de fomento com 
o Estado, fator impeditivo para a instalação do CRS, pudemos demonstrar 
que com a utilização de parcos recursos e a disponibilização aos apenados 
de pequenas parcelas dos fundamentos propostos pela APAC, obtêm-se 
excelentes resultados no que tange à recuperação e reinserção desta parcela 
de apenado.

Além do trabalho desenvolvido com recuperandos em Livramento 
Condicional, a APAC de Ji-Paraná, com a anuência dos órgãos de execução 
penal, passou a realizar acompanhamento de alguns dos reeducandos do 
regime fechado na penitenciária Agenor Martins de Carvalho, iniciando as 
atividades no dia 24 de novembro de 2016 com encontros semanais, a partir 
das 14h30min.  

Nestes encontros há palestras sobre a metodologia apaqueana, 
palestras motivacionais, sobre saúde, educação, valorização humana, etc. 
A diretoria, em parceria com os voluntários, também colabora para que 
os reeducandos realizem trabalho de artesanato, que é uma das formas de 
laborterapia apresentada no método apaqueano.

Imagem 3: Reeducandos do regime fechado – Penitenciária Agenor 
Martins de Carvalho
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Portanto, a APAC se diferencia do sistema prisional comum, entre 
outros, 

porque […] a metodologia é caracterizada pela aplicação de uma disciplina rígida, 
baseada no respeito, na ordem, no trabalho, na capacitação profissional, no estudo e 
no desenvolvimento da família do recuperando. O amor, a confiança, a valorização 
do ser humano e a crença na sua capacidade de recuperação são pilares importantes 
que diferenciam o Método APAC do sistema comum. (FERREIRA, 2016, p. 33).

A “APAC é uma luz, um sinal de que podemos ter uma sociedade em 
que a dignidade da pessoa humana estabelecida na Constituição Federal não 
seja uma palavra vã […]”. (ANDRADE, 2015, p. 73).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a finalidade principal de proteger a sociedade, socializando os 
condenados, tornando-os úteis, cumpridores de seus deveres e obrigações, 
vemos como alternativa viável ao sistema carcerário o método APAC, que 
parte do pressuposto de que somente recuperado, o indivíduo deixa de 
representar um risco para a sociedade, o que contribuirá para a redução da 
insegurança.

A APAC é benéfica para toda a sociedade, pois ao ressocializar 
e reinserir o condenado reduz sua reincidência no crime, refletindo 
positivamente nos índices de criminalidade e contribuindo para o aumento 
da segurança, com índices de recuperação de no mínimo 85%, sensivelmente 
superiores aos obtidos hoje no sistema tradicional, que não passa de 15%.

Diante da vivência experienciada pela metodologia apaqueana até 
o momento, podemos observar que sem a ativa participação da sociedade 
organizada, com apoio dos órgãos de execução penal, não há de se alcançar a 
paz, não há como resolver o grave aumento da violência.

Por fim, ficamos na esperança de quem sabe, um dia, as palavras da 
poetisa goiana Cora Coralina se concretizarem: “Tempo virá. Uma vacina 
preventiva de erros e violência se fará. As prisões se transformarão em escolas 
e oficinas. E os homens imunizados contra o crime, cidadãos de um novo 
mundo, contarão às crianças do futuro estórias absurdas de prisões, celas, 
altos muros, de um tempo superado”. 
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A GESTÃO GERENCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A 
NECESSÁRIA SUPERAÇÃO DO NEPOTISMO

Tâmera Padoin Marques Marin1

RESUMO: O presente artigo analisa, a partir do conceito de gestão gerencial, 
a vedação da prática do nepotismo na Administração Pública, e a investigação 
dos limites para o exercício dos cargos de livre nomeação e exoneração, 
tendo como parâmetros os princípios constitucionais da impessoalidade, 
moralidade e eficiência, bem como a finalidade de que o Estado promova 
o desenvolvimento, nos moldes previstos na Constituição Federal (artigo 
3º, inciso II). Estuda, ainda, os precedentes do Supremo Tribunal Federal, 
especificamente a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 12 e 
algumas decisões monocráticas posteriores que declararam a nulidade não 
apenas das nomeações para cargos demissíveis ad nutum, mas igualmente 
para cargos políticos, de pessoas que possuem vínculo de parentesco até 
terceiro grau com a autoridade nomeante. Observou-se, na pesquisa, 
precedentes jurisprudenciais relevantes quanto à interpretação dos princípios 
da Administração Pública, o que vai ao encontro do pensamento de que o 
provimento dos cargos deve visar à satisfação do interesse público e não à 
acomodação de interesses personalistas. Na pesquisa, utilizou-se o método 
indutivo, por meio de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão gerencial, Contratações, Cargos Públicos, 
Nepotismo.

1 Membro do Ministério Público do Estado de Rondônia – MPRO.
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ABSTRACT: The article analyzes, from the concept of managerial 
management, the prohibition of the practice of nepotism in Public 
Administration and investigates the limits for the exercise of the positions of 
free appointment and exoneration, having as parameters the constitutional 
principles of impersonality, morality and efficiency, as well as the purpose 
of the State to promote development, according to the Federal Constitution 
(Article 3, paragraph II). It studies the precedents of the Federal Supreme 
Court, specifically ADC nº 12 and subsequent monocratic decisions declaring 
nullity not only from nominations for ad nutum dismissals, but also for 
political offices, from persons having kinship up to third degree with the 
nominating authority. It was observed a relevant jurisprudential modification 
in the interpretation of the principles of the Public Administration, which 
goes to the thought that the filling of positions should aim at the satisfaction 
of the public interest and not the accommodation of personal interests. The 
inductive method was used, through bibliographical and jurisprudential 
research.

KEY WORDS: Managerial management. Appointments. Public positions. 
Nepotism.
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INTRODUÇÃO

 A partir da história da sociedade brasileira, é possível verificar fortes 
características de personalismo no trato da coisa pública, revelados não 
apenas na gestão de recursos orçamentários, mas igualmente nos critérios de 
escolha para os cargos demissíveis ad nutum na administração pública. Não 
são raros os relatos de contratações para cargos em comissão, baseadas em 
vínculos familiares, objetivando unicamente acomodar interesses privados 
em detrimento do interesse público.

O termo nepotismo advém do latim nepos, neto ou parente, e é 
utilizado para designar a nomeação de parentes da autoridade para ocupar 
cargos na Administração, conforme ensina Garcia2.

A prática nepotista não está restrita à contratação para cargos em 
comissão, podendo ser entendida, de forma geral, pelo beneficiamento de 
parentes do gestor público em contratações realizadas pela administração, 
seja de pessoas físicas ou jurídicas, conforme explicita Modesto3:

Em termos ainda mais amplos, nepotismo (do latim nepos, neto ou descendente) 
designa o vício de promover o favorecimento de parentes e afins na gestão pública, 
confundindo-se a esfera dos interesses privados do administrador com os interesses 
sociais objetivos que a administração pública deve atender.

 O Brasil, nas últimas décadas, passou por diversas alterações políticas 
e legislativas, todavia, algumas práticas, observa-se, são reiteradas e possuem 
origem em um passado não tão recente. Desde suas origens coloniais, o Brasil 
revela fortes traços de praxes administrativas inclinadas ao atendimento de 
interesses pessoais de determinadas autoridades.

  Vê-se que, mesmo com a abertura política, consolidação da 
democracia e o estabelecimento de parâmetros administrativos baseados nos 
princípios constitucionais de moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37, 
caput, CF), a prática nepotista ainda se apresenta presente no serviço público 
brasileiro. Com o advento da Constituição de 1988 e o estabelecimento de sua 
força normativa, observa-se que a aplicação dos parâmetros constitucionais 
quanto a algumas contratações públicas ainda está muito aquém do que se 
espera de uma administração proba e transparente.

2 GARCIA, Emerson. O nepotismo. Disponível em: <https://www2.mppa.mp.br/ sistemas/gcsubsites/upload/40/o_nepotismo.
pdf.>. Acesso em: 27 jan. 2016.
3 MODESTO, Paulo. Nepotismo em cargos político-administrativos. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, 
Instituto Brasileiro de Direito Público, nº. 32, outubro/novembro/dezembro de 2012. Disponível na Internet: <http://www.
direitodoestado.com/revista/REDE-32-DEZEMBRO-2012-PAULO-MODESTO.pdf>. Acesso em: 04 de jul. de 2017.
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 Esse contexto fático e jurídico levou à edição de normas 
infraconstitucionais tendentes a eliminar a prática do nepotismo, conforme 
se observa por meio da Resolução nº 07 do Conselho Nacional de Justiça, e, 
ainda, suscitou decisões no âmbito do Supremo Tribunal Federal – STF, que 
serão analisadas neste estudo.

 Quanto aos limites e interpretação do tema, o STF, por mais de uma 
vez, se posicionou sobre o assunto, em julgamentos com efeitos erga omnes, 
tal como ocorreu no caso da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12 
e a edição da Súmula Vinculante nº 13, que foram paradigmas para a atuação 
da administração pública e as contratações para cargos em comissão.

 Atualmente, observam-se algumas decisões monocráticas no sentido 
de se aplicar o entendimento quanto à vedação de contratação de parentes da 
autoridade nomeante não apenas para os cargos de natureza administrativa, 
mas também para os de natureza política, tendo em vista a relevância da 
posição desses últimos quanto às escolhas públicas.

 No presente estudo utilizou-se do método indutivo, por meio da 
pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, tendo por objetivo analisar se o 
provimento de cargos políticos na Administração Pública está submetido 
à vedação do nepotismo, tal qual ocorre com os cargos de natureza 
administrativa.

1. A HERANÇA PATRIMONIAL E A REFORMA GERENCIAL NA 
ADMINISTRAÇÃO

 Os historiadores apontam que, já nas bases da formação do Estado 
Brasileiro, com origens ainda na época colonial, preponderavam os simples 
vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até exclusivos de qualquer 
tendência de cooperação autêntica entre indivíduos.

 Antônio Cândido4, ao redigir o prefácio da obra Raízes do Brasil, 
assim ponderou:

O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação 
singularmente enérgica do afetivo, do irracional, do passional, e uma estagnação 
ou antes uma atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, 
racionalizadoras.

4 HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. 26ª edição. Companhia das Letras. 1982. São Paulo. p. 17.
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 Sérgio Buarque de Holanda5 enfatiza, que, no período colonial, o 
quadro familiar se apresentava tão poderoso que as “preferências fundadas 
nos laços afetivos não podiam deixar de marcar nossa sociedade, nossa vida 
pública, todas as nossas atividades”, ocorrendo posteriormente verdadeira 
invasão do Estado pela família, do público pelo privado.

 Cândido aponta ainda que essas marcas não ficaram restritas à 
política e ao governo, mas causaram consequências que se espraiaram para 
outras áreas, como a economia, no que toca especialmente ao modelo de 
agricultura tradicional brasileiro.

 Holanda6 enfatiza que a ordem administrativa do país, mesmo no 
período republicano, continuou a comportar elementos vinculados ao velho 
sistema senhorial, com o constante predomínio das vontades particulares. Até 
a década de 1930, o autor conclui que apenas excepcionalmente o país teve 
um sistema administrativo e um corpo de funcionários dedicados puramente 
aos interesses da Administração, destacando o caráter patrimonialista da 
gestão pública nessa época:

Para o funcionário “patrimonial”, a própria gestão política apresenta-se como 
assunto de interesse particular; as funções, os empregos e os benefícios que deles 
aufere relacionam-se a direitos pessoais do funcionário e não a interesses objetivos, 
como sucede no verdadeiro Estado Burocrático, em que prevalecem a especialização 
das funções e o esforço para se assegurarem garantias jurídicas aos cidadãos.

Modesto7 comenta que se trata de uma descrição típica ideal 
conformando um conceito operacional e crítico do patrimonialismo no 
exercício do poder político-administrativo:

No patrimonialismo o governante organiza o poder político como uma espécie 
de poder doméstico, segundo vínculos de solidariedade e fidelidade típicos dos 
membros de uma família. Não há impessoalidade (exercício do poder ‘sine ira et 
studio’, sem ódio e paixão, elementos essenciais para o conceito objetivo de dever 
impessoal). O poder é exercido como propriedade pessoal do governante, extensão 
do seu domínio privado, sem realizar-se a distinção entre esfera pública e a esfera 
privada. Os cargos são vendidos ou concedidos como prebendas ou sinecuras, 
sendo utilizados para cooptação e favorecimento. O poder é concebido como um 
bem privado e apropriado por seus exercentes, sempre atentos à proteção de seus 
dependentes ou afilhados. O governante é o pater familias supremo.

5 HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. 26ª edição. Companhia das Letras. 1982. São Paulo. p. 82.
6 HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. 26ª edição. Companhia das Letras. 1982. São Paulo. p. 146
7 MODESTO, Paulo. Nepotismo em cargos político-administrativos. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, 
Instituto Brasileiro de Direito Público, nº. 32, outubro/novembro/dezembro de 2012. Disponível na Internet: <http://www.
direitodoestado.com/revista/REDE-32-DEZEMBRO-2012-PAULO-MODESTO.pdf>. Acesso em: 04 de jul. de 2017.
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Esse modelo patriarcal forneceu, nas décadas seguintes, a toda 
evidência, os moldes para o desenvolvimento da vida política, das relações 
entre governantes e governados, e, consequentemente, para a escolha de quais 
pessoas desempenhariam as funções dos cargos comissionados. Mesmo após 
o transcurso de décadas e com a abertura democrática pós 1988, ainda se 
percebe a herança do patrimonialismo em casos de escolhas de servidores 
públicos, prática essa que contraria o ordenamento jurídico vigente.

 No Brasil, ocorreram duas grandes reformas administrativas: a 
Burocrática, na década de 30, e a Gerencial, na década de 90. A Reforma 
Burocrática8, ocorrida na época do Estado Novo, inspirada nas reformas 
administrativas francesas, se assentou nas seguintes bases:

Seis princípios passaram a representar um consenso em torno da teoria clássica da 
administração pública: 1. funcionários públicos apolíticos (sem lealdades políticas); 
2. hierarquia e regras bem definidas; 3. permanência e estabilidade no  e m p r e g o ; 
4. institucionalização derivada do perfil profissional bem demarcado; 5. regulação 
interna para evitar arbitrariedades; e 6. isonomia salarial das condições contratuais.

 A Reforma Burocrática surgiu para corrigir o modelo de administração 
patrimonialista e “teve como um dos seus objetivos fundamentais proteger o 
Estado contra a corrupção e o nepotismo, mas jamais logrou êxito em sua 
missão, dado o autoritarismo político que geralmente a envolvia”9.

 Conforme citado pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal 
Ricardo Lewandowski, quando do julgamento do Recurso Extraordinário - 
RE nº 579951/RN10:

Claro está que o notável historiador brasileiro empregou a expressão “Estado 
burocrático” no sentido que lhe emprestava Max Weber, qual seja, uma forma 
de organização estatal própria das sociedades modernas, em que o poder dos 
governantes e do funcionalismo público deriva sua legitimidade do ordenamento 
legal e não da tradição ou do carisma do líder político.

 Constata-se que a Reforma Burocrática não obteve êxito em 
suplantar o nepotismo, ocorrendo, anos mais tarde, a Reforma Gerencial, 
que dotou a estrutura jurídica brasileira de mecanismos de controle dos atos 
dos administradores, estabelecendo inclusive um sistema de punições para os 
servidores públicos.

8 ABU-EL-HAJ, Jawdat. Entre a governança administrativa e a governabilidade política: uma perspectiva histórica das reformas 
administrativas no Brasil. Revista Gestão e Controle. TCE/RO. Ano 1, n.1, jan/jun. 2013. p. 23/24.
9 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Reforma do Estado para a cidadania. São Paulo:Ed.34,1998.p.81. 
10 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 579951/RN. Disponível: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=AC&docID=557587>. Acesso aos 27 out. 2017.
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  A Reforma Gerencial teve como objetivo a “afirmação da cidadania 
no Brasil, por meio da adoção de formas modernas de gestão no Estado 
Brasileiro, que possibilitem atender de forma democrática e eficiente as 
demandas da sociedade”11. Essa reforma não se confunde com a reforma 
administrativa, realizada via emendas constitucionais na década de 90, 
sendo que tais alterações no texto da Carta Maior foram instrumentos que 
viabilizaram as mudanças institucionais. Contudo, muitas modificações se 
deram por meio de legislação infraconstitucional.

 A Reforma Gerencial12 se operou em três dimensões: 1) institucional-
legal, por meio da descentralização da Administração Pública, da criação 
das agências executivas e das organizações sociais; 2) cultural, calcada 
na transposição dos valores burocráticos para os gerenciais; 3) de gestão, 
visando à melhora da qualidade dos serviços prestados e à redução dos 
custos. Contudo, essa última se apresentou como a mais desafiadora:

Finalmente, a dimensão-gestão será a mais difícil. Trata-se aqui de colocar em prática 
as novas ideias gerenciais, é oferecer à sociedade um serviço público de melhor 
qualidade, em que o critério de êxito seja sempre o do melhor atendimento d o 
cidadão-cliente a um custo melhor.

 Todavia, em que pesem as alterações realizadas há duas décadas, 
fato é que a prática nepotista ainda é reiterada em diversos âmbitos da 
Administração, conforme se verá mais adiante, sendo a questão objeto de 
apreciação da jurisdição constitucional diversas vezes.

 Se o objetivo da reforma gerencial foi realizar melhorias de qualidade 
na prestação do serviço público e, ainda, reduzir custos com o emprego 
racional de recursos, tal diretriz não deve ser ignorada nas nomeações para 
cargos em comissão, que devem estar respaldadas em critérios profissionais, 
e não em escolhas familiares. Aliás, verifica-se que essa premissa estava 
contida no texto constitucional desde sua origem, porquanto a aplicação 
dos princípios da impessoalidade e moralidade já impunham esse padrão de 
conduta. Com a introdução, no caput do artigo 37, do princípio da eficiência, 
por meio da EC nº 18/98, vê-se que tal vedação passou a ser de clareza hialina 
no texto constitucional.

11 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Reforma do Estado para a cidadania. São Paulo:Ed.34,1998.p.17. 
12 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Reforma do Estado para a cidadania. São Paulo:Ed.34,1998.p.25.
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2. A INVESTIDURA EM CARGOS PÚBLICOS NA CONSTITUIÇÃO

 Quanto à investidura em cargos públicos, a Constituição Federal 
de 1988 previu como regra o acesso via concurso de provas e títulos, sendo 
exceção as nomeações para cargos em comissão declarados em lei (artigo 37, 
inciso II). Tais nomeações para cargos demissíveis ad nutum, que em parte 
devem ser preenchidos por servidores de carreira, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento, proporcionando mobilidade 
e flexibilidade na gestão pública. Especialmente nas hipóteses de contratações 
para assessoramento, essa possibilidade de contratação via cargo em comissão 
permite à administração se valer de profissionais dotados de formação 
técnica, que eventualmente não estejam disponíveis nos quadros efetivos, 
cujo trabalho seja imprescindível para a prestação do serviço público naquele 
momento.

 Ao excepcionar a exigência de concurso público para o preenchimento 
dos cargos em comissão, a Constituição não concedeu carta branca ao gestor 
para se utilizar de critérios estritamente pessoais para nortear suas escolhas. 
O velho argumento senhoril de que tais nomeações se limitam pura e 
simplesmente a padrões de “confiança” do administrador não mais encontra 
amparo no modelo de gestão gerencial, sendo violador dos princípios 
constitucionais da moralidade, da impessoalidade e da eficiência.

 Não se pode ignorar, nesse aspecto, a força normativa da Constituição 
e da máxima eficácia de suas disposições, de forma que a contratação de 
servidor público baseada em vínculos familiares do administrador, em 
evidente prática nepotista, viola a Carta Maior, especificamente o conteúdo 
do caput do artigo 37, que apresenta a seguinte redação:

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 e, também, ao 
seguinte: […] (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).13

 Essa prática se mostra antijurídica e violadora de princípios. “Os 
princípios constitucionais são aqueles que guardam os valores fundamentais 
da ordem jurídica. Isto só é possível na medida em que estes não objetivam 
regular situações específicas, mas sim desejam lançar a sua força sobre todo o 
mundo jurídico”.14

13 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL (1988). CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 27/10/2017.
14 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 133.
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 A Constituição, vista muito além de um plano político, deve ter 
sua força normativa respeitada, fazendo todo o ordenamento jurídico a ela 
convergir:

Em síntese, a primeira mudança do pensamento em relação ao que a Constituição 
deve representar foi o reconhecimento de sua força normativa, isto é, de sua 
capacidade de, a um só tempo, retratar a realidade do mundo da vida e gerar efeitos 
no meio social. O texto constitucional, para tanto, não apenas deve ser respeitado 
na qualidade de programa político, como também considerado o texto jurídico 
fundamental e cogente de cada Estado.15

 Existe um padrão de comportamento dirigido ao administrador que 
decorre dessa estrutura principiológica, exigindo que norteie suas escolhas 
nesses preceitos. Na situação em estudo, a escolha baseada em critérios 
familiares vai de encontro aos princípios da moralidade, da impessoalidade e 
da eficiência:

As condutas de nepotismo são incompatíveis com o novo ordenamento jurídico, 
especialmente após a atual Constituição Federal de 1988 que promove claramente 
princípios como a impessoalidade, a moralidade administrativa, a eficiência 
e a isonomia a um patamar de grande importância no exercício da atividade 
administrativa. As exigências claras do dever de realizar concurso público e de licitar 
tentar afastar as facilidades adquiridas em razão do parentesco, permitindo que 
qualquer que preencha as condições exigidas possa participar16.

 O princípio da moralidade “impõe que o administrador público não 
dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta”17, 
já que a detenção do poder não é pressuposto para o agir desalinhado do 
interesse público e visando à acomodação de situações inconfessáveis.

 A discricionariedade administrativa não pode ser confundida 
com um manto para esconder escolhas motivadas por critérios puramente 
pessoais, em dissonância com legítimos interesses republicanos:

De qualquer forma, interessa registrar que o vício do nepotismo pode incidir 
tanto no provimento de cargos em comissão quanto no de cargos de provimento 
condicionado. É óbvio que o aumento do grau de discricionariedade da escolha 
eleva o risco de favorecimento pessoal injustificável. O nepotismo é vício residente 
na ponderação discricionária. No nepotismo o agente público deixa de realizar a 
ponderação exclusiva dos interesses públicos relevantes para incluir na estrutura 
do processo decisório administrativo a tutela de interesses familiares e pessoais 

15 AMORIM JÚNIOR, Silvio Roberto Oliveira. Improbidade Administrativa. Procedimento, Sanções e Aplicação Racional. 1º ed, 
Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 42/43.
16 MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 7ª edição. Niterói: Impetus, 2013. p. 692.
17 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de direito administrativo I, 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 22.
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estranhos ao bem comum (res publica).18

 O princípio da impessoalidade faz pressupor a ideia de que os atos 
administrativos são emanados da administração, e não de um governante 
ou gestor, atendendo aos requisitos de existência, validade e eficácia. Ainda, 
esse princípio transmite o pensamento de que o administrador não pode 
agir visando beneficiar os seus, tampouco prejudicar terceiros com base em 
escolhas particulares, posto que:

se traduz a ideia de que a Administração tem que tratar a todos os administrados sem 
discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo nem perseguições são 
toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem 
interferir na atuação administrativa(...)19

 O princípio da eficiência, conforme já dito, introduzido no texto 
constitucional por meio da Emenda Constitucional nº 19/98, com o forte 
objetivo de positivar os ideais lançados na Reforma Gerencial, tornou 
obrigatório o uso racional dos recursos públicos e o planejamento das ações 
administrativas, de forma que20:

[…] impõe à administração pública direta e indireta e a seus agentes a persecução 
do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma 
imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em 
busca da qualidade, rimando pela adoção dos critérios legais e morais necessários 
para melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se 
desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social.

 O princípio da eficiência não visa tão somente ao aspecto da 
economicidade, mas principalmente ao viés constitucionalista de uma 
administração pública democrático-social, conforme ensina o Professor 
Emerson Gabardo21:

Não deve ser esquecida, quando aplicado o princípio em questão, a natureza 
compromissória, democrática e dirigente da Constituição Federal de 1988. Dessa 
forma, muito pouca relevância será relegada aos motivos ensejadores da inclusão 
da eficiência na Constituição. Bem se sabe que no Plano Diretor da Reforma 
do Aparelho do Estado, que deu origem a tal inclusão, a idéia predominante era 
a desconstitucionalização, rumo a um neoliberalismo debilitado na forma da 
Administração Gerencial. Na aplicação prática do princípio, certamente que a 
perspectiva deve alterar-se, rumo à democracia-social, que, nesse sentido, torna-se 

18 MODESTO, Paulo. Nepotismo em cargos político-administrativos. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, 
Instituto Brasileiro de Direito Público, nº. 32, outubro/novembro/dezembro de 2012. Disponível na Internet: <http://www.
direitodoestado.com/revista/REDE-32-DEZEMBRO-2012-PAULO-MODESTO.pdf>. Acesso em: 04 de jul. de 2017.
19 MELO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 8 ed., São Paulo: Malheiros Editora, 1996. p.68.
20 MORAES, Alexandre de. Reforma Administrativa: Emenda Constitucional nº 19/98. 3. ed., São Paulo : Atlas, 1999. p. 30.
21 GABARDO, Emerson. Princípio Constitucional da Eficiência Administrativa. São Paulo: Dialética, 2002, p. 89.
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compatível com a Constituição vigente [...]. Ademais, não se pode cair no erro de 
interpretar o princípio da eficiência de acordo com a legislação infraconstitucional 
(mais específica e tecnocrática), na medida em que isto causaria a inversão do 
necessário processo de ‘filtragem’, numa clara contramão hermenêutica”.

 A questão igualmente pode ser analisada à luz do que dispõe a Carta 
Europeia de Direitos Fundamentais, que trata da existência do Princípio da Boa 
Administração Pública, notadamente com aspectos ligados ao atendimento 
à transparência, motivação, imparcialidade, respeito à moralidade e à 
participação social, conforme assinalado por Amorim Júnior22:

Freitas (2007, p. 20) defende o “direito fundamental à boa administração pública”, 
a abranger o direito à administração pública proba, e aduz que deve ser visto como 
“direito fundamental à administração pública eficiente e eficaz, proporcional e 
cumpridora de seus deveres, com transparência, motivação, imparcialidade, respeito 
à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas condutas 
comissivas e omissivas”. Corresponde a tal direito “o dever da administração pública 
observar, nas relações administrativas, a cogência da totalidade dos princípios 
constitucionais que a regem” (FREITAS, 2007,p.20). 

 Percebe-se, à luz desses princípios, que a contratação para cargos 
em comissão baseada em vínculos de parentesco da autoridade nomeante 
reveste de vício o ato administrativo por desvio de finalidade, porquanto o 
fim visado não é o interesse público, mas a satisfação de uma necessidade 
privada não externada no momento da edição do ato e contrária aos fins da 
administração.

 A Lei nº 4.717/65 define que o desvio de finalidade se dá “quando a 
matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente 
inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido” (artigo 2º, 
parágrafo único, d). Os autores administrativistas complementam o conceito 
legal destacando a existência de mais de um aspecto a ser analisado para a 
ocorrência desse vício23:

Visto que a finalidade pode ter duplo sentido (amplo e restrito), pode-se dizer que 
ocorre o desvio de poder quando o agente pratica o ato com inobservância do interesse 
público ou com o objetivo diverso daquele previsto explícita ou implicitamente na 
lei. O agente desvia-se ou afasta-se da finalidade que deveria atingir para alcançar 
resultado diverso, não amparado pela lei.

 

22 AMORIM JÚNIOR, Silvio Roberto Oliveira. Improbidade Administrativa. Procedimento, Sanções e Aplicação Racional. 1º ed, 
Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 70.
23 DI PIETRO, Marya Zanella. Direito Administrativo. 18ª ed, São Paulo: Atlas, 2005. p. 232.
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O regramento infraconstitucional proibiu expressamente o 
nepotismo, tendo o Estatuto dos Servidores da União (Lei nº 8.112/90) 
previsto expressamente a vedação de contratação de parentes até o segundo 
grau civil do chefe imediato. Esse Estatuto dispôs, ainda, acerca da aplicação 
de penalidade administrativa par o servidor que venha a infringir essa regra 
(artigos 117, VIII, e 129)24:

Art. 117.  Ao servidor é proibido: (Vide Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)
[...]
VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, 
companheiro ou parente até o segundo grau civil;
Art. 129.  A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição 
constante do art. 117, incisos I a VIII e XIX, e de inobservância de dever funcional 
previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de 
penalidade mais grave. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

 Posteriormente, o Poder Executivo Federal, por meio do Decreto 
nº 7.203, de 04/06/2010, dispôs sobre a vedação do nepotismo no âmbito 
da administração pública federal. Destaque-se que, nesse regulamento, não 
consta restrição quanto ao grau de parentesco civil, vedando toda e qualquer 
nomeação de familiar, no âmbito de cada órgão ou entidade, de Ministro de 
Estado, da máxima autoridade administrativa correspondente ou, ainda, de 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança de direção, chefia ou 
assessoramento.

 Desse panorama legislativo extrai-se que a temática é cada vez mais 
tratada na legislação infraconstitucional, atribuindo maior concretude ao que 
até então era normatizado via princípios.

 Isso revela o caminho percorrido na discussão da temática na 
sociedade brasileira, destacando-se a Resolução nº 07 do Conselho Nacional 
de Justiça – CNJ e a decisão oriunda do Supremo Tribunal Federal na Ação 
Declaratória de Constitucionalidade nº 12, que acabaram por estabelecer um 
novo paradigma para a aplicação dos princípios previstos no caput do artigo 
37 da Constituição.

24 BRASIL. Lei nº. 8112/90, de 11 dezembro de 1990. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm>. 
Acesso em 27 de out. de 2017.
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3. A EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 07 DO CNJ E DA SÚMULA 
VINCULANTE 13 DO STF

 O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, órgão criado pela Emenda 
Constitucional nº 45/04, que tem por missão o controle administrativo do 
Poder Judiciário, passou a vedar as nomeações em comissão de parentes de 
magistrados e de servidores ocupantes de cargos de direção ou assessoramento, 
tendo editado a Resolução nº 07, de 18/10/2005.

 O Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, por meio da 
Resolução nº 1, de 04/11/2005, e respectivas alterações, igualmente passou 
a proibir a contratação de parentes de membros do Ministério Público para 
cargos em comissão ou para o exercício de funções de confiança.

 As resoluções acima citadas estabeleceram como parâmetro de 
proibição a contratação de pessoas com parentesco de até terceiro grau, em 
linha reta colateral ou por afinidade, no Poder Judiciário e no Ministério 
Público.

 A Resolução nº 07 do CNJ possui relevância no estudo da temática 
do nepotismo, posto que foi objeto da Ação Direta de Constitucionalidade 
- ADC nº 12, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que, aos 20/08/2008, 
em decisão até então inédita, reconheceu a constitucionalidade do conteúdo 
veiculado na norma em referência, ressaltando a força normativa dos 
princípios constitucionais previstos no caput do artigo 37 da CF/88. Confira-
se parte final da ementa desse julgado25:

[…] Ação julgada procedente para: a) emprestar interpretação conforme à 
Constituição para deduzir a função de chefia do substantivo “direção” nos incisos II, 
III, IV, V do artigo 2º do ato normativo em foco; b) declarar a constitucionalidade da
Resolução n2 07/2005, do Conselho Nacional de Justiça.

 Naquela oportunidade, o Ministro Celso de Mello26 ponderou:

[…] quem tem o poder e a força do Estado em suas mãos não tem o direito de 
exercer em seu próprio benefício, ou em benefício de seus parentes ou cônjuges, ou 
companheiros, a autoridade que lhe é conferida pelas leis desta República.

25 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.  Ação Declaratória de Constitucionalidade nº. 12. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=606840> Acesso em 03 jul. 2017.
26 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº. 12. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=606840> Acesso em 03 jul. 2017.
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 Após esse julgamento, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais 
Federais, bem como os ramos do Ministério Público Brasileiro passaram a 
aplicar, por força vinculativa, o conteúdo restritivo das resoluções de seus 
órgãos de controle no que diz respeito à contratação de servidores para os 
cargos comissionados.

 Porém, a vedação em questão não ficou restrita ao ambiente do Poder 
Judiciário e do Ministério Público, tendo em vista que, quando do julgado da 
ADC nº 12, o Supremo Tribunal decidiu que a disposição do artigo 37, caput, 
da CF, seria autônoma, sendo desnecessário regulamento específico que 
vedasse o nepotismo em qualquer esfera da Administração. Isto é, aplicando 
a teoria da transcendência de motivos determinantes, restou decidido que 
aquele acórdão seria obrigatório para todos as esferas da administração 
pública federal, estadual e municipal.

 Observa-se que, em seguida, ações judiciais, propostas pelo 
Ministério Público em fiscalização dos atos de nomeação de parentes de 
autoridades políticas na Administração Pública, passaram a tramitar, em 1ª 
instância, pleiteando a reversão de nomeações nepotistas e ainda a aplicação 
de penalidades civis aos agentes públicos por violação dos comandos da Lei 
nº 8.429/92 (Lei da Improbidade Administrativa).

 A atuação ministerial nessa seara possui base na Constituição 
Federal, que  incumbiu o Parquet da defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127), 
bem como legitimou a Instituição a promover o inquérito civil e a ação 
civil pública, visando à proteção do patrimônio público e social (artigo 129, 
III). O Superior Tribunal de Justiça - STJ assentou entendimento quanto à 
legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público 
(Súmula 329). Notadamente, esse patrimônio é tanto o material quanto o 
imaterial.

 Em agosto de 2008, a fim de consolidar posicionamento quanto ao 
tema nepotismo, o Supremo Tribunal Federal - STF, aplicando o procedimento 
previsto no artigo 130-A da CF, editou a Súmula Vinculante nº 1327, dispondo 
o seguinte:

27 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.Súmula vinculante nº. 13: Debates de Aprovação. Disponível em: http://www.stf.jus.br/
arquivo/cms/jurisprudenciaSumulaVinculante/anexo/SUV_11_12_13__Debates.pdf>. Acesso em: 03 jul. 2017.
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A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da 
mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para 
o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada 
na Administração Pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendendo o ajuste mediante 
designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

 Essa súmula gerou grande discussão quanto à amplitude de sua 
redação e quanto aos aspectos práticos de aplicação, tendo em vista a falta 
de clareza no texto e a rapidez com que foi aprovada, entendendo alguns 
juristas28 que haveria a necessidade de se aguardar a repetição de demandas 
recursais ao STF para que fosse sumulado o entendimento da Corte:

Essa decisão foi muito criticada pelos estudiosos, tendo em vista que, apesar de 
representar a realização de um sonho, o seu enunciado foi aprovado com texto bem 
confuso, a matéria não foi amplamente discutida pelo Supremo, e não existiam 
inúmeros processos discutindo o tema, o que complica ainda mais a situação, 
lembrando que uma súmula vinculante não pode depender de interpretação, já que 
ela representa o ponto final sobre determinado assunto.

 Apesar das críticas no sentido de que o STF teria legislado a respeito 
do tema, o enunciado permanece em vigor e sua aplicação tem sido ratificada 
em decisões monocráticas.

4. A NOMEAÇÃO PARA CARGOS POLÍTICOS E A VEDAÇÃO DO 
NEPOTISMO 

 Partindo-se da premissa de que a nomeação para cargos públicos 
deve atender as balizas constitucionais e legais, visando ao cumprimento 
dos interesses da sociedade, é de se questionar se a nomeação de parentes de 
autoridades para o exercício de cargos políticos, de igual sorte, não estaria 
inserida na vedação da norma constitucional.

 Observa-se que tal situação de nomeação de parentes de governantes 
para a ocupação de cargos políticos é corriqueiramente observada nos 
Estados e nos Municípios, especificamente para o preenchimento dos cargos 
de secretários de pastas.

 As primeiras decisões prolatadas por Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, em julgamentos monocráticos, seguiram a linha de que a Súmula em 
menção não seria aplicável para as nomeações de parentes de autoridades 

28 MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 7ª edição. Niterói: Impetus. 2013. p. 695
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para cargos políticos, conforme decisão prolatada no RE 579951/RN (DJE de 
24.10.2008)29, dentre outros na mesma linha de raciocínio:

[…] Por todo o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso extraordinário, dando-
lhe parcial provimento, declarando nulo o ato de nomeação de Francisco Souza do 
Nascimento. Considero hígida a nomeação do agente político Elias Raimundo de 
Souza, em especial por não ter ficado evidenciada a prática do nepotismo cruzado, 
acompanhando, nesse aspecto, o entendimento da douta maioria.

 Nesse precedente, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, se 
discorreu acerca da diferença entre cargo estritamente administrativo e cargo 
político, reputando-se nulo o ato de nomeação de um motorista parente de 
autoridade nomeante e hígido o do Secretário Municipal de Saúde. Naquela 
ocasião, segundo fundamentado, a situação excluiria a ideia de nepotismo 
não apenas por se tratar de um agente político, mas por não terem sido 
evidenciadas contratações recíprocas, tampouco a hipótese de fraude à lei.

 Na Reclamação nº 6938 MC/MG30, da lavra da Ministra Carmen 
Lúcia, julgada em agosto de 2011, a ideia quanto à distinção entre os cargos 
foi assim expressa:  

Este Supremo Tribunal assentou a necessidade de verificação da natureza do cargo 
ocupado. Sendo ele de natureza política, não há que se falar em nepotismo. Contudo, 
sendo de natureza administrativa, incide a Súmula Vinculante n. 13 deste  
Supremo Tribunal.

 Da leitura das decisões jurisdicionais dos ministros do STF acerca 
do tema nepotismo proferidas após a ADC nº 12, constata-se que ao longo 
dos anos houve uma oscilação quanto ao entendimento da distinção entre a 
aplicação da súmula vinculante aos cargos de natureza política. 

Atualmente, constata-se que a questão ainda não está pacificada, 
contudo, é possível extrair, em pesquisa ao site do Tribunal, decisões 
monocráticas no sentido de ampliar o entendimento de que a vedação 
constitucional inclui a nomeação de parentes da autoridade nomeante para 
cargos políticos, e não apenas administrativos. No momento, não se pode 
falar em viragem jurisprudencial porque há decisões nos dois sentidos, seja 
autorizando a contratação de parentes de autoridade nomeante para cargos 
políticos, seja negando tal permissão. Entretanto, em algum momento, o 

29 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº. 579951/RN. Disponível: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=AC&docID=557587>. Acesso aos 27 out. 2017.
30 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº. 6938MC/MG. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/
jurisprudencia/22885578/medida-cautelar-na-reclamacao-rcl-6938-mg-stf>. Acesso em: 03 jul. 2017.
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plenário da Corte será levado a apreciar o tema, oportunidade em que as 
ideias sustentadas no presente trabalho poderão ser apreciadas.

 A Reforma Gerencial trouxe a concepção de eficiência e racionalidade 
para todos os aspectos da administração pública, não excepcionando o 
dever de profissionalismo apenas para os cargos administrativos. Embora 
os cargos políticos, como de Secretários de Estados, tenham mais abertura 
quanto aos critérios de escolha a serem seguidos pela autoridade nomeante, 
não dispensam a aplicação das normas constitucionais de caráter prescritivo. 
Em sendo a norma constitucional possuidora de alta densidade axiológica e 
elevada carga normativa, não há como se excepcionarem os cargos políticos 
da aplicação da Súmula Vinculante nº 13.

 Algumas decisões exaradas por Ministros e consultadas na presente  
pesquisa expressam a concepção de que a investidura para cargos políticos 
deve seguir os parâmetros constitucionais e, portanto, a regra proibitiva 
constante da Súmula Vinculante nº 13.

 O primeiro caso identificado foi o Recurso Extraordinário nº 
834.722, em sede de ação civil pública proposta pelo Ministério Público de 
Santa Catarina, onde se pretendeu a declaração de nulidade de nomeação de 
parente do Prefeito do Município de Balneário Arroio do Silva para o cargo 
de Secretário Municipal, tendo como relator o Ministro Celso de Mello.

 Nesse julgamento, o Ministro ponderou que os precedentes anteriores 
da Corte não poderiam ser tomados como reconhecimento definitivo da 
exceção à Súmula Vinculante nº 13 pretendida pelo município reclamado, e 
que a investidura em cargos políticos, de livre nomeação, também se submete 
à norma contida na Súmula Vinculante nº 13/STF, cuja não incidência, 
sempre excepcional, para legitimar-se, dependerá da verificação concreta de 
cada situação.

 Por esses fundamentos, o Ministro decidiu que a decisão impugnada 
pelo Ministério Público divergiu da orientação plenária do Supremo e, em 
face do enunciado sumular vinculante, conheceu do recurso extraordinário 
e deu-lhe provimento para julgar procedente a ação civil pública ajuizada. 
Em síntese, a nomeação de familiar de Prefeito para cargo político teve a 
invalidade reconhecida.
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Essa mesma linha de entendimento foi aplicada pelo Ministro do 
Supremo Tribunal Federal – STF Luiz Fux no julgamento RCL 1710231, 
conforme divulgado na página eletrônica oficial daquela Corte:

[…] O ministro Fux lembrou que, nesses casos, a configuração ou não do nepotismo 
deve ser analisada caso a caso, a fim de verificar a eventual ocorrência de “nepotismo 
cruzado” ou outra modalidade de fraude à lei e descumprimento dos princípios 
administrativos. “Nessa seara, tem-se que a nomeação de agente para exercício de 
cargo na administração pública, em qualquer nível, fundada apenas e tão somente 
no grau de parentesco com a autoridade nomeante, sem levar em conta a capacidade 
técnica para o seu desempenho de forma eficiente, além de violar o interesse público, 
mostra-se contrária ao princípio republicano”, asseverou.
Citando precedentes como a RCL 17627 (de relatoria do ministro Luís Roberto 
Barroso), a RCL 11605 (do ministro Celso de Mello), o ministro Fux enfatizou que, 
quanto aos cargos políticos, deve-se analisar, ainda, se o agente nomeado possui a 
qualificação técnica necessária ao seu desempenho e se não há nada que desabone 
sua conduta.

Naquela demanda, discutia-se ato administrativo do Prefeito do 
Município de Monte Alegre (SP), Orlando Dozinete Aleixo, que nomeou o 
sobrinho para o cargo de secretário municipal de administração, planejamento 
e finanças, e o cunhado para o cargo de secretário municipal de segurança 
pública e trânsito.

Na decisão, o relator enfatizou que “quanto aos cargos políticos, 
deve-se analisar se o agente nomeado possui a qualificação técnica necessária 
ao seu desempenho e se não há nada que desabone sua conduta”. E, ainda, 
explicou que há em tramitação a Proposta de Súmula Vinculante nº 56 
perante o STF, a ser analisada pelo Plenário, cuja redação sugerida abrangeria 
a tese jurídica ventilada naquela ação.

 Em desfecho, a ação civil pública, que havia sido extinta pelo Tribunal 
de Justiça de São Paulo, teve seu curso retomado em primeira instância, 
tendo o ministro fundamentado no despacho que “a vedação ao nepotismo 
é consequência lógica do caput do artigo 37 da Constituição Federal, em 
obediência aos princípios da moralidade e da impessoalidade”.

 Outro caso de repercussão foi apreciado, aos 09/04/2017, pelo 
Ministro do STF Marco Aurélio de Melo, em sede de decisão liminar nos 
autos da Reclamação 26.303/RJ32, tendo suspendido o decreto em que o 

31 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 17102. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=309934>. Acesso em: 02 jul. 2017.
32 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 26.303. Disponível em: <http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=335818>. Acesso em: 02 jul. 2017.
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prefeito do Município do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, nomeou o filho 
Marcelo Hodge Crivella para o cargo de secretário-chefe da Casa Civil da 
Prefeitura.

 Nessa ação, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro, era argumentado que o nomeado para o cargo de secretário, além de 
ser parente em primeiro grau da autoridade nomeante, não possuía carreira 
no serviço público que pudesse motivar a escolha, sendo que a formação 
acadêmica dele era em psicologia cristã, e que, antes da nomeação, residia 
nos Estados Unidos da América.

 Ao conceder a medida de urgência, o relator em menção expôs que 
não havia qualquer restrição à aplicação da súmula para a nomeação para 
cargos de secretaria municipal e que, portanto, a nomeação questionada 
desrespeitaria preceito revelado na Súmula Vinculante nº 13.

 Em que pesem os casos referenciados acima, foi constatado, em 
sentido oposto, um julgamento, de 18/12/2017, em sede de Agravo Regimental 
nº 28.681, em que a Primeira Turma do STF manteve decisão monocrática 
do Ministro Alexandre de Moraes, admitindo a contratação de parente para 
cargos políticos. No caso, o Prefeito do Município de Porangatu/GO havia 
nomeado a própria esposa para o cargo de Secretária Municipal de Ação 
Social, sendo que o Relator negou seguimento à Reclamação interposta. Em 
decisão do colegiado parcial, houve divergência por parte do Ministro Marco 
Aurélio, que foi voto vencido. 

 A partir desses julgamentos analisados, afere-se oscilação no 
entendimento dos ministros da Corte quanto à aplicação da Súmula 
Vinculante nº 13. A ideia de que o enunciado não seria aplicável às nomeações 
para cargos políticos poderá ser superada, atribuindo-se máxima efetividade 
aos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência.

Há em tramitação proposta de nova súmula vinculante, que, em 
sendo aprovada, explicitamente vedará a prática de nepotismo e acolherá, 
sem qualquer margem de exclusão, a tese de nulidade das nomeações de 
parentes da autoridade nomeante para cargos administrativos ou políticos.

Conquanto ainda não deliberada pelo plenário, a proposta de 
súmula vinculante possui a seguinte redação:
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Nenhuma autoridade pode nomear para cargo em comissão, designar 
para função de confiança, nem contratar cônjuge, companheiro ou parente 
seu, até terceiro grau, inclusive, nem servidores podem ser nomeados, 
designados ou contratados para cargos ou funções que guardem relação 
funcional de subordinação direta entre si, ou que sejam incompatíveis com 
a qualificação profissional do pretendente33.

O fato de essa proposta de súmula ainda não ter sido objeto de 
apreciação não foi impeditivo para que os três ministros acima referidos 
expusessem o entendimento de que a nomeação de familiares de agentes 
públicos para cargos políticos constitui ato de nepotismo e, portanto, está 
inquinada de vício, já que tal conclusão provém de aplicação do artigo 37, 
caput, da CF, conforme fundamentado nos despachos analisados.

Segundo se extrai dos fundamentos desses julgados, a investidura 
de cargos de natureza política deve ter como critério de escolha a aptidão 
daquele que exercerá o munus público, e não o vínculo sanguíneo ou de 
afinidade com a autoridade nomeante.

Essa é a linha de raciocínio que tem sido expressa nas ações civis 
públicas propostas pelo Ministério Público ao Poder Judiciário, em que 
tem sustentado que os atos administrativos questionados judicialmente, 
por terem violado princípios constitucionais, configurariam improbidade 
administrativa, conforme figura prevista no artigo 11 da Lei nº 8.429/92.

5. A RESPONSABILIZAÇÃO DAS AUTORIDADES NOMEANTES POR 
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

 A prática de nepotismo demonstra postura do gestor público 
inclinada à satisfação de preferências particulares, na contramão do ideal de 
melhoria de governabilidade expostos na Reforma Gerencial, “que pressupõe 
e procura aprofundar os mecanismos democráticos de responsabilização e de 
transparência”34.

 Permitir o critério de escolha de membros da família para a assunção 
de cargos políticos significa retornar ao modelo de administração patrimonial, 
em que a esfera pública nada mais era do que uma extensão da esfera privada, 
dos interesses patriarcais.

33 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação nº 17102. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=309934>. Acesso em: 02 jul. 2017.
34 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Reforma do Estado para a cidadania. 34ª edição. São Paulo: 1998. p. 109



REVISTA JURÍDICA DO MPRO
ano 1 - nº 1 - Jan-Jun/2018

REVISTA JURÍDICA DO MPRO
ano 1 - nº 1 - Jan-Jun/2018

41

 De acordo com Carta Maior, “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” (artigos 37, § 4º), sendo esse o fundamento utilizado para a 
penalização dos autores de atos administrativos nepotistas, com sucedâneo 
na regulamentação da Lei nº 8.429/92.

 A emissão de atos administrativos em violação aos princípios da 
administração pública é tipificada como conduta punível, por força do disposto 
no artigo 11 da Lei nº 8.429/92: “Constitui ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 
lealdade às instituições”.

 A nomeação baseada em laços de parentesco destoa do interesse 
público, conforme preceitua Emerson Garcia35:

Identificada a aparente ocorrência do nepotismo, prática de todo reprovável aos olhos 
da população, devem ser apuradas as causas da nomeação, as aptidões do nomeado, 
a razoabilidade da remuneração recebida e a consecução do interesse público. A 
partir da aferição desses elementos, será possível identificar a inadequação do ato 
aos princípios da legalidade e da moralidade, bem como a presença do desvio de 
finalidade, o que será indício veemente da consubstanciação de ato de improbidade.

 O Superior Tribunal de Justiça - STJ, Corte responsável pela 
uniformização da interpretação das leis federais, em algumas oportunidades 
já se manifestou a respeito da configuração de ato de improbidade 
administrativa, que viola o artigo 11 da Lei nº 8.429/92, a nomeação de 
parentes da autoridade nomeante para ocupação de cargos comissionados.

 Utilizando-se a ferramenta de busca de jurisprudência no sítio 
eletrônico do Tribunal36, tendo como palavras chaves nepotismo e improbidade, 
localizar-se-ão 23 processos julgados disponíveis para consulta, datando o 
mais antigo de 2009 e o mais recente de 2017, do que se pode extrair que a 
matéria é reiteradamente apreciada pelo STJ.

 O primeiro precedente disponibilizado no sistema de pesquisas 
do Tribunal refere ao Recurso Especial nº 1090707/SP (2ª Turma), em 

35 GARCIA, Emerson. O nepotismo. Disponível em: <https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/40/o_nepotismo.
pdf>. Acesso em: 27 jan. 2016.
36 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Nepotismo. Improbidade. Disponível em <http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.
jspnewsession=yes&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR&livre=nepotismo+e+improbidade>. Acesso em: 03 jul. 2017.
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ação popular, em que se questionava a nomeação e posse de servidores 
dentro do prazo de 180 antes do término do mandato do prefeito do 
Município de Buritama (SP). Naquela prestação jurisdicional, além de ser 
analisado o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, obter dictum, 
restou expresso o entendimento que a nomeação de parentes constituiria 
improbidade administrativa37:

[…] 6. Em tese, é possível a condenação do administrador ímprobo a restituir as 
despesas com contratação de servidores que, embora tenham trabalhado, o fizeram 
por força de ato ilegal e inconstitucional. Com efeito, a contratação de pessoas que 
não apresentam qualificação compatível com o cargo que ocupam ou que deixam 
de prestar adequadamente o serviço (o que é comum em casos de nepotismo e 
clientelismo, p.ex.) causa dano, direto ou indireto, ao Erário.

 Todavia, da leitura do inteiro teor do segundo precedente disponível 
para consulta, que faz referência outros julgados mais antigos, verifica-se que 
a tese em discussão foi enfrentada pelo STJ, pela primeira vez, no ano de 
2005, no julgamento do Recurso Especial nº 695.718/SP, em que foi relator 
o Ministro José Delgado, onde se assentou que a prática de nepotismo 
caracterizaria improbidade, independentemente de dano ao erário ou 
enriquecimento ilícito. Embora esse precedente seja referenciado em outros 
julgados, não se localizou o inteiro teor disponível na página oficial daquela 
Corte de Justiça.

 No precedente disponível, que data de 2009, o Recurso especial nº 
1.009.926/SC, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, a questão foi posta 
como sedimentada naquele Tribunal. O caso tratou de uma Ação civil pública 
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina em razão da 
nomeação da mulher do Presidente da Câmara de Vereadores para ocupar 
cargo de assessora parlamentar desse da mesma Casa Legislativa38:

ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA – NEPOTISMO – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OFENSAAO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 –  
DESNECESSIDADE DE DANO MATERIAL AO ERÁRIO.
1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina 
em razão da nomeação da mulher do Presidente da Câmara de Vereadores, para 
ocupar cargo de assessora parlamentar desse da mesma Câmara Municipal.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o ato de improbidade 

37 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Recurso Especial nº 695.718/SP. Disponível em <https://
w w 2 . s t j . j u s . b r / p r o c e s s o / r e v i s t a / d o c u m e n t o / m e d i a d o / ? c o m p o n e n t e = I TA & s e q u e n c i a l = 9 0 4 7 4 2 & n u m _
registro=200802034300&data=20090831&formato=HTML>. Acesso aos 28 de out. 2017.
38 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Recurso especial nº 1.009.926/SC. Disponível em <http://www.stj.jus.br/SCON/
jurisprudencia/doc.jsp?livre=1009926&b=ACOR&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=10>. Acesso aos 28 de out. 2017.
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por lesão aos princípios administrativos (art. 11 da Lei 8.249/1992), independe de 
dano ou lesão material ao erário.
3. Hipótese em que o Tribunal de Justiça, não obstante reconheça textualmente 
a ocorrência de ato de nepotismo, conclui pela inexistência de improbidade 
administrativa, sob o argumento de que os serviços foram prestados com ‘dedicação 
e eficiência’.
4. O Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento da Ação Declaratória de 
Constitucionalidade 12/DF, ajuizada em defesa do ato normativo do Conselho 
Nacional de Justiça (Resolução 7/2005), se pronunciou expressamente no sentido de 
que o nepotismo afronta a moralidade e a impessoalidade da Administração Pública.
5. O fato de a Resolução 7/2005 - CNJ restringir-se objetivamente ao âmbito do Poder 
Judiciário, não impede – e nem deveria – que toda a Administração Pública respeite 
os mesmos princípios constitucionais norteadores (moralidade e impessoalidade) da 
formulação desse ato normativo.
6. A prática de nepotismo encerra grave ofensa aos princípios da Administração 
Pública e, nessa medida, configura ato de improbidade administrativa, nos moldes 
preconizados pelo art. 11 da Lei 8.429/1992.
7. Recurso especial provido.

Naquela ocasião, a relatora, no voto condutor do acórdão, rebateu 
os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça para julgar hígida a 
contratação pública e expressou que “não se sustenta o lastro fático-jurídico 
desenvolvido no acórdão recorrido, que tenta explicar a lisura e a legitimidade 
da contratação do parente para cargo comissionado de assessoria direta do 
próprio agente público responsável pela contratação, com a afirmação de que 
os serviços foram prestados com ‘dedicação e eficiência’”. Nas consultas aos 
precedentes posteriores, constata-se que esse entendimento foi confirmado 
nos julgamentos seguintes disponibilizados na página eletrônica do Tribunal.

 Da análise desses julgamentos, vê-se que, em relação à contratação de 
parentes da autoridade nomeante para cargos comissionados, há vários casos 
em que houve a configuração da prática de ato de improbidade administrativa, 
restando agora que os Tribunais Superiores se manifestem quanto à nomeação 
para cargos político-administrativos, caso esse entendimento quanto à 
vedação de contratação, ao final, reste consolidado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora a Constituição Federal conceda certa liberdade decisória 
ao administrador, ao permitir a nomeação, para cargos comissionados, de 
pessoas alheias aos quadros efetivos da administra pública, tal flexibilidade 
não teve por objetivo o atendimento de interesses privados, pelo contrário, 
tem como escopo tornar mais dinâmico e otimizar o serviço público.
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A discricionariedade na administração pública visa possibilitar 
mais de uma opção decisória, a fim de que o interesse público seja alcançado 
de forma eficiente e atenda aos parâmetros republicanos. Por isso, não pode 
servir de escudo para acomodar interesses particulares, tal como a nomeação 
de parentes do administrador para cargos comissionados ou mesmo para 
cargos políticos, marca característica do modelo de gestão administrativa 
patrimonial, em que se primava por atender aos interesses do gestor/patriarca, 
num misto entre coisa pública e privada.

Após as Reformas Burocrática e Gerencial, o Brasil transpôs, em 
termos constitucional e legal, o modelo de administração patrimonialista, 
baseada no personalismo que vigorava desde os tempos do Brasil Colônia, e 
adotou como norte a melhoria e profissionalização da missão administrativa 
e a aplicação racionalizada dos recursos orçamentários.

Com a nova ordem jurídica constitucional e o aspecto normativo 
dos princípios da administração pública, previstos no artigo 37, caput, da 
Constituição Federal de 1988, surge um novo paradigma de confronto das 
contratações públicas, que devem ser pautadas na publicidade, moralidade 
e eficiência.

A despeito das mudanças no ordenamento jurídico, seja sob o viés 
constitucional pós 1988, ou pelo aspecto legal em decorrência das reformas 
administrativas operadas nas décadas de 30 e de 90, a prática do nepotismo é 
repetida nos diversos rincões deste país continental.

O tema tem sido reiteradamente objeto de apreciação jurisdicional, 
o que se observa por meio da edição da súmula vinculante nº 13/STF, 
que tornou obrigatória a aplicação do enunciado ao Poder Judiciário e à 
Administração Pública.

Além de violar princípios constitucionais, viciando o ato 
administrativo por desvio de finalidade, a nomeação, por vínculo precário, 
de familiares da autoridade nomeante configura ato de improbidade 
administrativa, nos moldes do constante no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, 
sendo essa tese albergada em diversas decisões prolatadas pelo Superior 
Tribunal de Justiça.

Além dos cargos de natureza administrativa, a prática nepotista 
igualmente se caracteriza em relação à nomeação de cargos de natureza 
política, tais como de secretarias estaduais ou municipais, tendo em vista 
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que os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e eficiência, 
previstos no caput do artigo 37 da CF, possuem densidade axiológica e elevada 
carga normativa, não sendo possível excluir os cargos políticos da aplicação 
da Súmula Vinculante nº 13.

Os cargos de natureza política, dada a posição estratégica que 
ocupam nos quadros da Administração, possuem relevância ímpar, sendo 
cruciais para diversas atividades sensíveis que, se desempenhadas de forma 
inadequada, podem causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à 
sociedade.

Via de regra, tais cargos exercem poder de mando na estrutura 
dos órgãos responsáveis pela formulação e execução de políticas públicas 
em áreas prioritárias do governo, de forma que os investidos devem possuir 
qualificação necessária para o mister. As nomeações devem seguir justificativa 
de natureza profissional, curricular ou técnica para a nomeação, sob pena 
de se prejudicar o objetivo constitucional de promover o desenvolvimento 
(artigo 3º. Inciso II).

Considerando que a Constituição de 1988 é diretiva e não um 
simples instrumento de governo, instituindo programas e diretrizes, e 
que “não compreende tão somente um estatuto jurídico-político, mas sim 
um plano global normativo do Estado e da Sociedade”39, não há como 
descurar da especialização e profissionalização dos ocupantes de cargos da 
administração, especialmente os do alto escalão político, posto que, a partir 
de suas decisões, serão delineadas as ações governamentais alinhadas ao 
programa constitucional.

Por isso, em um país com intensa desigualdade social, que ostenta 
gritantes diferenças de acesso a direitos fundamentais nas regiões em que 
divide o território, a ocupação de cargos públicos, sejam eles de natureza 
administrativa ou políticos, não deve ser embasada em critérios personalistas 
ou familiares, salvo se for para tornar letra morta as diretrizes constitucionais.

“Melhorar o desenvolvimento humano requer uma política 
econômica de crescimento com sensibilidade social, uma agressiva política 
social, estreita articulação entre ambas e reformas na distribuição da renda”40, 
sendo que tal desiderato somente será alcançado com uma administração 

39 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 13ª edição. São Paulo: Malheiros. 2008. p. 76
40 SOARES, Laura Tavares Ribeiro. Ajuste Neoliberal e Desajuste Social na América Latina. Vozes: Petrópolis. 2001. p. 33
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pública profissional e eficiente, indene do ranço das raízes patrimoniais do 
Brasil.
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CONSTITUCIONALIDADE DO FEMINICÍDIO
CONSTITUTIONALITY OF FEMINICIDE

Erika Brenda do Nascimento Arantes1

Patrícia Silva Cavalcante2

RESUMO: A Lei n. 13.104/2015 instituiu o feminicídio no rol das 
qualificadoras do crime de homicídio, consistindo no assassinato à mulher 
por razões da condição de sexo feminino. Ao ser elaborada, a aludida lei 
beneficiou apenas uma parte da sociedade, insurgindo o questionamento 
acerca de sua constitucionalidade. Assim, esse artigo objetiva analisar a 
criação da norma, em especial sob uma óptica social e constitucional, em 
busca de justificativas para a criação de medidas protetivas específicas para 
um grupo determinado, ao tempo em que não fere a constitucionalidade 
normativa.

Palavras Chave: Lei 13.104/2015, violência contra mulher, medidas protetivas.

ABSTRACT: The law number 13.104/2015 instituted the feminicide in the 
list of the qualifiers of the crime of murder, consisting of the murder of the 
woman for reasons of the female sex. When this law was drafted benefited 
only part of society, Insurgent questioning about its constitutionality. Thus, 
this article aims to analyze the creation of the standard, in particular from 
a social and constitutional point of view, in search of justifications for the 
creation tho specific protective measures for a given group to the time when 
it does not violate normative constitutionality.

Key words: Law number 13.104/2015, violence against women, Protective 
measures.

1Assistente Técnica do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Graduada em Direito, pelo Instituto Luterano de Ensino Superior 
– ILES/ULBRA 2016/02.
2 Assessora Técnica da Procuradoria Geral de Estado de Rondônia. Graduada em Direito, pelo Instituto Luterano de Ensino Superior 
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INTRODUÇÃO

O feminicídio, nomenclatura atribuída ao assassinato de mulher pela 
sua condição de gênero, foi normatizado no Brasil através da Lei n. 13.104 de 
2015, que incluiu a conduta no rol das qualificadoras do crime de homicídio, 
bem como no rol de crimes hediondos.

Defronta-se com a tipificação de um delito na busca de tutelar 
uma categoria (feminina). Assim, seria possível ponderar se não haveria 
detrimento dos interesses da coletividade perante o benefício dado à mulher 
e sua condição de sexo feminino.

Diante da reflexão suscitada, almeja-se, por meio do presente artigo, 
responder ao seguinte questionamento: A Lei n. 13.104 de 2015 é ou não 
constitucional?

1. MULHER À LUZ DO ORDENAMENTO JURÍDICO

1.1 BREVE SÍNTESE DA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA CIDADANIA 
DA MULHER

Para desenvolver esse artigo far-se-á breve síntese do contexto 
histórico de submissão, inferioridade, luta e posteriormente conquistas ao 
qual a figura da mulher está vinculada ao longo da história.

Silva (2012, p.2) preleciona que desde os primórdios do 
desenvolvimento social a história da mulher é marcada pelo rastro da 
violência constituída pela exploração e submissão através das relações de 
gênero efetivas e sociais da sobreposição do homem como ser superior. 
Ao tratar do desenvolvimento histórico da relação homem e mulher sob a 
óptica da cultura patriarcal, o autor entende que “somos frutos da educação 
diferenciada, baseada na desigualdade e na metamorfose das relações”.

Na mesma linha de raciocínio Barbosa et al (2011, p. 69) aduzem 
que na teoria da relação social, a relação homem e mulher baseia-se no 
antagonismo marcado pelas “práticas de dominação/opressão do masculino 
sobre o feminino, as quais são construídas dialeticamente dentro de um 
processo sócio-histórico” (sic).

Em síntese, tem-se o papel de subordinação, opressão, segregação 
social e principalmente a ideia da superioridade masculina em relação à 
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mulher ao longo do tempo em distintas sociedades.

Tal fato sofreu uma pequena modificação a partir da Revolução 
Francesa, em 1789, com as ideias trazida pelo iluminismo – liberdade, 
igualdade e fraternidade –, posto que permitiu a conquista de alguns direitos 
de cidadania. A partir de então, houve uma intensificação da participação 
feminina em todo o escopo social (ESPINDOLA; BERNARDES, 2003, p. 71).

Evidencia-se que durante um longo período o papel feminino foi 
voltado apenas ao lar e à família, muitas vezes tendo-lhe até mesmo essa 
participação extinta, ficando a mulher totalmente subordinada ao poder e 
mando na relação familiar e conjugal. Observado o decorrer histórico, nota-
se que aos poucos a realidade social foi sendo alterada e a mulher pôde 
começar a lutar por seus próprios direitos. 

Nesse sentido, Santos (2012, p. 220) aduz que a mulher passou a 
“travar as lutas necessárias pelo reconhecimento da igualdade, ganhando o 
espaço público e rompendo definitivamente a barreira do silêncio”.

Dessa forma, é possível vislumbrar as dificuldades que as mulheres 
enfrentaram para alcançar o reconhecimento de direitos e a efetiva 
participação social, uma vez que durante muito tempoforam reduzidas a 
seres nulos ou dispensáveis tanto em seio familiar como na sociedade. 

Porém, através de lutas constantes foi possível a mulher ser 
reconhecida como pessoa de direito que é. E ainda que existam distinções 
entre os sexos, caminha-se para o reconhecimento efetivo de igualdade.

1.2 CONQUISTA DE DIREITOS E ESPAÇO NA SOCIEDADE

Dado o patriarcalismo arraigado em nossa sociedade e as mulheres 
sendo subjugadas ao longo dos anos, teve início a busca pela igualdade de 
direitos. Direitos estes que foram sendo conquistados gradativamente através 
de lutas e manifestação do inconformismo feminino.

Pode-se afirmar que tal busca teve como marco no polo mundial a 
Convenção da União das Nações Unidas – ONU – sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979.

A Convenção da Mulher deve ser tomada como parâmetro mínimo das ações estatais 
na promoção dos direitos humanos das mulheres e na repressão às suas violações, 
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tanto no âmbito público como no privado. A CEDAW é a grande Carta Magna dos 
direitos das mulheres e simboliza o resultado de inúmeros avanços principiológicos, 
normativos e políticos construídos nas últimas décadas, em um grande esforço 
global de edificação de uma ordem internacional de respeito à dignidade de todo e 
qualquer ser humano (PIMENTEL, 2008, p. 17).

Entretanto, é relevante ressaltar que anteriormente à convenção 
efetivada em 1979 a Comissão de Status da Mulher, na ONU, já vinha 
progredindo na elaboração de tratados que visavam atribuir garantias aos 
direitos da mulher. No entanto, tais tratados não tinham força vinculante aos 
Estados membros, o que dificultava sua efetivação.

Outra conquista de âmbito internacional foi alcançada através da 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 
a Mulher, concluída em Belém do Pará, em 1994. Esta teve como escopo o 
reconhecimento, pelos Estados parte da convenção, de que a violência contra 
a mulher permeia todos os setores da sociedade e que tal violência, permeada 
por todo o contexto histórico, constitui ofensa à dignidade da pessoa humana. 
E em 1º de agosto de 1996 o Brasil ratificou a Convenção através do Decreto 
n. 1973 (BRASIL, 1996).

Nota-se, dessa forma, que a luta constante por direitos garantiu às 
mulheres conquistas significantes de espaço na sociedade e crescimento da 
ideia de igualdade de direitos sem distinção de sexo. 

No ordenamento pátrio convém destacar que a Constituição Federal 
de 1988 foi a que mais possibilitou a participação social em sua elaboração. 
Neste período, grande foi a movimentação das mulheres para garantirem 
conquistas de peso constitucional. Desse processo resultou a elaboração da 
Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes, que continha as principais 
reivindicações femininas (PIOVESAN,2010, p. 63).

Para nós mulheres, o exercício pleno da cidadania significa, sim, o direito a 
representação, à voz e à vez na vida pública, mas implica, ao mesmo tempo, a 
dignidade na vida cotidiana, que a lei pode inspirar e deve assegurar, o direito à 
educação, à saúde, à segurança, a vivencia familiar sem traumas. O voto das mulheres 
traz consigo essa dupla exigência: um sistema político igualitário e uma vida civil não 
autoritária.
Nós, mulheres, estamos conscientes que este país só será verdadeiramente 
democrático e seus cidadãos verdadeiramente livres quando, sem prejuízo de sexo, 
cor, classe, orientação sexual, credo político e religioso, condição física ou idade, 
for garantido igual tratamento e igual oportunidade de acesso às ruas, palanques, 
oficinas, fábricas, escritórios assembleias e palácios[...].
Confiamos que os constituintes brasileiros, mulheres e homens, sobre os quais pesa 
a grande responsabilidade de refletir as aspirações de um povo sofrido e ansioso por 
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melhores condições de vida, incorporem as propostas desta histórica Campanha do 
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
1986).

Tamanha foi a repercussão da movimentação feminina, que, quando 
na elaboração da Carta Maior, uma parte significativa das postulações feitas 
na carta foram incorporadas ao texto constitucional (PIOVESAN 2010, p. 
64).

Acerca dos êxitos obtidos, voltamos (especificamente) para a condição das mulheres 
brasileiras, pode-se destacar: Proibição de discriminação em razão do sexo; Plena 
igualdade entre homens e mulheres; Garantia do direito à amamentação dos filhos 
ao seio; Salário família; Licença maternidade; Igualdade no acesso ao mercado de 
trabalho e na ascensão profissional; Direito à creche; Igualdade salarial entre homens 
e mulheres por trabalho igual; Extensão dos direitos trabalhistas e previdenciários, 
de forma plena, às empregadas domésticas; Direito à posse da terra para homens 
e mulheres; Proteção estatal à maternidade e à gestante; Igualdade de direitos 
previdenciários; Reconhecimento da união estável como entidade familiar; Igualdade 
na sociedade conjugal; Liberdade no planejamento familiar; Plena igualdade entre os 
filhos, não importando o vínculo matrimonial existente entre os pais (MOREIRA 
2016, p. 135).

Assim, com a promulgação da Constituição Federal de 1988 tem-
se o marco na efetivação jurídica de direitos da mulher, pois, dentre outros, 
foi consagrado na Carta Maior o princípio da igualdade como Garantia 
fundamental do Estado. Soma-se a isso que os demais ramos jurídicos foram 
adequados às modificações constitucionais impostas.

Dessa maneira, a partir das mudanças no escopo constitucional, 
grandes foram as conquistas da mulher no ordenamento jurídico brasileiro 
ainda que não esteja se falando na igualdade de direitos em sua totalidade.

1.3 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E A CRIAÇÃO DA LEI 11.340/2006 
– LEI MARIA DA PENHA

A Organização Mundial da Saúde – OMS – define violência como

O uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, 
contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha 
grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 
desenvolvimento ou privação (KRUG, et al, 2002, p. 5).

Assim, a OMS traz uma definição abrangente do termo violência, 
aqueles que podem ser os sujeitos e as proporções em que esta pode resultar.
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A convenção Belém do Pará define em seu artigo primeiro a violência 
contra a mulher sendo “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” (BRASIL, 1996).

Ao trazer tal definição, objetivou-se mostrar a mulher como foco do 
ato violento e que a violência ocorre de diversas outras formas e não apenas 
por meio da agressão.

Assim, demonstra-se que mesmo havendo todo um processo 
evolutivo na luta por conquistas e espaço, a mulher ainda sofre com a cultura 
do patriarcado, segundo a qual o homem se vê de forma superior, e, por não 
mais ter o domínio total sobre a mulher, se prevalece, na maioria das vezes, 
de uma “superioridade” biológica para reprimir e dominar o sexo feminino 
através da agressão por força física.

De acordo com Santiago e Coelho (2007, p. 2) “a violência contra 
a mulher é considerada como um problema de Estado, na medida em que 
o ato violento constitui uma violação dos direitos humanos”. E segundo 
eles, cabe ao Estado a responsabilidade em tomar providências na busca de 
cessar essa violação de direitos, vez que a inércia constitui violação a tratados 
internacionais ratificados voluntariamente pelo país.

De grande importância no combate à violência de gênero são as 
organizações de mulheres existentes no mundo todo, bem como os tratados, 
aos quais os países se vinculam, que visam à proteção primordial da igualdade 
e dignidade da pessoa humana. Nesse pensamento, Krug afirma que “pelos 
esforços dessas organizações é que a violência contra as mulheres atualmente 
se tornou uma questão internacional” (2002, p. 91).

O caso conhecido como “Maria da Penha” foi a primeira ocorrência 
da omissão judiciária do país a chegar à Corte Interamericana de Direitos 
Humanos.

Em síntese, segundo o relatório anual da Comissão Internacional de 
Direitos Humanos (OEA, 2000), a senhora Maria da Penha Maia Fernandes 
peticionou em 1998 denúncia contra o Brasil diante da tolerância do país aos 
crimes de tentativa de homicídio e violência doméstica praticados pelo marido 
da denunciante. Tais atos de violência cometidos resultaram na paraplegia da 
vítima. O ex-marido de Penha foi julgado e tal julgamento anulado por meio 
de recursos fundamentados na alegação de vício no júri. Durante todo esse 
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trâmite judicial, que perdurou por 17 anos, o agressor esteve em liberdade e a 
vítima não logrou êxito no objetivo de ver efetivada a justiça.

Em análises e relatórios, foi constatada a evidente discriminação 
contra as mulheres agredidas e que em algumas regiões nacionais ainda se 
utilizavam como argumentos jurídicos a “defesa da honra” e a culpabilidade 
da vítima.

Ao ser solicitada manifestação do Estado diante do caso, por diversas 
vezes não foi apresentada resposta. Chegando a Comissão a conclusão que “o 
Brasil estava seguindo um padrão discriminatório com respeito a tolerância 
da violência doméstica contra mulheres por ineficácia da ação judicial” (OEA 
2000, p.1).

Diante do caso concreto, a decisão da comissão recomendou ao 
Estado que “proceda a uma investigação séria, imparcial e exaustiva para 
determinar a responsabilidade penal do autor do delito e a reparação efetiva 
e pronta da vítima” (OEA, 2000, p. 14).

Não mais importante, porém de inquestionável relevância no avanço 
contra a violência à mulher, foram as recomendações específicas da Comissão 
direcionadas ao país na adoção de medidas, no âmbito nacional, para eliminar 
essa tolerância do Estado ante a violência doméstica contra mulheres. Quais 
sejam essas específicas:

a) Medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários judiciais e policiais 
especializados para que compreendam a importância de não tolerar a violência 
doméstica;
b) Simplificar os procedimentos judiciais penais a fim de que possa ser reduzido o 
tempo processual, sem afetar os direitos e garantias de devido processo;
c) O estabelecimento de formas alternativas às judiciais, rápidas e efetivas de solução 
de conflitos intrafamiliares, bem como de sensibilização com respeito à sua gravidade 
e às conseqüências(sic) penais que gera;
d) Multiplicar o número de delegacias policiais especiais para a defesa dos direitos 
da mulher e dotá-las dos recursos especiais necessários à efetiva tramitação e 
investigação de todas as denúncias de violência doméstica, bem como prestar apoio 
ao Ministério Público na preparação de seus informes judiciais.
e) Incluir em seus planos pedagógicos unidades curriculares destinadas à 
compreensão da importância do respeito à mulher e a seus direitos reconhecidos 
na Convenção de Belém do Pará, bem como ao manejo dos conflitos intrafamiliares 
(OEA 2000, p.14).
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Assim, observa-se que as recomendações da Comissão foram 
especificamente para que o país atingisse uma maior efetivação, 
principalmente no âmbito judiciário, de proteção à mulher, vez que de nada 
adianta firmar compromissos internacionais de proteção e internamente 
permanecer estruturalmente despreparado para cumpri-los.

A partir das determinações da Corte diante do caso em concreto de 
violência contra a mulher e inércia do Estado, que representou inúmeros 
outros ocorrentes no país, houve a necessidade da criação de mecanismos para 
tutelar a mulher em sua integridade física, moral, psicológica, procedimental 
etc.

Dessa forma, teve início a tutela jurisdicional estatal com o Projeto 
de Lei 37, de 2006, que deu ensejo à criação da Lei 11.340, de 7 de agosto de 
2006, que em decorrência da repercussão da interferência internacional ficou 
popularmente denominada como “Lei Maria da Penha”.

A referida lei não teve por objetivo criminalizar condutas, mas 
preocupou-se em trazer em seu texto definições para as formas de violência 
que podem ser praticadas contra a mulher, bem como meios protetivos, 
preventivos, de responsabilização e assistencial àquelas.

Observou-se aqui que o Estado não criou uma lei simplesmente por 
preocupar-se em efetivar os princípios da igualdade e dignidade da pessoa 
humana por ele ratificados internacionalmente e constitucionalmente 
instituído, mas sim, apenas o fez por ter-lhe sido imposto.

Não se pode negar que o ato legislativo foi de grande importância 
na luta contra a violência sofrida pela mulher, e que a repercussão da norma 
trouxe grandes avanços no combate efetivo, mas deve ficar clara a noção de 
que este é apenas um pequeno passo para atingir o objetivo primordial, que 
é a efetivação do princípio da igualdade em sua plenitude, sem distinções 
social, cultural e historicamente convencionadas.

Impende frisar que mesmo transcorridos séculos, a vulnerabilidade 
biológica, social e cultural do sexo feminino ainda é um fator que coloca 
a mulher em risco. Diante de tal fato deve ser garantido o direito à tutela 
jurisdicional do Estado, sendo que este não pode, em hipótese alguma, se 
eximir de tal responsabilidade.



REVISTA JURÍDICA DO MPRO
ano 1 - nº 1 - Jan-Jun/2018

58

2. FEMINICÍDIO

2.1 CONCEITO

O Termo feminicídio foi utilizado pela primeira vez por Daiana 
Russel em 1976, ao defini-lo como a morte de mulheres pelos homens por 
serem mulheres. Posteriormente outras causas que provocam a morte de 
mulheres também passaram a ser consideradas como feminicídio, tais como 
abuso sexual, incesto, cirurgias plásticas, tortura entre outros (Mosquer 2015, 
p. 49).

Masson (2016, p.41) define o feminicídio como sendo “o homicídio 
doloso cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino”.

Segundo Gomes, consiste na morte violenta de mulheres por todo o 
mundo tendo por causa elementar a condição de gênero (2015, p. 191). 

Portanto, o feminicídio é a morte violenta, não acidental e não ocasional de uma 
mulher em decorrência justamente da sua condição de gênero - ser mulher - em 
uma sociedade patriarcal, machista, sexista e misógina. É a forma mais extrema de 
violência praticada contra uma mulher e revela um conjunto de vulnerabilidades 
sofridas ao longo da vida. Quando se fala em feminicídio se chama atenção para este 
panorama de violências que encerram uma forma dramática, cruel e letal contra as 
mulheres (2015, p. 191).

Para abordar o feminicídio é indispensável que se observe a 
desigualdade social na condição entre os sexos feminino e masculino. Deixar 
de observar tal desnível de igualdade resultaria na sua desvinculação com o 
fenômeno em si. Para Gomes, “o feminicídio é a expressão letal, é o ápice, o 
limite de um conjunto de violências e vulnerabilidades a que as mulheres são 
expostas ao longo da vida” (2015, p. 194).

Ressalta-se que o feminicídio não decorre apenas da questão 
“gênero”, mas também de todo um contexto de violência e brutalidade que se 
destacam antes da prática do delito em si. Na maioria das vezes a vítima tem 
uma relação íntima ou familiar com o agressor marcado por uma trajetória já 
violenta (MOSQUER, 2015, p. 51).

Rueda (2013, p. 2) aduz que o feminicídio resulta da mais extrema 
forma de violência contra a mulher culminada por todo o contexto cultural do 
patriarcalismo que “afeta as mulheres de maneira generalizada e transversal, 
em diversos contextos e cenários”. Posiciona-se no sentido de que “estes 
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crimes reforçam a ideia de que as mulheres são propriedade dos homens ou 
objetos sexuais”.

É de fundamental relevância, na busca à proteção dos direitos 
humanos, o reconhecimento da existência dos casos de feminicídio e, mais 
ainda, a identificação destes na ocorrência de homicídio praticado contra 
mulheres uma vez que “identificar o fenômeno e apropriar-se do vocabulário 
‘feminicídio’ implica apreender um conjunto de concepções teórico-políticas, 
que localizam a violência de gênero, suas características e seu contexto de 
produção” (GOMES, 2015, p. 197).

Assim, nota-se que o feminicídio é na maioria das vezes o resultado 
final de uma série de violências praticadas contra a mulher que culmina na 
eliminação da vida por sua condição feminina.

2.2 REALIDADE BRASILEIRA QUE JUSTIFICA A TIPIFICAÇÃO DO 
FEMINICÍDIO

A violência contra a mulher não pode ser considerada apenas a 
superioridade física daquele que a agride, mas sim o caráter social ao qual 
essas agressões estão vinculadas. Trata-se de uma questão de gênero, da ideia, 
já reiterada anteriormente, de superioridade do homem em relação à mulher 
e a cultura machista de subordinação que vem justificando, desde sempre, a 
violência (MOSQUER, 2015, p. 49).

Esse problema social passou a ganhar mais destaque a partir do 
aumento do número de denúncias de homicídio de mulheres, somado à 
pressão social para solução dos casos e efetivação da justiça. Assim, os estados 
passaram a se preocupar em dar uma resposta de intolerância à violência 
contra a mulher para a sociedade. (MOSQUER, 2015, p. 47).

Tanto é assim que houve a criação da Lei Maria da Penha, fato que 
representou um grande avanço nacional no que tange ao reconhecimento 
da necessidade de proteção à mulher. Entretanto, a norma não trouxe em 
seu escopo nenhuma tipificação incriminadora, tendo apenas como caráter 
primordial medidas protetivas e preventivas.

Após seis anos de vigência normativa, o Mapa da Violência de 2012, 
elaborado pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, dedicou 
uma especial atenção aos homicídios praticados contra a mulher em nosso 
país.
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Constatou-se ainda haver um grande aumento nos índices de 
violência e assassinatos de mulheres. De 1980 até 2010 foram computadas 
mais de 92 mil mortes de mulheres, sendo que desse total 43,7 mil foram 
apenas na última década. Observado ainda que no ano de 2010 os índices se 
igualaram ao mais elevado constatado em 1996 (WAISELFISZ, 2012, p. 8).

O levantamento do Mapa constatou também que cerca de 40% 
dos homicídios femininos ocorrem no ambiente familiar, percentagem 
elevadamente desproporcional quando comparada aos homicídios 
masculinos, que, neste cenário, é de apenas 14,3%. No que tange à violência 
cometida contra mulheres, esse percentual se eleva ainda mais, atingindo 
71,8% de incidência de violência no âmbito familiar (WAISELFISZ, 2012, p. 
10 e 18).

Acerca da violência doméstica, através de informações obtidas 
a partir de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN) do Ministério da Saúde, registraram-se 70.285 mil atendimentos 
relativos à violência doméstica de mulheres, representando 65,4% do total de 
atendimentos.

Tem que ser considerado que os quantitativos registrados pelo SINAN representam 
só a ponta do iceberg das violências cotidianas que efetivamente acontecem: as que, 
por sua gravidade, demandam atendimento do SUS. Embaixo dessa ponta visível, um 
enorme número de violências cotidianas nunca alcança a luz pública(WAISELFISZ, 
2012, p. 18).

Observado o contexto vítima/agressor, os dados mostram que na fase 
adulta, entre os 20 até 60 anos, o maior responsável pela agressão contra a 
mulher é o cônjuge ou namorado (WAISELFISZ, 2012, p. 20).

Comparado em um contexto mundial, o Brasil ocupa a sétima 
posição no índice de homicídios femininos de uma lista com 84 países, 
segundo dados fornecidos pela Organização Mundial da Saúde no período 
de 2006 a 2010 (WAISELFISZ, 2012, p. 16).

Em conclusão, o Mapa da Violência de 2012 registrou que:

[...] se no ano seguinte à promulgação da Lei Maria da Penha, em setembro de 2006, 
tanto o número quanto as taxas de homicídio de mulheres apresentou uma visível 
queda, já a partir de 2008 a espiral de violência retoma os patamares anteriores, 
indicando claramente que nossas políticas ainda são insuficientes para reverter 
a situação.
Não nos resta dúvida que elaboração de estratégias mais efetivas de prevenção e 
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redução dessa violência contra a mulher vai depender da disponibilidade de dados 
confiáveis e válidos das condições e circunstâncias de produção dessas agressões 
(WAISELFISZ 2012, p. 26) (grifou-se).

Em 2015 novamente do Mapa da Violência teve como foco o homicídio 
contra a mulher. Neste, já havia sido sancionada a lei regulamentadora do 
feminicídio, no entanto os dados constantes são de atualização até o ano de 
2013.

As taxas de homicídio no país, que no ano de 2010 eram de 4,6 por 100 
mil mulheres, sofreram uma elevação para 4,8 por 100 mil mulheres. Quando 
observadas as taxas de forma individual nos estados, tem-se uma variação 
muito maior desde a criação da Lei Maria da Penha até o ano comparativo 
final (WAISELFISZ, 2015, p. 11-17).

Em 2010 o país ocupava a 7ª posição; já em 2013 passou a ocupar a 5ª 
posição no índice de homicídios femininos comparado ao polo internacional 
(WAISELFISZ 2015, p. 28).

Diante da comprovada escala crescente nas taxas de homicídios e 
violência contra a mulher o Mapa da Violência em 2015 concluiu que:

Não é um fato novo a preocupação da sociedade brasileira com as diversas formas 
de violência que afligem a população. Embora não seja recente, a questão atual 
centra-se nas proporções inéditas que o fenômeno vem assumindo. Ano após ano, 
observamos, com mistura de temor e indignação, que o País vem quebrando suas 
próprias marcas, numa espiral de violência sem precedentes. Isto fica evidente não 
só nas impactantes estatísticas periodicamente divulgadas sobre as variadas formas 
que as violências assumem na nossa vida cotidiana, mas também nas pesquisas de 
opinião que diversas instituições realizam; [...]. Em última instância, essa crescente 
diversificação expressa tentativas coletivas de dar forma a sentimentos difusos, de 
descontentamento e impotência, diante da atual situação e da falta de perspectivas 
de vislumbrar uma luz no final do túnel.

Assim, conforme demonstra o Mapa da Violência de 2012, bem como 
o de 2015, mesmo após a criação da mencionada lei, os índices de violência 
contra a mulher que resultam em homicídios continuam sendo um fator de 
grande preocupação que merece discussão e visibilidade.

2.3 CRIAÇÃO DA LEI 13.104, DE 2015

Diante da necessidade da criação de mecanismos de defesa mais 
coercitivos a corroborar a atuação do Estado na luta contra a violência 
sofrida pela mulher, foi apresentado o Projeto de Lei do Senado 292 de 2013, 
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que por sua vez objetivou alterar o Código Penal inserindo a qualificadora do 
feminicídio – assassinato de mulheres pela condição de serem mulheres – ao 
crime de homicídio.

Tal projeto teve como justificativa o alto índice de assassinatos de 
mulheres no país e as circunstâncias que ensejam a prática desses crimes. 

Entre 1980 e 2010, dobrou o índice de assassinatos de mulheres no 
país [...] Esse número coloca o Brasil na sétima colocação mundial 
em assassinatos de mulheres, figurando, assim, dentre os países mais 
violentos do mundo nesse aspecto.

O feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo homem: 
o controle da vida e da morte. Ele se expressa como afirmação irrestrita 
de posse [...]; como subjugação da intimidade e da sexualidade da 
mulher [...]; como destruição da identidade da mulher [...] como 
aviltamento da dignidade da mulher [...] (PL 292, 2013, p. 2).

Sancionada a Lei 13.104, de 9 de março de 2015, foi alterado 
não apenas o artigo 121 do Código Penal, mas também a Lei de Crimes 
Hediondos, acrescentando o feminicídio ao rol taxativo do artigo 1º, I, da lei, 
que passaram a vigorar acrescidos da seguinte redação:

Art. 1o O art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Homicídio simples
Art. 121. ........................................................................
Homicídio qualificado
§ 2o................................................................................
Feminicídio
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:
§ 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime 
envolve:
I - violência doméstica e familiar;
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
Aumento de pena
§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime 
for praticado:
I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;
II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com 
deficiência;
III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima.” (NR)
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Art. 2o O art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte 
alteração:
“Art. 1o.........................................................................
I -homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, 
ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, II, III, 
IV, V e VI)” (BRASIL, 2015).

Dessa forma, em 2015 o Brasil passou a fazer parte do rol de países 
da América Latina que reconheceram penalmente em seus ordenamentos 
jurídicos a conduta tipificada como feminicídio e efetivamente buscar tutelar 
a integridade da mulher.

3. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.104/2015

Chega-se aqui à problemática núcleo do presente artigo. Observa-
se que para finalmente tratar da constitucionalidade da Lei 13.104/2015 – 
que, conforme já esclarecido, adicionou ao rol de qualificadoras do crime 
de homicídio a especificação do feminicídio – foi necessário discorrer 
primeiramente sobre uma série de matérias que esclarecem a criação da 
norma.

Assim, indaga-se, diante de todo aqui exposto, a Lei 13.104/2015 é ou 
não constitucional? Vejamos. 

Primeiramente, é relevante pontuar que desde a entrada em vigor 
da norma não foi, até o momento, suscitado qualquer questionamento 
acerca da sua constitucionalidade por meio do controle concentrado de 
constitucionalidade – aquele de competência de julgamento pelo Supremo 
Tribunal Federal, através das ações específicas de cabimento.

No entanto, de forma analógica, pode ser observado que quando 
criada a Lei n. 11.340, de 2006, denominada como Lei Maria da Penha – 
que trouxe mecanismos de proteção e prevenção à violência contra a mulher 
– foi fortemente questionada a constitucionalidade, principalmente nos 
dispositivos que davam aos procedimentos penais tratamento mais rigoroso 
dando origem à Ação Direta de Constitucionalidade n. 19.

Em justificativa de voto, que decretou procedente o pedido de 
declaração de constitucionalidade dos dispositivos, o Ministro do Supremo 
Tribunal Federal Marco Aurélio relatou que:
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Ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica contra 
a mulher e estabelecer medidas especiais de proteção, assistência e punição, tomando 
como base o gênero da vítima, utiliza-se o legislador de meio adequado e necessário 
visando fomentar o fim traçado pelo artigo 226, § 8º, da Carta Federal.
Para frear a violência doméstica, não se revela desproporcional ou ilegítimo o uso do 
sexo como critério de diferenciação (BRASIL, ADC 19, p. 14).

Ao justificar a necessidade da criação da lei-objeto deste artigo, 
através do Projeto de Lei 292/2013, também foi utilizado como argumento a 
ânsia em “enfrentar todo tipo de discriminação de gênero e de garantir que 
todos, [...] gozem plenamente de seus direitos humanos” (BRASIL, PL 292, 
2013, p. 2).

Nota-se que ambas as normas tiveram como objetivo comum trazer 
maior proteção ao sexo feminino, dada a discrepante desigualdade de gênero 
presente em nossa sociedade.

Tópico primário aqui tratado se fez na constatação da histórica 
submissão feminina perante uma sociedade machista e que ensejou em 
desigualdades de direitos ao longo do tempo.

Observou-se um grande progresso na busca pela igualdade jurídica 
entre os sexos, no entanto no seio da sociedade a mulher ainda está claramente 
desprotegida. Tal conclusão parte dos dados apresentados que mostram, 
através de relatórios e mapas de violência, o elevado índice de violência e 
assassinatos contra a mulher, principalmente no âmbito familiar.

Assim, ao objetivar a criação de mecanismos próprios de proteção 
à mulher, o legislador nada mais almeja do que efetivar os princípios 
fundamentais consagrados na Carta Maior, por ele suscitados.

O princípio da igualdade, constitucionalmente fundamentado, se faz 
normatizado em seu sentido material e lecionado por Pedro Lenza (2014, 
p.1075): “deve-se buscar a igualdade substancial, tendo por premissa que os 
iguais devem ser tratados de forma igual e os desiguais, na medida de suas 
desigualdades”.

José Afonso da Silva ao discorrer sobre o princípio da isonomia 
dedicou um ponto específico para tratar do princípio da igualdade entre 
homens e mulheres. Ficando assim demonstrada que essa desigualdade 
enraizada na sociedade não passa despercebida e é ponto relevante de 
discussão. Em suas palavras,
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Essa igualdade já se contém na norma geral da igualdade perante a lei. Já está também 
contemplada em todas as normas constitucionais que vedam discriminação de sexo 
(arts. 3º, IV e 7º XXX). Mas não é sem consequência que o Constituinte decidiu 
destacar, em um inciso específico (art. 5º, I), que homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Era dispensável acrescentar a 
cláusula final, porque, ao estabelecer a norma, por si, já estava dito que seria “nos 
termos desta Constituição”. Isso é de somenos importância. Importa mesmo é notar 
que é urna regra que resume décadas de lutas das mulheres contra discriminações. 
Mais relevante ainda é que não se trata aí de mera isonomia formal. Não é igualdade 
perante a lei, mas igualdade em direitos e obrigações. Significa que existem dois 
termos concretos de comparação: homens de um lado e mulheres de outro. Onde 
houver um homem e urna mulher, qualquer tratamento desigual entre eles, a 
propósito de situações pertinentes a ambos os sexos, constituirá uma infringência 
constitucional (2014, p. 219) (grifo do autor).

Observa-se aqui o posicionamento doutrinário acerca da efetivação 
do princípio da igualdade, diante de uma desigualdade historicamente 
verificada.

Dessa forma, ao argumentar a necessidade de efetivação do princípio 
da igualdade pode-se aduzir que também se encontra presente o objetivo de 
consumação do princípio da dignidade da pessoa humana.

Pois, se “a pessoa é um centro de imputação jurídica, porque o Direito 
existe em função dela e para propiciar seu desenvolvimento” (SILVA 1998, 
p. 90), – conforme sustentado em título anterior – como poderia o Estado 
eximir-se da sua obrigação de tutela diante de demonstrada violação em face 
ao direito de proteção que cabe à mulher?

Importante aqui citar trecho de posicionamento exarado pelo 
Tribunal de Justiça de São Paulo perante caso concreto em que a defesa arguia 
inconstitucionalidade da norma. 

Em atenção à necessidade de maior proteção à mulher, historicamente vítima de 
violência - perpetrada por diversas formas - por parte dos homens, o Brasil editou o 
Decreto n. 1.973, em 1º de agosto de 1996, promulgando a Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída em Belém do 
Pará, em 09 de junho de 1994.
Na toada da aludida Convenção e a fim de coibir e prevenir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do artigo 226 da Constituição Federal, foi 
publicada a Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha -, estabelecendo 
medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e 
familiar e afirmando que a violência contra a mulher constitui uma das formas de 
violação dos direitos humanos.
A fim de incrementar essa proteção assumida internacionalmente pelo Estado 
brasileiro, bem como intensificar a repressão e prevenção aos crimes de violência 
contra a mulher, violência de gênero, foi publicada a Lei n.13.104 de 09 de março de 
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2015, criando nova circunstância qualificadora para o delito de homicídio, quando 
cometido (TJ-SP - RSE: 00033867920158260368 SP 0003386-79.2015.8.26.0368, 
Relator: Augusto de Siqueira, Data de Julgamento: 01/09/2016,  13ª Câmara de 
Direito Criminal, Data de Publicação: 20/09/2016) (TJ – SÃO PAULO, 2016).

Por meio de tal julgado, pode ser observado que o posicionamento do 
judiciário está em consonância com o objetivo principal trazido pela norma 
incriminadora.

Em uma percepção doutrinária, acerca da norma, Masson (2016) 
e Grego (2016) posicionam-se objetivamente pelo reconhecimento da 
constitucionalidade do feminicídio. Ambos lecionam que não há violação ao 
princípio da igualdade.

O legislador, ao criar a figura do feminicídio, seguiu a tendência mundial e estabeleceu 
uma ação afirmativa em prol das mulheres, historicamente submetidas ao domínio e 
à imposição dos homens, daí decorrendo abusos, sofrimentos e humilhação das mais 
variadas espécies. A proposito, o Supremo Tribunal Federal assim se pronunciou 
ao examinar a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, cujos fundamentos são 
idênticos aos da qualificadora em estudo (MASSON 2016, p. 48).

Assim, diante todo o exposto, chega-se a conclusão de que a Lei 
13.104 de 9 de março de 2015 é constitucional.

Caso já houvesse um posicionamento Superior a cerca de tal 
problemática não restariam objeções.

Mesmo não havendo ainda uma decisão por meio do controle 
concentrado, todo o contexto que embasa a criação da norma: as desigualdades 
historicamente permeadas na sociedade, a necessidade de proteção à mulher, 
a obrigação do Estado em efetivar os princípios por ele constitucionalmente 
fundamentados, bem como o posicionamento do judiciário e doutrinário, 
permitem tal afirmativa.

4. CONCLUSÃO

O presente artigo teve por objeto principal abordar a 
constitucionalidade da Lei n.13.104, de 2015 que instituiu o feminicídio no 
rol das qualificadoras do crime de homicídio e reconhecendo taxativamente 
a hediondez da conduta.

Insta observar que o feminicídio consiste no assassinato da mulher 
pelo fato da sua condição feminina. 
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A indagação principal que sustenta tratar da constitucionalidade da 
Lei se faz no sentido de que: seria constitucional uma norma criada para 
beneficiar um grupo específico – neste caso a mulher – uma vez que o Estado, 
em seus fundamentos constitucionais, sustenta que todos devem ser tratados 
de forma igualitária, não permitindo a distinção entre os sexos?

Para responder tal questionamento foi necessário primeiramente 
fazer uma análise histórica da participação social e efetivação jurídica dos 
direitos da mulher. 

Constatou-se então, algo que é notório mesmo quando não se 
busca grande aprofundamento no tema: a história da mulher é marcada 
pela submissão e desconsideração, em muitos casos, da sua personalidade 
jurídica. Por meio de muitas lutas, que ganharam visibilidade mundial, o sexo 
feminino conseguiu gradativamente ter seu espaço reconhecido e alcançar 
o status de pessoa de direito e contar com a tutela do Estado. No entanto 
restou demonstrado que, mesmo havendo grande evolução, ainda há uma 
cultura patriarcal arraigada na sociedade, dificultando que se chegue a um 
nível pleno de igualdade entre homens e mulheres.

Observou-se que o índice de violência contra a mulher, bem como as 
taxas de homicídio (feminicídios, no caso) tem atingido grau cada vez mais 
elevados e tal violência encontra-se primordialmente vinculada às relações 
familiares afetivas. Ainda há uma ideia de domínio do homem perante a 
mulher. 

Para se falar em inconstitucionalidade de uma norma, restou 
demonstrado que esta deve estar em desacordo com a Carta Maior do país, 
ou seja, deve haver violação dos preceitos ali normatizados.

Ao criar a Lei n. 13.104, de 2015 o legislador buscou a efetivação dos 
princípios fundamentais da Constituição. Por meio da referida lei, assegura-se 
como fundamento princípios como a dignidade da pessoa humana, cabendo 
ao Estado a responsabilidade de garantir o mínimo existencial necessário, 
bem como o princípio da igualdade, consagrado por um prisma substancial, 
que garante o tratamento desigual nas medidas de sua desigualdade. 

Assim, criar uma Lei que garante punição mais severa aos atos 
extremos de violência contra a mulher se justifica, constitucionalmente, pela 
necessidade de erradicar a disparidade histórica, entre homens e mulheres, 
existente na sociedade.
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CONSTITUIÇÃO E PROCESSO CONSTITUCIONAL NA 
CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

CONTITUTION AND CONSTITUTIONAL PROCESS IN                   
THE REALIZATION OF FUNDAMENTAL RIGHTS

Adriana Brito Pelicer1

Ana Brígida Xander Wessel2

Charles Martins3

RESUMO: Neste trabalho busca-se tecer uma breve análise sobre a 
centralização da Constituição, os direitos e garantias constitucionais, 
processo constitucional – o entrelaçamento do direito processual civil com 
o direito constitucional no novo Código de Processo Civil, a importância 
dos princípios constitucionais processuais no ordenamento jurídico, a 
colisão entre os direitos fundamentais e a resolução pelo judiciário e os 
remédios jurídicos constitucionais como garantia e efetivação dos direitos 
fundamentais.

Palavras-chaves: Direitos e garantias fundamentais, Constituição, processo 
constitucional, efetividade, princípios constitucionais.

ABSTRACT: This paper seeks to produce a brief analysis on the 
centralization of the Constitution, the rights and constitutional guarantees, 
the constitutional procedure - the intertwining of civil procedural law with 
the constitutional right in the new Code of Civil Procedure, the importance of 
procedural constitutional principles in the legal system, the collision between 
fundamental rights and the resolution by the judiciary and constitutional 
remedies, as a guarantee and enforcement of fundamental rights.

Keywords: fundamental rights and guarantees, Constitution, constitutional 
procedure, effectiveness, constitutional principles.
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INTRODUÇÃO

O Direito Constitucional, até a segunda guerra mundial, vivia sob 
a forte influência do Estado Legislativo de Direito, no qual a Constituição 
Federal era uma carta meramente política; o direito emanava do Estado, 
independentemente de seu conteúdo (justo ou não), sendo considerado 
válido e legítimo, desde que respeitado o processo legislativo formal.

O pensamento positivista de então teve grande relevância para 
romper com as imposições seculares, segundo as quais a justiça buscava 
legitimação para seus atos no “poder divino” que afirmavam decidir pelas 
sanções impostas. 

Assim, o positivismo procurou observar tudo com ares de 
cientificidade objetiva, separando o direito da moral, tornando-o uma ciência 
pura. Nesta corrente temos a renomada obra de Hans Kelsen, Teoria Pura do 
Direito.

Porém, fazia-se necessário um “Estado Democrático de Direito” 
que apresentasse um comprometimento com a sociedade, com os direitos 
coletivos, com os direitos individuais, direitos sociais e políticos, enfim, com 
as diversas relações intersubjetivas simples, que estão intimamente ligadas às 
questões morais e éticas da sociedade.

Após a segunda guerra mundial, começou a surgir na Europa o 
“neoconstitucionalismo”4, com pensamentos inovadores reconhecendo a 
supremacia material e axiológica da Constituição, que teve como marco as 
Constituições Italiana de 1947 e Alemã de 19495 e depois foi-se espalhando 
pela Europa, em longo período histórico, consolidando-se no Brasil somente 
em 1988, com nossa atual constituição.

Assim, passa-se do modelo de “Estado Legislativo de Direito” para 
o de “Estado Constitucional de Direito”, de forma que toda lei ou norma 
jurídica, para ter validade, depende não só de sua forma de produção, mas 
também de sua compatibilidade com os princípios e regras constitucionais. 

Há também, uma mudança substancial nos textos constitucionais, 
inovando com a incorporação explícita em seus textos de cunho moral, 

4 De acordo com Luís Roberto Barroso, neoconstitucionalismo é uma expressão do pós-positivismo jurídico.
5 BARROSO, Luís Roberto, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, Ed. Saraiva, 2005, p. 2.
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ético e político (associados à promoção da dignidade da pessoa, dos direitos 
fundamentais e redução das desigualdades sociais).

1. A CENTRALIZAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OS 
DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

Até meados do século XX, a formulação teórica da estruturação do 
ordenamento jurídico, ou forma esquemática da supremacia da Constituição 
era visualizada como uma pirâmide, (esquema Kelsiano), em que a 
Constituição Federal ocupava a posição superior, devido à sua supremacia. 

Todos os atos normativos teriam que ser compatíveis com os seus 
patamares superiores, e em última instância, se adequariam à Constituição, 
que estaria no vértice do ordenamento jurídico.

O esquema da posição suprema da Constituição Federal no vértice 
da pirâmide, acima dos demais ordenamentos jurídicos sempre teve boa 
aceitação pelos juristas e doutrinadores de outrora, por entenderem ser o 
modelo mais coerente.

Ocorre que a tese de separação absoluta do direito e moral, presente 
nas construções teóricas de Hans Kelsen foram sofrendo críticas no decorrer 
dos anos. 

Essa teoria positivista, segundo alguns juristas, estaria sendo superada 
pela da posição central, pois a teoria piramidal, sustentada por pilares 
exclusivamente formais desconsideraria a carga axiológica extraída da moral. 

Na atualidade, o posicionamento de supremacia da Constituição 
Federal aumenta cada vez mais, na busca de maior efetividade das normas 
constitucionais. 

A Constituição Federal, na concepção neoconstitucionalista, é 
colocada na posição central do ordenamento jurídico, como o sol dentro do 
sistema solar, irradiando a soberania de suas normas para todo o ordenamento 
jurídico pátrio. 

Essa nova estrutura faz com que sua hegemonia decorra não apenas 
daquele caráter lógico de precedência formal, mas também de um sentido 
axiológico dos valores nela expressos.
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Apesar da aparente divergência, as duas correntes (positivista 
e neoconstitucionalista) enfatizam a precedência formal e material da 
constituição, seja com fundamento lógico ou axiológico da supremacia da 
Carta Magna.

Verifica-se, assim, forte tendência do direito constitucional e de todo 
o ordenamento jurídico na busca da aproximação do direito com a moral 
e a ética, que haviam sido dissociados, evoluindo para o reconhecimento 
destes valores na formação de normas mais justas para o indivíduo e toda a 
sociedade, em respeito aos princípios basilares constitucionais. 

1.1. DIREITOS FUNDAMENTAIS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

O autor do artigo “Processo Constitucional”, José Alfredo de Oliveira 
Baracho6, cita no introito do seu texto que:

Eduardo J. Couture, ao tratar da tutela constitucional do processo, afirma ser o 
mesmo instrumento de proteção do direito. A tutela efetiva-se pelo reconhecimento 
do princípio da supremacia da Constituição sobre as normas processuais. Ela efetua-
se pelo império das previsões constitucionais, que têm como suporte às garantias.

Nesse diapasão, faz-se necessária a compreensão da diferenciação 
entre direitos e garantias individuais.

Muitos doutrinadores distinguem os direitos das garantias 
fundamentais e de acordo com Alexandre de Moraes7:

(...) a distinção entre direitos e garantias fundamentais, no direito brasileiro, remonta 
a Rui Barbosa, ao separar as disposições meramente declaratórias, que são as que 
imprimem existência legal aos direitos reconhecidos, e as disposições assecuratórias, 
que são as que, em defesa dos direitos limitam o poder.

Para José Miranda8:

(...) os direitos representam por si só certos bens, as garantias destinam-se a assegurar 
a fruição desses bens; os direitos são principais, as garantias são acessórias; os direitos 
permitem a realização das pessoas e inserem-se direta e imediatamente, por isso as 
respectivas esferas jurídicas; as garantias só nelas se projetam pelo nexo que possuem 
com os direitos (...) os direitos declaram-se, as garantias estabelecem-se.

6 BARACHO, José Alfredo de Oliveira, artigo intitulado Processo Constitucional, serviu de inspiração e apoio ao presente trabalho.
7 MORAES, Alexandre de, Direito Constitucional, 11a. Ed., Atlas: São Paulo, p. 61.
8 PAULO, Vicente, Aulas de Direito Constitucional, 8a. Ed, p. 103.
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Direitos fundamentais podem ser considerados como um conjunto 
de valores objetivos básicos e fins diretivos da ação dos Poderes Públicos e 
não apenas garantias negativas dos interesses individuais.

Alguns juristas discutem a diferença entre direitos humanos e 
direitos fundamentais, afirmando que direitos fundamentais seriam aqueles 
direitos previstos na Constituição e direitos humanos estariam previstos nos 
documentos de direito internacional. 

Os direitos fundamentais são absolutamente necessários ao indivíduo 
e a toda a sociedade, a fim de assegurar uma vida digna, livre e igualitária, 
portanto, a proteção e a garantia dos direitos fundamentais é imprescindível, 
e sem elas tais direitos seriam inexequíveis na prática.

Assim, necessitam de instrumentos que assegurem o exercício destes 
direitos para que se tornem efetivos e exequíveis. É aí que surgem as garantias 
fundamentais. 

As garantias correspondem a um manto de proteção dos direitos 
fundamentais, ou seja, servem para garantir a tutela jurisdicional a esses 
direitos; são os remédios assecuratórios das liberdades. Temos o exemplo do 
direito fundamental à vida que está intimamente relacionado à garantia de 
vedação à pena de morte; ao direito de locomoção, que se relaciona à garantia 
do habeas corpus, e assim por diante.

As garantias constitucionais, como mencionado no artigo comentado, 
alcançam todos os participantes do processo. Direitos e garantias se 
complementam.

Os direitos e garantias fundamentais são de cinco espécies: direitos e 
garantias individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, 
direitos políticos e direitos relacionados à existência, organização e 
participação em partidos políticos, e encontram-se elencados na Constituição 
Federal, em seu Título II, subdivididos em cinco capítulos.

Com o reconhecimento dos direitos fundamentais nas primeiras 
Constituições, estes passaram por diversas mudanças e atualmente fala-se 
muito em direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira gerações 
(dimensões), encontrando citações até da quarta e quinta gerações, que 
foram surgindo no decorrer das mudanças histórico-sociais e políticas.
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Tomando por base a classificação de Alexandre de Moraes9, as 
primeiras dimensões seriam os direitos e garantias individuais e políticos 
clássicos (liberdades políticas), as segundas dimensões são os direitos sociais, 
econômicos e culturais e os direitos de terceira dimensão são os direitos de 
solidariedade e fraternidade, ligados ao meio ambiente, qualidade de vida, 
progresso, paz, autodeterminação dos povos e outros direitos difusos.

Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “a primeira geração seria 
a dos direitos de liberdade, a segunda, dos direitos de igualdade, a terceira, 
assim, complementaria o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, 
fraternidade.”10

Celso Lafer classifica quatro gerações, dizendo que os direitos de 
terceira e quarta gerações transcendem a esfera dos indivíduos considerados 
em sua expressão singular e recaindo, exclusivamente, nos grupos primários 
e nas grandes formações sociais.11

Paulo Bonavides sugere o aparecimento de uma quinta dimensão 
de direitos fundamentais, que seria o reconhecimento da relação fraterna 
e tranquila entre os cidadãos como condição indispensável à evolução das 
nações12. 

A Constituição Federal, em seu artigo 5 o, parágrafo 1o, prevê que 
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata, porém, a eficácia e aplicabilidade destas normas é relativa, pois 
dependem de seu enunciado e do objeto e em muitas situações, precisarão de 
uma lei regulamentando a matéria para terem eficácia.

2. O PROCESSO CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS – A PROBLEMÁTICA DA 
COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Em nosso ordenamento jurídico, há um entrelaçamento do direito 
processual civil com o direito constitucional, uma relação simbiótica entre 
ambos, vez que um necessita do outro para a efetivação do direito, na prática 
das relações conflituosas e esta relação entre a Constituição e o processo pode 

9 MORAES, Alexandre de, Direito Constitucional, 11a. Ed., Atlas, pp. 59 e 60. 
10 FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Direitos humanos fundamentais, São Paulo, Saraiva, 1997, p. 57.  
11 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos, São Paulo, Companhia das Letras, 1988. Apud discurso de posse do Ministro 
Celso de Melo como Presidente do Supremo Tribunal Federal.
12 BONAVIDES, Paulo, apud, CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed., Juspodivam: Salvador, 2015, p. 
495.
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se dar de maneira direta ou indireta. 

As relações diretas são aquelas onde a Constituição estabelece os 
direitos e garantias processuais fundamentais, prevê estruturação dos órgãos 
judiciais e instrumentaliza o controle de constitucionalidade. 

Já na relação indireta, a Constituição necessita de uma norma 
infraconstitucional que especifique as regras processuais, a fim de que o juiz 
aplique os dispositivos constitucionais no caso concreto. Quando as normas 
de caráter instrumental ou assecuratório estão previstas no corpo da Carta 
Magna, têm natureza processual constitucional (Habeas Corpus, Habeas 
Data, Mandado de Injunção e o Mandado de Segurança).

O Direito Processual Constitucional, segundo Baracho, é o “ramo 
mais novo da ciência do processo” e Domingos Garcia Belaunde13, citado por 
aquele, afirma que:

(...) em um sentido amplo, todos os Processos são constitucionais, desde que têm base 
na Constituição, e os mesmos se desenvolvem de conformidade com os princípios 
assentados na Constituição. Os processos constitucionais, em sentido estrito, são 
os que, expressamente designados na Constituição, defendem diretamente certos 
valores e princípios constitucionais.

Alguns doutrinadores fazem diferenciações entre o Direito 
Constitucional Processual e o Direito Processual Constitucional, embora 
não seja uma corrente unânime entre juristas e doutrinadores, portanto 
mencionaremos as diferenças, sem nos atermos a tal debate.

O Direito Constitucional Processual seria o elenco de princípios e 
garantias processuais constitucionalmente previstos. O Direito Processual 
Constitucional seria o processo constitucional em sentido estrito, ou seja, 
ações relativas ao controle de constitucionalidade, concentrado ou difuso, 
bem como, às ações relativas aos remédios constitucionais.

Assim, conclui-se que tanto o Direito Processual Constitucional, 
como o Direito Constitucional Processual seriam um conjunto de normas 
de caráter instrumental ou processual que estariam previstas na própria 
Constituição Federal, de forma que não representam um ramo do direito 
autônomo, posto que não há a desvinculação da Constituição; seu conjunto 
de normas está previsto em seu texto.

13 BELAUNDE, Domingos Garcia apud BARACHO, José Alfredo de Oliveira, artigo intitulado Processo Constitucional.
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Muitos doutrinadores processualistas14 reconhecem e sedimentam 
teorias de que o Direito Constitucional é o tronco da árvore, e o Direito 
Processual é um de seus ramos. Ou seja, não é possível conceber uma única 
regra processual que não tenha sido inspirada na atmosfera constitucional.

O novo Código de Processo Civil foi elaborado sob a luz dos princípios 
insculpidos na Constituição, reafirmando os princípios ligados ao processo. 
Assim, percebe-se a preocupação do legislador em sincronizar as regras legais 
com os princípios constitucionais, revelando a feição neoconstitucional do 
trabalho. 

De acordo com Rogério Montai de Lima15, o Código foi construído 
sobre matriz constitucional e já em seu art. 1o afirma que o processo civil 
será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas 
fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do 
Brasil.

Fica patente a intenção do legislador na adoção da teoria do direito 
processual constitucional, de forma que se denota um entrelaçamento 
expresso do direito constitucional e processo civil.

Nos artigos 3o e 4o do CPC verifica-se tratar dos princípios 
constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e da razoável duração do 
processo16.

No artigo 7o poderão ser observados os princípios de isonomia e 
igualdade17. Já o princípio de respeito ao contraditório e ampla defesa das partes 
está previsto nos artigos 9o e 10o18. 

14 PINHA, Humberto Dalla Bernardina de, em seu artigo jurídico publicano na Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP. 
Vol VI Periódico da Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ, destaca os seguintes doutrinadores: TROCKER, 
Nicolò, Processo Civile e Constituzione, Giuffrè, Milano, 1973; TARUFFO, Michele. COMOGLIO, Luigi Paolo. FERRI Conrado. 
Lezioni sul Processo Civile, 2a. ed., il Mulino, Bologna, 1998. 
15 Nota do organizador LIMA, Rogério Montai, magistrado, professor, organizador de edição de bolso do Código de Processo Civil, 
2016. 
16 CPC. Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. CPC. Art. 4o As partes têm o direito de obter 
em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

17 CPC. Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios 
de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.
18 CPC. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. CPC. Art. 10. O juiz não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
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Há ainda outro princípio bem atual e importante confirmado no 
texto deste novo Código: o princípio da cooperação ou colaboração, expresso 
no artigo 6o, in verbis:

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, 
em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Este princípio seria uma evolução do princípio do contraditório, uma 
vez que a sua intenção é a de buscar uma solução mais justa e célere para as 
partes, que participarão desta solução, com o juiz. 

O princípio da cooperação vem do direito europeu, para o qual o 
processo seria um produto da atividade cooperativa, exigindo-se um juiz 
ativo no centro das controvérsias e a participação ativa das partes para o 
melhor desfecho da lide, com total respeito às garantias constitucionais. 

De acordo com Ada Pellegrini Grinover19 “o direito processual 
constitucional abrange, de um lado, a tutela constitucional dos princípios 
fundamentais da organização judiciária e do processo; e de outro lado, a 
jurisdição constitucional.”

Extrai-se das ponderações que os princípios constitucionais compõem 
tema de grande relevância em nosso sistema jurídico, portanto, fundamental 
discorrer mais detalhadamente sobre tão importante assunto.

Estudando os princípios constitucionais, verifica-se que, atualmente, 
a maioria dos juristas reconhece que os princípios são vigas mestras que 
alicerçam o sistema jurídico brasileiro; são o centro do Direito Constitucional 
em sua fase pós-positivista e nesse sentido nos ensina Celso Antônio 
Bandeira de Melo20 que princípio é, por definição, mandamento nuclear de 
um sistema, verdadeiro alicerce dele, dispositivo fundamental que se irradia 
sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério 
para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica 
e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá 
sentido harmônico.

Os princípios são caracterizados como normas jurídicas, porém, 
diferenciam-se das regras, por serem mais abstratos, genéricos, mais 
abrangentes e podem ser aplicados a diversas situações. Já as regras são 

19 GRINOVER, Ada Pellegrini. Os princípios constitucionais e o Código de Processo Civil. José Bushatsky: São Paulo, 1975, p 8.
20 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 12a. Ed., Malheiros: SP, 2000, pp 747 e 748.
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concretas, e incidem sobre as situações fáticas.

A violação de um princípio é muito mais grave do que a violação 
de uma regra, pois há ofensa de todo um sistema de comando e não apenas 
um único comando legal e nesse sentido, nos ensina também Celso Antônio 
Bandeira de Mello21 quando menciona que “Violar um princípio é muito 
mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio 
implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a 
todo o sistema de comandos.”

No artigo de José Alfredo de Oliveira Baracho22 são citados vários 
princípios constitucionais, entre eles os princípios do devido processo legal, 
da defesa em juízo e do acesso à justiça, lembrando que estes foram elevados à 
categoria de disposições internacionais (Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, formulada pela Assembleia das Nações Unidas, de 10 de dezembro 
de 1948).

Os principais princípios processuais constitucionais, conforme 
admitidos pela doutrina majoritária, genericamente são os presentes no artigo 
5o da Constituição, dentro do Título Dos Direitos e Garantias Fundamentais, 
abaixo transcritos:

•	 Princípio do devido processo legal;
•	 Princípio da isonomia;
•	 Princípio do contraditório e da ampla defesa;
•	 Princípio do juiz natural;
•	 Princípio da inafastabilidade da jurisdição;
•	 Princípio da publicidade dos atos processuais;
•	 Princípio da motivação das decisões;
•	 Princípio do duplo grau de jurisdição;
•	 Princípio da proibição da prova ilícita;
•	 Princípio da imparcialidade do juiz;
•	 Princípio do estado de inocência;
•	 Princípio da assistência judiciária gratuita;
•	 Princípio da obrigatoriedade e da oficialidade.

Tendo em vista o grande elenco de princípios processuais 
constitucionais, discorrer-se-á apenas sobre o Princípio do devido processo 
legal (due process of law) e o Princípio da proporcionalidade, enquanto 

21 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 12a. Ed., Malheiros: SP, 2000, p 748.
22 BARACHO, José Alfredo de Oliveira, artigo intitulado Processo Constitucional.
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garantias processuais voltadas a concretização de Direitos Fundamentais.

2.1 DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (DUE PROCESS OF 
LAW)

Este princípio é muito abrangente, pois segundo alguns doutrinadores 
e juristas, englobaria os demais princípios processuais constitucionais, sendo 
considerado um “superprincípio”, garantindo efetivamente o devido processo 
legal para a concretização dos direitos almejados e reprimindo os abusos do 
Estado, que ainda se fazem presentes.

A Constituição Federal assegura ao cidadão o direito ao processo 
como uma das garantias individuais, conforme disposto no artigo 5o, incisos 
XXXV, LIV e LV.

O artigo 5º, LIV, da Constituição Federal diz: “Ninguém será privado 
da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.”

Este superprincípio, de acordo com Humberto Theodoro Júnior, 
compreende algumas categorias fundamentais como garantia do juiz natural 
(CF, art. 5o, inc. XXXVII) e do juiz competente (CF, art. 5o, inc. LIII), a garantia 
de acesso à justiça (CF, art. 5o, inc. XXXV), de ampla defesa e contraditório 
(CF, art. 5o., inc. LV) e ainda a de fundamentação de todas as decisões judiciais 
(art. 93, inc. IX).

Fica patente que este princípio é a base dos demais, sendo o maior 
e mais importante princípio, do qual decorrem os demais princípios 
constitucionais, dando sustentáculo a todos e garantindo uma decisão justa e 
materialização do direito almejado.

Assim, conclui-se que a previsão de tantos princípios na Constituição 
seriam despiciendos, posto que no princípio do devido processo legal 
repousam os demais princípios constitucionais.

2.2 DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - COLISÃO DE 
DIREITOS FUNDAMENTAIS

Este princípio está cada vez mais em destaque e ganhando relevo, 
inclusive no Supremo Tribunal Federal.
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Trata-se de instrumento de salvaguarda dos direitos fundamentais 
contra a ação limitativa que o Estado impõe a esses direitos.

De acordo com Germana de Oliveira Moraes23, sua aplicação tem a 
função de ampliar o controle jurisdicional sobre a atividade não vinculativa 
do Estado, ou seja, sobre os atos administrativos que envolvam o exercício de 
juízos discricionários ou a valoração de conceitos jurídicos verdadeiramente 
indeterminados, possibilitando a contenção do exercício abusivo das 
prerrogativas públicas.

Outra importante função deste princípio é o da sua utilização para a 
solução nos casos em que ocorram conflitos de direitos fundamentais, através 
do método da ponderação.

Nesse sentido já se manifestou Paulo Bonavides24:

Uma das aplicações mais proveitosas contidas potencialmente no princípio da 
proporcionalidade é aquela que o faz instrumento de interpretação toda vez que 
ocorre antagonismo entre direitos fundamentais e se busca daí solução conciliatória, 
para a qual o princípio é indubitavelmente apropriado. As cortes constitucionais 
europeias, nomeadamente o Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, já fizeram 
uso frequente do princípio para diminuir ou eliminar a colisão de tais direitos.

Tendo em vista a diversidade de direitos fundamentais protegidos 
pela Constituição, ocorrem no cotidiano situações em que tais direitos 
podem colidir-se e, então, o Judiciário precisa decidir entre a prevalência 
de determinado direito fundamental sobre outro, como por exemplo, o 
choque entre o direito de transmissão de informação de determinada 
empresa jornalística e o direito à privacidade e a intimidade de certo político 
renomado.

Nesses casos, é necessário que o Judiciário conheça as técnicas 
utilizadas para solucionar conflitos deste porte, ou seja, compreenda a 
diferenciação de normas e princípios a fim de resolver os choques entre as 
regras e as colisões de princípios ou direitos fundamentais25. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem julgado por intermédio desse 
método de ponderação. Temos como exemplos casos famosos presentes na 

23 MORAES, Germana de Oliveira, Controle Jurisdicional da Administração Pública, 1a Ed., Dialética, 1999, pp. 75-83.
24 BONAVIDES, Paulo, Curso de Direito Constitucional, 9a Edição, Malheiros, 2000, p. 386
25 O trabalho científico disponível em meio digital denominado “Colisão de direitos fundamentais: visão do Supremo Tribunal 
Federal” – Âmbito Jurídico discorre brilhantemente sobre tal assunto de forma pormenorizada e explicativa. 
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jurisprudência do referido Tribunal, nos quais a técnica utilizada foi a da 
ponderação entre princípios.

Num processo de investigação de paternidade foi exigido exame 
de sangue forçado do suposto pai, visando à comprovação da paternidade 
através do DNA, junto à Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de 
Porto Alegre, tendo o Juízo determinado a realização do exame de DNA, para 
resolução da controvérsia. 

Ocorre que o suposto pai negou-se a submeter-se à coleta do sangue, 
sendo determinada a execução forçada da ordem judicial, decisão mantida 
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, aquele se viu 
na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, 
impetrando Habeas Corpus ao Supremo Tribunal Federal26, tendo a ordem 
sido concedida.

A corrente não prevalente sustentou que o direito ao conhecimento 
da real paternidade da criança deveria sobrepor-se ao da integridade física 
do pai e a corrente vitoriosa, liderada pelo voto do Ministro Marco Aurélio 
entendeu, porém, que o direito à intangibilidade do corpo humano não 
deveria ceder, na espécie, para possibilitar a feitura de prova em juízo.

Na hipótese, o que se ponderou não foi o direito da criança em 
conhecer a identidade paterna versus a intangibilidade do corpo humano, e 
sim a necessidade de forçar um ser humano a dispor da integridade do seu 
corpo para que se pudesse fazer prova em um processo judicial27.

Assim, havendo uma contraposição de princípios, ou colisão de 
direitos fundamentais, é preciso ao Judiciário recorrer à técnica ou ao 
método da ponderação, que se operacionaliza através do princípio da 
proporcionalidade. 

3. INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
– AÇÃO E LEGITIMAÇÃO

A Constituição se perfaz se suas raízes decorrerem de um sentimento 
nacional aglutinador que exprima fielmente os fatores do poder que subjaz no 
seio social. Contudo, ela não passará de mera folha de papel escrita se houver 

26 Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus n. 71.373/RS. Brasília, DF, 22 de novembro de 1996. Lex: Diário da Justiça da União, 
DJU. 
27 Caso previsto no trabalho científico citado na nota de rodapé 19.
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a possibilidade de se deturparem os seus princípios, conceitos e normas, seja 
em decorrência de subterfúgios ou de força bruta.

Para assegurar sua efetividade, a ordenação do Processo Constitucional 
se apresenta como fundamental para a proteção dos direitos fundamentais. 

As disposições da Constituição no Estado democrático de direito 
passam a ter valor de norma jurídica, e, nessa condição, não somente 
disciplinam o modo de produção das leis e atos normativos, mas também 
fixam certos limites para o seu conteúdo, além de impor deveres de atuação 
do Estado28. 

Não há intocáveis. Todos, de forma geral, sejam cidadãos ou poderes 
públicos, se submetem à ordem constitucional, assim como às normas 
infraconstitucionais legítimas decorrentes das diretrizes estabelecidas na 
Lei Maior. Daí a importância do respaldo às garantias fundamentais que 
perpassam pelo processo constitucional.

Todas as pessoas, a despeito de sua origem e de suas características 
individuais, têm o direito de usufruir da proteção jurídica que os princípios 
constitucionais lhes conferem e por outro lado cabe ao Estado garantir-lhes a 
concretização e efetividade dos seus direitos fundamentais.

No vértice do sistema constitucional assenta a cláusula da dignidade 
da pessoa humana, que, na dicção da doutrina subjacente, constitui alicerce 
de todos os direitos mais básicos, que detêm dimensão subjetiva e objetiva 
e empoderam os indivíduos em determinados direitos ao tempo em que 
infligem prestações positivas para o Estado29. 

Para que as nações assegurem aos seus nacionais e às pessoas que 
se encontram sob aquele território soberano o respeito aos seus direitos 
fundamentais é preciso que tais direitos, além de declarados, sejam dotados 
de instrumentos de controle que assegurem a sua efetivação.

A defesa dos postulados constitucionais revela-se um dos primeiros 
elos de resguardo dos direitos fundamentais que são representados pelo 
controle normativo de constitucionalidade e legalidade.

28 BARROSO, Luiz Roberto. Constituição, Democracia e Supremacia Judicial: Direito e Política no Brasil Contemporâneo. Revista do 
Ministério Público. Rio de Janeiro: MPRJ, n. 49, jul/set 2013, p. 190.
29 BARROSO, Luiz Roberto. “Aqui, Lá e em Todo Lugar”: A Dignidade Humana no Direito Contemporâneo e no Discurso 
Transnacional. Revista do Ministério Público. Rio de Janeiro: MPRJ, n. 50, out/dez 2013, p. 102.
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Canotilho ressalta que do princípio do Estado de Direito emerge a 
exigência de um procedimento justo e adequado de acesso e de realização 
do direito30 e como este se perfaz pela ação jurídica do procedimento e 
processo, a constituição proclama princípios e normas de garantias gerais 
de procedimento e de processo, que podem ser agrupados em garantias de 
processo judicial, de processo penal e de procedimento administrativo.

O direito processual constitucional, que se revela em dois sentidos, um 
de caráter amplo e outro estrito (processo constitucional), é multifuncional, 
pois se presta, além de realizar o direito constitucional material - portanto a 
ordem constitucional objetiva (processo de fiscalização da constitucionalidade 
e legalidade reforçada) -, a assegurar os direitos subjetivos das pessoas e a 
demarcação de competências consagradas31.

Dentre as funções do direito processual constitucional, é induvidoso 
que o seu núcleo forte está atrelado ao encargo jurisdicional do Tribunal 
Constitucional32, nesse caso fala-se em direito processual constitucional no 
seu aspecto estrito.

A despeito da divergência doutrinária quanto à natureza da função 
do Tribunal Constitucional, o que nesse restrito apanhado não cabe discutir, 
o certo é que a função primordial que o caracteriza é a jurisdicionalidade 
jungida a uma medida material de controle33.

Atuando no núcleo forte de sua incumbência Constitucional, na 
condição de guardião da Constituição, o Tribunal Constitucional desenvolve 
seu mister julgando ações que têm por objeto uma pretensão dirigida à 
declaração de inconstitucionalidade, que pode ser por ação ou omissão, 
ou visando à declaração de constitucionalidade de normas jurídicas. Esses 
são mecanismos de controle abstrato prévio de preservação e proteção da 
Constituição que também fazem parte do catálogo dos direitos fundamentais 
da pessoa humana.

A correlação da ação direta de inconstitucionalidade com os direitos 
fundamentais pode ser visualizada na emblemática ADI 3510, com a qual 
se impugnou em bloco o Art. 5º da Lei de Biossegurança (Lei 1.105/2005), 
que trata do uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas para 

30 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7ª ed., Coimbra: Almedina, 2003, p. 275. 
31 Idem p. 969.
32 Idem p. 970.
33 Idem p. 680
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fins terapêuticos, na qual se discutiu a proteção constitucional do direito à 
vida e os direitos infraconstitucionais do embrião pré-implanto e os direitos 
fundamentais consubstanciados numa vida digna, no direito à saúde e na 
autodeterminação quanto ao planejamento familiar34.

Além das Ações Direta de Inconstitucionalidade (ADI), Declaratória 
de Constitucionalidade (ADC) e Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 
(ADO), há ainda, no direito brasileiro, a Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF), que como as outras faz parte também do 
controle concentrado (abstrato) de constitucionalidade e visa à salvaguarda da 
supremacia da Constituição. Essa ação judicial pode ter natureza preventiva 
ou repressiva, na medida em que visa a evitar ou reparar lesão a preceito 
fundamental da Constituição Federal em razão de ato do Poder Público ou 
de controvérsia constitucional relativa à lei ou ato normativo federal, estadual 
ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição35.

Embora a arguição de descumprimento de preceito fundamental 
seja uma criação nacional, desprovida de simetria no âmbito do direito 
comparado, tem certa afinidade com o Verfassungsbeschwerde do direito 
alemão, com o qual o Tribunal Constitucional é conclamado a resolver 
recursos constitucionais de qualquer cidadão na defesa de seus direitos 
fundamentais lesados por ato do poder público36. A inspiração para o citado 
instituto pode também ter advindo do writ of certiori do direito norte-
americano, do qual quaisquer das partes de um processo em curso perante 
outras instâncias judiciais podem se valer para pleitear à Supreme Court que 
resolva certa questão já decidida, ou pendente de decisão, em virtude de 
situação de grau de discricionariedade do Tribunal em aceitar ou não aceitar 
sua petição. Outros institutos alienígenas, que não guardam paralelismo com 
a arguição de preceito fundamental, mas que conservam certas características 
de similitude, também podem ter influído na sua criação37.

34 STF. ADI 3510. Trecho da ementa: Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei de Biossegurança. Impugnação em 
bloco do art. 5º da lei nº 11.105, de 24 de março de 2005 (Lei de Biossegurança). Pesquisas com células-tronco embrionárias. 
Inexistência de violação do direito à vida. Constitucionalidade do uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas 
para fins terapêuticos. Descaracterização do aborto. Normas constitucionais conformadoras do direito fundamental a uma vida 
digna, que passa pelo direito à saúde e ao planejamento familiar. Descabimento de utilização da técnica de interpretação conforme 
para aditar à Lei de Biossegurança. Controles desnecessários que implicam restrições às pesquisas e terapias por ela visadas. 
Improcedência total da ação.
35 Lei 9.882/1999. Art. 1o. A argüição prevista no § 1o do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal 
Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público. Parágrafo único. 
Caberá também argüição de descumprimento de preceito fundamental: I - quando for relevante o fundamento da controvérsia 
constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição.
36 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed., Juspodivam: Salvador, 2015, p. 357.
37 O autor baiano, Dirley da Cunha Júnior, registra, na sua obra já citada, ter também servido de inspiração à ADPF outros institutos 
do direito alienígena: “a Popularklage do direito bávaro, que corresponde a uma ação popular que se destina à impugnação de lei ou 
regulamentos lesivos aos direitos fundamentais (Constituição da Bavária, art, 98, nº 4)” e também “o Bescwerde do direito austríaco, 
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A despeito da ação de arguição de descumprimento de preceito 
fundamental ser de caráter subsidiária, por ter cabimento apenas se não 
houver outro meio eficaz de evitar ou sanar a lesividade (Lei 9.882/1999, art. 
4º, § 1º38), ela tem seu espectro de descumprimento mais alargado pois abrange 
igualmente ofensa indireta ao texto constitucional. Assim, enquanto na ação 
direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade 
o descumprimento para fins de controle circunscreve-se à lei e a atos 
normativos violadores da Constituição, na ação de descumprimento pode 
advir de ato ou omissão do poder público, tanto de elaboração de lei ou de 
ato normativo, inclusive os infralegais, cabendo-lhe, ainda, fiscalizar atos 
ou omissões não normativos do poder público, como atos administrativos, 
decisões judiciais (não imunizadas pela coisa julgada) e atos políticos, além 
de omissões na prática ou realização desses atos, em havendo ofensa aos 
direitos constitucionais fundamentais.

Nesse ponto ressalta-se a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 54, que tinha como objeto análise sobre a interrupção da 
gravidez de feto anencéfalo, cuja discussão e decisão envolveu os direitos 
fundamentais da liberdade sexual e reprodutiva da mulher, da saúde, da 
vida, da dignidade da pessoa humana e autodeterminação39.

Esses instrumentos revelam-se de inestimável importância tanto 
para a proteção da Constituição em si como para garantir e dar efetividade 
aos direitos fundamentais, os quais na contemporânea Constituição Cidadã 
se encontram consagrados no início de suas disposições e contam com a 
afirmação de aplicabilidade imediata (CF, art. 5º, §1º); da proteção da cláusula 
pétrea que limita o poder de reforma constitucional (CF, art. 60, §4ª, IV); e de 
limites específicos quanto a eventuais restrições de direitos nos momentos de 
crise constitucional (CF, arts. 136, §1º, I, e 139, I a VII)40.

instituído como recurso constitucional, por meio do qual o particular pode impugnar diretamente junto ao Tribunal Constitucional 
uma lei violadora do direito fundamental, desde que esgotada previamente a via administrativa”. Ainda o “recurso de amparo do 
direito espanhol, por meio do qual qualquer cidadão pode defender um direito fundamental seu junto ao Tribunal Constitucional, 
em face de violação originada de qualquer ato do poder público, desde que exaurida a via judicial” (p. 357).
38 Lei 9.882/1999. Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de argüição de 
descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta. § 1o Não será admitida 
arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.
39 STF. ADPF nº 54. Ementa: Feto anencéfalo. Interrupção da gravidez. Mulher. Liberdade sexual e reprodutiva. Saúde. Dignidade. 
Autodeterminação. Direitos Fundamentais. Crime. Inexistência. Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção da 
gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal.
40 LOBATO, Anderson Cavalcante. O Reconhecimento e as Garantias Constitucionais dos Direitos Fundamentais. Instrumentos e 
garantias de proteção/Flávia Piovesan, Maria Garcia, organizadoras – RT: São Paulo, 2011 (Coleção doutrinas essenciais: direitos 
humanos). Vol. V, p. 82.
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As normas constitucionais relativas aos direitos sociais, econômicos 
e culturais, direitos fundamentais de terceira geração, que não se encontram 
providas de autoaplicabilidade, têm a sua efetividade assegurada por outros 
instrumentos, como mandado de injunção e ação de inconstitucionalidade 
por omissão. 

Nesse sentido, o professor doutor da Unisinos Anderson Cavalcante 
Lobato41, enfatiza:

É verdade que a grande maioria das normas constitucionais inseridas nos títulos 
VII e VIII da Constituição, e que procuram dar um maior desenvolvimento aos 
direitos sociais, econômicos e culturais, se apresentam enquanto normas não auto-
aplicáveis, necessitando, pois, de regulamentação infraconstitucional para serem 
efetivadas. No entanto, é preciso deixar claro que, enquanto normas jurídicas de 
valor constitucional, produzem efeitos jurídicos imediatos, tais como a revogação 
e a caracterização de inconstitucionalidade de toda legislação infraconstitucional 
incompatível com os novos direitos, ou ainda abrindo a possibilidade do exercício 
de novas garantias jurisdicionais expressas pelo mandado de injunção e pela ação de 
inconstitucionalidade por omissão.

Dentre as garantias especiais consignadas na Lei Maior de proteção 
contra lesão ou ameaça de lesão aos direitos fundamentais, destacam-se o 
habeas corpus, o mandado de segurança individual e coletivo, o mandado de 
injunção e o habeas data, que se consagram como instrumentos destinados à 
defesa da liberdade de ir e vir (HC), das liberdades públicas em geral em face do 
poder público (MS); dos direitos de caráter positivo em face de eventual lesão 
decorrente de omissão legislativa (MI) e dos direitos de autodeterminação 
sobre os dados (HD).

Para a proteção dos direitos de terceira geração que transcendem 
o indivíduo, por tratar-se de interesses difusos, como à proteção do meio 
ambiente, do patrimônio histórico e cultural ou dos consumidores, há a 
ação Civil Pública que, embora tenha legitimação ativa restrita ao Ministério 
Público, entes federativos, as autarquias, empresa pública, fundação, 
sociedade de economia mista ou ainda associação constituída há pelo mesmo 
um ano (Lei 7.347, art. 5º), representa importante instrumento na defesa 
desses interesses. 

A salvaguarda dos direitos difusos também pode ocorrer por meio da 
ação popular, disponível a qualquer cidadão, que tem por finalidade especial 
o controle da atuação governamental, mas que de forma reflexa e limitada 

41 Idem p. 84.
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pode alcançar a proteção dos direitos da coletividade42. 

Esses instrumentos de proteção, que implicam o direito de peticionar 
e ser ouvido, somente realizam e efetivam os direitos fundamentais se 
devidamente fortalecidos com a garantia do devido processo legal, do 
contraditório e ampla defesa, a igualdade e equilíbrio das partes em juízo, 
do juiz natural, da razoável duração do processo, a imparcialidade e a 
independência dos juízes para sentenciar.

Como instrumento básico de efetivação dos direitos fundamentais e 
processuais, José Alfredo de Oliveira Baracho43 aponta alguns pressupostos 
essenciais, esquematizando o processo constitucional:

a) O direito de ação e o direito de defesa judicial são assegurados aos indivíduos, de 
modo completo, por toda uma série de normas constitucionais que configuram o que 
se denomina de due process of law, processo que deve ser justo e leal;
b) Reconhece-se a todos a garantia constitucional do direito de agir em juízo. Todos 
podem recorrer em juízo para proteger ou tutelar os próprios direitos e interesses 
legítimos. 
c) Consagra-se a garantia do direito inviolável à defesa, em qualquer órgão ou grau 
de procedimento. A defesa é um direito inviolável de cada cidadão. 
d) As partes são iguais perante o juiz. 
e) Ninguém pode ser privado do juiz natural designado por lei. Consagra-se a 
naturalidade e não a extraordinariedade do juiz. Não podem ser instituídos juízes 
extraordinários ou juízes especiais, a não ser seções especializadas para certas 
matérias. 
f) Garante-se a legalidade da pena e da medida de segurança. Pesa sobre a sentença 
de provimento sobre a liberdade pessoal o controle da legitimidade, mediante 
recurso. Ninguém pode ser punido senão por força de uma lei que tenha entrado 
em vigor, após o cometimento do delito. Ninguém pode ser submetido a medidas de 
segurança, salvo nos casos previstos em lei. Todas as medidas jurisdicionais devem 
ter motivação;
g) A tutela jurisdicional do direito e do interesse legítimo contra atos da administração 
pública é essencial. Contra os atos da administração pública é sempre admitida 
a tutela jurisdicional dos direitos e dos interesses legítimos, perante os órgãos de 
jurisdição ordinária ou administrativa.

Toda essa temática se desenvolve na jurisdicionalidade e é através da 
viabilização jurisdicional que se analisa a concretização e eficácia do sistema 
dos direitos fundamentais. Também da vinculação das normas fundamentais 

42 LOBATO, Anderson Cavalcante. O Reconhecimento e as Garantias Constitucionais dos Direitos Fundamentais. Instrumentos e 
garantias de proteção/Flávia Piovesan, Maria Garcia, organizadoras – RT: São Paulo, 2011 (Coleção doutrinas essenciais: direitos 
humanos). Vol. V, p. 82.
43 BARACHO, José Alfredo de Oliveira, artigo intitulado Processo Constitucional, disponibilizado no sítio eletrônico http://www.
trt3.jus.br/escola/download/revista/rev_55_56/Jose_Baracho.pdf., acesso 29/08/2016.
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ao Poder Judiciário, que se consubstanciam e delimitam balizas, é que se 
pode falar em Direito Processual Constitucional como ramo mais novo da 
ciência do processo.

As ponderações registradas são indicativos de que o processo 
constitucional passa a ser assimilado como garantidor de direitos 
fundamentais, levando a considerar que os princípios de caráter processual 
devem incorporar-se como normas aos catálogos dos regramentos 
infraconstitucionais para, além de harmonizar e afirmar a Constituição no 
centro do ordenamento jurídico, propiciar em lapso mais exíguo a garantia 
dos direitos fundamentais, privilegiando o direito material em detrimento de 
sua forma.

CONCLUSÃO

Conclui-se que há forte tendência de constitucionalização do 
processo, no sentido de garantir a adequada tutela e efetivação dos direitos 
fundamentais com a instrumentalização processual, devendo ser respeitados 
a supremacia das normas constitucionais e os princípios processuais, 
buscando-se soluções mais justas e eficazes às partes e a toda sociedade.

Isso fica corroborado na nova configuração do processo civil 
contemporâneo, composto por conceitos pautados no direito fundamental 
a uma tutela justa e efetiva, vislumbrando, inclusive, a cooperação entre 
as partes (o que pode levar também à pacificação dos envolvidos) para a 
construção de uma decisão constitucional mais adequada.

Os direitos fundamentais possuem natureza principiológica, 
de conteúdo axiológico, ou seja, trazem conteúdo de valores dentro do 
ordenamento jurídico, de forma que na contemporaneidade, dada a 
importância destes, não são mais vistos meramente como valores a serem 
seguidos. Os princípios passaram a prevalecer como verdadeiras normas 
constitucionais, que obrigatoriamente devem ser observadas, sustentando e 
servindo de fundamento para todo o ordenamento jurídico.

Assim, constata-se que muitas mudanças decorreram da 
reaproximação do direito com a moral, com um olhar mais atento às 
necessidades da pessoa e da coletividade, com novas perspectivas axiológicas, 
que agora, nestes novos tempos de Estado Democrático de Direito, deve-se 
entender não poderem mais ser apartadas do direito, posto que convivem 
simbioticamente. 
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COTAS EDUCACIONAIS COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NAS UNIVERSIDADES 

FEDERAIS

EDUCATIONAL AFFIRMATIVE ACTIONS AS A FORM OF SOCIAL 
INCLUSION OF DISABLED PERSONS IN FEDERAL UNIVERTIES

Mariana da Silva1

RESUMO: O presente artigo objetiva discutir os principais temas 
relacionados à validade das ações afirmativas de cotas direcionadas às 
pessoas com deficiência no ensino superior, instituídas pela recente alteração 
promovida pela Lei n° 13.409/2016 na Lei n° 12.711/2012. Para tanto, 
abordou a questão terminológica e conceitual relativa às ações afirmativas, 
bem como as classificações doutrinárias mais notáveis. Também apresentou 
critérios para a aferição da validade da medida pautados na justiça inerente 
às ações afirmativas, sua compatibilidade com o ordenamento jurídico e as 
condições necessárias para a obtenção de um resultado favorável no combate 
à exclusão dos grupos vulneráveis. Por fim, buscou-se aplicar os critérios 
gerais de análise da validade das ações afirmativas ao caso das cotas para 
pessoas com deficiência na educação superior. 

Palavras-chave: Direito público, difusos e coletivos, pessoas com deficiência, 
cotas, universidades.

1 Advogada, graduada em direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Telefone para contato: (69) 99945-2004. 
E-mail: mmarianadasilva@hotmail.com.
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ABSTRACT: The present paper aims at discussing the main themes related 
to the validity of affirmative actions on quota directed towards persons with 
disability within higher education, instituted by the recent reformulation of 
the Public Law 13.409/2016 on the Public Law 12.711/2012. In this sense, it 
considered terminological and conceptual issues related to affirmative actions 
as well as the thoroughly known doctrinal classifications.It also presented 
criteria for the evaluation of validity of the regulation based in affirmative 
action inherited justice, its compatibility with the judiciary budget and 
the necessary conditions for obtaining auspicious results in combating the 
exclusion of vulnerable groups. Finally, it was attempted to apply the general 
criteria of analysis of affirmative actions validity to the instance of disabled 
persons quota in higher education.

Keywords: Public right, diffuse and collective, disabled persons,affirmative 
action, universities.
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INTRODUÇÃO

Alguns temas já bastante tratados na doutrina especializada merecem 
destaque quando voltados às pessoas com deficiência, é o caso das ações 
afirmativas, especificamente, das cotas educacionais. Afinal, o processo de 
assimilação e incorporação social das políticas de cotas na educação superior 
vem obtendo grandes avanços, sobretudo após o julgamento pelo Supremo 
Tribunal Federal da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental - 
ADPF n° 186/DF (BRASIL, STF, 2009) e, depois, a edição da Lei n° 12.711, de 
29 de agosto de 2012, que estabeleceu a reserva de vagas para os estudantes 
das universidades federais e para as instituições federais de ensino técnico de 
nível médio.

Entretanto, as ações afirmativas destinadas às pessoas com deficiência 
progrediram a passos lentos em comparação a outros grupos usualmente 
contemplados por políticas inclusivas, como é o caso das ações afirmativas 
em favor da mulher, dos homossexuais, dos negros, dos povos indígenas 
ou mesmo das cotas sociais, devido à condição diferenciada desse grupo 
vulnerável. Carrieri e Espíndola (2012, p. 8) são bastante claras a respeito:

No Brasil, concomitantemente à implantação gradual de sistema de cotas raciais e 
de cotas destinadas aos estudantes oriundos de escolas públicas para ingresso nas 
universidades, vêm se aprofundando as discussões sobre as formas de acesso das 
pessoas com deficiência ao ensino superior. Essa é uma questão bastante atual, pois 
até pouco tempo atrás era inconcebível, se pensar que pessoas com algum tipo de 
deficiência poderiam frequentar curso de graduação.

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de 
março de 2007, e internalizados na ordem jurídica nacional, com equivalência 
de emenda constitucional, por meio do Decreto n° 6.949, de 25 de agosto 
de 2009, tem como principal propósito “[...] promover, proteger e assegurar 
o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito 
pela sua dignidade inerente” (BRASIL, 2009).

Em relação ao acesso à educação, em seu artigo 242, referida 
Convenção determina que o direito das pessoas com deficiência à educação 
deve ser assegurado em todos os níveis (inclusive o ensino superior), como 

2 Artigo 24 Educação1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito 
sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em 
todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes objetivos:a) O pleno desenvolvimento do 
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forma de garantir sua participação efetiva na sociedade. Estabelece, ainda, 
que devem ser tomadas as medidas apropriadas para facilitar a plena inclusão 
das pessoas com deficiência no sistema de ensino (entre as quais se podem 
incluir as cotas). Garante, além disso, o acesso ao ensino superior, mediante 
adaptações razoáveis.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 
1988), por seu turno, elenca o direito à educação entre os direitos sociais, 
previstos em seu artigo 6°, indicando que se trata de um direito de todos 
e dever do Estado e da família e que será promovido e incentivado com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 
(artigo 205, BRASIL, 1988).

Ressalte-se que a igualdade, enquanto princípio fundamental, deve ser 
o alicerce de qualquer interpretação jurídica. Nessa mesma linha, o princípio 
da isonomia, que direciona a interpretação das normas que compõem o 
sistema jurídico, desdobra-se na isonomia material e na isonomia formal e 
significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida 
de sua desigualdade.

A isonomia formal, presente no artigo 5º, caput, da Constituição 
Federal (BRASIL, 1988), consiste na chamada igualdade perante a lei, no 
sentido de que a norma e sua aplicação trata a todos igualmente. Já a isonomia 
material, substancial ou real, se traduz na necessidade de interpretação que 
almeje reduzir as desigualdades sociais e regionais (artigo 3º, III), além de 
ser a justiça social um dos objetivos da ordem econômica e da ordem social, 
conforme dispõem os artigos 170 e 193 da Constituição Federal (BRASIL, 
1988). O conceito de igualdade, portanto, ultrapassa a igualdade política ou 
formal, devendo ser resguardados os ideais de justiça social, igualdade social 
e solidariedade. 

potencial humano e do senso de dignidade e auto-estima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas 
liberdades fundamentais e pela diversidade humana;b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da 
criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais;c) A participação efetiva das pessoas 
com deficiência em uma sociedade livre.2.Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que: (...) d) As pessoas com 
deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação; (…)3.
Os Estados Partes assegurarão às pessoas com deficiência a possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais necessárias 
de modo a facilitar às pessoas com deficiência sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. Para 
tanto, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas, (…)5.Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência possam 
ter acesso ao ensino superior em geral, treinamento profissional de acordo com sua vocação, educação para adultos e formação 
continuada, sem discriminação e em igualdade de condições. Para tanto, os Estados Partes assegurarão a provisão de adaptações 
razoáveis para pessoas com deficiência. (grifo nosso). BRASIL. Decreto n.º 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março 
de 2007.Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 16 dez. 2016.
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De fato, o Poder Público deve assegurar um sistema educacional 
inclusivo para as pessoas com deficiência em todos os níveis, até mesmo o 
ensino superior, de forma a viabilizar-lhes o pleno exercício dos seus direitos 
individuais e sociais a garantir-lhes maior proteção jurídica, proporcionando 
a igualdade e a não discriminação. Justificando a necessidade de proteção 
especial das pessoas com deficiência para a conquista de direitos sociais 
específicos, como a educação, Brito Filho (2016, p. 92) afirma que:

Tem sido cada vez mais intensa, no mundo todo, a preocupação com a inclusão das 
pessoas com deficiência, até porque, como se verifica do World Report on Disability, 
de 2011, da Organização Mundial de Saúde e do Banco Mundial, mais de 1 bilhão de 
pessoas vivem com alguma forma de deficiência, o que representa em torno de 15% 
da população do planeta. No Brasil, a situação mais grave, pois, da análise do Censo 
2010 do IBGE, observa-se que, em média, 24% das pessoas recenseadas têm alguma 
deficiência, não obstante esse percentual baixe para pouco mais de 8,2%, caso se 
considere somente as deficiências motoras, visuais e auditivas mais severas, além das 
deficiências mentais/intelectuais, conforme terminologia utilizada na coleta, o que 
de qualquer forma, gera números que chamam atenção, pois são quase 16 milhões 
de pessoas.

O resultado dessa pesquisa demonstra a importância de se conhecer 
a real situação das pessoas com deficiência para que se desenhem políticas 
públicas que atendam às diversas necessidades desse segmento populacional. 
No que se refere à educação, conforme indica o item 99 do Relatório de 
Monitoramento da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência3, divulgado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos 
do Ministério da Justiça e Cidadania, o número e o percentual de alunos com 
deficiência no ensino superior, de acordo com o Censo da Educação Superior 
INEP/MEC/2008, é de 11.412 (0,2%), num universo registrado de 5.808.017 
acadêmicos, revelando a necessidade de inserção de políticas públicas, entre 
as quais as cotas educacionais, para contemplar esse grupo populacional 
excluído.

Nessa perspectiva, Costa (2016) chama atenção para a necessidade 
de inclusão das pessoas com deficiência através da utilização de mecanismos 
compensatórios como as ações afirmativas, a fim de que seja facilitado 
o exercício do direito ao trabalho, à educação, à saúde, entre outros, 
promovendo, assim, a igualdade entre os diversos grupos sociais.

3 BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos. Relatório geral da República Federativa do Brasil sobre o cumprimento das disposições 
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: 2008-2010. Disponível em: <http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-
com-deficiencia/dados-estatisticos-arquivo/relatorio-de-monitoramento-da-convencao-pdf-port>. Acesso em: 30 ago. 2016.
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A vista de tais elementos objetiva-se, por meio do presente artigo, 
analisar a atual política de cotas educacionais como forma de inclusão social 
das pessoas com deficiência na educação superior. De início será apresentada 
uma breve exposição de questões terminológicas e conceituais que envolvem 
as ações afirmativas para, na sequência, se discorrer sobre seus principais 
elementos e algumas classificações doutrinárias relevantes. 

Posteriormente, se discutirá acerca da proposição de critérios para 
a aferição da validade das ações afirmativas, sob a ótica da justiça inerente 
às ações afirmativas, sua compatibilidade com o ordenamento jurídico e as 
condições necessárias para a obtenção de um resultado favorável no combate 
à exclusão dos grupos vulneráveis. Por derradeiro, almeja-se debater sobre 
a questão das cotas educacionais para pessoas com deficiência à luz de sua 
aceitação confirmada pela ADPF n° 186/DF (BRASIL, STF, 2009), e da lei n° 
12.711/2012. 

1. AÇÕES AFIRMATIVAS E A INCLUSÃO DE GRUPOS SOCIAIS 
VULNERÁVEIS

Um desafio inicial para a compreensão da temática deste artigo é 
apresentar uma definição objetiva e atual de ação afirmativa. Para tanto, se 
discutirão brevemente as questões essenciais quanto à terminologia utilizada 
e se apresentarão os principais elementos conceituais que permitam sustentar 
o avanço da discussão sobre a validade das ações afirmativas, em especial das 
cotas educacionais para pessoas com deficiência.

No que toca à divergência terminológica encontrada na doutrina, 
existem, essencialmente, duas denominações principais para os programas 
que criam condições diferenciadas de acesso de bens importantes para os 
indivíduos, quais sejam, ação afirmativa, tradução para o português de 
affirmative action, utilizada nos Estados Unidos, e discriminação positiva, 
empregada na Europa (BRITO FILHO, 2016).

Majoritariamente, aponta-se a nomenclatura discriminação positiva 
como passível de gerar dúvida, pois, de acordo com Brito Filho (2016, 
p. 63) “[...] o vocábulo discriminação tem, regra geral, uma conotação 
negativa, como exteriorização que é do preconceito, o que pode levar a um 
entendimento incorreto”.

Por sua vez, a terminologia ações afirmativas conta com a vantagem 
de ser claramente oponível à ação negativa, isto é, à discriminação, sendo 
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a forma mais usual no Brasil (BRITO FILHO, 2016). Nessa perspectiva, 
Iensue (2009) esclarece que a maioria da doutrina brasileira contrária à 
utilização da expressão discriminação positiva, sustenta que Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 utiliza o termo unicamente em seu 
sentido pejorativo. Assim, em que pese a sinonímia, neste artigo utilizar-se-á 
a expressão ações afirmativas.

Superada a questão terminológica, é imperioso buscar uma definição 
satisfatória de ação afirmativa. Nesse intento, destacando que as ações 
afirmativas seriam um meio necessário para inclusão e a busca efetiva de 
oportunidades, Costa (2016, p. 120) sustenta que elas são “[...] mecanismos 
de atuação que visam à equalização de direitos, que meras regras proibitivas 
de discriminação não conseguiram alcançar. Em um raciocínio linear, não 
basta proibir, é necessário promover a igualdade”.

Conforme enunciado sinteticamente por Cruz (2009, p. 163), 
ações afirmativas são “[...] atos de discriminação lícitos necessários à ação 
comunicativa da sociedade”. Nesse sentido, englobam medidas públicas 
ou privadas, voluntárias ou coercitivas, que visem à integração de grupos 
tradicionalmente discriminados em razão de diversos fatores como origem, 
raça, opção sexual religião, entre outros (CRUZ, 2009).

Na mesma linha, Brito Filho (2016, p. 11) define ação afirmativa 
como:

[...] uma forma ou modelo de combate à discriminação que, por meio de normas que 
estabelecem critérios diferenciados de acesso a determinados bens, opõe-se à exclusão 
causada às pessoas pelo pertencimento a grupos vulneráveis, proporcionando uma 
igualdade real entre elas. 

Chama atenção no conceito apresentado por este autor a sua direta 
correlação com o disposto no texto constitucional brasileiro. Afinal, o 
artigo 3º da Constituição Federal (BRASIL, 1988) enumera como um dos 
fundamentos do Brasil “[...] promover o bem de todos, sem preconceito de 
origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação”, 
valorizando e garantindo os direitos fundamentais das minorias.

De forma mais completa, Madruga (2016, pp. 135-136) conceitua as 
ações afirmativas como:

[...] políticas de caráter temporário ou indeterminado concebidas tanto pelo 
poder público como pela iniciativa privada, de forma compulsória ou voluntária, 
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direcionadas para uma determinada parcela da população, excluída em função de 
origem, raça, cor, gênero, deficiência, etnia, opção sexual ou condição econômico-
social, que se destinam, além do incremento à diversidade e o combate às relações 
sociais de subordinação, a corrigir ou, ao menos, minimizar as distorções ocorridas 
no passado e propiciar a igualdade de tratamento e de oportunidades no presente, 
em especial as relacionadas com as áreas da educação, da saúde e do emprego.

O próprio autor, explicando a definição apresentada, reconhece 
a extensão do conceito, porém evidencia que buscou com ele incluir os 
fundamentos e objetivos das principais ações afirmativas (MADRUGA, 
2016). Destacou, ainda, que o conceito exclui alguns critérios, como o da 
idade, por entender que políticas governamentais destinadas a esse público 
devem ser classificadas como medidas puramente antidiscriminatórias, e não 
ações afirmativas. Percebe-se que o conceito ora delineado supera a mera 
integração da sociedade para assumir a noção de correção das distorções 
históricas, acenando para a inclusão.

Relacionando os principais elementos conceituais, Brito Filho (2016) 
indica que as ações afirmativas compõem um modelo próprio de combate à 
discriminação, cujas ações caracterizam-se pela edição de normas que criem 
condições de acesso a bens valiosos de forma a estabelecer uma oposição 
à exclusão de grupos discriminados, por meio de acesso diferenciado que 
garanta a sua igualdade:

Esta definição é mais singela que a anterior, está relacionada a alguns elementos 
específicos. Primeiro, indica que as ações afirmativas compõem, como visto no 
item anterior, um modelo próprio de combate à discriminação. Segundo, indica que 
estas caracterizam-se pela edição de normas que criam condições diferenciadas de 
acesso a determinados bens que, como está sendo explorado ao longo do texto, são 
bens valiosos, bens que as pessoas devem ter, independente do mais possam querer. 
Terceiro, revela, somando as duas ideias anteriores, que o que as ações afirmativas 
devem fazer é se colocar em oposição - por meio de normas que estabelecem um 
acesso diferenciado - à exclusão a que estão sujeitos os integrantes dos grupos que 
sofrem com os efeitos perversos da discriminação. Por fim, traz o objetivo desse tipo 
de medida, que é o de produzir igualdade real entre as pessoas. (BRITO FILHO, 
2016, p. 64) 

Tendo em mente a noção de que a existência de ações afirmativas 
depende da edição de normas que garantam o acesso diferenciado de 
determinados grupos vulneráveis a bens valiosos, cabe observar que tais 
regramentos podem ser criados de diversas formas. Nessa lógica, Brito Filho 
(2016) menciona três formas básicas de acordo com os responsáveis pela 
criação, quais sejamas originadas de políticas criadas pelo Poder Executivo, 
as decorrentes de ações do Poder Judiciário e as decorrentes de iniciativas de 
natureza privada.
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Por sua vez, Madruga (2016, p. 150) elenca como principais elementos 
integrantes da definição de ações afirmativas a “[...] compulsoriedade, a 
voluntariedade e a temporariedade, ou não, das medidas adotadas por 
órgãos públicos ou privados”, bem como a concessão de benefício, na forma 
de tratamento preferencial, a grupos discriminados em função de critérios 
determinados (raça, sexo, deficiência etc.). Além disso, destaca o caráter 
compensatório/distributivo e a busca do aumento da diversidade social ou 
do combate a relações de subordinação. 

Por derradeiro, o autor pontua que as medidas são direcionadas, 
sobretudo, às áreas da educação, saúde e emprego. Quanto à última 
afirmação, ainda que verdadeiramente se observe o enfoque principal das 
ações afirmativas nos campos mencionados pelo autor, frise-se que tais áreas 
não são as únicas nas quais as ações podem incidir, a exemplo da concessão 
de benefícios tributários, relativamente comuns no cenário nacional. 

Merece destaque também, entre os elementos citados por 
Madruga como integrantes da definição de ações afirmativas, a questão da 
temporariedade, já que “[...] o aspecto transitório da medida dependerá do 
coletivo a ser beneficiado, aliado à permanência da desvantagem verificada” 
(MADRUGA, 2016, p. 150). É o que ressalta o seguinte trecho da obra de 
Brito Filho (2016, p. 68):

Não há dúvidas de que as ações afirmativas, de forma coerente como seu objetivo, 
que é o de promover a igualdade, só se justificam até que esta seja alcançada.Isso 
leva à conclusão de que são medidas temporárias, com uma duração limitada no 
tempo. Certo. Mas essa conclusão não significa que os programas de ação afirmativa 
deverão, sempre, trazer um termo final no ato de sua instituição.

Com efeito, as ações afirmativas são gênero que compreende qualquer 
iniciativa voltada à promoção da integração, do desenvolvimento e do bem 
estar das minorias. Assim sendo, “Constituem ações afirmativas: o sistema de 
cotas, a concessão de benefícios, bônus, deduções e subsídios às empresas, o 
que ocorre na Europa para que suplantem as cotas legais” (COSTA, 2016, p. 
120). 

Entretanto, não obstante as diferentes espécies possíveis de ações 
afirmativas, “A mais comum, e que chega a ser confundida com o modelo de 
ações afirmativas, tão intensa é a sua utilização no Brasil, é a que cria cotas 
específicas para o acesso a determinados bens” (BRITO FILHO, 2016, p. 66). 
Segundo Madruga (2016), no Brasil, as cotas possuem a mesma acepção que 
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nos Estados Unidos, e significam reservas de vagas, enquanto as metas são 
meros objetivos numéricos, sem imposição. Brito Filho (2016, p. 67) explica 
que:

No caso das cotas, então, reserva-se uma parte das vagas disponíveis para 
preenchimento pelos integrantes dos grupos vulneráveis contemplados pelo 
programa, podendo, conforme o caso, essas vagas ser fixas, quando previamente 
indicadas, ou com base em proporção que é estabelecida no próprio programa.

Conforme evidenciado, é possível tanto que as cotas contem com 
um número de vagas fixas quanto que sigam determinada proporção, como 
é mais usual no Brasil. De tal forma, expostos os conceitos e advertências 
básicas para a formação da concepção das ações afirmativas, prossegue-se 
para a análise de seus critérios de validade.

2. CRITÉRIOS PARA A VALIDADE DAS AÇÕES AFIRMATIVAS

Quanto aos parâmetros de validade, adota-se o entendimento de 
Brito Filho (2016), que pondera ser necessário o estabelecimento de alguns 
critérios para a validade dos programas de ação afirmativa a fim de que 
atinjam o resultado desejado, garantindo o seu efetivo funcionamento. Os 
critérios propostos são a justiça inerente aos programas de ação afirmativa 
e as condições de adoção que permitam um resultado favorável da medida.

Nessa direção, mostra-se pertinente a reflexão proposta por Cruz 
(2009), que, citando a advertência feita por Marcelo Neves ao tratar de cotas 
para estudantes negros ou para mulheres no campo político eleitoral, - e que 
aqui, sem prejuízo, aproveita-se para as cotas educacionais destinadas às 
pessoas com deficiência - lança luz sobre o fato de se propagarem, no Brasil, 
ações afirmativas despreocupadas com a sua efetiva aplicação, pautadas 
meramente em seu simbolismo em detrimento de sua efetividade.

O primeiro critério apresentado, ou seja, a justiça inerente aos 
programas de ações afirmativas pauta-se no pensamento de Ronald Dworkin 
e pode ser observado por dois ângulos, “[...] 1) o de ser uma ação que esteja 
de acordo com os princípios escolhidos para ordenar as ações das instituições 
sociais; e 2) o de ser uma ação que encontre guarida no ordenamento que 
rege o Estado que a institui ou reconhece” (BRITO FILHO, 2016, p. 69).

O enfoque inicial parte da ideia de que é preciso haver uma 
distribuição igualitária dos recursos fundamentais existentes na sociedade, 
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levando em conta a diversidade de indivíduos e o fato de parte deles, por 
circunstâncias alheias à sua vontade, sofrerem de exclusão social (BRITO 
FILHO, 2016). É o que Cruz denomina de legitimidade das ações afirmativas 
com base nos princípios do pluralismo jurídico e da dignidade humana e no 
paradigma do Estado Democrático de Direito, uma vez que “A necessidade do 
reconhecimento de uma sociedade plural e democrática exige a participação 
formal, material e, sobretudo, procedimentalmente igualitária no tocante ao 
tratamento estatal e sua divisão social de oportunidades” (CRUZ, 2009, p. 
159).  

O outro aspecto apresentado por Brito Filho (2016) para verificação 
da justiça inerente aos programas de ações afirmativas, isto é, a conformidade 
com o sistema jurídico, é claramente existente no ordenamento jurídico 
brasileiro. Como ilustração, destaca-se que Constituição Federal de 1988 
incluiu entre os fundamentos da República a dignidade da pessoa humana 
(artigo 1°, III) e como objetivos fundamentais a construção de uma sociedade 
justa, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, a 
redução das desigualdades sociais, e a promoção do bem de todos sem 
qualquer discriminação (artigo 3°, I a IV).

O raciocínio de compatibilidade jurídica é complementado pela 
apresentação do princípio da igualdade material, como elemento de concreção 
dos fundamentos da República. Nesse passo, para Madruga (2016, p. 169),

[...] Na ordem constitucional brasileira, somente a partir da Constituição de 1988 é 
que o princípio da igualdade foi alçado a direito fundamental (artigo 5°, caput) como 
núcleo básico dos direitos e garantias fundamentais. A disposição topográfica do 
artigo (...) difere de todas as Constituições que lhe precederam, o que significa dizer 
que a igualdade deixa de figurar como simples direito individual passa a ser tratada 
como princípio fundamental e servir de alicerce hermenêutico a toda e qualquer 
interpretação isonômica que se faça a partir da Constituição. 

Infere-se, portanto, pela necessidade de adoção de medidas que levem 
em consideração as desigualdades e exclusões sociais na busca da igualdade 
material de modo que ordenamento nacional não apenas comporta como 
impõe sua adoção para o desenvolvimento de uma sociedade justa (BRITO 
FILHO, 2016).

Pois bem, resta considerar o segundo critério para a validade 
dos programas de ação afirmativa, qual seja, as condições de adoção que 
permitam um resultado favorável destas. Inicialmente, deve-se analisar 
a compatibilidade da medida tanto entre os instrumentos de correção da 
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igualdade possíveis quanto na escolha da espécie de medida a se adotar entre 
as ações afirmativas. Por fim, é preciso levar em conta se a sua implementação 
será eficaz para a correção dos fatores de exclusão. 

Conforme já mencionado durante a apresentação conceitual das 
ações afirmativas, existem diversas possibilidades de ações estatais para a 
correção das desigualdades sociais e situações de exclusão, e a ação afirmativa 
é apenas uma delas. Dessa maneira, para concluir-se pela validade da adoção 
de medida de ação afirmativa, é primordial considerá-la sob o prisma da 
compatibilidade com a situação que se pretende corrigir. “As ações afirmativas, 
então, correspondem a somente uma parte dessas medidas, e nem sempre 
serão compatíveis” (BRITO FILHO, 2016, p. 74). 

Nesse sentido, é primordial que se verifique se a ação afirmativa 
é o instrumento adequado para a correção da desigualdade a ser coibida. 
Assim, caso a medida não seja capaz de corrigir a desigualdade ou exista 
outra ação estatal apta a solucionar a questão, não há razão para lançar mão 
dela, conforme salientado por Brito Filho (2016). É o caso, por exemplo, das 
medidas antidiscriminatórias voltadas aos idosos, como visto anteriormente 
(MADRUGA, 2016). 

De outro norte, mesmo que constatada a compatibilidade das 
ações afirmativas para a redução das desigualdades pretendida, ainda será 
necessária a escolha da medida adequada entre suas espécies. Conforme já 
mencionado, as ações afirmativas são gênero que compreende o sistema de 
cotas, a concessão de benefícios, deduções e subsídios, entre outros. De tal 
forma, é fundamental a adoção da espécie de ação afirmativa correta para 
cada caso de vulnerabilidade. 

Outrossim, como aponta Brito Filho (2016), a necessidade de 
compatibilidade da medida não significa que ela não deva ser adotada 
ou precise ser a única ação afirmativa implementada. É o caso das ações 
afirmativas na área educacional, que por vezes não são capazes de alterar, 
sozinhas, o quadro de deficiências existentes, porém são compatíveis 
enquanto medidas de médio e curto prazo de atenuação das desigualdades, 
visto que uma reforma completa do ensino demoraria muito para produzir 
efeitos.

É imprescindível deixar claro que, em situações como esta, as políticas 
de ações afirmativas não podem se transformar em solução definitiva para a 
questão, sem a eliminação real da desigualdade. A esse respeito, Cruz (2009, 
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p. 160) pondera que “[...] as políticas de ações afirmativas jamais poderão 
servir de discurso que justifique orçamentos públicos insuficientes para a 
educação ou para a saúde”, exonerando o governo de aplicar adequadamente 
os recursos. 

Isto posto, um último fator a ser analisado é se a implementação das 
ações afirmativas será eficaz para a correção dos fatores de exclusão, dentro 
do contexto em que serão inseridas (BRITO FILHO, 2016). Não é suficiente, 
por consequência, que as ações afirmativas sejam legítimas do ponto de vista 
de sua busca intrínseca por justiça social ou de sua compatibilidade com o 
sistema jurídico. É preciso que sejam capazes de obter um avanço real na 
redução da desigualdade e exclusão social.

Destarte, impõe-se uma discussão responsável sobre a forma 
como essas medidas serão implementadas, considerando a necessidade de 
planejamento e apoio que permitam o êxito da ação afirmativa. Na lição de 
Brito Filho (2016, p. 76):

Assim, não basta que a medida seja, em tese, capaz de corrigir o acesso desigual e 
injusto a determinado recurso; é preciso que sua implementação seja feita de forma a 
garantir os resultados esperados, com o mínimo de impacto negativo.

Vê-se, pois, que a correção real dos fatores de exclusão que geram a 
necessidade das ações afirmativas passa pelo combate às relações sociais de 
subordinação. Como preconizado por Madruga (2016, p. 160), “A realidade 
não se transforma porque um indivíduo, pertencente a um grupo em 
desvantagem, consegue um resultado igual a outro de indivíduo de grupo 
dominante”.

Sob esse enfoque, ainda segundo Madruga (2016), as ações afirmativas 
devem ir além da igualdade de oportunidades e alcançar as relações de 
subordinação que condicionam historicamente os grupos vulneráveis, 
mormente no que se refere às questões de gênero e deficiência. É o que sugere 
BRITO FILHO (2016) ao afirmar que as ações afirmativas dependem de uma 
assimilação natural pela sociedade de maneira que cumpram o seu papel de 
desconstrutoras de preconceito.

3. A QUESTÃO DAS COTAS EDUCACIONAIS PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

Diante da compreensão conceitual das ações afirmativas, bem como 
da sucinta reflexão alvitrada sobre alguns critérios para a aferição de sua 
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validade, resta tecer algumas considerações preliminares sobre a atual política 
de cotas na educação superior instituída pela Lei n° 12.711/2012. Antes disso, 
entretanto, considerando o seu caráter paradigmático, é primordial que se 
faça menção à ADPF n° 186/DF.

Em decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal julgou, em 25 e 26 
de abril de 20124, totalmente improcedente a Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental n° 186/Distrito Federal (BRASIL, STF, 2009) 
proposta pelo Partido Democratas em face da Universidade de Brasília (UnB), 
reconhecendo a constitucionalidade do programa de ações afirmativas criado 
pela universidade5.

Resumidamente, a política de ação afirmativa criada pela UnB 
consistia num programa, com prazo inicial de 10 anos, que reservava 20% das 
vagas das vagas dos cursos de graduação da instituição para negros, ou seja, 
pretos e pardos. Quem optasse pelo sistema especial, criado pelo programa, 
deveria cumprir alguns requisitos específicos quanto ao aproveitamento. 
Após a aplicação das provas, os candidatos seriam submetidos a entrevista 
pessoal, de acordo com a ordem de classificação, na qual uma banca decidiria 
pela homologação do cadastro do candidato às cotas (BRITO FILHO, 2016).

Depois do regular trâmite do processo, a arguição foi julgada 
totalmente improcedente, por unanimidade de votos, reconhecendo que 
as ações afirmativas não ofendem o princípio da igualdade, pelo contrário, 
entendeu-se que elas permitem a superação de desigualdades decorrentes de 
situações históricas particulares. O julgamento mencionou a incorporação 
de mecanismos institucionais para a correção de uma aplicação formal do 
princípio da igualdade, reiterando a constitucionalidade das políticas de ação 
afirmativas. 

Quanto à adequação da medida, foi pontuado que as ações afirmativas 
não podem ser examinadas isoladamente, mas analisadas à luz do arcabouço 
principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. De tal 
maneira, considerou-se que a seleção diferenciada pode levar em consideração 
critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, assegurando que a comunidade 
acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias.

4 A ADPF n° 186/DF tratou da instituição de sistema de cotas étnico-raciais pela Universidade de Brasília (UnB). Íntegra do acórdão 
está disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6984693>. Acesso em: 10 jan. 2017.
5 Logo após, também foi julgada improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 3330, ajuizada pela Confederação 
Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen), questionando a Medida Provisória n.° 213/2004, convertida na Lei n.° 
11.096/2005, que instituiu o Programa Universidade para Todos (ProUni) e passou a regular a atuação de entidades de assistência 
social no ensino superior e também instituiu um sistema de cotas para reserva de vagas, inclusive para pessoas com deficiência, 
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A principal advertência feita diz respeito à legitimidade das ações 
afirmativasque devem fundar-se na à persistência, no tempo, do quadro de 
exclusão social que deu origem a sua necessidade para que não caracterizem 
meros benefícios a grupos sociais determinados. 

Para o interesse deste artigo, o mais importante, como enunciado por 
Brito Filho (2016, p. 123), é que o Supremo Tribunal Federal fixou a ideia 
“[...] de que programas em que haja desproporcionalidade entre os meios 
empregados e os fins objetivados não necessariamente obterão a chancela da 
Corte”.

Retomando situação específica das cotas voltadas às pessoas com 
deficiência, a Lei nº 12.711/2012 (BRASIL, 2012), que “Dispõe sobre o 
ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino 
técnico de nível médio e dá outras providências”, foi criada com o objetivo 
de tornar obrigatório o estabelecimento de programas de ações afirmativas 
para ingressantes nas universidades federais e instituições federais de ensino 
técnico e foi regulamentada pelo Decreto n° 7.824, de 11 de outubro de 2012. 

Referida legislação, em sua versão original, reservou 50% das vagas 
das instituições federais de educação superior para estudantes que cursaram 
integralmente o ensino médio em escolas públicas. Dentro dessa parcela, 
metade das vagas deve ser preenchida por estudantes oriundos de famílias 
com renda igual ou inferior a 1,5 salários-mínimos (um salário-mínimo 
e meio) per capita – determinando a cota pelo critério social. Além disso, 
tanto na parcela com limitação de renda quanto na parcela sem restrição, 
houve outra reserva específica para estudantes autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, respeitando-se a proporção destas populações nas unidades 
da Federação nas quais estejam instaladas as instituições, segundo o último 
censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

a qual não será abordada neste artigo por se referir à universidades privadas. Comentando a ação, CARRIERI e ESPÍNDOLA 
esclarecem: "Esse sistema também tem ocasionado bastante polêmica, que vem sendo fomentada principalmente pelos alunos 
das instituições privadas, que se sentem prejudicados e pelos proprietários dessas escolas, que têm seus lucros aumentados, à 
medida que conseguem maior número de alunos ao atingirem maiores índices de aprovação nos vestibulares. Em 2004, foi proposta 
pelo partido Democrata (DEM) e pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenem) uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) contra o PROUNI, afirmando entre outras alegações, que o programa fere o preceito da isonomia e 
violenta a autonomia das universidades. O julgamento teve início em 2008 e terminou em maio de 2012, quando por sete votos a um, 
o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou constitucional o PROUNI e a reserva de vagas por critérios raciais e sociais presentes 
no programa." CARRIERI, Sandra; ESPÍNDOLA, Corina Martins. Sistema de cotas para pessoas com deficiência: ação afirmativa 
para promoção do acesso à universidade. XII Coloquio de Gestón Univeritaria nas Americas. 14 nov. 2012. Disponível em:<http://
repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/97855>. Acesso em 18 jan. 2017, p. 10. 
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Com o intuito de discriminar de forma legítima, positivamente, 
de modo a buscar a igualdade substantiva entre todos os cidadãos, a lei 
contemplou as pessoas oriundas de escolas públicas – atentando-se para 
a discrepância na qualidade de ensino entre a rede pública e particular –; 
lançou luz também para grande desigualdade de renda nacional – fixando 
parâmetros de renda per capta mínima para parcela das cotas -; e, por fim, 
adotou o critério étnico-racial com a intenção de reverter o quadro histórico 
de racismo e preconceito na sociedade brasileira.

A Lei nº 12.711/2012 fixou, ainda, o prazo de quatro anos, a contar de 
sua publicação, para adoção integral das reservas nela previstas, portanto, até 
o ano de 2016. Registre-se que previu a possibilidade de a instituição federal 
incluir também outros programas de ações afirmativas, contudo, apenas de 
forma voluntária (BRASIL, 2012).

Ocorre que referida legislação, em sua redação original, foi omissa no 
que se referia às cotas para pessoas com deficiência. Portanto, ao se inscrever 
para uma universidade federal, o estudante podia optar por concorrer a vagas 
reservadas em decorrência da Lei n° 12.711/2012; às vagas destinadas às 
demais políticas de ações afirmativas eventualmente adotadas pela instituição 
ou às vagas destinadas à ampla concorrência (BRASIL, 2012).

Mesmo assim, pode-se dizer, de forma geral, que o programa de ações 
afirmativas educacionais criado pela Lei n° 12.711/2012 atende ao critério 
de justiça. No entanto, isso não o poupou de diversas críticas, notadamente, 
quanto à autonomia universitária e à ausência das pessoas com deficiência no 
rol dos beneficiados. Uma das mais contundentes é a traçada por Brito Filho, 
para quem o estabelecimento de cotas rígidas não atende às particularidades 
de cada região do país:

O fato de o programa ser justo, todavia, não o deixa imune a críticas.Uma delas diz 
respeito ao fato de ter deixado pouco espaço para a atuação das instituições federais, 
quase que ignorando a autonomia das universidades. Em verdade, o ideal seria 
estabelecer a obrigatoriedade da existência de programas de ação afirmativa, mas 
flexibilizando os critérios - ou parte deles, pelo menos - para a sua adoção. É que as 
peculiaridades regionais seriam melhor atendidas caso a Lei n. 12.711/2012 deixasse 
para as instituições de ensino a tarefa de identificar como atender as necessidades 
dos integrantes de cada grupo vulnerável ou das variadas classes sociais.(BRITO 
FILHO, 2016, p. 124)

Percebe-se, logo de saída, o aparente conflito da legislação com o 
princípio da autonomia universitária. Tal incongruência, à luz dos critérios 
de validade das ações afirmativas adotados como parâmetro neste artigo, 
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poderia indicar uma inadequação da medida ao ordenamento jurídico, 
devido à autonomia universitária. Todavia, o entendimento sedimentado 
pelo julgamento da ADPF n° 186 (BRASIL, STF, 2009), que discute a 
questão, é de admissão dos programas de ação afirmativa como compatíveis 
com a Constituição Federal, em função de sua pertinência para a melhor 
distribuição de recursos (BRITO FILHO, 2016).

O aspecto que mais suscitava críticas e questionamentos, entretanto, 
estava na não inclusão das pessoas com deficiência no sistema de cotas 
implementado. Ora, a ausência da previsão de cotas para pessoas com 
deficiência – em especial quando confrontada com a existência destas ações 
afirmativas para outros grupos vulneráveis – tornava clara a sua invisibilidade 
ante o meio social, retratando a violação concreta dos valores protegidos pela 
ordem constitucional, embora não se possa dizer que retirava, por si só, a 
validade do programa de cotas na parte relativa aos outros grupos vulneráveis 
contemplados.

A lei também não estabelece um programa completo, ao deixar de lado as pessoas 
com deficiência, integrantes de grupo vulnerável em matéria de educação e que 
poderiam ter sido contemplados de forma impositiva. Menos mal que não proíba 
outras medidas - pelo contrário, o art. 5º, §3º, do Decreto n. 7.824/2012 admite a 
reserva de vagas suplementares ou de outra modalidade -, podendo as instituições 
que já possuem programas voltados para as pessoas com deficiência optar pela 
sua manutenção ou, as que ainda não instituíram medidas neste sentido, decidir 
pela sua criação, concomitantemente ao estabelecido pela Lei n. 12.711/2012.A 
questão, entretanto, é saber se farão isso, considerando que as vagas reservadas pela 
Lei n. 12.711/2012 já correspondem pela metade das vagas disponibilizadas pelas 
instituições. (BRITO FILHO, 2016, p. 124)

Em virtude disso, acompanhando os parâmetros adotados para os 
demais grupos vulneráveis já abarcados pela Lei, no dia 28 de dezembro de 
2016, foi sancionada a Lei n° 13.409/2016, que alterou a “[...] Lei n° 12.711, 
de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas 
com deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições 
federais de ensino” (BRASIL, 2016). A modificação incluiu as pessoas com 
deficiência no rol do artigo 3°, da Lei n° 12.711/2012(BRASIL, 2012), para 
a distribuição das cotas nas universidades federais, junto aos grupos étnico-
raciais de pretos, pardos e indígenas, como meio de promover a igualdade de 
oportunidade também para aquele grupo vulnerável.

De tal forma, a verificação da adequação da inclusão das cotas 
educacionais para pessoas com deficiência com o critério da aferição da 
justiça inerente às ações afirmativas, apresentado por BRITO FILHO (2016), 
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não é minimamente atribulada. Por todo o exposto ao longo desta pesquisa, 
depreende-se que a adoção de ações afirmativas voltadas às pessoas com 
deficiência está de acordo tanto com a ordem constitucional, a qual considera 
a educação um direito fundamental que, somado aos princípios da igualdade 
e isonomia e aos objetivos fundamentais de construção de uma sociedade 
justa, objetive a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de 
todos, sem qualquer discriminação, justificando as ações afirmativas como 
um todo, como com as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil de 
promover, proteger e assegurar os direitos das pessoas com deficiência, bem 
como de promover o respeito pela sua dignidade.

Além da justiça da medida, também não há problemas em reconhecer 
sua compatibilidade, seja do ponto de vista da adequação da ação afirmativa 
enquanto instrumento para correção da exclusão das pessoas com deficiência 
da educação superior e, por conseguinte, de diversos outros direitos, seja pela 
admissão da cota entre as possíveis medidas de ações afirmativas disponíveis. 
Ainda que não seja capaz de alterar, por si só, a situação de deficiências e 
desigualdades educacionais, enquanto medida de médio e curto prazo de 
atenuação das desigualdades, pode ser considerada compatível, uma vez que 
a elevação do grau de instrução dos integrantes desse grupo, além de corrigir 
o desnível em relação aos demais grupos, ainda tem um efeito multiplicador 
na própria comunidade em que se encontram inseridos (BRITO FILHO, 
2016).

Todavia, a constatação da validade das cotas para pessoas com 
deficiência torna-se delicada quando é preciso avaliá-la sob a perspectiva 
da possibilidade de obtenção de um resultado eficaz para a correção dos 
fatores de exclusão deste grupo vulnerável. É o que alertam Carrieri e 
Espíndola (2012) ao constatarem que mesmo com o crescimento do número 
de instituições superiores que praticam a sistemática de reserva de vagas, a 
quantidade de pessoas com deficiência que se beneficiam do sistema continua 
sendo reduzida, havendo casos em que as vagas disponibilizadas sequer são 
preenchidas na sua totalidade.

Não se pode negar que tal ausência decorre, entre outros fatores, 
de falhas no sistema básico de ensino que reduzem as chances das pessoas 
com deficiência concluírem o ensino médio, especialmente com um grau de 
aprendizagem de qualidade.

A implantação das cotas voltadas especificamente às pessoas com deficiência vem 
contribuir para a diminuição dessa desigualdade em relação ao vestibular, porém 
o panorama apresentado pelas universidades que aderiram ao sistema evidencia 



REVISTA JURÍDICA DO MPRO
ano 1 - nº 1 - Jan-Jun/2018

112

que existem barreiras anteriores ao vestibular que precisam ser eliminadas. Faz-se 
necessário refletir sobre os níveis fundamental e médio do ensino, que constituem as 
primeiras barreiras que se interpõem à escolarização dessa população. (CARRIERI; 
ESPÍNDOLA, 2012, p. 10)

Sendo assim, o desafio passa, justamente, pelo contexto de inserção 
das pessoas com deficiência nas universidades, já que elas devem ser 
capazes de garantir a adaptação dessas pessoas para possibilitar-lhes o fim 
da sua situação de exclusão. Como já dito anteriormente, a implementação 
das cotas depende de apoio e planejamento que garantam seu resultado 
efetivo. Conforme preleciona PONTES (2007, p. 164), “É tempo de mudar 
as escolas, as atitudes, os pensamentos, o ambiente como um todo. Sem esse 
redimensionamento no atual panorama escolar, poder-se-á falar em outra 
coisa, mas não de inclusão”.

No caso das pessoas com deficiência, essa necessidade é ainda mais 
evidente, já que cada tipo de deficiência acarretará certo tipo de adaptação 
quer arquitetônica, quer de comunicação ou mesmo atitudinal que garantam 
a acessibilidade dos meios físico, cultural, econômico, social, entre outros, 
de forma a garantir a diversidade das pessoas com deficiência, nos termos 
da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(BRASIL, 2009). Trata-se do reconhecimento de que não basta garantir 
o acesso, é preciso também “[...] garantir a permanência dos alunos com 
deficiência, oferecendo condições adequadas para que o aprendizado se 
efetive”. (CARRIERI; ESPÍNDOLA, 2012, p. 11)

Enfim, a inclusão das pessoas com deficiência nas cotas educacionais 
previstas pela Lei n° 12.711/2012, ao mesmo tempo em que soluciona muitas 
das questões que maculavam sua legitimidade, vez que excluindo as pessoas 
com deficiência não contemplava de forma igualitária grupos notadamente 
vulneráveis, põe em xeque sua capacidade de criar condições para que seus 
novos beneficiários, isto é, as pessoas com deficiência, atinjam um resultado 
favorável. 

À vista dos argumentos expostos, constata-se a validade das ações 
afirmativas no caso das cotas universitárias para pessoas com deficiência. 
Não obstante, a permissão para que se chegue a tal conclusão depende de 
mecanismos de apoio e controle, seja por parte da administração pública ou 
das próprias universidades, que garantam o sucesso da medida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em razão da necessidade de proteção especial das pessoas com 
deficiência devido a sua situação de vulnerabilidade, observou-se que é 
preciso um sistema educacional de nível superior inclusivo. Entre as tantas 
possibilidades, elegeu-se a discussão das ações afirmativas, sobretudo das 
cotas, como instrumento de ingresso dessas pessoas nas universidades 
públicas federais. 

A princípio, assentou-se que as terminologias discriminação positiva 
e ação afirmativa possuem o mesmo significado, entretanto, optou-se pela 
utilização da segunda, por ser mais usual no Brasil. Em seguida, foi feita 
a apresentação de diversos conceitos de ações afirmativas, que podem ser 
entendidas como medidas públicas ou privadas, voluntárias ou coercitivas, 
que visem à integração de grupos tradicionalmente discriminados em razão 
de diversos fatores, como a deficiência. Destacou-se que, entre as várias 
espécies possíveis de ações afirmativas, a mais comum é a cota, entendida 
como a reserva obrigatória de determinada quantia de vagas a grupos 
específicos.

Também se expuseram os critérios propostos por Brito Filho para a 
aferição da validade das ações afirmativas, utilizado como base para a análise 
das cotas para pessoas com deficiência estabelecidas pela Lei n° 12.711/2012. 
Trata-se de critério apoiado na noção da justiça inerente aos programas de 
ações afirmativas, sua compatibilidade com o ordenamento jurídico e na 
presença de condições favoráveis para a obtenção do resultado objetivado 
pela ação, ou seja, a reversão da situação de exclusão do grupo vulnerável 
contemplado. 

Ainda no intento de apresentar parâmetros para a análise da validade 
das ações afirmativas, fez-se breve menção à ADPF n° 186, evidenciando 
que a legitimidade das ações afirmativas deve se fundar numa realidade 
de exclusão social real que se prolongue no tempo. Ponderou-se, também, 
que programas de ações afirmativas desproporcionais e que não atendam às 
suas finalidades, isto é, não combatam a exclusão, não serão admitidos no 
ordenamento jurídico nacional.

Enfim, apresentou-se a sistemática de cotas para as vagas das 
universidades federais indicada pela Lei n° 12.711/2012, tanto em sua redação 
inicial quanto após a inclusão das pessoas com deficiência promovida pela 
Lei nº 13.409/2016. Sua análise foi feita a partir dos critérios de aferição da 
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validade das ações afirmativas apresentados no artigo, observando-se que na 
situação específica das cotas universitárias para pessoas com deficiência é 
possível dizer, por ora, que os critérios foram preenchidos. 

Contudo, considerando as peculiaridades da realidade educacional 
das pessoas com deficiência, ainda é preciso aguardar pela implementação 
de mecanismos de suporte pela administração pública ou pelas próprias 
universidades que possibilitem que o acesso às universidades públicas seja 
efetivamente inclusivo. 

Portanto, é premente a consciência de que a justiça ou a compatibilidade 
jurídica da política de cotas para pessoas com deficiência não basta para que 
ela seja considerada apta a corrigir a condição de exclusão destas pessoas. 
Adicionalmente a tais fatores, o êxito das cotas para pessoas com deficiência 
depende de sua capacidade real de assimilação social para a desconstrução 
de preconceito.
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MULTIPARENTALIDADE 
ANÁLISE JURÍDICA DESDE CASOS PRÁTICOS

MULTIPARENTALITY
LEGAL ANALYSIS FROM PRACTICAL CASES

Priscila Matzenbacher Tibes Machado1

RESUMO: Neste artigo discorro sobre a Multiparentalidade, a partir de 
minha experiência como promotora de Justiça pela qual obtive, em 2011, a 
primeira decisão judicial reconhecendo dupla-paternidade a uma adolescente, 
com efeitos no assentamento civil. Abordo um pouco sobre a evolução das 
famílias, com destaque para o investimento parental, tanto biológico quanto 
socioafetivo, e os contornos jurídicos da socioafetividade. Detalho casos 
de multiparentalidade que tiveram reconhecimento judicial, notadamente 
a Repercussão Geral 622, conferida pelo STF no Recurso-Extraordinário 
898.060/2016. Concluo que a multiparentalidade é um exemplo de fato social, 
diferente do modelo convencional familiar, que demonstra a necessidade de o 
Sistema de Justiça tratar o Direito das famílias com sensibilidade e alteridade, 
por meio da utilização dos direitos fundamentais e humanos já consagrados 
nas normas.

Palavras-chave: dupla-filiação, dupla-paternidade, socioafetividade, 
paternidade socioafetiva.
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ABSTRACT: In this article, I talk about multiparentality, starting from 
my experience as a prossecutor, for which I obtained, in 2011, the first 
sentence recognizing dual-paternity to an adolescent, with effects in the civil 
settlement. I discuss a little about the evolution of families with emphasis 
on parental investment, both biological and socio-affective, and the legal 
contours of socio-activity. I detail cases of multiparentality that have been 
judicially recognized, notably General Repercussion 622 conferred by the 
STF, in Extraordinary Appeal 898.060 / 2016. I conclude that multiparentality 
is an example of a social fact, different from the conventional family model, 
which demonstrates the necessity of the System of Justice to deal with the 
right the families with sensitivity and alteridade, by means of the use of 
consecrated the basic and human rights already in the norms.

Keywords: Double-parenting, double-parenting, socio-affectivity, socio-
affective parenting.
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INTRODUÇÃO

A sociedade deve ser analisada a partir de sua principal característica: 
a mutação ou evolução, como queiram (Leopardi, 1992, p. 103). A família, 
como um núcleo básico desse sistema maior, ao longo da história é o locus 
que mais se modificou e que tem impulsionado o progresso das outras esferas 
sociais, no entanto, por ser a primeira atingida pelos processos evolutivos, é 
a que mais sofre intervenções de setores conservadores da sociedade que não 
admitem mudanças, pois elas ameaçam os modelos majoritários. 

O direito é o principal instrumento utilizado pelos conservadores 
para tentar frear as mudanças sociais, pois a norma em geral não acompanha 
as evoluções. Por isso, é necessário despertar no Sistema de Justiça a 
sensibilidade para a temática de família, a partir da realidade dos fatos e sua 
proteção pelo prisma dos direitos humanos e fundamentais.

Neste artigo espero demonstrar que a sensibilidade e atenção com 
os fatos da vida propiciou que a multiparentalidade, apesar de sua inovação 
jurídica, e, em poucos anos de postulação, fosse reconhecida até mesmo pelo 
Supremo Tribunal Federal, contribuindo para a Justiça Social, representando 
paz e harmonia a incontáveis famílias que dantes não contavam com proteção 
jurídica.

Para a compreensão da multiparentalidade e de sua juridicidade, 
como fato social amparado em direitos fundamentais, procedi a pesquisa 
exploratória, mormente no campo da Sociologia, e, empiricamente, a partir 
de casos práticos e judiciais nos quais atuei profissionalmente, e concluí 
pela viabilidade jurídica da dupla-filiação, postulando-a judicialmente e 
tendo êxito, possibilitando a primeira decisão brasileira que conferiu efeitos 
jurídicos e registrais à multiparentalidade. Detalharei minha atuação neste 
artigo.

Na primeira parte, dissertarei sobre a evolução das famílias e da 
paternidade como fato social que demanda reconhecimento jurídico. Na 
segunda, abordarei aspectos jurídicos da multiparentalidade tendo por base 
a filiação socioafetiva. Na terceira parte, descreverei o primeiro caso de 
multiparentalidade reconhecido judicialmente. Concluirei destacando que o 
Supremo Tribunal Federal, no ano de 2016, conferiu repercussão geral à tese 
da multiparentalidade, hoje uma realidade jurídica, porém, chamo a atenção 
para a necessidade de o Sistema de Justiça, como um todo, ser mais sensível 
ao Direito de Família, pois a sociedade ainda é muito conservadora e tem 
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atitudes discriminatórias contra qualquer arranjo familiar que divirja do 
modelo convencional, o que, lamentavelmente, significa sofrimento intenso 
de muitas famílias e indivíduos, inclusive, de crianças e adolescentes que 
acabam atingidos negativamente em sua personalidade e segurança.

1. O PARADOXO ENTRE A LEI E A SOCIEDADE – FAMÍLIAS: FATO 
SOCIAL

A regência legal ocorre para satisfação plena de toda a sociedade e, 
em geral, visa à manutenção de um modelo convencional, especialmente na 
temática familiar, que tem como majoritária a fórmula: pai, mãe e filhos, estes 
concebidos sob o manto da proteção do casamento.

A sociedade brasileira é ainda muito tímida em reconhecer o fato 
social, tanto como imperativo às leis quanto regra jurídica, o que é claramente 
possível para Durkheim:

É fato social toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o 
indivíduo uma coerção exterior, (...) que é geral na extensão de uma sociedade dada, 
e, ao mesmo tempo, possui existência própria, independente de suas manifestações 
individuais. (DURKHEIM, 2011, p.40).

Assim, as minorias sociais ou indivíduos que não correspondem 
exatamente ao modelo convencional, não raro são submetidos a violações e 
tratamento desigualitário, justificados em normativos, que são interpretados 
casuísticamente. Exemplo disso, é a negação de direitos matrimoniais às 
uniões homoafetivas sob alegação de inexistência de lei concessiva, inobstante 
já ter o Supremo Tribunal Federal reconhecido a juridicidade delas na ADIn 
4277 e ADPF 132.

Interessante que neste julgamento a mais alta Corte Judiciária Brasileira 
reconheceu que o fato social – ou fato da vida, como o chamaram2 – deve ser 
tido como imperativo ao Estado, o qual deve garantir a realização social e a 
satisfação de todos os indivíduos. Referido julgado foi fundamental para que 
a atual composição da Suprema Corte reconhecesse a multiparentalidade, 
pois a coincidência dos temas não está apenas em serem “fatos sociais”, mas 
principalmente porque o STF destacou a importância constitucional que o 
Estado Brasileiro conferiu à família, bem como ampliou seu conceito legal, 
fazendo sua leitura conforme a Constituição e, por isso mesmo, em sintonia 

2 Inicial da ADI-4277 disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.
asp?id=400547&tipo=TP&descricao=ADI%2F4277. Acesso em 23/12/2014.
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com seus fundamentos e princípios.

E, porque “a vida social é uma sucessão ininterrupta de transformações, 
paralelas a outras transformações nas condições da existência coletiva” 
(DURKHEIM, 2011, p.141), tem-se que a multiparentalidade deve ser 
reconhecida como regra jurídica produto da evolução das relações familiares.

A multiparentalidade, entendida basicamente como a família onde 
coexistem dois pais ou duas mães a um ou mais filhos, é um fato social 
que sempre ocorreu, e, apesar de não se amoldar ao convencional, muitos 
indivíduos se desenvolvem em arranjos familiares diversos, mas não menos 
respeitosos e afetuosos e onde as pessoas estabelecem vínculos que merecem 
e demandam reconhecimento social e jurídico.

As famílias sempre passaram por transformações até alcançar o 
atual estágio de desenvolvimento, sendo necessário que o Sistema de Justiça 
e o Direito compreendam que a interpretação das normas deve alcançar 
a complexidade destas mudanças, sob pena de causar prejuízos sociais 
decorrentes de violações de direitos fundamentais.

A paternidade, em especial, talvez seja a que mais tenha se alterado 
e evoluído entre tantas modificações na compreensão de família. Dantes, 
o homem exercia função provedora e por esta razão poderia ter e fazer o 
que queria, inclusive, subjugar sua esposa e filhos, que tinham obrigação 
de colaborar para manutenção da família. As mulheres e crianças, embora 
também utilizados como força de trabalho, não tinham reconhecida 
capacidade de autodeterminação, ficando ao cabo as decisões nas mãos do 
patriarca, o pater que era ao mesmo tempo chefe político, sacerdote e juiz.

Aliás, neste particular da submissão da mulher ao homem, há 
estudiosos que atribuem o início da sociedade a esse momento, em que o 
homem dominou uma mulher para restringir sua sexualidade e assim 
garantir seus filhos (GIKOVATE, 2001). Interessante destacar que a mulher 
era subjugada não apenas para servir, mas principalmente porque, sendo a 
paternidade presumida, o homem tinha o dever de “protegê-la” para assim 
garantir a “procedência” de sua prole e desta maneira proteger seu patrimônio 
e sucessão patronímica.

Aliás, Durkheim, ao detalhar a teoria utilitarista, usou a família como 
exemplo. Ele expôs que a razão (utilidade) conferida primordialmente à 
presunção de paternidade foi proteger o direito de propriedade dos pais sobre 
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os filhos nascidos da esposa legítima. (DURKEHIM, 2011, p.93)

Paulo Luiz Neto (LOBO, 2004) destaca que a família, já na concepção 
da sociedade civil, sofreu e ainda sofre grave intervenção estatal e religiosa, 
tanto que as constituições liberais sempre atribuíram à família o papel de 
célula básica do Estado, no entanto, o modelo imposto e reconhecido é o 
conferido pelo Cristianismo. Visando desvincular a família do Estado é 
que as declarações de direito, como a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, de 1948, preferiram vinculá-la à sociedade.

A família contemporânea, fruto de muitas mudanças sociais, é 
marcada pelo afeto entre seus membros e a constante busca pela felicidade. No 
século XX, especialmente devido à frustração da sociedade com as promessas 
liberalistas do estado de bem-estar social não cumpridas e o empoderamento 
das minorias, surge uma crise individual e coletiva que gera a necessidade 
de discutir-se o então modelo familiar e adotar um tratamento pluralista de 
família, com reflexos sociais e jurídicos (WELTER,2003,p.31).

Hoje a composição das famílias é muito diversificada e as minorias 
não mais se escondem, sendo comum casais homoafetivos, inclusive com 
filhos, casais que se divorciam e recompõem as famílias com a inserção de 
outros membros, sendo todos vinculados pelo afeto, famílias monoparentais, 
avoengas, uniparentais e até mesmo coparentais.

O dicionário Houaiss, em 2016, redefiniu o conceito de família. Dantes 
“família” era “grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto (especialmente o pai, 
a mãe e os filhos”. Alterado o verbete para: “Núcleo social de pessoas unidas por 
laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantém entre si 
uma relação solidária” (CATRACALIVRE, 2016).

Nessa órbita, a família deixa de ser um instituto submetido ao 
homem, à sociedade e ao Estado e passa a representar uma entidade, um 
lócus, de real desenvolvimento e satisfação pessoal do componente humano. 
Valorizam-se as relações de mútua assistência e de afeto, passando essa a ser 
a razão existencial do núcleo familiar.
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2. REFLEXOS JURÍDICOS DO AFETO – A SOCIOAFETIVIDADE 
COMO ELO DAS RELAÇÕES FAMILIARES

A Declaração Universal dos Direitos do Homem3, em 1948, 
reconheceu à pessoa humana o direito de fundar uma família e, tendo em 
vista o contexto de significativas mudanças sociais, teve sua tutela estabelecida 
de modo privilegiado dando-lhe autonomia e distinguindo-a do Estado. 
Note-se que em seu prefácio consigna a liberdade à família: “Considerando 
que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 
humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, 
da justiça e da paz no mundo” (UNESCO, 2014).

A Constituição Federal de 1988 deixou de consagrar o casamento 
como fundamento da família e extirpou a cruel distinção até então feita entre 
os filhos - filhos legítimos e ilegítimos -, para priorizar a proteção da família, 
num conceito insculpido no art. 226, da CF4, que deve ser compreendido 
como aberto e à pessoa dos filhos de forma igualitária.

A socioafetividade foi reconhecida na base normativa brasileira 
primeiramente pela Lei da Adoção e pela Constituição Federal ao classificá-
la expressamente como espécie de filiação afetiva, alçando-a ao plano da 
igualdade de direitos (art. 227, §§ 5º e 6º); (art. 226, § 4º).

Hoje e a partir da leitura da legislação civil em conformidade com 
a Constituição Federal, é plenamente aceitável que o afeto passou a ser um 
elemento essencial para a união entre pessoas, tornando-as cúmplices do 
amor e da felicidade, formando assim, entidades familiares diversas.

A família contemporânea é identificada pela diversidade, fruto da 
hoje possível busca pelo afeto, felicidade e realização pessoal de cada membro 
dentro da entidade familiar. Dessa forma, a filiação tem suas bases no afeto 

3 Adotada e proclamada pela Resolução nº 217 A (III) da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Assinada 
pelo Brasil na mesma data.
4 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

[...]
§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 
§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 
[...]
§ 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre 
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 
qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 
§ 8º - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir 
a violência no âmbito de suas relações
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e na convivência, abrindo-se espaço para a possibilidade da filiação não ser 
somente aquela que deriva dos laços de sangue, mas principalmente do amor 
e da convivência.

Foi o reconhecimento deste novo traço, como fato social, que 
propiciou o reconhecimento doutrinário e jurisprudencial da afetividade 
como elemento estruturante e essencial das relações familiares, elevando-o à 
categoria de espécie de filiação.

Assim, o Direito de Família, inobstante a ultrapassada legislação 
civilista de cunho altamente finalístico5, se conformou aos princípios 
constitucionais, propiciando a transformação do conceito de família, 
passando esta a ser considerada uma união fundada no amor recíproco. 
Tal compreensão somente foi (é) possível com a leitura do Código Civil e 
do Direito de Família, em conformidade com a Constituição Federal e seu 
fundamento da Dignidade da Pessoa Humana (Art.1º, III, CF).

A Dignidade da Pessoa Humana é o fundamento para a admissão 
de múltiplas formas de família. Ingo Wolfgang Sarlet muito bem conceitua 
dignidade: 

[…] é a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 
neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da 
própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. (SARLET, 
2002, p. 62).

Reconhecendo a dignidade da pessoa humana como principal 
fundamento da socioafetividade, o Superior Tribunal de Justiça, na pessoa 
da Ministra Nancy Andrigui, conceituou o afeto como base da família e a 
socioafetividade como forma de filiação, no julgamento paradigmático do 
Recurso Especial (REsp) 878.941, de 2007. Decidiu que o reconhecimento de 
paternidade é válido se reflete a existência duradoura do vínculo socioafetivo 
entre pais e filhos, e que a ausência de vínculo biológico é fato que, por si só, 
não revela a falsidade da declaração de vontade consubstanciada no ato do 
reconhecimento. 

5 De inegável influência religiosa e altamente patrimonialista, esta referência é mais voltada ao Código Civil anterior que datava de 
1916, inobstante, o Código Civil atual, embora muito mais humanístico do que o anterior, ainda é conservador como no tocante ao 
casamento homoafetivo
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Após, em 2009, seguindo a linha decisória de Nancy Andrighi, o 
Min. João Otávio Noronha, ao julgar o REsp 709608 prossegue e consolida a 
orientação, que já se pode dizer dominante no STJ, da socioafetividade como 
fundamento da filiação e da paternidade, independentemente de vínculo 
biológico. No caso, ele reformou inteiramente decisão de primeiro grau, 
confirmada pelo respectivo Tribunal de Justiça, que negara efeitos a um caso 
de “adoção à brasileira”, inobstante pai e filho tivessem convivido a vida toda.

As decisões citadas, primeiro reconhecem os fatos sociais e sentimentos 
vívidos e expressados pelas partes envolvidas e, após, conferem-lhes efeitos 
jurídicos, tendo como base os direitos e garantias fundamentais. Aliás, o não 
reconhecimento das situações expostas não tem o condão de desfazer relações 
estreitadas pela afetividade, construídas em anos de convivência, baseados na 
confiança e assistência mútua e consolidadas publicamente como a posse do 
estado de filiação6.

A ampliação do conceito de família rompe com a composição 
meramente biológica, agregando outros valores, afetivos, emotivos e até 
psicológicos. E essa reflexão faz surgir a identificação de família pelo 
envolvimento afetivo de seus membros.

Nessa compreensão, a base da família moderna valoriza um elemento 
abstrato que é o sentimento, o qual traduz o conteúdo do que seja afeto, além 
de ser o alicerce da relação familiar. Sendo assim, a noção de entidade familiar 
se constrói no afeto cultivado dia a dia, no companheirismo, cooperação, 
amizade e cumplicidade, que deve estar presente tanto na relação entre 
homem e mulher, como na relação entre pais e filhos.

E é justamente em razão destes fatos da vida que a jurisprudência 
e a doutrina construíram a socioafetividade e tal construção contribuiu, e 
muito, para a melhoria das relações familiares gerando cidadania e, portanto, 
garantindo o desenvolvimento digno das famílias, na pessoa de cada um dos 
seus componentes. 

6 Entende-se por posse do estado de filiação a ocorrência de três elementos básicos: nome (nomem), trato (tractatus) e fama (fama), 
interessante, porém, o alerta já dado por Edson Luiz Fachin, hoje ministro do STF, em 1992, sobre a não exclusividade de tais 
elementos para a caracterização da filiação, devendo se analisar o caso concreto e a existência do afeto, além daqueles elementos 
(FACHIN,1992). Neste particular, entendo que para fins de análise, importa observar o comportamento do filho, isto é, que ele trate 
o adulto como pai ou mãe e que seja conhecido como filho de fulano; se identifique como filho e identifique o homem como pai 
sendo tudo percebido pela sociedade. Defendo que em qualquer causa envolvendo menores, o seu melhor interesse se sobrepõe a 
qualquer outro, sendo essencial, portanto, avaliar os efeitos da decisão sobre a criança. No tocante à filiação afetiva, a verificação de 
sua existência deve partir da análise do filho e não dos genitores, como comumente se faz nas varas de família.
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A socioafetividade e seu reconhecimento legal e jurisprudencial como 
espécie de filiação é que me levaram à admissão da multiparentalidade como 
fato social juridicizável. Na sequência exponho como seu deu a construção 
desse raciocínio.

3. A POSTULAÇÃO DA MULTIPARENTALIDADE E SEUS 
FUNDAMENTOS ADMITIDOS PELO STF

Em termos jurídicos, entende-se que a paternidade é constatada 
primeiramente pelo reconhecimento do filho feito pelo pai, de forma 
presumida ou espontânea. Presume-se pelo casamento, por adoção, por 
inseminação heteróloga7 ou homóloga8, judicialmente por não se sujeitar o 
suposto pai à realização de exame de DNA, e, espontaneamente, quando o 
homem procede ao registro civil do filho.

Ocorre também judicialmente, pela comprovação de filiação 
consanguínea ou socioafetiva. Quanto ao reconhecimento socioafetivo, 
entendo que ele requer a comprovação da filiação jurídica faticamente, isto é, 
além da posse do estado de filho também o desenvolvimento da paternidade 
por meio do exercício dos deveres a ela inerentes, o que Maria Cristina de 
Almeida denominou de “função psicossocial” (ALMEIDA, 2003, p. 142).

O estado de filiação é a qualificação jurídica dessa relação de parentesco, 
compreendendo um complexo de direitos e deveres reciprocamente 
considerados. O filho é titular do estado de filiação, da mesma forma que o 
pai é titular do estado de paternidade em relação a ele. Assim, onde houver 
paternidade juridicamente considerada, haverá estado de filiação.

Esse entendimento também encontra arrimo em Welter (WELTER, 
2003, p.111-147), para o qual, na investigação da socioafetividade, não 
basta a prova da aparência do estado de filho, e sim a busca intransigente 
da verdadeira filiação sociológica, por meio da verificação da paternidade 
responsável e o correspondente atendimento aos deveres de assistência 
moral, material e identificação filial no filho.

7 Tipo de filiação não-biológica, na qual é utilizado o sêmen de outro homem que não o marido, para fecundar o óvulo da mulher, e 
autorizada o homem não pode mais impugná-la. 
8 Pois neste caso em que o sêmen pertence ao homem e é utilizada em situações onde o casal possui fertilidade, mas não é capaz da 
fecundação por meio de ato sexual, é possível sua utilização post mortem do homem, desde que tenha havido prévia autorização 
expressa do falecido.



REVISTA JURÍDICA DO MPRO
ano 1 - nº 1 - Jan-Jun/2018

REVISTA JURÍDICA DO MPRO
ano 1 - nº 1 - Jan-Jun/2018

126

Quando verificadas todas estas situações num caso concreto e o Juízo 
não reconhece efeitos jurídicos ao fato social, tal se mostra inconstitucional, 
além de grave violação a direitos fundamentais das partes envolvidas. Explico:

Reflita sobre a situação de uma criança que é gerada por um casal após 
muito planejamento e esforços, até médicos, visando facilitar a concepção já 
que o homem não produzia quantidade suficiente de espermas viáveis.

Grávida a mulher, a gestação é acompanhada de perto pelo homem, 
o qual já se propaga em alta voz para todos - amigos e parentes -, que será pai 
e que por consequência os seus próprios genitores também já se identificam 
como avós e dispensam cuidados à gestante, até mesmo “conversando” 
constantemente com o bebê; seu nascimento é festejado, a criança é registrada 
pelo homem e pela mulher, tendo garantidos seus avós. Durante seus 2 (dois) 
primeiros anos de vida é verdadeiramente assistida pelo pai em todas as 
suas necessidades, sendo ele figura permanente nesses seus 730 (setecentos 
e trinta dias) de vida até que, por uma tragédia, o homem morre, sendo-lhe 
interrompido o direito de continuar convivendo, assistindo, enfim, construir 
juntamente com o filho sua vida. 

Seus genitores, os avós paternos, continuam vivos e dispensando 
amor e cuidado ao neto. Ocorre que a mulher, mãe da criança, pouco tempo 
após o falecimento do pai de seu filho, se apaixona por outro homem e, firme 
a relação, com ele se casa. Como sabido: “O acessório segue o principal.”9 
e, consequentemente, o novo casal é uma família recomposta: mulher e seu 
filho do relacionamento anterior finalizado por um acaso do destino, e o 
novo marido, então padrasto do menino. 

O casamento é uma alegria só, até porque o homem nutre forte laço 
de afeto pelo filho da esposa e realmente assume todos os deveres inerentes 
à paternidade: chama a criança por filho, dispensa-lhe toda a assistência 
material e emocional, ele é chamado na escola para atender ocorrências da 
criança, está presente em todos os momentos da vida do filho, desde a primeira 
vez que andou de bicicleta sem as rodinhas até o casamento e formatura do 
filho na faculdade de direito, escolhida pelo filho em homenagem à profissão 
deste pai. 

O “filho”, igualmente, desde as primeiras palavras, que foram ditas 
quando a mãe namorava o novo pai, chama-lhe assim e de fato se identifica 

9 Mera referência à norma civilista que trata do direito das coisas, empregada aqui como gracejo.
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como seu filho, sem, contudo, esquecer e reverenciar também a figura do 
pai. Ocorre que ciente da teoria da filiação socioafetiva, o novo pai, já velho, 
decide que é digno, justo e útil para todos que ele seja reconhecido como pai, 
vez que a figura de padrasto está abismos abaixo de conseguir exprimir o que 
ele realmente é para aquele filho: ele é verdadeiramente pai. 

O filho, já maior de idade, igualmente reconhece e deseja ter esse ato 
de reconhecimento, em verdade, declaração do verdadeiro vínculo entre eles 
existente: o de filiação. Contudo, ambos se entristecem ao estudar a doutrina 
e jurisprudência e constatar que, ingressando com o pedido de Investigação 
de Paternidade Socioafetiva, teriam que cumulá-la com pedido de Nulidade 
de Registro Público, já que haveria, caso procedente, sobreposição de filiação 
paterna.

O caso demonstrado é real e ocorreu no ano de 2009. Foi noticiado 
a mim numa roda de conversa entre amigos e me sensibilizou, pois constatei 
que a doutrina e jurisprudência do Direito de Família, embora já naquele 
ano fosse, ao menos nas cortes superiores progressista, ainda muito deveria 
avançar para que as famílias tivessem o reconhecimento jurídico dos fatos 
que lhe ocorrem e são estruturadores de sua própria dignidade.

A socioafetividade, naquele ano, conforme exposto alhures, foi 
consolidada de maneira unânime pelo Superior Tribunal de Justiça, mas não 
avançou a ponto de conceber a coexistência da filiação socioafetiva e biológica, 
o que me motivou a estudar a viabilidade jurídica da multiparentalidade, até 
que me deparei com o primeiro caso que me impôs requerer a aplicação da 
tese.

O primeiro pedido de reconhecimento de dupla-paternidade que 
subscrevi se deu em 2010 e foi julgado improcedente pelo Judiciário. Passo 
a expô-lo com nomes fictícios para preservação do sigilo ínsito ao processo:

Maria é casada com João. Seu casamento é bastante sólido fundado 
no afeto, contudo, em algum momento da vida tem um desentendimento que 
parece suficiente para um rompimento definitivo. Maria, muito chateada e 
crente de que o casamento acabou, se deita com Carlos, amigo do casal. Como 
sói ocorrer, em poucos dias o casal reatou o relacionamento e Maria, que 
além de não desejar mais uma briga e por não creditar qualquer importância 
ao “namoro” que travou com Carlos, nada disse sobre ele a João.
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Pouco tempo depois se vê grávida; até pensou ser possível estar 
grávida de Carlos, mas calou-se, pois João era só alegria, comunicando a 
todos que seria pai.

Joana nasceu linda e saudável, o xodó de João, seu nascimento tornou 
ainda mais forte os laços afetivos do casal, porém, os anos se seguiram e a 
menina destoava fisicamente de seu pai, que por ser negro e a mãe parda, 
dificilmente poderiam ter filha loura, de olhos claros. Quando a menina então 
contava com 5 (cinco) anos, Maria resolveu denunciar seu fugaz “namoro” a 
João, ele, após digerir os fatos e comprovando o afeto que por ambas (mulher 
e filha) sentia, compreendeu as razões e entendeu que o suposto pai deveria 
ser “chamado à conversa”, eis que continuava amigo do casal desde sempre e 
já era figura presente na vida de Maria. 

Quando soube, Carlos ficou extremamente feliz e todos decidiram 
por fazer um exame de DNA, a fim de comprovar a história. Confirmada 
sua paternidade biológica e após muitas conversas acompanhadas de 
acompanhamento psicológico, os envolvidos contaram a Joana sua origem 
genética. E, assim, desde os seus cinco anos até os dez anos de idade, Joana 
passou a conviver com outro pai, com novos avós e tios, tal convivência 
deixou claro aos olhos de todos que nascia não somente o pai biológico, mas 
outro pai na vida daquela criança. Ela dizia amar os dois pais, sendo ambos 
muito importantes em sua vida. Carlos passou a contribuir materialmente 
para o sustento de Joana, embora João dissesse não ser necessário, mas ele 
fazia questão e colaborava em atividades relacionadas à criança. 

A situação levou os pais a conversarem sobre a necessidade de 
regularizar o registro de nascimento de Joana, afinal Carlos era pai também 
e, por desconhecimento jurídico e mesmo não achando justo, acreditava 
que o registro da menina deveria ser alterado. Carlos, então, ajuizou ação 
de investigação de paternidade cumulada com anulação de registro público, 
visando ter sua paternidade reconhecida no registro de nascimento de Joana. 

Processada, a ação foi enviada para manifestação do Ministério 
Público, e desde logo a narrativa dos fatos, vislumbrei a hipótese de 
multiparentalidade. Requeri estudo psicossocial a fim de constatar ou não 
paternidade socioafetiva entre Joana e os dois pais: o registral e o biológico. 

Após colheita de provas restou inconteste que Joana, ao mesmo 
tempo, era filha do pai biológico e do pai registral, ligada a ambos por 
vínculo socioafetivo, constituidor de sua própria personalidade. A avaliação 
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psicológica feita por equipe do Juízo avaliou que não era possível eliminar 
qualquer das figuras paternas dado o forte vínculo afetivo entre eles e a 
menina.

Após reunir os envolvidos e com eles conversar, expliquei-lhes as 
consequências do pedido constante na inicial, ou seja, que a paternidade 
seria substituída pelo reconhecimento biológico, ao que todos se colocaram 
em lágrimas, em especial Joana e João, por sentirem os efeitos chocantes da 
quebra de vínculo parental decorrente da anulação do parentesco entre eles.

Neste momento, entendi que deveria pugnar pela manutenção da 
paternidade registral, pois além de fruto de um induzimento a erro (o marido 
não sabia e não podia prever que a criança não era sua filha de sangue), 
mesmo após descobrir a inexistência de vínculo biológico, tal sequer abalou 
seu sentimento paternal, e mesmo diante da assunção do pai consanguíneo 
na vida de Joana, João não deixou de exercer sobre ela o poder familiar com 
todos os correspondentes direitos e deveres. Igualmente, Carlos, ao saber que 
era o pai biológico, decidiu exercer a paternidade.

Ante o pedido do Ministério Público de manutenção da paternidade 
registral e reconhecimento do pai biológico, ambos no mesmo registro civil de 
Joana, os pais e a mãe de Joana, ratificaram a promoção ministerial, contudo, 
entendendo, àquela época, ausência de previsão legal, o Juízo não acatou o 
pedido do Ministério Público e acabou por julgar a ação improcedente, o 
que me levou a recorrer, mas também no segundo grau fora reafirmada a 
inexistência de lei a amparar a pretensão da multiparentalidade.

Ocorre que no ano seguinte, a mesma Juíza que julgou a ação acima 
improcedente, assim como outras duas semelhantes postas a seu julgamento, 
em momento posterior, findou por compreender o instituto e publicar a 
primeira decisão reconhecendo a multiparentalidade.

Trata-se de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes-
RO, no ano de 2011 (0012530.-95.2010.8.22.0002), que reconheceu a dupla 
paternidade a uma adolescente de 16 (dezesseis) anos que foi registrada pelo 
então companheiro de sua mãe, sabendo ele não ser o pai biológico. A mãe 
separou-se do pai e a filha continuou sob a guarda dele e quando contava com 
6 (seis) anos de idade descobriu quem era seu pai biológico e passou a com 
ele desenvolver também socioafetividade.
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O estudo psicossocial e as demais provas colhidas deixaram claro que, 
além da posse do estado de filha e pais, a afetividade era um elo indissolúvel 
entre os envolvidos, sendo que a identidade daquela adolescente, já quase 
adulta, fora formada pelas influências de ambos os pais, não podendo o 
Judiciário ficar alheio ou mesmo destruir tais vínculos pela sobreposição de 
uma espécie de filiação a outra, afinal, caso assim agisse, qual seria o critério 
do Juízo?

Assim, e por reconhecer não ser possível valorar as espécies de filiação, 
fora dado efeito jurídico à multiparentalidade, possibilitando o primeiro 
registro civil de uma pessoa com dois pais, uma mãe e avós na certidão de 
nascimento, deixando todos os envolvidos felizes e em paz.

Defendi em meus requerimentos, que o reconhecimento jurídico do 
instituto da filiação socioafetiva é remansoso e amplamente aplicável. Do 
ponto de vista biológico, a paternidade sanguínea é inquestionável e pode 
ser provada por meio de exame genético, mas do ponto de vista jurídico, 
se questionada, também requer comprovação da existência de afetividade. É 
que a afetividade é o elemento comprobatório da relação familiar.

A socioafetividade requer comprovação, por meio de investigação 
do caso posto sub judice, com verificação da posse do estado de filho e do 
exercício fático do poder familiar, consistente na realização dos deveres 
inerentes à paternidade: convivência, assistência e ajuda mútuas e, ainda, no 
campo psicossocial a identificação paterno-filial, enquanto formadora da 
identidade do indivíduo.

Importante consignar que diferentemente da maioria dos autores e 
estudiosos da socioafetividade e até mesmo de várias decisões judiciais, eu 
não compreendo a socioafetividade como princípio, pois não reconheço uma 
construção jurídico-científica suficientemente embasada que a classifique 
desta forma (DWORKIN, 2000).

Entendo a afetividade como elemento constitutivo das relações 
familiares, razão pela qual, inclusive, deve ser provada como estruturante e 
não apenas como um sentimento que, por óbvio, é inerente a estas relações. 
Na análise da existência de afetividade por parte dos filhos, tenho por 
imprescindível a investigação da influência da paternidade na formação da 
sua personalidade.
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Como cediço, os direitos de personalidade objetivam a proteção dos 
direitos indispensáveis à dignidade e integridade da pessoa. Ensina Pontes de 
Miranda sobre o tema:

o direito de personalidade, os direitos, as pretensões e ações que dele se irradiam são 
irrenunciáveis, inalienáveis, irrestringíveis. São direitos irradiados dele os de vida, 
liberdade, saúde (integridade física e psíquica), honra, igualdade (MIRANDA, 2000, 
p. 216).

Os direitos de personalidade têm caráter absoluto, oponíveis 
“erga omnes”, de maneira que todos ficam obrigados a respeitá-los. Tal 
característica tem estreita ligação com a indisponibilidade, a qual abrange 
a sua intransmissibilidade (inalienabilidade), irrenunciabilidade e 
impenhorabilidade, o que faz inferir: se trata de direito que não pode mudar 
de titular nem pela própria vontade do indivíduo, pois vinculados à pessoa.

São direitos público-subjetivos em razão de serem direitos inatos à 
pessoa, têm caráter vitalício e imprescritível. Tais características se evidenciam 
pelo fato de seu titular poder invocá-los a qualquer tempo e não se extinguem 
pelo não uso. 

E é em razão da força e relevância de tais características que entendo 
ser a socioafetividade um valor que, identificado após a investigação da 
existência da filiação, com a comprovação da posse do estado de filiação e 
da paternidade/maternidade psicossocial, lhe conferirá efeitos jurídicos que 
não podem ser ponderados pelo magistrado ou partes oponíveis, tampouco 
por argumentos de ordem econômica, comumente suscitados por herdeiros 
preocupados com a consequente alteração da cadeia sucessória, por exemplo.

Os direitos de personalidade são corolários do fundamento 
constitucional da dignidade da pessoa humana e, assim sendo, independem 
de normativo inferior. Por essa razão, prescindível lei específica para o 
reconhecimento da multiparentalidade, bastando a verificação judicial de 
sua existência pela comprovação de que sua personalidade e identidade são 
produto indissociável da sua perfilhação a dois pais, por exemplo.

O não reconhecimento deste fato significa subtração de um direito 
público subjetivo e violação da dignidade humana, com efeitos perversos ao 
desenvolvimento da personalidade de filhos que, em situação de negativa, 
se veem sem o pai que sempre identificaram e que constava em seu assento 
de nascimento. Imagine os efeitos drásticos de uma decisão que friamente 
substitui, no documento de identificação, um pai por outro quando, na 
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verdade, ambos têm igual importância para um filho?!

A ausência de afeto e ruptura de vínculos afetivos com seus pais, 
notadamente dos que desempenharam a função de formadores de sua 
identidade, pode gerar numa criança, graves e muitas vezes irreparáveis 
consequências morais e emocionais. São as marcas do abandono afetivo 
que ficam gravadas nas pessoas, podendo até mesmo ser causa de distúrbios 
psíquicos e sociais graves.

Na esfera de compreensão da importância dos vínculos filiais, a 
Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e o 6º Princípio da 
Declaração dos Direitos da Criança orientam que, para o desenvolvimento 
equilibrado de sua personalidade, a criança necessita de amor e compreensão 
e deve, tanto quanto possível, crescer sob a salvaguarda e responsabilidade dos 
pais, numa atmosfera harmoniosa de afeição e segurança moral e material.

O Supremo Tribunal Federal, em 2016, no julgamento do Recurso 
Extraordinário 898.060 e na análise da Repercussão Geral 622, admitiu 
todos os argumentos por mim aqui expostos e sustentados em meus pedidos 
judiciais e, de maneira progressista e contramajoritária, como aliás devem 
ser as decisões da Suprema Corte, eliminou o modelo convencional de que 
cada pessoa só pode ter oficialmente um pai e uma mãe e impôs ao Sistema 
de Justiça a necessidade de analisar os processos de família a partir de sua 
existência fática e garantir-lhes os direitos fundamentais de que necessitam 
para viver em sociedade, de maneira harmônica e independente, livres de 
discriminação e preconceito que lhes impeçam de gozar do seu direito à 
autodeterminação.

CONCLUSÃO

A multiparentalidade é um fato social, evidenciado juridicamente nos 
últimos anos, em decorrência da alteração significativa ocorrida no instituto 
das famílias, possibilitada pelo reconhecimento da socioafetividade como 
elemento definidor da filiação.

A declaração de filiações multiparentais deve ser produto de um 
esforço sério e concentrado na busca dos elementos dela definidores: a posse 
do estado de filho e a existência, principalmente do ponto de vista do filho, 
da filiação psicossocial. É imprescindível em tais ações judiciais a intervenção 
do Ministério Público, a fim de velar pela observância do fundamento da 
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dignidade da pessoa humana e em se tratando de crianças e adolescentes, o 
seu melhor interesse. 

Revela-se essencial a atuação qualificada e isenta da equipe 
multiprofissional do Juízo, composta por assistentes sociais e psicólogos, no 
mínimo, os quais deverão se debruçar com imparcialidade à verificação da 
ocorrência ou não da filiação socioafetiva e da influência dos pais/mães na 
formação da personalidade dos filhos.

Hoje já são dezenas de decisões, inclusive em nível recursal, 
reconhecendo a multiparentalidade e seus efeitos de dupla filiação, tendo o 
Supremo Tribunal Federal, em 2016, reconhecido a multiparentalidade com 
repercussão geral (Recurso Extraordinário 898.060/Repercussão Geral 622), 
fazendo dela fato social e jurídico consagrado.
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O MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CURADOR DOS DIREITOS 
DIFUSOS: UMA ANÁLISE À LUZ DO TEXTO CONSTITUCIONAL1

Roberto Coutinho Barros2

Tauã Lima Verdan Rangel3

RESUMO: O escopo do presente consiste em promover uma análise, à luz 
do Texto Constitucional, do papel desempenhado pelo Ministério Público 
como curador dos direitos difusos. Os denominados direitos difusos são 
considerados como máxima manifestação dos direitos fundamentais, 
porquanto conferem, de fato, substância ao ideário de solidariedade entre 
os indivíduos, tanto de uma mesma geração como entre gerações presentes 
e futuras (solidariedade intergeracional). Os direitos difusos colocam em 
testilha a superação da individualidade humana, passando, em decorrência 
de tal aspecto, a se preocupar com a sobrevivência da espécie humana 
como unidade. Sensível a tais ideários, a Constituição Federal, em diversos 
dispositivos, consagrou direitos difusos e conferiu à instituição do Ministério 
Público o papel de curador e protetor de tais direitos. O método empregado 
para o presente foi o indutivo, auxiliado por revisão bibliográfica e análise de 
diplomas legais pertinentes à temática.

Palavras-chave: Lei Maior, Garantias Fundamentais, Atribuições, Parquet. 
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ABSTRACT: The scope of the present is to promote an analysis, in the 
light of the Constitutional Text, of the role played by the Public Prosecution 
Service as curator of diffuse rights. So-called diffuse rights are essential as the 
ultimate manifestation of fundamental rights, as they do in fact give substance 
to the ideal of solidarity between individuals, both in the same company and 
between present and future generations (intergenerational solidarity). Diffuse 
rights impose a taint, an overcoming of human individuality, passing, an 
occurrence, a concern for a survival of the human species as a unit. Sensitive 
to such ideals, the Federal Constitution, in several provisions, established 
diffuse rights and conferred the institution of the Public Prosecutor’s Office 
or the role of curator and protector of such rights. The method used for the 
present was the inductive one, aided by bibliographic review and analysis of 
legal diplomas relevant to the subject.

Key words: Major Law; Fundamental Guarantees; Attributions; Parquet.



REVISTA JURÍDICA DO MPRO
ano 1 - nº 1 - Jan-Jun/2018

REVISTA JURÍDICA DO MPRO
ano 1 - nº 1 - Jan-Jun/2018

137

INTRODUÇÃO

A luta pelo direito perpassa vários níveis durante a evolução 
histórica do indivíduo e da sociedade. Por óbvio que resguardar aquilo que 
é construído com trabalho diário e dedicação foi o centro da discussão do 
direito em determinada era. Assim como tornou-se importante, em certo 
contexto de abusos do poder monárquico, utilizar-se de leis e normas que 
limitassem o poder do rei e propiciassem ao cidadão condições de obter uma 
vida digna sob um governo o mais justo possível. Há um fio unindo todas 
as demandas humanas, seja considerando o homem individualmente ou em 
grupo. As leis e, consequentemente sua justa aplicação na proteção dos bens 
jurídicos diversos importantes ou imprescindíveis para a vida, subsistência, 
sobrevivência e, mais atualmente, vida, porém vida digna. Ao homem 
moderno não basta sobreviver, subsistir, é preciso viver dignamente e prover 
aos seus pares o mesmo, o que se dá por meios distintos, mas é garantido pelo 
direito.

Os direitos difusos tornaram-se marcas da sociedade atual na 
busca pela garantia de uma vida humana digna. Protegê-los passou a ser 
uma necessidade urgente, principalmente diante da facilidade de se ter 
tais direitos violados pelo poder do Estado ou mesmo pela sociedade de 
consumo ancorada na hegemonia das grandes empresas. Neste sentido, 
a Constituição Federal de 1988, oriunda de um movimento que trouxe os 
direitos fundamentais, difusos e coletivos para o foco do cenário jurídico 
nacional, preocupou-se em suprir a tutela destes direitos como sustentáculo 
do Estado Democrático de Direito. Coube ao Ministério Público o papel de 
proteger os direitos difusos, conforme apresentar-se-á nas linhas seguintes, 
sendo Órgão responsável por pleitear em juízo, tutelar extrajudicialmente e 
conduzir ações pedagógicas relacionadas às suas atribuições determinadas na 
Magna Carta quanto à temática em pauta.

1. DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS NA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Já no preâmbulo da Constituição Federal de 1988, declara-se o 
propósito de “instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança” (BRASIL, 
1988), objetivo este que pode ser tomado como o “pilar ético-jurídico-
político da própria compreensão da Constituição” (MENDES, BRANCO, 
2015, p. 135). Por isso, é indispensável para se interpretar a Constituição, que 
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se domine as considerações técnicas suscitadas pelos direitos fundamentais, 
observa, ainda, Mendes (2015).

A finalidade dos direitos fundamentais pode ser categorizada em 
direitos de defesa e direitos instrumentais. Os primeiros dizem respeito ao 
impedimento de que o Poder Público invada a esfera privada dos indivíduos 
o que, se ocorrer, permite o ingresso em juízo para proteger o bem lesado. 
Os segundos “consagram princípios informadores de toda a ordem jurídica 
(legalidade, isonomia, devido processo legal, etc.), fornecendo-lhes 
mecanismos de tutela” (BULOS, 2012, p. 330). Dirley da Cunha Júnior, após 
análise exaustiva das terminologias empregadas pelos doutrinadores para 
definir os direitos fundamentais, constrói um conceito que assume depender, 
no entanto, da ordem constitucional de cada Estado, acompanhando a 
necessidade do que é fundamental para cada um:

Do exposto, concluímos que os direitos fundamentais são todas aquelas posições 
jurídicas favoráveis às pessoas que explicitam, direta ou indiretamente, o princípio da 
dignidade humana, que se encontram reconhecidas no texto da Constituição formal 
(fundamentalmente formal) ou que, por seu conteúdo e importância, são admitidas e 
equiparadas, pela própria Constituição, aos direitos que esta formalmente reconhece, 
embora dela não façam parte (fundamentalidade material) (CUNHA JÚNIOR, 2013, 
p. 550)

Outra definição pertinente classifica os direitos fundamentais 
como o conjunto de “normas, princípios, prerrogativas, deveres e institutos 
inerentes à soberania popular, que garantem a convivência pacífica, digna, 
livre e igualitária, independentemente de credo, raça, origem, cor, condição 
econômica ou status social” (BULOS, 2012, p. 328). Historicamente, a 
dignidade do homem e sua proteção especial encontram impulso na ideia 
bíblica de ser o homem criado a imagem e semelhança de Deus. O Deus 
judaico-cristão traçou um plano para redimir a condição humana, o que 
conferiu à humanidade um valor intrínseco muito alto. Gerou-se, assim, a 
percepção, já no século XVII e XVIII de que o indivíduo deveria ter primazia 
sobre o Estado, e este servir os cidadãos, garantindo-lhes direitos básicos, 
explicam Mendes e Branco (2015). 

A Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776, e a Declaração 
Francesa, de 1789, foram influenciadas por tais ideias, e podem ser situadas 
como ponto central do desenvolvimento dos direitos fundamentais, 
principalmente com o Bill of Rights, na segunda metade do século XVII, 
quando ocorre a “positivação dos direitos tidos como inerentes ao homem” 
(MENDES, BRANCO, 2015, p. 136). Paulo e Alexandrino (2015) observam 
que é comum o marco inicial dos direitos fundamentais ser situado na Magna 
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Carta inglesa. Esclarecem, porém, que naquele momento histórico o que se 
buscava era manter assegurado o poder político dos barões, limitando-se o 
poder do rei, e não garantir os direitos individuais. Para os autores em pauta, 
tal marco inicial se deu a partir da Revolução Francesa, com a Declaração 
dos Direitos do Homem e a já referida promulgação da Bill of Rights. Assim 
justificam o surgimento dos direitos fundamentais: 

Os primeiros direitos fundamentais têm o seu surgimento ligado à necessidade 
de se impor limites e controles aos atos praticados pelo Estado e suas autoridades 
constituídas. Nasceram, pois, como uma proteção à liberdade do indivíduo frente 
à ingerência abusiva do Estado. Por esse motivo – por exigirem uma abstenção, um 
não fazer do Estado em respeito à liberdade individual – são denominados direitos 
negativos, liberdades negativas, ou direitos de defesa. (PAULO; ALEXANDRINO, 
2015, p. 98)

A feição positiva dos direitos fundamentais viria apenas no século 
XX, quando houve o reconhecimento dos direitos fundamentais de segunda 
dimensão, com a exigência de uma atuação comissiva do Estado na prestação 
estatal favorecendo o bem-estar individual. Na Constituição Federal de 1988, 
os direitos fundamentais foram arrolados no Título II, Capítulo I, artigos 5º a 
17, classificados nos cinco grupos seguintes: direitos individuais e coletivos, 
direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos 
relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos. 
Não é em vão situarem-se os direitos fundamentais no referido título. Com 
efeito, a Carta de 1988, buscando o reordenamento constitucional, evitou 
postergar a enunciação dos direitos fundamentais, priorizando-os e lhes 
dando destaque topográfico, ao invés de consagrar lugar de destaque a 
normas sobre a estrutura do Estado e de seus poderes, esclarece Bulos (2012).

Importante salientar que o Título II trata dos direitos e garantias 
fundamentais. Paulo e Alexandrino (2015) estabelecem a diferença entre 
direitos e garantias, esclarecendo que estas são instrumentos de proteção dos 
direitos, enquanto aqueles são os bens jurídicos em si, declarados assim pelo 
Texto Constitucional. As garantias asseguram o exercício dos direitos e sua 
reparação em casos de violação. Para Mendes e Branco (2015), ainda que haja 
distinção entre direitos e garantias fundamentais, não é clara a fronteira entre 
as categorias, o que não tem maior importância prática, já que a Constituição 
Federal trata ambos de maneira unívoca. Bulos estabelece uma classificação 
pertinente das garantias fundamentais com base da Constituição de 1988:

Garantias fundamentais gerais –proíbem abusos de poder e todas as formas de 
violação dos direitos que asseguram. Exemplos: legalidade (art. 5º, II); liberdade (art. 
5º, IV, VI, IX, XII, XIV, XV, XVI, XVII ect.); inafastabilidade do controle judicial (art. 
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5º, XXXV); juiz e promotor natural (art. 5º, XXXVII e LIII); devido processo legal 
(art. 5º, LIV); contraditório (art. 5º LV); publicidade dos atos processuais (art. 5º, LX, 
e 93, IX) etc. 
Garantias fundamentais específicas – instrumentalizam os direitos fundamentais 
e fazem prevalecer as próprias garantias fundamentais gerais. Por meio delas, os 
titulares dos direitos encontram a forma, o procedimento, a técnica, o meio de exigir 
a proteção de suas prerrogativas. Exemplos: habeas corpus, mandado de segurança, 
mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, habeas data, ação popular, 
ação civil pública. Todos esses institutos de tutela constitucional, postos ao dispor 
dos indivíduos e coletividades, encarregam-se de garantir os direitos fundamentais 
(BULOS, 2015, p. 533)

Em relação aos grupos tratados no Título II da Carta Política, os 
direitos individuais são os que estão ligados à própria personalidade, ao 
conceito de pessoa humana. Previstos no art. 5º da Constituição, são os 
direitos tais como o direito à vida, à dignidade, à liberdade, por exemplo. No 
mesmo artigo, estão presentes os direitos fundamentais coletivos, tais como 
direito de reunião, direito à associação, mandado de segurança coletivo. No 
que tange aos direitos sociais, são aqueles que visam melhorar as condições 
de vida dos hipossuficientes, arrolados no art. 6º e seguintes da Constituição 
e, ainda, disciplinados em outros dispositivos constitucionais, como o direito 
à saúde, à previdência e à educação. 

O art. 12 da Constituição cuida dos direitos de nacionalidade, 
responsáveis pelo “vínculo jurídico-político que liga o indivíduo a um 
determinado Estado” (PAULO; ALEXANDRINO, 2015, p. 112). Tais direitos 
permitem a cada cidadão a capacidade de exigir a proteção estatal, e os 
sujeita ao cumprimento de determinados deveres. Já os direitos políticos, 
enumerados no art. 14 da Constituição, se referem a como a soberania 
popular atua no Estado, estabelecendo o conjunto de regras que permitirão a 
participação do cidadão nos negócios políticos, conferindo aos indivíduos os 
atributos da cidadania. 

Por fim, os direitos à existência, organização e participação em partidos 
políticos asseguram autonomia e liberdade de atuação aos partidos políticos 
para que estes, como instrumentos necessários à preservação do Estado 
Democrático de Direito, concretizem o sistema representativo, conforme o 
art. 17 da CF/88, esclarecem Paulo e Alexandrino (2015). Segundo o texto 
constitucional, são destinatários dos direitos fundamentais os brasileiros e 
estrangeiros residentes no país. Observa Alexandre de Moraes (2004) que os 
estrangeiros não são excluídos da proteção da Carta Política os estrangeiros 
em trânsito pelo território nacional, incluindo-se, inclusive sob este manto de 
proteção as pessoas jurídicas.
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A evolução dos direitos fundamentais pode ser situada em três 
dimensões principais, já sendo admitidas por alguns doutrinadores até 
seis dimensões de direitos, como o faz Bulos (2012). A primeira geração 
trata dos direitos relativos às liberdades individuais, direitos civis e direitos 
políticos. Os direitos de segunda dimensão têm sua ênfase na assistência 
social, saúde, educação, trabalho, lazer, etc., reconhecendo, portanto, os 
denominados direitos sociais, culturais e econômicos. A terceira dimensão se 
ocupa de tratar dos direitos de titularidade difusa ou coletiva, como a paz, o 
desenvolvimento, qualidade do meio ambiente, conservação do patrimônio 
cultural, informam Mendes e Branco (2015). Em seguida, aprofundar-se-á 
nesta evolução em dimensões, observando-se, especialmente, os direitos 
fundamentais de terceira dimensão.

2. A INSERÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS NO TEXTO 
CONSTITUCIONAL: A CONSAGRAÇÃO DA TERCEIRA DIMENSÃO 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

O jurista tcheco-francês Karel Vasak, em conferência no Instituo 
Internacional de Direitos Humanos em Estraburgo, foi o primeiro a propor a 
divisão dos direitos humanos em gerações4 nos idos de 1979, explica Cunha 
Júnior (2013). O referido jurista dividiu os direitos em primeira, segunda e 
terceira dimensão ou dimensão, pautado no lema da Revolução Francesa, 
que expressou os três princípios dos direitos fundamentais, quais sejam: 
liberdade, igualdade e fraternidade. É mister não tomar as gerações ou 
dimensões do Direito, que ocorrem em uma perspectiva evolutiva histórica, 
como excludentes. Na verdade, devem mesmo ser analisadas em conjunto, 
pois o surgimento de uma geração de direitos não faz com que a anterior 
seja ultrapassada, persistindo todas elas válidas. Bulos (2012) assevera 
que os direitos tradicionais acabam por ser atualizados por novos direitos, 
adaptando ideias antigas.

Mendes e Branco (2015) esclarecem que os direitos de primeira 
dimensão são oriundos das revoluções americana e francesa, sendo os 
primeiros a serem positivados. Havia a necessidade de se fixar uma esfera de 
autonomia pessoal que se opusesse às expansões do Poder. Assim, os direitos 
que tratam das liberdades individuais, como a preocupação em manter a 

4 Apesar de existir a dicotomia classificatória entre “gerações” e “dimensões” dos Direitos Humanos, opta-se, no presente, pela 
segunda nominata, entendendo que o primeiro termo, de maneira indevida, pode induzir o leitor a compreender que a geração mais 
contemporânea tende a substituir sua antecessora. Ao reverso, os Direitos Humanos são considerados cumulativos, coexistindo as 
diversas dimensões como conquistas históricas de lutas e movimento em prol do reconhecimento do mínimo existencial humano e 
afirmação da própria dignidade da pessoa humana.
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propriedade era parâmetro para os direitos fundamentais, sem a preocupação 
com as desigualdades sociais. O descaso com esses problemas sociais, 
conjugado com as pressões que sobrevieram da industrialização crescente, 
fez com que o Estado precisasse intervir em prol da promoção da justiça 
social. Nasciam então os direitos de segunda dimensão, que não tinham por 
suficiente a abstenção do Estado, carecendo de prestações positivas do Poder 
Público. São conhecidos por direitos sociais, principalmente por se referirem 
às reivindicações de justiça social, não por serem da coletividade.

Os direitos da coletividade são os da terceira dimensão. Direitos 
que têm sido incorporados nos “ordenamentos constitucionais positivos 
e vigentes de todo o mundo, como nas Constituições do Chile (art. 19, § 
8º), da Coreia (art. 35, 1) e do Brasil (art. 225)” (BULOS, 2012, p. 330). 
Enfatize-se que tais direitos são atribuídos a todas as formações sociais, 
aqueles que assistem a todo gênero humano, convocando o Estado a proteger 
e preservar, juntamente da coletividade, visando inclusive ao benefício das 
futuras gerações, os direitos de titularidade coletiva e caráter transindividual. 
Usualmente, estes direitos são denominados de direitos da solidariedade ou 
fraternidade, pois têm um caráter universal, havendo necessidade de esforços 
em escala mundial para sua efetivação, visando à preservação da própria 
existência humana em grupo. Assim:

[...] enquanto os direitos de primeira dimensão (direitos civis e políticos) – que 
compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio 
da liberdade e os direitos de segunda dimensão (direitos sociais, econômicos e 
culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais, materiais ou 
concretas – enfatizam o princípio da igualdade, os direitos fundamentais de terceira 
dimensão – que encerram poderes de titularidade coletiva ou difusa atribuídos 
genericamente a todas as formações sociais – consagram o princípio da solidariedade 
ou fraternidade e correspondem a um momento de extrema importância no 
processo do desenvolvimento e afirmação dos direitos fundamentais, notabilizados 
pelo estigma de sua irrecusável inexauribilidade (CUNHA JÚNIOR, 2013, p. 599).

A Constituição de 1988 faz constar em seu texto alguns direitos 
fundamentais de terceira dimensão: o direito ao meio ambiente equilibrado 
(art. 225), o direito à paz mundial (art. 4º, VI e VII), direito à autodeterminação 
dos povos (art. 4º, III), direito ao desenvolvimento (art. 3º, II). Entretanto, é 
na redação do artigo 129, inciso III,da Carta Política de 1988, ao se tratar 
das funções institucionais do Ministério Público que fica categoricamente 
expresso o reconhecimento da existência dos direitos difusos e coletivos: 

São funções institucionais do Ministério Público: [omissis] 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; (BRASIL, 1988)
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O Código de Defesa do Consumidor apresenta a concepção legal de 
direitos difusos e coletivos em seu artigo 81, nos seguintes termos:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 
coletiva será exercida quando se tratar de:  I - interesses ou direitos difusos, assim 
entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de 
que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II 
- interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe 
de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;III 
- interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de 
origem comum (BRASIL, 1990).

Observa Smanio (2004) que o art. 5º, inciso LXXIII da Constituição 
Federal, que versa sobre ação popular, também reconhece a existência dos 
interesses difusos e coletivos, assegurando a legitimidade de qualquer cidadão 
na proposição de ação popular no sentido de anular ato lesivo ao patrimônio 
público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural. Assim, cabe ao Ministério Público a titularidade ampla 
na tutela dos direitos em tela, e aos cidadãos a titularidade restrita. Diversos 
dispositivos constitucionais se ocupam de tratar dos interesses difusos. O 
art. 225, caput, em consonância com a Declaração sobre Ambiente Humano, 
realizada em 1972, na Suécia, versa sobre o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, estabelecendo que é dever tanto do Estado quanto da coletividade 
preservar os bens ambientais para as gerações presentes e futuras. 

Em seu artigo 5º, inciso XXXII, a Carta Constitucional determinou 
que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor” (BRASIL, 
1988), cuidando assim de fixar o dever do Estado de intervir nas relações 
comerciais em defesa do consumidor, com o objetivo de superar sua 
hipossuficiência econômica no mercado de consumo. São também objeto de 
normatização constitucional a proteção à família, à criança, ao adolescente 
e ao idoso. O art. 226, caput e § 8º, impõe ao Poder Público que atue 
concretamente assegurando assistência a cada integrante da família. Já o art. 
227, caput e § 1º, denota a intervenção do Estado no que tange à criança e ao 
adolescente:

Mais uma vez, imponto ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente, 
prioritariamente, os direitos fundamentais do cidadão, como o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão, e promover programas de assistência a eles, não se trata de mera norma 
programática. 
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As disposições constitucionais sobre a criança e o adolescente estão de acordo 
com a Declaração Universal dos Direitos da Criança, adotada pela ONU em 20 de 
novembro de 1959, nos seguintes termos: “a criança em virtude de sua maturidade 
física e metal, precisa de proteção e cuidados especiais, inclusive proteção legal e 
apropriada antes e depois do nascimento” (SMANIO, 2004, p. 1)

O art. 230 estabelece a obrigatoriedade da intervenção estatal 
também em relação ao idoso, ressaltando-se que não somente o Estado, mas 
toda a sociedade, tem a responsabilidade de atuar em prol da criança, do 
adolescente e do idoso. As pessoas com deficiência recebem proteção da 
Constituição, pois o art. 5º garante a igualdade de todas as pessoas. Assim, há 
uma reserva de mercado destinada às pessoas com deficiência, por exemplo, 
na garantia de ingresso ao serviço público, conforme preceitua o art. 37, 
inciso VIII, reservando um percentual de cargos e empregos públicos a este 
grupo, explica Smanio. O art. 208, por sua vez, garante o direito à educação, 
visando à integração da pessoa com deficiência e procurando evitar sua 
discriminação. 

Complementam, ainda, o arcabouço protetivo os artigos 227, 
§1º, inciso II, e §2º da Constituição Federal de 1988, que versam sobre o 
atendimento especializado à criança e adolescente portador de deficiência e 
sobre a criação de normas legais para a construção de logradouros, edifícios 
e veículos de transporte coletivo que atendam as pessoas com deficiência. 
Por fim, os artigos 220 a 224, explicita Smanio (2004), protegem os meios de 
comunicação de massa, proibindo a censura prévia, guardando, entretanto, 
conformidade com a proteção da criança e do adolescente, e a família contra 
transmissões de propagandas, práticas, produtos ou serviços nocivos à saúde 
e ao meio ambiente, evitando-se programações que contrariem os princípios 
constitucionais. 

3. O ALARGAMENTO DO ROL DE ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO COMO CURADOR DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Em busca da definição de termos para explicar o que é Ministério 
Público, Bulos (2012) assevera que a palavra ministério é proveniente do 
latim, manus, significando mão, trazendo em seu bojo a ideia de ministrar, 
administrar. Em seus primórdios, era o Órgão considerado a mão do rei, 
passando a designar, ao longo da história os agentes atuantes em prol dos 
interesses da Coroa, em oposição aos advogados privados. Remontando aos 
tempos em que o Ministério Público se tornou mais presente na homologação 
dos provimentos legislativos do século XVIII, época das ordenanças e 
éditos, encontra-se a denominação de origem francesa tão utilizada no 
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contexto jurídico para se referir ao Órgão Ministerial: Parquet, traduzida por 
assoalho. O termo é usado “tendo em vista que os agentes do rei (les gens 
Du roi) assentavam-se no assoalho das salas de audiência, para não serem 
confundidos com a magistratura de pé (magistrature de bóut)”, esclarece 
Bulos (2012, p. 643).

O eminente doutrinador Dirley da Cunha Júnior (2013) explana 
com excelência sobre o Ministério Público pré-Constituição de 1988. Expõe 
que na Constituição de 1824 não havia referência específica ao Parquet, mas 
já existia um procurador da coroa que tinha o dever de realizar acusações 
que estivessem fora da competência da Câmara dos Deputados. Não havia 
necessidade relevante na função ministerial, uma vez que a denúncia podia 
ser oferecida por qualquer um do povo. Já no período da escravidão, com a 
importância elevada da Lei 20.040, de 28 de setembro de 1871, Lei do Ventre 
Livre, os promotores receberam o encargo de proteger os filhos dos libertos 
e cuidar de seu registro. Os avanços significativos, porém, ocorreram no 
período republicano, ainda que durante a monarquia, podendo-se reconhecer 
algumas inovações legislativas que forneceram ao Ministério Público um 
perfil institucional. Nesse sentido, explana Cunha Júnior:

A Constituição Republicana de 1891 associou o Ministério Público ao Poder 
Judiciário, determinando as formas de escolha e atuação de seus membros, mas foi 
no art. 158 do decreto 9.272, de 1911, que se consolidou importante preceito acerca 
do parquet: “O Ministério Público, perante as autoridades constituídas, é o advogado 
da lei e o fiscal de sua execução, o promotor da ação pública contra todas as violações 
do direito”. Neste período já é visível a aproximação da instituição com os rumos 
atuais (CUNHA JÚNIOR, 2013, p. 1136)

Já sob a égide da Constituição de 1934,o órgão foi individualizado, 
sendo associado ao Poder Executivo, como órgão de cooperação das 
atividades do governo. Foi, entretanto, com a Constituição de 1946 que o 
Parquet ganhou nome específico e foi separado dos demais poderes, com 
previsão de estabilidade, inamovibilidade e ingresso na carreira por meio de 
concurso público. O retorno ao Poder Judiciário ocorreu com a Carta de 1967, 
contudo, a Emenda Constitucional nº 1 de 1969 e a Emenda Constitucional 
nº 7 de 1977 novamente introduziram o Ministério Público no bojo do 
Poder Executivo. Antes mesmo da promulgação da Constituição de 1988, 
com a Lei Complementar 40/1981, avanços como a consideração do Órgão 
como permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, fixação dos 
princípios da indivisibilidade, unidade e autonomia funcional, autonomia 
administrativa e financeira, ganharam os contornos do que constaria no texto 
constitucional alguns anos depois.
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A Constituição vigente trata do Ministério Público em posição 
distinta da estrutura dos demais poderes da República, em capítulo especial, 
ampliando suas funções e concedendo total autonomia e independência. Neste 
sentido, ainda, Alexandre de Moraes (2014) explica que, constitucionalmente, 
o Ministério Público abrange o Ministério Público da União, nos quais se 
encontram: o Ministério Público Federal; o Ministério Público do Trabalho; 
o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal 
e Territórios; em segundo lugar, abrange os Ministérios Públicos dos 
Estados. O Parquet, administrativamente, possui estrutura de instituição 
estatal, mas sob perspectiva funcional, não obstante discussão doutrinária 
sobre a questão, tem a sua natureza institucional explicada de forma mais 
suficiente, considerando-se seu deslocamento da “sociedade política, como 
órgão repressivo do Estado, para a sociedade civil, como legítimo e autêntico 
defensor da sociedade” (ALMEIDA, 2008, p. 13).

A primeira razão desta afirmativa está em ser o Ministério Público 
um órgão que assumiu um compromisso com a sociedade ao longo da 
história. Em segundo lugar, há a razão política que se deu por causa de seu 
papel de defensor da democracia e das instituições democráticas. Em último 
lugar, encontra-se a razão jurídica, com a concessão de gestão independente 
tanto administrativa quanto orçamentária e funcional pela Carta de 1988, 
com atribuições diversas em prol da defesa dos interesses fundamentais da 
sociedade, explica Gregório Assagra Almeida. No afã de se compreender o 
alargamento o Ministério Público como curador dos direitos fundamentais, 
mister se faz entendê-lo sob uma perspectiva não apenas de custos legis, mas 
de custos societatis:

Na defesa dos interesses primaciais da sociedade, o Ministério Público deixou de 
ser o simples guardião da lei (custos legis). Assume agora, pelas razões já expostas, o 
papel de guardião da sociedade (custos societatis) e, fundamentalmente, o papel de 
guardião do próprio direito (custos juris) (ALMEIDA, 2008, p. 14).

Como custos societatis, figura o Ministério Público no importante 
papel de defender os direitos fundamentais da sociedade, rompendo, 
conforme defende Antônio Alberto Machado (apud ALMEIDA, 2008), “com 
o positivismo do direito liberal que desde o século passado sustentou, ‘nos 
termos da lei’, as bases oligárquicas do poder social, econômico e político no 
País”.

O novo perfil Constitucional é o responsável maior por tornar o 
Órgão hegemônico na defesa dos direitos fundamentais, pois reza o Texto 
da Carta Política de 1988, em seu artigo 127, que a Instituição é defensora 



REVISTA JURÍDICA DO MPRO
ano 1 - nº 1 - Jan-Jun/2018

147

da ordem jurídica, do regime democrático de direito e dos interesses sociais. 
Logo, tanto no campo jurisdicional quanto no extrajudicial, a presença da 
atuação Ministerial é intensa, e no campo jurisdicional, especificamente, tem 
se tornado cada vez mais ampla na defesa de interesses e direitos massificados 
suplantando a de qualquer outro legitimado ativo para os mesmos fins. 

Esta ampliação de atuação é consequência do papel destinado ao 
Parquet no neoconstitucionalismo, que pautou o Direito Constitucional no 
princípio da dignidade da pessoa humana, enfatizando o fim dos regimes 
totalitários que, no momento do pós-Segunda Guerra, permaneciam em 
muitos Estados e eram os responsáveis por violações dos direitos fundamentais. 
O novo constitucionalismo apregoava e fazia valer constituições com caráter 
democrático, com ênfase nos direitos humanos. Para tanto, precisava criar 
mecanismos que fossem fortes e independentes o suficiente para efetivar os 
valores constitucionais emergentes e proteger os direitos fundamentais de 
forma individual e coletiva. Rodrigues (2012) aponta o Ministério Público 
como um destes mecanismos, ferramenta que se tornou essencial na 
implantação e garantia do Estado Democrático de Direito. Observa a autora 
que:

Assim sendo, nossa Constituição concedeu ao Ministério Público as condições 
necessárias para melhor realizar suas funções sociais, a saber: seus princípios, 
garantias e prerrogativas constitucionais. Dessa forma, os membros do MP poderão 
desempenhar suas atribuições desvinculadas dos demais poderes e comprometidos 
com uma Constituição pautada numa carga ética principiológica. 
Nesse sentido, qualquer interpretação direcionada à Instituição deverá ser à luz do 
neoconstitucionalismo caso contrário estará sucumbindo não apenas o Ministério 
Público, mas, principalmente, os institutos pelos quais o MP tem atribuição de zelar 
(RODRIGUES, 2012, p. 66).

Assim, estabeleceu a Magna Carta ser o Ministério Público o guardião 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos fundamentais. Foi 
dada à Instituição status de cláusula pétrea, exatamente por ser ele o guardião 
dos direitos e garantias fundamentais da Carta Política, responsável direto 
em fazer a vontade do Poder Constituinte Originário perpetuar-se e fazer 
materializarem-se os valores fundamentais estabelecidos, enfatiza Rodrigues 
(2012).

Na proteção dos direitos supracitados, o Órgão Ministerial é legítimo 
na proposição de ação civil pública, nos termos dos arts.  127 e 129, III da 
Constituição Federal, em defesa de interesses coletivos. Tal âmbito de atuação 
ganhou ampliação, pois já estava presente, na esfera Civil, por força da Lei 
da Ação Civil Pública – Lei nº 7.347/85. Silva comenta que ao “instituir o 
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inquérito civil e a ação civil pública, concedendo a titularidade de ambos 
ao Ministério Público, a LACP tornou-se o marco para uma nova forma 
de atuação institucional” (SILVA, 2012, p. 160) tornando a Órgão agente 
transformador da realidade social. Os membros do Parquet, munidos de 
poder suficiente, puderam então se utilizar de diversas ferramentas para 
suprimir lesões aos direitos fundamentais, investigar, realizar termos de 
ajustamento de condutas. 

Na seara do alargamento do rol de atribuições do Ministério Público 
como curador dos direitos fundamentais, instituiu-se o Código de Defesa do 
Consumidor pela Lei nº 8.078/90. Em conjunto com a Lei da Ação Civil, a Lei 
da Ação Popular, formou-se um arcabouço protetivo substancial na busca de 
cobrir todas as possibilidades de proteção aos interesses transindividuais. Em 
complemento, pode ainda o Parquet expedir recomendações administrativas, 
ou notificações recomendatórias, antes mesmo de judicializar qualquer 
demanda. Pode tal documento ser efetivo colaborador no sentido de resolver 
as questões, orientando e alertando o Poder Público para que se atente 
e adote providência em determinado sentido. Rodrigues (2012, p. 160) 
assevera que “O promotor de justiça deve deixar de lado sua atuação como 
‘despachante processual’ e voltar os olhos para o cumprimento da missão que 
a sociedade dele exige”, explicando que isso deve ser feito sendo priorizada a 
atividade extrajudicial, em defesa dos direitos que deve, por força de norma 
constitucional, proteger. 

Nesse sentido, em uma perspectiva inovadora, propõe Marcelo 
Pedroso Goular (apud ALMEIDA, 2008), dentro do novo perfil constitucional 
do Parquet, a existência de dois modelos de Ministério Público, o demandista 
e o resolutivo. Esclarece Almeida (2008) que o Ministério Público demandista 
é aquele atuante como agente processual, e o resolutivo, o que atua no plano 
extrajurisdicional, pacificando a conflituosidade social. O resolutivo é, 
segundo Marcelo Goular (apud ALMEIDA, 2008, p. 13) “imprescindível que 
se efetive [...] levando-se às últimas consequências o princípio da autonomia 
funcional com atuação efetiva na tutela dos interesses ou direitos massificados”. 
Ressalta o autor que o Ministério Público tem ao seu alcance instrumentos 
dos quais deve ter plena consciência para utilização eficiente, como inquérito 
civil, termo de ajustamento de conduta, recomendações, audiências públicas. 
Justifica que o modelo resolutivo precisa ser enfatizado para sanar a seguinte 
problemática:

A transferência para o Poder Judiciário, por intermédio das ações coletivas previstas, 
da solução de conflitos coletivos não tem sido tão eficaz, pois em muitos casos, o 
Poder Judiciário não tem atuado na forma e rigor esperados pela sociedade. Muitas 



REVISTA JURÍDICA DO MPRO
ano 1 - nº 1 - Jan-Jun/2018

149

vezes os juízes extinguem os processos coletivos sem o necessário e imprescindível 
enfrentamento do mérito. Essa situação tem mudado, mas de forma muito lenta 
e não retilínea. Não se nega aqui a importância do Poder Judiciário no Estado 
Democrático de Direito, ao contrário, o que se constata e deve ser ressaltado é o 
seu despreparo para a apreciação de questões sociais fundamentais. Um Judiciário 
preparado e consciente de seu papel é das instâncias mais legítimas e democráticas 
para conferir proteção e efetividade aos direitos e interesses primaciais da sociedade 
(ALMEIDA, 2008, p. 13).

A visão de um Ministério Público resolutivo ao invés de demandista 
é preferida também por Rômulo Andrade Moreira, ainda que o doutrinador 
não use exatamente esses termos. Para Moreira (2016), “não se pode e não se 
deve resumir e simplificar as atribuições do Ministério Público apenas e tão 
somente ao Processo Penal e ao seu “papel” de “acusador público”. Assume 
o autor que o Parquet é extremamente atuante, zeloso guardião dos direitos 
humanos, agindo com rigor no combate aos crimes dos grupos de extermínio, 
delitos contra líderes sindicais ou de movimentos ambientais, defensor das 
crianças e adolescentes, mulheres, idosos, deficientes e tantos outros ditos 
vulneráveis. 

Contudo, Moreira ressalta que houve um período no qual a falta de 
independência, no tempo em que era possível ao Chefe do Poder Executivo 
nomear e demitir o procurador-geral a qualquer tempo. Principalmente 
no período do Regime Militar, quando até o Habeas Corpus quedou-se 
restringido, o Ministério Público permanecia silencioso, refém do Poder 
político. Os advogados, então, defendiam os direitos humanos contra 
exatamente o Ministério Público que acusava e perseguia por crimes, 
supostamente, de natureza política. Tornou-se, pois, com o advento da 
Constituição Federal de 1988, o Órgão Ministerial, o que se pode chamar de 
o defensor do povo, em paralelo com a figura encontrada em diversos países 
com a Espanha, Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, não 
obstante a presença da Defensoria Pública. O que ocorre é que a Magna 
Carta delegou funções ao Ministério Público que o colocam como um agente 
munido de poderes diversos na defesa das garantias fundamentais. 

Moreira (2016) continua explicitando o papel do Parquet na proteção 
dos direitos humanos, agora sob a ótica do processo final. No Brasil, quem 
detém a pretensão acusatória em juízo é o Ministério Público, salvo nos 
casos de ação penal de iniciativa privada. Observa-se, no entanto, haver dois 
momentos nos quais o indivíduo permanece sob o crivo do Estado: durante a 
investigação criminal e a partir do início da ação penal, como investigado ou 
como acusado pela prática de determinado crime. Em ambos os momentos, 
importa frisar que:



REVISTA JURÍDICA DO MPRO
ano 1 - nº 1 - Jan-Jun/2018

150

Deve-se então, exigir do próprio Estado cuidado para que direitos e garantias 
fundamentais do homem não sejam sonegados. Espera-se que esta vigilância seja 
feita pelo Ministério Público, nos termos impostos pela Constituição Federal. 
Quanto a isso não há dúvidas. 
Na fase de investigação criminal, dispõe a Constituição caber ao Ministério Público 
o controle externo da atividade policial. Aqui, portanto, deve-se atentar para a 
integridade física do indiciado/investigado, bem como para o seu patrimônio moral 
(honra, imagem, privacidade, intimidade, etc.) (MOREIRA, 2016).

Bulos (2012) pontua de maneira magnífica que a função essencial à 
justiça mais difícil é a do Ministério Público, com o alargamento da esfera de 
competência a ele conferido. Ao ser o sustentáculo da acusação, pretender-
se-ia que se colocasse tão parcial quanto um advogado, por outro lado, como 
fiscal inflexível da lei, tão imparcial quanto um juiz. Expressa tal dilema com 
maestria Calamandrei:

Advogado sem paixão, juiz sem imparcialidade, tal é o absurdo psicológico no qual 
o Ministério Público, se não adquirir o sentido do equilíbrio, se arrisca, momento a 
momento a momento, a perder, por amor à sinceridade, a generosa combatividade 
do defensor ou, por amor da polêmica, a objectividade sem paixão do magistrado 
(CALAMANDREI apud BULOS, 2012, p. 643).

Em qualquer papel, no entanto, figura o Ministério Público como fiel 
curador dos direitos fundamentais, ampliando seu rol de atribuições em sua 
ainda presente evolução histórica.

CONCLUSÃO

A atuação do Ministério Público se mostrou, de fato, essencial, e 
permanece em constante mudança, como ocorre com as demandas sociais 
e, por consequência, com o próprio direito. A Instituição que detinha apenas 
o papel acusatório em tempos passados, agora é provocada e ter um perfil 
resolutivo, superando a perspectiva demandista. Em uma realidade jurídica 
de legislação exacerbada, onde leis são criadas a todo instante para os mais 
diversos fins, cabe ao Parquet tutelar os direitos difusos, de maneira a manter 
as garantias fundamentais efetivas para a sociedade que tem no Órgão uma 
confiança que já não mais deposita em outras instituições brasileiras.

São tempos de violação velada de direitos em prol de se “justiçar” os 
desmandos de décadas. Expiam-se e purgam-se as obscuridades do Poder, 
atropelando-se os parâmetros constitucionais ou utilizando-se para embasar 
vontades políticas em detrimento do bem-estar social. Neste fatídico cenário, 
resta ainda como voz sensata em conjunto com algumas outras poucas, o 
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Ministério Público, ponderando e interferindo na proteção dos direitos 
fundamentais conquistados sob o esforço hercúleo de antepassados que 
podem ser considerados verdadeiros heróis. Ainda assim, faz-se necessária a 
constante discussão e revisão de sua atuação, pois o dinamismo social obriga 
a todos os operadores do direito, a todas as instituições que se propõem a 
buscar a justiça, a dialogar com as carências que nascem e são sepultadas 
em círculos constantes, conservando inalterada apenas uma realidade: o 
ser humano precisa de mecanismos equilibrados e fortes o suficiente, para 
proteger-se de si mesmo.
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TEORIA DA QUEBRA DA CONFIANÇA NO MANDATO
IMPLICAÇÕES AO GESTOR PÚBLICO INEFICIENTE

BREACH OF TRUST IN MANDATE THEORY
IMPLICATIONS FOR THE INEFFICIENT PUBLIC ADMINISTRATOR

Samuel Alvarenga Gonçalves1

RESUMO: O presente artigo traz algumas ponderações críticas sobre a (in)
efetividade do atual estágio de execução de sentenças em ações civis públicas 
que consubstanciam obrigações de fazer em face do Poder Público, em geral, 
ligadas à implantação de políticas públicas. Como consequência, propõe 
apresentar, em linhas iniciais, uma nova forma de sanção ao gestor público 
inapto que deixa de cumprir a ordem judicial e, por isso, rompe a confiança 
depositada pela sociedade no exercício de um mandato político eficiente.

PALAVRAS CHAVE: Sentença, Violação, Sociedade.

ABSTRACT: The present article brings some critical considerations about 
the (in) effectiveness of the current stage of execution of sentences in class 
actions that about obligations in face of the State, in general, linked to the 
implementation of public policies. As a consequence, it proposes to present a 
new form of punishment to the unfit public administrator who fails to comply 
with the judicial order and, therefore, breaks the trust deposited by society in 
the exercise of an efficient political mandate.

KEYWORDS: Judgment, Violation, Society.
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INTRODUÇÃO

A operatividade da tutela processual brasileira, no que pertine aos 
interesses difusos e coletivos, ainda não atingiu sua plena maturidade em 
termos de efetividade e resposta adequada.

Isso porque, em alguns casos, o instrumental jurídico posto à 
disposição para a execução forçada de sentenças em ações civis públicas 
parece não ser suficiente para o atendimento da obrigação específica ou 
mesmo do resultado prático equivalente. 

Neste pequeno artigo, referir-nos-emos especificamente às obrigações 
de fazer, imposições de ações prestacionais em face do Poder Público, um dos 
maiores litigantes no Brasil.

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em estatística 
consolidada sobre o ano de 2011, o setor público, bancos e empresas de 
telefonia representaram 95% do total de processos dos 100 maiores litigantes 
nacionais. E, desses processos, “51% têm como parte ente do setor público, 
38% empresas do setor bancário, 6% companhias do setor de telefonia e 5% 
de outras empresas”.2

No ano seguinte, também em relação às novas demandas aportadas 
no foro, novamente o setor público liderou o ranking, ao destacar o CNJ que o

setor público (federal, estadual e municipal), os bancos e a telefonia representam 
aproximadamente 35,5% do total de processos ingressados entre 1º de Janeiro e 31 de 
Outubro de 2011 do consolidado das Justiças Estadual, Federal e do Trabalho. Sendo 
que, com relação ao total de processos ingressados de cada Justiça, esse percentual 
quase atinge o patamar de 32,5% na Justiça Estadual, 93,5% na Justiça Federal e 5,5% 
na Justiça do Trabalho.3

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (2015, p. 205) 
também já teceram críticas ao que chamaram de “posição paradoxal do poder 
público na efetivação da duração razoável do processo”. 

Lembram os autores que 60% dos feitos que tramitam perante o STF 
e STJ têm como protagonista o Poder Público. Além disso, se por um lado, 

2 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf.>. Acesso em 
27.05.2016.
3 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf.>. Acesso em 
27.05.2016.
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o móvel político da reforma do Judiciário tenha sido a demora excessiva na 
prestação jurisdicional, por outro lado, segundo os juristas, o poder público 
é um dos que mais se beneficiam com essa mesma demora na solução 
dos processos. Portanto, tem interessado “ao poder público, valer-se da 
morosidade do Poder Judiciário para adiar o cumprimento de seus deveres 
constitucionais perante os administrados e cidadãos” (NERY JUNIOR; 
NERY, 2015, p. 205).

No tocante às ações civis públicas, muitas execuções de sentença, 
no âmbito do processo coletivo, são frustradas em razão da conduta do 
gestor público, que elenca toda sorte de empecilhos, inclusive, inações que 
claramente demonstram a sua inabilidade ou inaptidão em administrar a 
máquina estatal.

Quando o Poder Público é condenado a uma obrigação de fazer, a 
aplicação de multas, bloqueio de valores ou meras admoestações quanto às 
sanções criminais, cíveis ou políticas não são suficientes para materializar ou 
concretizar o interessado tutelado na via do processo coletivo. 

Isso porque todas essas medidas, tipicamente aplicadas, não possuem 
a carga de eficácia necessária para que determinada política pública seja, de 
fato, implantada, mesmo que contra a vontade do gestor omisso ou inapto. 

Por exemplo, é frequente em sede de ações civis públicas o Ministério 
Público requerer o bloqueio de valores no orçamento do ente público 
demandado a fim de que determinada providência, prestação ou política 
pública possa ser executada.

 Contudo, não podemos olvidar que, por vezes, o planejamento 
estatal na execução global das políticas públicas acaba sendo desvirtuado 
quando determinadas condenações o forçam a priorizar determinadas ações 
em detrimento de outras. 

Assim, pode ocorrer que constantes alterações bruscas no projeto 
orçamentário, por exemplo, de um município de tímida capacidade 
econômica, podem inclusive inviabilizar a execução de outras políticas 
públicas que já haviam sido programadas para aquele período.
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Mesmo a previsão de ordem judicial para a inclusão, no exercício 
financeiro do ano seguinte, da rubrica orçamentária, pode gerar algum 
desconforto na organização do ente público, especialmente se múltiplas 
forem as condenações e inúmeras forem as determinações de reserva do 
orçamento para o ano seguinte. 

Na mesma toada, de que adianta a aplicação de multa em face do 
ente público quando, na verdade, deseja-se, por exemplo, a construção de 
determinada obra, o fornecimento de certo serviço público ou a materialização 
de qualquer outra providência de natureza prestacional?

Isso porque, há conhecida resistência na jurisprudência quanto à 
aplicação da multa pessoalmente em face do gestor.4 E mais: a cominação de 
multa em face do ente público parece não fazer mesmo muito sentido, já que 
é o próprio Erário (em última análise, a coletividade), e não o gestor, quem 
deverá arcar com seu pagamento.

Ainda assim, a advertência sobre eventual sancionamento criminal 
(crime de desobediência ou prevaricação), cível (improbidade administrativa) 
ou mesmo político (crime de responsabilidade) em nada causa temor no 
gestor público, seja pelas quase inócuas consequências de um eventual 
apenamento, seja pela notória dificuldade na comprovação do elemento 
subjetivo da conduta. 

Isso dito, necessária, portanto, a busca pela sistematização de outras 
medidas punitivas mais eficientes contra o gestor desidioso que descumpre o 
comando judicial em sede de ações civis públicas. 

1. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER POR MEIO DE 
MEDIDAS ATÍPICAS

Não é exagero diagnosticarmos que a função jurisdicional não se tem 
mostrado integralmente hábil a executar seus próprios comandos quando o 
objeto tutelado diz respeito à implementação de políticas públicas.5

As ações coletivas, destaca Aluisio Gonçalves de Castro Mendes 
(2010, p. 299), ainda “não foram capazes, infelizmente, de impedir ou atenuar 

4 MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento-Cv. Relator Desembargador Alberto Vilas Boas. 1ª Câmara Cível. 
Julgamento em 31/05/2016. 
5 ALMEIDA, Cleber Lúcio de. Anotações sobre a efetividade da jurisdição e do processo. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 
919/2012, p. 317 – 335, mai. 2012; Doutrinas Essenciais de Direito Constitucional. São Paulo, v. 9/2015, p. 389 – 406, ago. 2015.
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satisfatoriamente o número de ações judiciais, decorrentes de questões 
comuns, que assolam o Poder Judiciário”.

O problema da inefetividade da tutela jurisdicional coletiva talvez 
possa ser explicada pela inefetividade do próprio Direito como um todo 
nesse início de século. 

Um dos principais problemas dos direitos difusos, anota Mafra 
Leal (1998, p. 107), reside no fato de se “criarem mecanismos para sua 
concretização e proteção”. Para o autor, a concretização desses direitos por 
meio de decisões dos Tribunais torna os juízes verdadeiros “engenheiros 
sociais”, exigindo reformas sociais e uma ampla revisão dos comportamentos 
coletivos (LEAL, 1998, p. 108).

Desse modo, não há se falar em eficiência processual se os meios 
de realização do direito material não forem adaptados à realidade e ao caso 
concreto. Uma eficiente tutela jurisdicional, por isso, é dinâmica, mutável, 
maleável; ajusta-se às condições do processo, à complexidade da matéria, às 
vicissitudes das partes, apoia-se na realidade social em que é posta e, por fim, 
amolda-se ao pedido formulado  naquilo que lhe for essencial.

Isso quer dizer que a busca pela eficiência processual na ambiência 
judicial impõe encontrar um ponto de equilíbrio perfeito, entre a teoria e a 
práxis, a norma e o resultado, a defesa ampla e meios de efetivação. 

Se, por um lado, é na correta interpretação das normas que teremos 
o espaço adequado para se lograr eficiência no processo coletivo6, por outro 
lado, é impensável imaginarmos que o Direito positivado já possua todas as 
respostas necessárias e soluções processuais aos escopos da tutela coletiva7.

Assim, existiriam limites, dentro do processo, para se buscar a 
eficiência proposta pelo novo código? Até que ponto o magistrado poderia 
prosseguir para a efetivação da sentença prolatada? A partir de quando 
sua conduta entraria em colapso com a própria salvaguarda dos valores 
constitucionais? Quando a eficiência transmuda-se em arbítrio? O excesso 
de eficiência, em suma, pode redundar em escassez de segurança jurídica?

6 RÉ, Aluísio Iunes Monti Ruggeri. Processo Civil Coletivo e sua efetividade. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 252.
7 MITIDIERO, Daniel. Direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, tutelas jurisdicionais diferenciadas e multa 
processual para o cumprimento das obrigações de pagar quantia. In: SHIMURA, Sérgio; BRUSCHI, Gilberto Gomes. Cumprimento 
de sentença. São Paulo: Forense, 2009, v. 3, p. 132-133.
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Talvez essa premissa seja a mais importante de ser questionada e 
respondida dentro do contexto atual da processualística brasileira. Isso 
porque o eventual exagero de um indevido ativismo judicial poderá ser 
facilmente verificado em tais casos.

Na boa tentativa de extrair do sistema a máxima conformação e a 
efetividade do comando judicial prolatado, a prática forense poderá buscar a 
adaptação do rito para atender ao postulado da eficiência processual.

O rol de medidas possíveis de serem determinadas pelo magistrado, 
consoante disposto no art. 536, § 1º, do NCPC, é meramente exemplificativo8, 
obviamente, desde que, segundo pensamos, haja a reunião de três requisitos 
mínimos: a) a medida adotada deve ter pertinência material e correlação 
finalística com os fins buscados, b) haja compatibilidade com o momento 
processual do feito e competência da autoridade prolatora da ordem; c) não 
incorra em expressa vedação legal. 

Logo, necessário que haja cautela para que, no afã de dotar o processo 
de mecanismos aptos para a efetivação do comando judicial, algumas dessas 
medidas atípicas na fase do cumprimento de sentença não extrapolem os 
próprios limites da legalidade.9

No campo da implementação de políticas públicas, pela via 
jurisdicional, sem dúvida, a dificuldade prática no cumprimento de 
determinadas decisões é facilmente percebida em razão do despreparo 
administrativo de alguns gestores em relação ao desempenho dos misteres 
inerentes ao cargo titularizado.

Em outros casos, a desídia e a negligência são frutos de uma odiosa 
omissão do administrador, quando não, oriundas de uma estratégia criminosa 
no sentido de não demonstrar o empenho mínimo ao cumprimento da 
ordem judicial que possa ser contrária aos seus interesses. 

É de se deixar claro: as etapas administrativas para a efetivação 
de uma política pública determinada num processo judicial dependem 
substancialmente do agir pessoal do gestor, muito mais do que é capaz de 

8 ABELHA, Marcelo. Manual de execução civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 237. 
9 ABBOUD, Georges. Discricionariedade administrativa e judicial: o ato administrativo e a decisão judicial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 421.
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induzir ou coagir a jurisdição por meio das medidas típicas e mesmo atípicas.10

Não nos parece igualmente recomendável que o próprio Judiciário 
ou mesmo o Ministério Público (seja como órgão agente ou interveniente) 
assuma, por sub-rogação, a responsabilidade da concreção material da 
obrigação, por exemplo, mediante a realização da própria licitação, a juntada 
de orçamentos e todas as demais implicações verificadas para o cumprimento 
desse tipo de obrigação.11

São esses, entre outros, os inúmeros obstáculos ainda a serem 
superados no Direito brasileiro para a plena efetivação e consagração da 
tutela jurisdicional coletiva. 

Como a doutrina ainda não apresentou um rol de medidas mais 
adequado, como a lei igualmente não as previu de maneira uniforme e, como 
na verdade, a complexidade das relações difusas em juízo impedem, em certo 
termo, a previsão apriorística dessas soluções mais idôneas, tudo isso nos 
leva a refletir sobre a necessidade de uma melhor resposta dos Tribunais, 
notadamente os de cúpula, para a criação de uma jurisprudência mais 
consolidada sobre esse assunto.

Se existe algum excesso12 na forma de dar aptidão aos efeitos da 
sentença, tal ato submete-se ao controle da Constituição e da própria 
legalidade. O que se deve objetar é o esvaziamento da eficácia da tutela dos 
direitos massificados invocando puramente a dificuldade da sua concreção 
por meio do comando judicial.

10 São pertinentes as ponderações de Eduardo José da Fonseca Costa: "Por isso, não raro, diante de uma sentença condenatória, os 
entes públicos veem as suas prioridades ser redefinidas e o seu planejamento financeiro ser bastante desorganizado. É preciso ter em 
mente, além do mais, que a implantação de uma política pública é sempre algo assaz complexo. Trata-se de um agir governamental 
intersetorial e interdisciplinar; portanto, os atos de preparação para o cumprimento da correspondente obrigação de fazer têm de 
ser internamente analisados e referendados por vários departamentos do ente público (muitos deles sem ágil comunicação entre si e 
padecendo de artrose burocrática). Enfim, é necessário existir o concerto sincrônico e diacrônico de esforços oriundos de diferentes 
esferas da Administração. Isso revela a massa multitudinária de agentes políticos e servidores públicos geralmente envolvida na 
realização dessa ação, pois. […] Na supercomplexidade da vida social pós-moderna, as fórmulas árquicas de coercitividade judicial 
tendem, em razão da sua ingenuidade simplificadora, a falhar. Aliás, elas vão na contramão de um mundo em que se assiste à 
disseminação de “técnicas leves” de interferência social.COSTA, Eduardo José da Fonseca. A "execução negociada" de políticas 
públicas em juízo. Revista de Processo. São Paulo, v. 212/2012, p. 25 - 56, out. 2012.
11  Em sentido um pouco diverso, Jefferson Aparecido Dias escreve: “No caso de obrigações fungíveis, apesar de 
ser possível e até mesmo aconselhável a adoção destes meios de coerção, o ideal é que possamos evoluir para meios diretos de 
execução destas decisões, com a adoção de instrumentos que permitam ao Poder Judiciário, nos casos em que os outros meios se 
mostrem ineficazes para compelir o réu a cumprir a decisão judicial, promover a execução específica da decisão, às expensas do 
réu.” DIAS, Jefferson Aparecido. A efetividade das decisões proferidas em ações civis públicas. In: ROCHA, João Carlos de Carvalho; 
HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras; CAZZETA, Ubiratan (Coord.). Ação Civil Pública: 20 anos da Lei n. 7.347/85. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 97
12  Georges Abboud. Discricionariedade administrativa e judicial, p. 425-426.
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A celeuma da falta de eficiência dos instrumentos processuais da 
tutela coletiva deve ser superada, e não exaltada.   

Destarte, nesse terreno de completa “erosão legislativa”, deve-se, 
buscar, pois, o equilíbrio entre a concretização do comando judicial que 
determina a implantação de políticas públicas (que deve ser maximamente 
priorizada) e a não ingerência desproporcional ou indevida na atuação da 
administração. 

2. AFASTAMENTO DO GESTOR EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA.

O crescente demandismo perante o Judiciário brasileiro, em causas 
contra o Poder Público, em certa medida, reflete a patente negligência ou a 
insuficiência do atual modelo de gestão administrativa no País, incapaz de 
prover direitos básicos a sua população, notadamente nas regiões de menor 
relevo econômico.13

O excessivo número de feitos em tramitação em uma Vara não 
permite o devido escoamento e a fluidez do trabalho do magistrado, seja em 
termos quantitativos, seja qualitativos. 

E, nesse cenário, sob tal dinâmica, é praticamente hercúlea a tarefa de 
se encontrar tempo disponível para uma profunda reflexão sobre a melhor 
forma de conduzir os processos coletivos dotados de altíssima carga de 
“insolubilidade prática” quanto à efetivação da ordem judicial ali encartada.

No campo das políticas públicas e dos interesses coletivos lato sensu 
(em geral), essa litigiosidade de massa tem exigido a estipulação de novos 
padrões processuais de resolutividade, fortemente ampliados e dotados de 
alta carga de operatividade para conseguir pacificar, a contento, os grandes 
problemas sociais que são postos à apreciação do Judiciário.

Não somente no aspecto da cognição, mas também a execução desses 
direitos depende de ferramental adaptado.14

12 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010, p. 25-26.
14 BARBOSA E SILVA, Érica. Cumprimento de sentença em ações coletivas. São Paulo: Atlas, 2009, p. 5. 
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A crise da efetividade da tutela jurisdicional coletiva – no campo do 
cumprimento de decisões judiciais – parece não ser fenômeno exclusivamente 
brasileiro. A diferença, contudo, reside no grau de flexibilidade com a qual o 
sistema permite encontrar a solução mais adequada.

Andre Vasconcelos Roque possui obra específica sobre as class actions 
do modelo americano. Segundo aponta o autor, também na tutela coletiva 
americana “frequentemente a implementação da sentença ou de um acordo 
envolve sérias dificuldades”. (ROQUE, 2013, p. 452).

Em casos de demandas mais complexas, há um envolvimento estreito 
do magistrado na fase da execução, o que pode demorar anos e anos. Em tais 
casos, o modelo americano prevê a possibilidade de o juiz ser auxiliado por 
assessores especiais (magistrates, special master etc).15

De fato, a participação do juiz na condução do processo coletivo 
em países de tradição do common law, como Inglaterra e Estados Unidos 
é bem mais acentuada, inclusive lançando mão de poderes judiciais de 
gerenciamento do procedimento a depender das peculiaridades do caso em 
julgamento.16

De acordo com Guilherme Peres (2013, p. 63), na Inglaterra, o poder 
de gerenciamento do procedimento é medida excepcional, justificada pela 
complexidade da causa e relevância do processo, “cujas questões transcendam 
ao interesse individual das partes”. Além disso, possui também como diretriz, 
extraída dos chamados overriding objectives, a seguinte premissa: “o objetivo 
do gerenciamento dos casos deve ser sempre a justiça material e a efetividade 
processual”.

Já no direito americano, este autor nos informa que um efetivo case 
management pelo magistrado é norteado por um planejamento temporâneo 
do processo levando-se em conta a complexidade da demanda, ênfase 
na cooperação entre as partes quanto aos resultados e redução do tempo 
de tramitação e controle rígido quanto ao termino da fase instrutória 
(OLIVEIRA, 2013, p. 74).

15 ROQUE, Andre Vasconcelos. Class actions – ações coletivas nos Estados Unidos: o que podemos aprender com eles. Salvador: 
JusPodivm, 2013, p. 452. 
16 OLIVEIRA, Guilherme Peres de. Adaptabilidade judicial: a modificação do procedimento pelo juiz no processo civil. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 59.
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Na experiência da reforma do direito lusitano, Humberto Theodoro 
Júnior  narra que com a nova ação de execução introduzida no Código de 
Processo Civil de Portugal esperava-se tornar a execução forçada uma 
atividade própria aos agentes extraprocessuais, “liberando as secretarias 
judiciais dos atos executivos e reservando para o juiz apenas uma função 
de controle, exercitável tão somente quando surgissem dúvidas e conflitos 
durante a marcha da execução” (2014, p. 572).

Mas, de acordo com a doutrinadores portugueses, a tentativa fracassou 
justamente porque, apesar da entrada em vigor da lei em questão, o Judiciário 
não se preparou, com pessoal qualificado, órgãos e instrumentos adequados 
“para aplicar corretamente aquilo que a reforma legislativa previra”.17

Esse breve panorama no direito comparado foi aqui trazido como 
forma de introduzir o ponto central desse pequeno trabalho: a tendência 
e a necessidade de a Jurisdição sedimentar soluções realmente criativas e 
diferenciadas para o enfrentamento de casos de difícil execução no sistema 
de tutela coletiva brasileira.

O case que ora trazemos vem do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, 
em processos nos quais o magistrado de primeiro grau determinou o 
afastamento do gestor descumpridor de ordem judicial, no bojo de uma ação 
civil pública.18

A tese é simples: uma vez prolatada determinada ordem ao gestor 
público (p. ex., fornecimento de medicamentos, atos de preservação 
ambiental, disponibilidade de vagas na educação, criação de mecanismos 
de controle interno para o combate à corrupção na própria administração), 
o seu descumprimento reiterado e injustificado pode gerar, inicialmente, 
a configuração de ato de improbidade administrativa (art. 11, II, da Lei 
8.429/92).

Além disso, como forma de viabilizar o cumprimento da obrigação, 
a recalcitrância do gestor seria passível de promover o seu afastamento do 
cargo, com base na atipicidade das medidas de coerção, sub-rogação e de 
apoio previstas no próprio CPC.19

17 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de Execução e Cumprimento de sentença. 28 ed.  São Paulo: Livraria e Editora 
Universitária de Direito, 2014, p. 572.
18 Disponível em <http://www.tjmt.jus.br/Noticias/42866#.V2MZnLsrLIU>. Acesso em 10.06.2016. 
19 A decisão interlocutória exarada pela 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, autos 181772, Juiz Wagner Plaza Machado 
Júnior, pode ser pesquisada em <http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/file/2016/26%20-%20
Decisao %20secretario%20barra%20do%20garcas.pdf>. Acesso em 10.06.2016. 
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Com base nesse entendimento, o afastamento do gestor que descumpre 
ordem judicial poderia, então, ocorrer, com base no art. 536, § 1º, do CPC ou, 
ainda, excepcionalmente, mediante a determinação do respectivo Tribunal 
ao dar procedência em pedido formulado em representação de intervenção 
no ente público, com base no art. 34, VI e 35, IV, ambos da CF.

Em linhas gerais, autorizada a hipótese de mitigação da autonomia 
do ente federado, o gestor poderá ser afastado e, em seu lugar, nomeado 
um interventor especialmente para dar cumprimento à ordem judicial não 
acatada. 

Estariam aqui lançadas as primeiras bases do que poderemos chamar 
de teoria da quebra da confiança no mandato, quando o gestor eleito (e seus 
agentes longa manus) é (são) afastado(s) por conta de não cumprimento dos 
encargos que lhe(s) foram outorgados ao assumir o mandato político.

A partir daí, por certo o interventor deverá cumprir uma série de 
compromissos e promover todos os atos administrativos necessários para a 
boa gestão do encargo ao qual lhe foi determinado. 

Os limites da execução dos atos pelo gestor são devidamente expostos 
de forma prévia, tudo com amplo e rigoroso acompanhamento do Poder 
Público e da própria sociedade, mediante os mecanismos de controle popular 
previstos. 

Eduardo José da Fonseca Costa apresenta ressalvas quanto à 
intervenção judicial propriamente dita no ente público, alertando ser “preciso 
aqui tomar inúmeras precauções, já que o afastamento de agentes políticos da 
administração da pessoa jurídica pode afetar o sistema federativo” (2012, p. 
25-56).

Segundo o autor (COSTA, 2012, p. 25-56), seria possível o uso da 
técnica interventiva como medida de apoio para fins de buscar o cumprimento 
da ordem judicial determinada; questiona-se, no entanto, a possibilidade de 
emprego dessa técnica em face de uma pessoa jurídica de direito público para 
a implantação de uma política pública.
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3. PONDERAÇÕES E REFLEXÕES SOBRE A SOLUÇÃO SUGERIDA 
(TEORIA DA QUEBRA DA CONFIANÇA NO MANDATO)

No cotejamento entre os valores constitucionais em jogo, certamente a 
presença do gestor incapaz ou inábil de cuidar e administrar um órgão público 
ou, pior, de titularizar um Poder de Estado, é motivo de enfraquecimento do 
projeto constitucional.

A execução das decisões judiciais não pode ser sobrepujada ou mesmo 
submetida ao alvedrio ou boa vontade do gestor quanto ao seu cumprimento 
ou não. E, nesse sentido, se o administrador não cumpre determinada decisão 
judicial, viola o próprio sistema de freios e contrapesos da República, e sua 
manutenção no cargo apenas consubstancia-se em iníqua desconstrução da 
ordem jurídica.

A via da intervenção, repise-se, pode culminar ou não no afastamento 
do gestor. Há casos em que não será necessário que o agente público seja 
afastado. Isso ocorre quando o ato possa ser praticado por terceira pessoa, 
investida provisoriamente dos poderes constitucionais respectivos, mediante 
expressa autorização judicial. 

A segurança jurídica é instituto pilar no nosso Estado Democrático 
de Direito.20 O respeito a uma decisão judicial não deve ser menoscabado 
e tampouco desprezado, ao ponto de não incutir no destinatário da ordem 
nenhum temor ou mesmo preocupação com as consequências do seu 
cumprimento ou não. 

Por isso, em tais casos, pensamos que legitimada se mostra a tese da 
mitigação da autonomia e da discricionariedade do administrador mediante 
a interferência positiva e racional do Judiciário para restabelecer o equilíbrio 
na ordem jurídica e o respeito aos direitos fundamentais.

A própria intervenção na autonomia do ente público não é imune a 
um juízo de ponderações de valores.

O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, analisou hipótese em 
que a recusa a uma ordem judicial de desocupação de determinado terreno 
teria sido devidamente “justificada” diante da circunstância de no local haver 

20 FERRARESI, Eurico. Ação Popular, Ação Civil Pública e Mandado de Segurança Coletivo: Instrumentos Processuais Coletivos. 
Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 21.
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várias famílias em patente situação de vulnerabilidade, reconhecendo, assim, 
a impertinência do édito interventivo.21

Encontrar novas técnicas de execução específica/direta da sentença 
compatíveis com o atual cabedal de leis do ordenamento jurídico vigente; 
é a partir dessa premissa que devemos pensar o cumprimento de sentença 
no processo coletivo em que se culminou uma obrigação de fazer contra o 
Estado. 

Se não compete ao Judiciário e ao Ministério Público a administração 
do ente público fiscalizado, imiscuindo-se da prática dos atos materiais 
tipicamente afetos ao Poder Executivo, talvez mesmo a tese da substituição 
do gestor – mesmo que temporária e voltada para o cumprimento específico 
da ordem judicial – seja, em tese e de início, uma solução viável.   

Por isso, será no caso concreto, dentro da realidade de cado processo, 
que a decisão judicial, para ser válida, deverá ser pormenorizadamente 
justificada em consonância com a normatividade constitucional. Somente a 
partir de uma fundamentação adequada é que poderá haver o controle do 
conteúdo e da legitimidade da decisão.

Em linhas gerais, a quebra da confiança no mandato decorre de uma 
circunstância de excepcional gravidade, em que a inaptidão ou inabilidade 
do gestor causa prejuízo insuportável à sociedade. Não se trata de mera 
insatisfação com o mérito da escolha do administrador; para tanto, a conduta 
do agente público terá violado irremediavelmente direitos sociais de alto 
interesse, sem a apresentação de justificativa idônea.

De igual norte, não versa sobre hipótese de destituição plena do cargo 
ou de processo de impeachment, mas tão somente de uma forma especial 
de sub-rogação contra o gestor público, para atos específicos, temporários e 
certos.

Para a aplicação da teoria da quebra da confiança no mandato, uma 
decisão desse jaez deverá apresentar todo o histórico de tentativas anteriores 
facultadas ao gestor para o cumprimento da ordem (evitar a prolação de 
decisões surpresas); confirmar a possibilidade de seu cumprimento no plano 
fático (concretude da decisão no plano material); demonstrar, de forma 
exaustiva, ser esta a única opção disponível para a salvaguarda dos direitos 

21 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. IF 111-PR. Rel. Ministro Gilson Dipp. Julgado em 01/7/2014 - vide Informativo n. 401.
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em apreço (respeito ao postulado da proporcionalidade) e, por fim, explicitar 
na ordem todos os detalhamentos possíveis acerca das obrigações, período e 
vigência da substituição, poderes suprimidos e outorgados, objeto material 
da obrigação etc. (liquidação do encargo judicial).

O importante – e quanto a isso o NCPC, no seu art. 10, andou bem ao 
prever a vedação de decisões surpresas – é que essas deliberações processuais 
que refujam ao tradicional e ao comum do dia a dia forense (por exemplo, 
afastamento do gestor por incúria e inabilidade em cumprir ordens judiciais) 
sejam adotadas depois ser enviado alerta expresso22 aos próprios sujeitos que 
por ela serão afetados, cobrando sua colaboração especialmente ativa para o 
atingimento dos fins buscados e, de início, antevendo eventuais consequências 
que poderão advir caso remanesçam em sua postura de inércia e resistência 
infundadas. 

Por isso, a depender do caso concreto, esgotadas todas as formas 
possíveis de efetivação da obrigação específica constante na decisão, pode ser 
que a substituição do gestor desobediente justifique-se como a única possível 
solução no contexto daquela lide de caráter coletiva.

Essa, portanto, é uma linha de pensamento que se amolda aos 
princípios do processo coletivo, que possui leque aberto de possibilidades 
e direções que o magistrado pode adotar para salvaguardar a tutela material 
buscada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Como se buscou destacar, a efetivação de decisões judiciais fixadoras 
de condutas positivas, no seio da tutela jurisdicional coletiva, ainda necessita 
de mecanismos e de técnicas mais eficazes e adequadas para se assegurar o 
adimplemento material específico da obrigação de fazer.

A omissão, inação ou desídia do gestor público brasileiro ainda é 
fator de severo empobrecimento do ideário constitucional de 1988. Por essa 
razão, o controle da “síndrome da ineficiência do aparato estatal” deve ser 
continuamente aperfeiçoado e potencializado, cada vez mais. 

22 DELFINO, Lúcio. O processo democrático e a ilegitimidade de algumas decisões judiciais. In ASSIS, Araken de et al. Processo 
coletivo e outros temas de direito processual: homenagem 50 anos docência do Professor José Maria Rosa Tesheiner e 30 de docência 
do Professor Sérgio Gilberto Porto. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 402.
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A universalização das demandas é uma realidade no sistema judicial 
brasileiro. Muitos são os temas e problemas sociais que, de fato, deveriam 
ser tratados e solucionados precipuamente dentro da esfera administrativa, 
por intermédio direto dos vários órgãos e unidades administrativas que 
compõem a estrutura do Poder Executivo. E, nesse ponto, não se pode negar, 
o incremento do ajuizamento de ações no Judiciário ocorre devido a essa 
carência crônica de implementação de políticas públicas pelo gestor.23

Contudo, há que se ponderar o fato de que vivemos ainda uma 
jovem democracia, cuja agenda de direitos fundamentais básicos sequer foi 
implantada devidamente. 

Num sistema político igualmente carecedor de amplas e 
estruturais reformas, manifestamos algumas ressalvas quanto à tendência 
“desjudicializadora” da solução de conflitos, em que pese mostrar-se correto, 
obrigatório e imprescindível o contínuo investimento no aprimoramento das 
formas alternativas de acesso à Justiça, como é o caso da atuação extrajudicial 
do Ministério Público.24

A engenhosidade jurídica no campo da tutela jurisdicional coletiva 
deve ser articulada a fim de se descobrirem novas técnicas para combater 
a resistência, o despreparo e a recalcitrância do administrador público 
brasileiro no cumprimento de ordens judiciais complexas provenientes de 
ações civis públicas.

Por isso, sem descurar de opiniões em sentido diverso, não se mostra 
racional a estipulação de medidas concretas pelo Judiciário, tracejando ou 
desenhando para o gestor público o caminho que seguirá para cumprir 
a sentença no processo coletivo. Em termos mais claros: se determinada 
sentença obriga o Poder Público a prover, por exemplo, as vagas faltantes 
na rede pública de educação, os atos tipicamente administrativos interna 
corporis para a efetivação desse comando são de responsabilidade do gestor.

E, por isso, em razão da impossibilidade de o ato administrativo ser 
praticado diretamente pelo Judiciário ou mesmo pelo Ministério Público – 
somado à inação do gestor –, a identificação de novos mecanismos de coerção 
e sub-rogação se mostra indispensável.

23 Eurico Ferraresi. Ação Popular, Ação Civil Pública e Mandado de Segurança Coletivo.p. 92;96.
24 RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes. O que reclamar no Ministério Público Estadual? In ARAUJO, Luiz Alberto David (coord.).  Defesa 
dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 199.
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A busca dessas novas técnicas pode advir, segundo nos parece, 
inclusive da adaptação teleológica do procedimento. Como apontado por 
Guilherme Peres de Oliveira (2013, p. 121)  – ao citar doutrina de escol e 
trazer a experiência do direito comparado –, o princípio da adaptabilidade 
do procedimento pelo juiz “deve objetivar a efetividade, respeitar a isonomia 
e promover a justiça das decisões”. 

Nesse cenário, não há espaço para decisão justa se ela mesmo é 
fruto da obra isolada do magistrado dentro do processo, sem que tenha sido 
oportunizada às partes a construção comparticipativa do resultado. 

No entendimento de Aluíso Iunes Monti Ruggeri Ré (2012, p. 256), a 
solução para esse problema não passa necessariamente pela edição de novas 
leis, mas da compreensão do Direito por seus operadores, especialmente a 
partir do enfoque de que o procedimento não é indiferente ao universo da 
tutela pretendida; daí a necessidade de pensar as técnicas processuais voltadas 
ao direito material.

Uma nova forma de se pensar a tutela coletiva no seio do Judiciário é 
urgente, especialmente não deixando de enfrentar sistemicamente o problema 
da falta de recursos orçamentários para a implementação dos direitos sociais 
prestacionais pela Administração Pública brasileira.

A carência de recursos não pode servir de salvo conduto ao gestor 
inábil. Contudo, não podemos simplesmente fechar os olhos ao problema da 
péssima gestão do Erário no âmbito da Administração; o seu enfrentamento, 
a percepção de novas formas de controle do orçamento e a forma de 
racionalizar o uso de verbas públicas, tudo isso deve ser levado em conta 
no momento da materialização de políticas públicas, cabendo, certamente, 
ao Ministério Público, reinventar-se em uma de suas mais aprimoradas, 
estratégicas e importantes funções: a atuação extrajudicial resolutiva e 
proativa de fiscalização aos Poderes da República e curador natural dos 
direitos constitucionais da Nação.    

No pertinente ao tema deste ensaio, qual o limite para a eficiência 
processual e até onde a decisão judicial pode caminhar? O afastamento do 
gestor desidioso e não cumpridor da ordem judicial encontra amparo na 
ordem constitucional?

Como vimos, é no caso concreto que a decisão judicial revelará se 
o seu conteúdo atendeu ao comando constitucional de forma razoável, sem 
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ferir a ordem jurídica e sem invadir desautorizadamente a autonomia da 
administração.

Não poderá ser tachada de subversiva, inconstitucional, ilegal ou 
mesmo subjetivista a ordem judicial que, esgotadas todas as técnicas ordinárias 
de coerção ou sub-rogação em face do gestor, opte pela aplicação de medidas 
mais drásticas, devidamente fundamentadas e limitadas estritamente ao 
cumprimento do ato, como é o caso do afastamento do agente político ou 
público incapaz de desenvolver conduta minimamente eficiente.

O respeito pela independência dos Poderes deve ser conjugado com o 
direito fundamental ao acesso a uma tutela jurisdicional adequada, tendo por 
credor a própria sociedade. 

Assim, quando o gestor público deixa de atender aos anseios 
sociais, quebrando a confiança depositada pela coletividade, em razão de 
desempenhar um mandato de maneira desoladora, a sua permanência para 
aquele encargo específico não mais encontra razão de ser no mundo jurídico, 
podendo o administrador inábil ser removido daquela função, em especial.
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UNDERCOVER OPERATIONS NO COMBATE
ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS1

UNDERCOVER OPERATIONS IN COMBATING
CRIMINAL ORGANIZATIONS

Letícia Áquila Souza Fernandes de Oliveira2

RESUMO: Artigo científico apresentado com fim de esclarecer o instituto 
do undercover operations, conhecido no Brasil como infiltração policial e sua 
aplicabilidade na Lei 12.850 de 2013, ou Lei de Combate às Organizações 
Criminosas, trazendo um aparato histórico destas organizações, assim como 
a evolução da legislação brasileira de repressão a crimes desta natureza, e por 
fim discussão acerca da utilização da infiltração policial no combate ao crime 
organizado, deste modo abordando meio de obtenção de provas, direitos, 
garantias e responsabilização no âmbito do instituto objeto da pesquisa. 
Na elaboração do presente artigo cientifico utilizou-se de abordagem 
qualitativa e objetivo descritivo, com delineamento bibliográfico, tendo 
como fundamentais conclusões que o emprego do instituto do undercover 
operations no confronto face às organizações criminosas deve sempre 
primar pela observância ao princípio da legalidade, considerando-se medida 
excepcional, respeitando-se a adequada proporcionalidade e uma limitação 
jurídica eficaz, a fim de obstar extrapolação na atuação e principalmente 
resguardar direitos e garantias fundamentais dos agentes e investigados.

Palavras-Chave: Lei das organizações criminosas, Agente infiltrado, 
Aplicabilidade.

1 Artigo apresentado no curso de graduação em Direito do Centro Universitário São Lucas 2017, como Pré-requisito para conclusão 
do curso, sob orientação do Doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais Ângelo Luiz Santos de Carvalho, endereço eletrônico 
acarvalho@saolucas.edu.br

2 Letícia Áquila Souza Fernandes de Oliveira, graduanda em Direito do Centro de Ensino São Lucas, 2017. Email: 
leticiaaquilafernandes@hotmail.com
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ABSTRACT: This scientific article aims to present a clarification about the 
Institute of Undercover Operations, known in Brazil, as police infiltration 
and its applicability based in the law 12.850 of 2013 or the Law to Combat 
Criminal Organizations, describing the historical apparatus of these 
organisations and their general applicability of this institute. Furthermore, 
making an evolution of the Brazilian’s Law of repression to crimes of this 
nature. We draw a discussion about the use of police infiltration in the fight 
against organized crime. In this context addressing the means of obtaining 
evidence, the rights, the guarantees and the accountability within the scope 
of the research institute. In the elaboration of the present article, we used a 
qualitative approach and a descriptive methods and a bibliographic review 
of this operations. The results of this investigation suggested that the use 
of the Institute Undercover Operations to confront criminal organizations 
should always be taken with precedence over compliance with the principle 
of legality. Considering the exceptional measure, respecting adequate 
force and proportionality and verify the practical legal limitation, to avoid 
extrapolation in action and mainly to safeguard fundamental rights and 
guarantees of agents and investigated.

Keywords: Law of criminal organizations, Infiltrated Agent, Applicability.
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INTRODUÇÃO

Inicialmente, a apresentação do referido tema tem suma relevância 
pessoal, em função de particular paixão pelo Direito Penal. Destarte, se torna 
bastante gratificante a verificação prática da teoria estudada por anos na 
academia, vislumbrado in casu através da atuação do undercover operation, 
ou seja, agentes infiltrados que objetivam combater os mafiosos do crime 
organizado. 

Dentre as diversas áreas de relevância do tema, semelhantemente, 
vislumbra-se a importância deste tópico, quanto ao caráter acadêmico, por 
conta de ensejar estudos mais profundos acerca da infiltração policial nos 
crimes praticados nas condições da Lei nº 12.850 de 2013. Dessa forma, 
será possível a definição de organização criminosa, infiltração policial e 
um esboço da legislação que rege esta aplicação, identificando-se ao fim os 
tópicos valorativos de sua importância.  

O artigo tem como objetivos apontar o instituto undercover operations 
e sua aplicabilidade na Lei das Organizações Criminosas, conceituando-as de 
modo objetivo, abordando sua origem e regulação legal no estatuto jurídico 
brasileiro. Assim como identificar a legislação brasileira e internacional 
específica acerca do undercover operations, delineando a aplicabilidade do 
instituto de modo a identificar sua regulamentação, cabimento, direitos, 
deveres e responsabilização.

A lei das organizações criminosas teve sua última alteração no ano de 
2016, e foi responsável por trazer novas delineações ao undercover operations. 
Toda a mudança percebida se faz amplamente necessária à utilização das 
armas eficazes na luta contra a criminalidade. 

1. ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

Antes de adentrar a atuação realizada pelo undercover operations 
regulada no Brasil pela lei das organizações criminosas, faz-se necessário o 
questionamento a respeito do objeto deste trabalho operacional, o qual é o 
combate às referidas organizações do crime, visando ao seu desmantelamento 
e extinção. Logo, é indispensável conceituar as organizações criminosas. 



REVISTA JURÍDICA DO MPRO
ano 1 - nº 1 - Jan-Jun/2018

REVISTA JURÍDICA DO MPRO
ano 1 - nº 1 - Jan-Jun/2018

175

Em 1989, o Deputado Federal Michel Temer foi relator na Câmara dos Deputados 
do Projeto de Lei nº 3.516, que versava sobre a utilização de meios operacionais para 
a prevenção e repressão ao crime organizado. Nele definia-se como organização 
criminosa aquela que, por suas características, demonstrasse a existência de 
estrutura criminal, operando de forma sistematizada, com atuação regional, 
nacional e/ou internacional.(FERRAZ, 2012, p.13) [grifo nosso].

Isso posto, nota-se que a organização criminosa é uma associação que 
possui características de estrutura criminal, na qual realiza suas atividades nos 
perímetros locais, regionais, nacionais ou externos, de maneira organizada e 
sistematizada.

Como qualquer estrutura sistematizada, possui uma série de 
características próprias:

[...] entende que as principais características da criminalidade organizada seriam: 
a) acumulação de poder econômico de seus integrantes; 
b) alto poder de corrupção; 
c) necessidade de ‘legalizar’ o lucro obtido ilicitamente, culminando na necessidade 
de se proceder a ‘lavagem’ de dinheiro; 
d) alto poder de intimidação, que faz prevalecer a ‘lei do silêncio’ entre seus membros 
e pessoas estranhas à organização; 
e) conexões locais e internacionais, seja pela divisão de territórios para atuação no 
plano interno, seja pela ausência de submissão às regras de soberania, no plano 
externo; 
f) estrutura piramidal resultante da divisão de tarefas entre seus membros, 
hierarquicamente posicionados como ‘alta cúpula’, ‘gerentes’ e ‘soldados’. (SILVA, 
2009, p.15)

Por conseguinte, tais organizações são caracterizadas ainda 
por possuírem uma entidade exclusiva e agirem através de grupos 
milimetricamente organizados, utilizando sistemas operacionais como 
forma de atuação, similares ou até melhores de que a polícia existente “[...] 
com a criação de grupos armados com poderio bélico comparável ou mesmo 
superior, em alguns casos, ao da força policial local.” (JOHN, 2014, p. 08).

Apresentam, muitas vezes, uma verdadeira vocação empresarial, com uma estrutura 
altamente organizada e capacitada, objetivando lucro e, de certa forma, tentando se 
estabilizarem em um mercado livre de quaisquer amarras institucionais ou legais 
[...]” (JOHN, 2014, p. 08)

Nessa lógica, é de suma importância vislumbrar o nascedouro das 
primeiras organizações criminosas no mundo, elucidando que não tiveram 
origem no Brasil. Vale salientar que algumas das organizações criminosas 
consideradas como tradicionais no âmbito internacional não se dedicavam 
inicialmente a atividades criminosas: 
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Os relatos demonstram que algumas das organizações criminosas tradicionais 
conhecidas na atualidade, estas tratadas adiante, não eram inicialmente dedicadas 
a atividades criminosas. A maioria teve como nascedouro movimentos populares, 
o que facilitou sobremaneira sua aceitação na comunidade local, assim como o 
recrutamento de voluntários parao exercício de suas posteriores atividades ilícitas. 
As descrições mais remotas dessas associações podem ser identificadas no início do 
século XVI e tinham como fundo motivador e organizacional os movimentos de 
proteção contra as arbitrariedades praticadas pelos poderosos do Estado, em relação 
a pessoas que geralmente residiam em localidades rurais, menos desenvolvidas e 
desamparadas de assistência dos serviços públicos. (PACHECO, 2011, p.22)

Ao longo do surgimento destas organizações, não houve classificação 
inicial como criminosas pelo fato de suas motivações visarem preliminarmente 
proteger os menos favorecidos contra os abusos praticados pelos poderosos 
do Estado. Dessa forma, recebiam considerável aceitação na comunidade e 
recrutavam vários voluntários que foram utilizados posteriormente, para 
práticas ilícitas. 

Destarte, ao longo do tempo, a situação se inverteu e as organizações 
outrora benéficas acabaram tornando-se verdadeiras empresas do crime. As 
Triades Chinesas, através de seu histórico, protagonizam bem a mudança de 
interesse dessas organizações: 

[...] as Triades Chinesas figuram entre as mais antigas organizações do mundo, 
tendo origem no ano de 1644, tal organização tinha como objetivo inicial restaurar 
a dinastia Ming, expulsando todos os invasores do império. Com o passar do tempo, 
a proximidade com crime e das atividades criminosas com fins lucrativos acabou 
contaminando o movimento social com motivação política e no ano de 1911 foi 
fundada a organização criminosa propriamente dita. Com uma estrutura bem 
definida, só foi preciso instituir algumas normas internas e secretas, para que em 
pouco tempo, as Triades realizassem a venda de “proteção”, ou seja, a prática de 
extorsão, a prostituição e o comércio de ópio e heroína. (PACHECO, 2011, p. 22)

Dessa maneira, constata-se que em tais organizações sociais, 
anteriormente possuidoras de fim social e motivação política, passou a 
reinar o interesse lucrativo e a visão capitalista, iniciando-se neste período as 
verdadeiras organizações criminosas, visando dinheiro fácil de forma ilegal 
e desenfreada.

Atualmente, existem cerca de cinquenta Triads ativas, com um total estimados de 
trezentos mil membros. Entre as mais poderosas, estão a 14K, a WoShingWo, a 
WoOnLok, a Chu LienPang, a Dai HuenChai e a Sun YeeOn”. (JOSÉ, 2010, p.15).

Ainda hoje é possível vislumbrar o crescimento dessas fundadoras 
organizações criminosas, comparado inclusive ao avanço de grandes 
empresas, entretanto de matéria e meios ilícitos.
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1.1 A CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA O CRIME 
ORGANIZADO TRANSNACIONAL

A Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado 
transnacional ou Convenção de Palermo é um recurso de caráter internacional 
utilizado para o combate ao crime organizado ocorrido em nações integradas. 
Um acordo no qual se aplica o pacta sunt servanda, o princípio norteador 
dos tratados internacionais. Esta convenção não promoveu o conceito de 
organização criminosa ou crime organizado, entretanto ficou conhecida por 
estabelecer os encargos da criminalização. 

Este ato normativo previu métodos diferenciados de investigação 
na prevenção, controle e combate ao crime organizado. Outros três pactos 
internacionais foram eleitos pela Organização das Nações Unidas para 
juntamente com a Convenção de Palermo, fomentar os estados-membros 
contra a criminalidade organizada transnacional, centralizando e orientando 
o procedimento das autoridades encarregadas da aplicação da lei. 

Dessa forma, somados os pactos supramencionados totalizam-se 
quatro instrumentos, denominados protocolos, recepcionados pelo Brasil e 
possuidores de força de lei ordinária, complementares ao teor da Convenção 
de Palermo e de fundamental importância regulamentar.

[...] protocolos adicionais da própria Convenção de Palermo, segundo a qual tem 
força da lei ordinária. Seus protocolos adicionais referem-se à prevenção e punição 
do tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças, contrabando de pessoas 
por terra, mar e ar e o protocolo contra a produção ilícita e o tráfico de arma 
de fogo, suas partes, componentes e munição. (CONSERINO, 2011, p. 10). [grifo 
nosso].

Os Estados participantes da convenção têm o dever de assegurar no 
âmbito interno a punição àqueles crimes que estão internamente ligados 
a grupos organizados como lavagem do produto do crime, corrupção ou 
obstrução à justiça. Além de adotar medidas facilitadoras nos processos de 
extradição, assistência legal mútua e cooperação policial. 

Este instrumento foi aprovado pela Assembleia-Geral da Organização 
das Nações Unidas em 15 de novembro de 2000, e em seguida colocado à 
disposição para assinatura pelos países membros, entrando em vigor em 29 
de setembro de 2003. No Brasil, este instrumento foi promulgado em março 
de 2004, através da edição do Decreto 5.015.
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O decreto, no seu art. 20, “1”, regulamentou a utilização de técnicas 
especiais de investigação, no seguinte sentido:

1. Se os princípios fundamentais do seu ordenamento jurídico nacional o permitirem, 
cada Estado Parte, tendo em conta as suas possibilidades e em conformidade com 
as condições prescritas no seu direito interno, adotará as medidas necessárias para 
permitir o recurso apropriado a entregas vigiadas e, quando o considere adequado, 
o recurso a outras técnicas especiais de investigação, como a vigilância eletrônica ou 
outras formas de vigilância e as operações de infiltração, por parte das autoridades 
competentes no seu território, a fim de combater eficazmente a criminalidade 
organizada. (BRASIL. Decreto nº 5015, de 12 de março de 2004)

Nesse sentido observa-se o undercover operations sendo considerado 
como técnica especial de investigação, reconhecido internacionalmente pela 
convenção das nações unidas, ratificado pelos estados participantes, dentre 
eles o Brasil. 

Esta convenção foi de crucial importância no movimento mundial de 
combate ao crime organizado, traduzindo a preocupação internacional com 
este problema, de forma a promover e afunilar a cooperação global na batalha 
contra as forças do crime organizado transnacional.

2. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES 
CRIMINOSAS

Quanto à evolução histórica das leis de combate às organizações 
criminosas no Brasil, faz-se necessário uma análise retrospectiva relembrando 
o processo legal pretérito até atingir a última implementação adquirida com 
o advento da Lei nº 12.850 de 2013.

Houve a edição da Lei nº 9.034/1995, anterior à promulgação da 
Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional, 
sendo esta uma legislação de regulamentação de combate às organizações 
criminosas, entretanto, não foi trazida de forma expressa a definição de 
organização criminosa. A lei delimitou-se, de forma geral e introdutória, a 
apontar implicações relacionadas ao processo penal e execução de pena, não 
abordando o direito material penal.

Na sequência, houve a edição das leis antidrogas 10.409/2001 e 
11.343/2006, ainda não conceituando de crime organizado, ou mesmo o 
instituto da infiltração policial, em seu âmbito. Consequentemente, uma das 
maiores críticas existentes era a falta de regulamentação do instituto, de forma 
a gerar dúvidas inclusive sobre a conduta a ser adotada pelo agente durante 
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a infiltração, uma vez que as leis supracitadas previam a possibilidade de 
utilização do agente infiltrado, entretanto nada regulamentavam no sentido 
de disciplinar sua atuação.

Nesta perspectiva, passaram a existir duas teorias sobre conceito de 
crime organizado: a primeira, defendendo a possibilidade de utilização do 
Código Penal ou da Lei de Drogas, para tratar desta modalidade de delito 
coletivo; e a teoria oposta sustentava a aplicação do conceito de organização 
criminosa previsto pela Convenção das Nações Unidas contra o crime 
organizado transnacional, tendo em vista que o tratado foi incorporado ao 
ordenamento jurídico, sendo norma supralegal.

Vale salientar que nos julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal 
de Justiça até a edição da última Lei de combate às organizações criminosas 
(12.850/2013), adotava-se o entendimento permissivo da aplicação da 
Convenção das Nações Unidas para a conceituação de organização criminosa. 
Este entendimento foi adotado até a edição Lei nº 12.694/2012, cujo art. 2º 
preceituou:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa a associação de 
3 (três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de 
tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 
vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja 
igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional. (BRASIL. 
Lei nº 12.694, de 24 de julho de 2012)

Examinando o texto supramencionado, bem como a Convenção 
das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional, entendia-se 
majoritariamente a possibilidade de interpretação extensiva para conceituar 
a organização criminosa, prevista na nova lei para complementar todos os 
diplomas legais que previam eventual agravamento da instrução processual 
penal, quando constatada prática de delitos sob o cerne de grupo voltado a 
estabelecer transtorno à ordem pública e a cometer lesão a bens jurídicos 
fundamentais, tutelados pelo direito penal.

A legislação nacional, através da edição da lei de combate às 
organizações criminosas, previu de maneira expressa a possibilidade de 
caracterização das organizações criminosas, utilizando como alternativas 
subsidiárias, visando completo entendimento deste arranjo: a Convenção 
de Palermo e as Leis 11.343/2006 e 12.694/2012. Ato contínuo, com a nova 
edição, revogou-se total e expressamente a Lei nº 9.034/1995.
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Neste seguimento, foi disposto através do primeiro artigo da lei 
de combate às organizações criminosas (12.850/2013), uma definição dos 
fins objetivados através do instrumento legal e a definição da organização 
criminosa, in verbis: 

Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, 
meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e procedimento criminal a 
ser aplicado.

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais 
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 
que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de 
qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas 
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. (BRASIL. 
Lei nº 12.850, de 02 de agosto de 2013).

Nesta legislação foram previstos, no seu artigo 3º a utilização de 
meios extraordinários para obtenção de provas nas investigações de combate 
às organizações do crime. 

Art. 3º Em qualquer fase da persecução penal serão permitidos, sem prejuízo de 
outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova: 
I - colaboração premiada; 
II - captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos; 
III - ação controlada; 
IV - acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais 
constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou 
comerciais; 
V - interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação 
específica; 
VI - afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação 
específica; 
VII - infiltração, por policiais, em atividade de investigação, na forma do art. 11; 
VIII - cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e 
municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da 
instrução criminal. (BRASIL. Lei nº 12.850, de 02 de agosto de 2013) [grifo nosso].

Entre as oito formas de obtenção de provas, no inciso VII foi declarada 
a possibilidade de infiltração por policiais, em atividade de investigação, 
ou seja, aplicação do instituto conhecido globalmente como undercover 
operations, que será objeto de discussão no presente artigo. 

Por não se tratar de meios ordinários de obtenção de prova, estes 
são considerados ofensivos e muitas vezes transgressores de direitos 
constitucionalmente previstos, entretanto esta restrição denota-se necessária 
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em detrimento do bem comum gerado pelo desmantelamento destas 
organizações. Destarte, prevê-se o uso desta ferramenta apenas diante de um 
rol taxativo de crimes extraordinários. 

3. MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVAS PELO UNDERCOVER 
OPERATIONS

O undercover operations é um importante meio extraordinário 
de obtenção de provas em um rol específico de crimes nacionais, 
consequentemente se faz indispensável classificar o ato: “O termo prova 
origina-se do latim probatio, com derivação verbal de probare, com o 
significado de demonstrar, reconhecer, formar juízo de”. (VALE, 2008, p.01)

A definição de prova não pertence a nenhum dos ramos do direito, 
sendo um instrumentoresponsável poroferecer a oportunidade para as partes 
demonstrarem através deste objeto sua pretensão, cabendo ao juiz julgar qual 
demonstra a maior verdade dos fatos. 

A obtenção de informações por meio da infiltração de agentes é uma 
técnica antiga advinda do Absolutismo, conhecida mundialmente como 
Undercover Operations. A definição deste método é a utilização de um agente 
de polícia, inserido meio ao corpo da organização criminosa, com objetivo 
de obter informações de difícil acesso, não sendo possível obtê-las por outros 
meios. Vejamos:

Infiltração é a introdução de agente público, dissimuladamente quanto à finalidade 
investigativa (provas e informações) e/ou operacional (“dado negado” ou de difícil 
acesso), em quadrilha, bando, organização criminosa ou associação criminosa 
ou, ainda, em determinadas hipóteses (como crimes de drogas), no âmbito social, 
profissional ou criminoso do suposto autor de crime, a fim de obter provas que 
possibilitem, eficazmente, prevenir, detectar, reprimir ou, enfim, combater a 
atividade criminosa deles (FEITOZA, 2009, p. 820). [grifo do autor]

Este agente necessita estar sob o cerne de três elementos fundamentais 
como base para o seu trabalho. Ipsis verbis:

I) a dissimulação – trata-se de característica onde o agente infiltrado deve ocultar 
sua verdadeira identidade, bem como suas verdadeiras intenções; II) o engano – 
com a finalidade de obter a confiança dos investigados e, com isso, as informações 
necessárias para o sucesso da operação policial, o agente infiltrado de –fingir ser um 
criminoso tal qual os investigados, promovendo assim o –engano dos mesmos; e 
III) a interação – ou seja, nada mais que a relação direta e pessoal do agente policial 
infiltrado com os autores dos delitos (ORTEGA, 1997, p. 165).



REVISTA JURÍDICA DO MPRO
ano 1 - nº 1 - Jan-Jun/2018

182

Portanto, o instituto é de substancial importância para o suporte à 
repressão do crime organizado, justamente por agir no cerne da problemática, 
estando o mesmo dentro da cúpula do crime, como se criminoso o fosse. 

Um dos objetivos do agente é a colheita de provas da autoria e 
materialidade dos crimes cometidos pela organização criminosa. Segundo 
as informações levantadas, torna-se possível a esquematização de operações 
visando desmantelar corporação criminosa e sinalizar os responsáveis pelo 
crime.

3.1 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA QUE PREVÊ O UNDERCOVER 
OPERATIONS

O instituto do undercover operations no Brasil não surgiu com o 
advento da lei de combate às organizações criminosas (12.850/2013). Antes 
disso, na Lei nº 9.034/95 previa-se a infiltração de agentes de polícia ou 
inteligência como meio de obtenção de provas, no entanto sem demonstrar 
nenhuma explicação objetiva quanto às suas delineações. 

Do mesmo modo, houve a previsão através da regulamentação da 
Lei de drogas (11.343/06), em seu artigo 53, I, possibilitando a obtenção de 
provas por infiltração policial, ainda sem regulamentar tal atuação. Vejamos: 

Art. 53.   Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos 
nesta Lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e 
ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios:
I - a infiltração por agentes de polícia, em tarefas de investigação, constituída 
pelos órgãos especializados pertinentes; 
II - a não-atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos 
ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território 
brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de 
integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível.
Parágrafo único.  Na hipótese do inciso II deste artigo, a autorização será concedida 
desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do 
delito ou de colaboradores. (BRASIL. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006) [grifo 
nosso].

Desta feita, com o advento da legislação de combate às organizações 
criminosas, a Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, passou-se a haver 
explanação do instituto do undercover operations, regulamentando a 
utilização deste através do estatuto jurídico. 
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Dentre as armas de combate às organizações criminosas, ficou 
explícita a possibilidade de utilização do agente infiltrado, tratado nos art. 10 
ao 14 da referida lei:

Com a Lei 12.850/13, o legislador trouxe de forma explicativa esse instituto de 
obtenção de provas, dispondo sobre o conceito, prazo máximo e outras informações 
necessárias para a infiltração do agente. Salientando ainda que tal procedimento 
deverá ser adotado, somente quando não dispuser de outro meio para produzir 
provas contra a organização criminosa, suprindo todas as lacunas existentes nas 
legislações anteriores. (NETO, 2014, p. 38).

Dessarte, foi definido que na ausência de outros meios para 
produção de provas, pode-se utilizar o undercover operations no combate 
às organizações criminosas. Esta decorrência é importante por se tratar 
de uma atividade perigosa, sendo necessária a disposição de uma equipe 
cautelosa para organização da atuação infiltrada. Desse modo, com fulcro no 
art. 93, inciso IX da Constituição Federal, este trabalho fica dependente da 
autorização judicial, devendo esta ser fundamentada, sob pena de nulidade, 
em situações específicas, sendo demonstrada a necessidade e estabelecidos os 
limites. Segue dispositivo do Art. 10 da Lei nº 12.850/13:

A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo 
delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação 
técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, 
será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que 
estabelecerá seus limites. (BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013). 

Diferentemente do que ocorre em alguns países de natureza anglo-
saxã, em que a infiltração é preferencialmente efetivada por agentes de 
inteligência ou particulares, no Brasil geralmente é realizada por agentes da 
polícia repressiva.

[...] A medida também deverá ser autorizada por um tempo determinado, nas 
hipóteses em que a solução por outra via se apresente impossível ou sumamente 
dificultoso, o que denota o caráter subsidiário da medida. (LIMA, 2013, p. 149)

Neste ponto de vista, deve ser apontado um policial com aptidão 
propícia para a função, o qual deverá ser treinado para utilização de métodos 
eficazes de envolvimento com criminosos de alta periculosidade, sob pena, 
inobservados tais requisitos, de fracasso da infiltração ou ainda óbito do 
agente em razão de inaptidão. 

Na sequência, no §1º do art. 10, regula-se a relação da infiltração de 
agentes nos seguintes termos “Na hipótese de representação do delegado 
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de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público” 
(BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013). Este trecho explicita que a 
infiltração não pode ser decretada de ofício pelo juiz, respeitando o sistema 
acusatório, fundado na tese de imparcialidade do juiz, sendo responsável 
apenas por julgar, sem produzir provas ou constituir defesa de nenhuma das 
partes no processo. 

O §2º, ainda deste artigo, aduz a admissão da infiltração, havendo 
“[...] indícios de infração penal de que trata o art. 1º e se a prova não puder 
ser produzida por outros meios disponíveis” (BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de 
agosto de 2013). Por isso, observa-se a inexigência da prova cabal de autoria 
do crime, devendo ser observados apenas indícios de crime realizado por 
organização criminosa, na forma do artigo 1º, caput desta legislação.

Atinente ao tempo de duração da infiltração, o §3º do art. 10 afere 
o prazo de até seis meses, sendo possível a renovação deste período, desde 
que comprovada a efetiva necessidade. O §4º dispõe ainda que ao final deste 
prazo inicial de seis meses, deverá ser apresentado um relatório delineando 
a forma que está ocorrendo a operação, apresentando as provas produzidas 
até o momento. O documento será apresentado ao juiz, sendo o Ministério 
Público cientificado de imediato.

As informações contidas no relatório são de suma valia para que o juiz 
afira se o policial da operação e o delegado de polícia do caso estão atuando 
dentro dos limites impostos através da autorização concedida previamente.

Apesar do sigilo da operação, faz-se necessário o estabelecimento 
de um mínimo controle sob as atividades desempenhadas ao longo do 
undercover operations. O §5º do art. 10, regula que “No curso do inquérito 
policial, o delegado poderá determinar a seus agentes, e o Ministério Público 
poderá requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração” 
(BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013).

Ao solicitar a infiltração de agentes, a requerimento do Ministério 
Público ou a representação do delegado devem ser atendidos alguns 
requisitos, insculpidos no art. 11 desta legislação. In verbis:

Art. 11.  O requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de 
polícia para a infiltração de agentes conterão a demonstração da necessidade da 
medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possível, os nomes ou apelidos 
das pessoas investigadas e o local da infiltração. (BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de 
agosto de 2013)
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Parte da doutrina recomenda que a representação ou o requerimento 
podem ser elaborados de maneira geral, tendo em vista dispensabilidade 
de requisitos como indícios de autoria do crime e a impossibilidade de 
delimitação do alcance das tarefas do agente, considerada a imprevisibilidade 
de atuação da organização criminosa, devendo, todavia ser observados nas 
ações os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

4. DIREITOS E DEVERES NO UNDERCOVER OPERATIONS

Após a caracterização do cabimento e preceitos de atuação 
do undercover nas organizações criminosas, faz-se necessário tecer 
entendimentos concernentes aos direitos e garantias dos agentes incumbidos 
desta tarefa, assim como a delimitação dos deveres e a responsabilização.

4.1 DIREITOS NO UNDERCOVER OPERATIONS

O artigo 12 da Lei nº 12.850/13 dispõe em relação ao sigilo das 
operações de infiltração, de forma que não ocorra a identificação do agente 
que será infiltrado na operação e nos parágrafos seguintes. Trata-se ainda da 
proteção da identidade do agente, e caso esta seja descoberta, a operação será 
sustada, visando à proteção dos envolvidos.

Art. 12.   O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído, de forma a não 
conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o 
agente que será infiltrado.
§ 1o As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas 
diretamente ao juiz competente, que decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
após manifestação do Ministério Público na hipótese de representação do delegado 
de polícia, devendo-se adotar as medidas necessárias para o êxito das investigações e 
a segurança do agente infiltrado.
§ 2o Os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão 
a denúncia do Ministério Público, quando serão disponibilizados à defesa, 
assegurando-se a preservação da identidade do agente.
§ 3o Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a 
operação será sustada mediante requisição do Ministério Público ou pelo delegado 
de polícia, dando-se imediata ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial. 
(BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013). 

Desse modo, ocorrendo qualquer dúvida relacionada à segurança da 
operação, deverá ser informada a autoridade responsável e esta análise é feita 
pelos próprios agentes, de acordo com a sensibilidade e ponderação dos fatos. 
Vejamos:
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Não há necessidade de indícios seguros, bastarão indícios suficientes ou mesmo 
suspeita fundada. E também não há necessidade de risco iminente, bastando risco 
excessivo, ainda que não iminente. Deverá prevalecer a sensibilidade da autoridade 
policial e mesmo sua percepção imponderável dos comportamentos e dos fatos. 
(GRECO FILHO, 2014, p. 61) 

Os agentes responsáveis pelas operações de combate ao crime 
organizado possuem uma série de direitos, conforme disposto no art. 14 da 
nova lei:

Art. 14.  São direitos do agente:
I - recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada;
II - ter sua identidade alterada, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 9o da 
Lei no 9.807, de 13 de julho de 1999, bem como usufruir das medidas de proteção a 
testemunhas;
III - ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações 
pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver 
decisão judicial em contrário;
IV - não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios 
de comunicação, sem sua prévia autorização por escrito. (BRASIL. Lei nº 12.850, de 
2 de agosto de2013)

Ainda neste segmento:

O primeiro dos direitos do agente tem natureza administrativa. Significa que o 
agente policial não tem o dever de aceitar como ordem do superior hierárquico, não 
podendo ser punido, direta ou indiretamente, se recusar a incumbência. O mesmo 
se desejar interromper a sua participação. Neste caso, ou seja, ainda que haja a 
interrupção por sua vontade, continua ele com os demais direitos de preservação 
e alteração de sua identidade e de usufruir de medidas de proteção. A recusa ou 
a desistência não precisam ser motivadas, tratando-se de ato livre de vontade do 
agente. (GRECO FILHO, 2014, p. 64) 

Assim, caso o agente, durante a operação, venha a se sentir ameaçado, 
pode se recusar a realizar a operação ou ainda, caso esteja em curso, fazer 
cessar sua atuação. 

O policial tem o direito a recusar ou fazer cessar a operação de infiltração policial. No 
primeiro caso, poderá ser desligado da unidade, passando a exercer outras funções 
compatíveis com seu grau de especialização. (SOUSA, 2015, p.140)

Outro direito do agente é obter sua identidade alterada, visando à 
segurança pessoal e de sua família, “O infiltrado tem o direito ao sigilo de 
sua identidade real, bem como à proteção de sua família, devendo o Estado 
tomar todas as precauções para assegurá-las” (SOUSA, 2015, p.140). O agente 
também pode usufruir das medidas de proteção às testemunhas, aplicando-
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se no que couber o art. 9º da Lei nº 9.807/99: 

Art. 9o Em casos excepcionais e considerando as características e gravidade da 
coação ou ameaça, poderá o conselho deliberativo encaminhar requerimento da 
pessoa protegida ao juiz competente para registros públicos objetivando a alteração 
de nome completo.
§ 1o A alteração de nome completo poderá estender-se às pessoas mencionadas no § 
1o do art. 2o desta Lei, inclusive aos filhos menores, e será precedida das providências 
necessárias ao resguardo de direitos de terceiros.
§ 2o O requerimento será sempre fundamentado e o juiz ouvirá previamente o 
Ministério Público, determinando, em seguida, que o procedimento tenha rito 
sumaríssimo e corra em segredo de justiça.
§ 3o Concedida a alteração pretendida, o juiz determinará na sentença, observando o 
sigilo indispensável à proteção do interessado:
I - a averbação no registro original de nascimento da menção de que houve alteração 
de nome completo em conformidade com o estabelecido nesta Lei, com expressa 
referência à sentença autorizatória e ao juiz que a exarou e sem a aposição do nome 
alterado;
II - a determinação aos órgãos competentes para o fornecimento dos documentos 
decorrentes da alteração;
III - a remessa da sentença ao órgão nacional competente para o registro único de 
identificação civil, cujo procedimento obedecerá às necessárias restrições de sigilo.
§ 4o O conselho deliberativo, resguardado o sigilo das informações, manterá controle 
sobre a localização do protegido cujo nome tenha sido alterado.
§ 5o Cessada a coação ou ameaça que deu causa à alteração, ficará facultado ao 
protegido solicitar ao juiz competente o retorno à situação anterior, com a alteração 
para o nome original, em petição que será encaminhada pelo conselho deliberativo 
e terá manifestação prévia do Ministério Público. (BRASIL. Lei nº 9807, de 13 de 
julho de 1999).

Por este ângulo, o agente pode ainda ter seu nome, qualificação, 
imagem e voz preservadas durante a investigação e o processo criminal, de 
modo que tenha mais segurança e liberdade para atuação sem preocupações 
de ser descoberto pelos integrantes da organização criminosa ou mesmo 
opositores deste trabalho realizado sigilosamente. Entretanto esta garantia 
ficará condicionada à não existência de decisão judicial em sentido contrário.

O agente possui ainda garantia de não ter sua identidade revelada, 
não sendo fotografado ou filmado sem prévia autorização, contando com a 
verdadeira ocultação de sua imagem, não devendo ser revelada nos meios de 
comunicação ou internet.
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4.2 DEVERES E RESPONSABILIZAÇÃO NO UNDERCOVER OPERATIONS

O dever é retratado como conjunto de ações ou aspectos que 
envolvem determinado compromisso moral ou ético. Há uma distinção 
entre o dever ético e jurídico, por conta da possibilidade de exigir-se o 
efetivo cumprimento deste, sendo possível aplicação de sanção legal quando 
inobservadas suas diretrizes. Ao passo que a responsabilização do agente 
é a imposição juridicamente prevista de assumir as penalidades pela ação 
delituosa praticada ou ainda pela extrapolação dos limites juridicamente 
assegurados.

A infiltração policial não se confunde com a intervenção realizada 
pelo agente provocador, sendo este o agente que secretamente se infiltra 
em determinada organização criminosa, suscitando e conduzindo ao 
cometimento de atos ilícitos. Diferentemente do que ocorre com o agente 
provocador, no undercover operations o agente se infiltra na organização 
criminosa no curso da prática ilícita, não induzindo à ocorrência desta. 

É notável a convivência do agente durante o período da operação no 
submundo criminoso, participando do planejamento e intervenções ilícitas, 
entretanto não devendo ser o responsável direto, dando causa a estas práticas. 
Há possibilidade do oferecimento de apoio moral ou material, e ainda 
realização de atos executórios, desde que não seja o impulsionador do crime. 

Os comportamentos e ações abusivas praticadas no undercover 
operations não serão anuídos, como por exemplo, a intervenção na figura 
de agente provocador, gerando nulidade da prova. É de se considerar que 
a obtenção de provas através do referido instituto é uma preciosa arma de 
combate às organizações criminosas, entretanto deve ser observado seu uso 
com eficiência, podendo inclusive anteceder outros meios extraordinários de 
prova, como a colaboração premiada, sendo utilizado preliminarmente. 

4.2.1 EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE APLICADA NO 
UNDERCOVER OPERATIONS

Em relação aos limites de atuação do agente infiltrado, pode-se 
afirmar que há responsabilização e irá responder pelo excesso efetivado, 
desde que não exigida conduta diversa. Há disposição legal no art. 13 da 
lei de combate às organizações criminosas no sentido de que o agente, não 
guardando a adequada proporcionalidade com a finalidade da investigação, 
irá responder pelo que se exceder, quando inexigível conduta diversa. Nestes 
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termos:

Art. 13.  O agente que não guardar, em sua atuação, a devida proporcionalidade com 
a finalidade da investigação, responderá pelos excessos praticados.

Parágrafo único.  Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo 
agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. 
(BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013)

Eventualmente o agente poderá ser pressionado a participar de 
infrações penais, seja para ganhar confiança dos investigados, ou ainda para 
resguardar sua vida, pois o perigo de morte é iminente, caso seja descoberta 
a operação pelos criminosos.  Por este motivo há possibilidade da prática de 
crime por ele, devendo, entretanto comprovar a inexigibilidade de conduta 
diversa para que não seja penalizada sua conduta.

Nesta lógica, torna-se dificultosa a tipificação de crimes puníveis 
se praticados ao longo da operação infiltrada, em função da hipótese de 
possibilidade da prática ser amplamente discutida, obedecidos os parâmetros 
da proporcionalidade.

Há vasta discussão doutrinária relativa à natureza jurídica desta 
exclusão de responsabilidade aplicada ao undercover operations. O 
posicionamento majoritário é de que se trata de causa de exclusão da 
culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, visto que o agente não 
possuía alternativas diversas ao cometimento da prática criminosa, estando 
diretamente ligada à finalidade de obtenção de provas.

Com essa solução, sendo o agente infiltrado, induzido, instigado ou auxiliado a 
praticar um crime no âmbito da organização, respeitando a proporcionalidade e 
sem extrapolar a finalidade da investigação, sendo dele inexigível conduta diversa, 
exclui-se apenas a culpabilidade do injusto por ele praticado, permanecendo típico e 
ilícito, possibilitando, de acordo com a teoria da acessoriedade limitada (ou média), a 
punição dos partícipes (integrantes da organização) pelo delito praticado. (CUNHA; 
PINTO, 2014, p. 115)

Ainda neste sentido:

Seja lá qual for a interpretação que se faça em relação à natureza jurídica da 
isenção da responsabilidade penal do agente infiltrado, para que essa efetivamente 
se ultime, devem concorrer algumas exigências: a) a atuação do agente infiltrado 
precisa ser judicialmente autorizada; b) a atuação do agente infiltrado o qual 
comete a infração penal deve ser uma consequência necessária e indispensável 
para o desenvolvimento da investigação, além de ser proporcional à finalidade 
perseguida, de modo a evitar ou coibir abusos ou excessos; c) o agente 
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infiltrado não pode induzir ou instigar os membros da organização criminosa 
a cometer o crime, o que configuraria um delito provocado, o qual, devido à sua 
impossibilidade de consumação, é impune tanto em relação ao sujeito provocado 
como ao provocador. O provocador poderia responder pelo crime de abuso de 
autoridade. (JESUS; BECHARA, 2005) [grifo nosso]

Observadas as exigências no âmbito da atuação do undercover 
operations nas missões realizadas no submundo do crime, nota-se que o 
parágrafo único do art. 13 da lei de combate às organizações criminosas 
esclarece o conflito pertinente à natureza jurídica da escusa de responsabilidade 
do agente infiltrado, adotando a tese de exclusão da culpabilidade por 
inexigibilidade de conduta diversa.

Parágrafo único.  Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo 
agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. 
(BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013)

Pode-se observar que o Brasil, através desta regulamentação, visou 
satisfatoriamente preservar a responsabilidade dos agentes em operação. Ao 
passo que, delimitada a culpabilidade, obtém-se a segurança necessária para 
inseri-lo no seio da organização criminosa, havendo avanço perceptível neste 
sentido. 

Neste ínterim, compete ao órgão de investigação a adequação desta 
ferramenta à realidade vivenciada rotineiramente nas ações repressivas, 
capacitando agentes e aperfeiçoando o serviço de inteligência, utilizando o 
mecanismo do undercover operations com habitualidade, atingindo o máximo 
aproveitamento no desfecho das operações.

CONCLUSÃO

O presente artigo científico teve como objetivo central a análise da 
aplicação do instituto undercover operations na lei de combate às organizações 
criminosas.

Inicialmente foram apontados os antecedentes históricos das 
organizações criminosas e seus conceitos, características e respectiva 
evolução. 

Na sequência, estudou-se a evolução jurídica dada pela legislação 
brasileira até atingir a atual Lei de Organizações Criminosas (Lei nº 
12.850/13), traçando um nivelamento entre as numerosas disposições legais 
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e delineando os meios extraordinários de obtenção de prova no combate ao 
crime organizado.

Superado este estágio, tratou-se da conceituação da figura do 
undercover operations, através de sua regulamentação na presente legislação. 
Examinaram-se o conceito de prova e os principais apontamentos acerca 
de sua utilização, elementos fundamentais e objetivos face ao instituto 
undercover operations. 

O próximo tópico abordou a legislação brasileira que prevê o instituto, 
delimitando-se os agentes responsáveis pelas atuações infiltradas e apontando 
um rol de premissas para sua atuação, elencando-as detalhadamente através 
dos artigos 10 e 11 da Lei nº 12.850/13.

Ainda tratou-se dos direitos, deveres e responsabilização no 
undercover operations. 

Quanto ao cometimento de crimes pelo undercover operations ao longo 
da operação, de acordo com a disposição no art. 13 da Lei nº 12.850/13, o agente 
não será punido, desde que fique caracterizada a indispensabilidade desta 
prática para efetiva finalidade da operação, observada a proporcionalidade e 
inexigível conduta diversa.

Ante o exposto, conclui-se que o emprego do instituto do undercover 
operations no confronto às organizações criminosas deve sempre primar pela 
observância ao princípio da legalidade, considerando-se medida excepcional, 
respeitando-sea adequada proporcionalidade e uma limitação jurídica eficaz, 
a fim de obstar extrapolação na atuação e principalmente resguardar direitos 
e garantias fundamentais dos agentes e investigados.
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