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ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: UM PROCESSO 
PENAL ALÉM DA PUNIÇÃO 
 
Renata Falcão De Carvalho1 
 
RESUMO 
 
O presente trabalho tem por objetivo discutir o direito processual 
penal sobre um novo horizonte já descortinado: a justiça penal 
negocial. Analisando inicialmente a necessidade de punir do 
Estado ao longo da história, verificou-se que o sistema penal tem 
se mostrado ineficiente em seu papel primordial, a resolução de 
conflitos, bem como tem olvidado sua condição de ultima ratio. 
Resultando tal cenário em uma denominada crise contemporânea 
do Direito Penal. Dessa forma, o Estado, por intermédio do Poder 
Legislativo, cria mecanismos processuais penais a fim de minorar 
os efeitos deletérios do cárcere, buscando outros meios além da 
condenação judicial. Nesse contexto, nasce o acordo de não 
persecução penal que, ao lado da transação penal, suspensão 
condicional do processo, colaboração premiada, vem a somar 
como vertentes da Justiça Penal Negocial brasileira. A presente 
pesquisa foi feita a partir de revisões bibliográficas e análises 
doutrinárias.  
Palavras-chaves: Direito Processual Penal. Justiça Negocial Penal. 
Acordo de Não Persecução Penal. 
 
 
 

 
1  Pós-Graduanda em Direito Processual Penal pela Damásio de Direito - 

Faculdade IBMEC/SP. Bacharel em Direito pela UNI/RN. Residente judicial 
no Ministério Público do RN na 72ª Promotoria de Justiça. contato: 
renatafalcaoc@gmail.com. 
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INTRODUÇÃO  
 

 A dualidade entre a punição e a liberdade do homem é 
dicotomia presente desde os primórdios da história do ser humano. 
Ocorre que, sendo a liberdade caraterística fundamental do 
homem, as formas de punição necessitaram de adequação e 
aprimoramento de entendimento ao longo dos períodos de 
evolução.  

 Não obstante, ter saído do período da vingança privada, 
perpassando pelo caráter humanitário da pena até desembocar no 
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a forma 
de punição pouco mudou do final do século XIX até hoje. 
Observa-se ainda, ao solucionar conflitos, uma predileção à penas 
privativas de liberdade em detrimento de penas alternativas. 
Criando assim, a cultura do encarceramento, que atua como uma 
avalanche e desembocando numa real e hodierna crise do sistema 
judiciário criminal brasileiro. 
 O direito processual penal e o direito penal são comumente 
relacionados à condenação. Na verdade, o histórico de tais direitos 
punitivos incutiu no inconsciente coletivo, que o édito 
condenatório venha a ser um resultado de êxito. Mas, o que a 
sociedade, de fato, ganha com tantas segregações?  
 Aperfeiçoamentos no processo penal são necessários. 
Mitigações são feitas a todo tempo no Direito. Afinal, não se pode 
mais admitir que o direito penal falhe em seu objetivo primevo: 
trazer a pacificação social. 
 É notadamente reconhecida, na ciência jurídica a máxima 
que a estaticidade das leis, não acompanha a dinamicidade do 
mundo dos fatos. Desse modo, é indubitável que muitas mudanças 



 

9 

surjam quebrando paradigmas, do qual a ciência jurídica, 
aparentemente, parece não comportar. Todavia, em nome dos 
vetores interpretativos e integrativos do sistema jurídico, logra-se 
êxito em romper ideologias obsoletas, que não mais se prestam a 
alcançar o intuito primordial inserto naquela lei.  
 Em melhores de termos, é preciso trazer ao direito 
processual penal institutos que verdadeiramente se coadunem com 
o seu intuito maior: o compromisso com o processo civilizatório.  
 Assim, é voltando os olhos ao direito comparado, tanto o 
direito continental europeu quanto o direito anglo-saxão norte 
americano, que vão sendo criados novos mecanismos processuais 
penais. Através da valorização do princípio da oportunidade e 
voluntariedade, é que emerge assim, a justiça penal consensuada, 
sendo o acordo de não persecução penal um dos seus mais recentes 
instrumentos.  
 
1 A EVOLUÇÃO DO DIREITO PUNITIVO: DA 

NECESSIDADE DE PUNIR 
 

O fenômeno da pena sempre esteve presente, antes 
mesmos de sermos uma societas civitas. Desde as pequenas 
aglomerações humanas até nos organizarmos civilmente em 
sociedade, a reprovação a condutas transgressoras é noção que 
sempre existiu na humanidade.  

O termo “pena” advém do latim “poena” e do grego 
“poiné”, que por sua vez, possui o significado de causar dor física 
ou moral do transgressor (GRECO, 2017).  

A violação a direitos individuais, coletivos atrelados à 
necessidade de aplacar litígios e assegurar a ordem e manter a 
pacificação social fizeram emergir a necessidade de punir. De 
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modo que, o Direito Penal é a primeira forma de direito que surgiu 
na história. Por uma questão de sobrevivência, toda organização 
social, ainda que mínima, precisou aplicar punições aos 
transgressores da ordem. 
 Desse modo, a noção de crime e a definição dos bens 
jurídicos-penais alteram-se ao longo dos séculos, como também a 
forma de punição. 
 Nos primórdios da civilização, quando ainda não havia 
sociedade devidamente organizada, e a inexistência da figura do 
Estado, os homens se achavam ligados a tribos e clãs, pautando 
sua norma de conduta pessoal por temor relacionado aos credos 
religiosos ou às ciências ocultas. Para estes povos, as leis tinham 
origem divina. 
 A vingança privada, intrinsecamente ligada à fase da 
vingança divina, surge com o crescimento dos povos. Nesta época, 
fazia-se “justiça” com as próprias mãos, naturalmente, aquele que 
fosse o mais forte lograria êxito. 
 Com a evolução da sociedade, o poder passou a 
concentrar-se nas mãos de um soberano. Longe de ter-se livrado 
da crueldade das penalidades aplicadas, a inovação desse período 
consiste na avocação do Estado para o poder-dever de manter a 
ordem social.  Uma vez que não mais é aplicada por um sacerdote 
ou por uma pessoa qualquer do povo.  
 Desse modo, o período da vingança pública caracteriza-se 
pelo monopólio estatal do direito punitivo e pelo caráter público 
que assumiu a pena. Os ofendidos e os ofensores passaram ao jugo 
de uma terceira a pessoa: o Estado. Assim, o ius puniendi passou a 
ser exercido de uma forma mais impessoal, mas, não sem menos 
crueldade e desumanidade.   
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  Em verdade, há quem afirme que o direito de punir 
propriamente dito confunde-se com o próprio processo de gênese 
do Estado (ROCHA, 2018). Tal estrutura organizada foi bem 
defendida por Thomas Hobbes, que a materializou na figura do 
Leviatã, um soberano que detinha o poder e o dever de julgar, 
processar e impor penas. Respaldando assim, durante anos, as 
monarquias e seus governos despóticos. 
  As penas, no Estado Moderno, contudo, pouco se 
diferiram das perversidades praticadas na Antiguidade e Idade 
Média. 
 Muito distante da realidade constitucional hodierna do 
devido processo legal, neste momento infamante da história, o 
processo caracterizava-se por sempre assumir uma forma sigilosa, 
inquisitorial, se prestando apenas para desembocar num édito não 
somente condenatório, mas também, de tortura, morte e suplício. 
Nesta senda, por mais que os séculos desenrolassem, “o direito 
punitivo fazia o movimento pendular entre a vingança privada e 
vingança pública” (NUCCI, 2017, p. 104).  
 É neste contexto de abusos dos poderes monárquicos, que 
se inaugura, como uma forma de reação, a denominada fase 
humanitária do direito penal. Essa modificação de paradigmas 
desponta no Século das Luzes (XVIII), colocando a razão em 
holofote e erigindo-a como o aspecto mais importante do ser 
humano. Emerge, pois, desse movimento, os ideais racionalistas e 
jusnaturalistas. 
 Nessa senda, o processo de criminalização, arvorando-se 
nos axiomas da liberdade e igualdade de matiz iluminista, esvaziam 
a divinização das leis, buscando pautá-las na razão, extinguindo a 
fase do terrorismo penal. 
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 Nesse rumo à libertação de um sistema inquisitorial puro, 
faz-se destaque ao inolvidável italiano Césare Bonesana: O 
Marquês de Beccaria. Em sua obra, implantou o gérmen da 
humanização das penas. Combateu a tradição jurídica e legislação 
penal, que se consubstanciava em: julgamentos secretos, suplícios, 
sigilo das provas, imparcialidade dos magistrados, apelo à tortura, 
como meio oficial do Estado para colher provas e, sobretudo, na 
confissão do delinquente (“rainha das provas”).  
  Abordou, ainda, em Dei Delliti e Delle Penne, o dever de 
proporcionalidade que caberia existir entre os crimes praticados e 
as penas e ressaltou o dever de cumprimento ao pacto social, mas 
sem dar o Estado o direito de ferir com direitos inatos do 
indivíduo, sobrelevando, a dignidade da pessoa humana. O sistema 
penal não foi mais o mesmo. 
 Ocorre que com a crescente criminalidade do século XIX 
exigiu dos os ambientes da ciência jurídica nova postura. 
Arvorando-se em princípios da defesa social, novas teorias penais 
despontaram, no final do século XX, ressuscitando a ideologia que 
seria necessário o recrudescimento do Estado em punir o infrator. 
 
2 DA CRISE DO SISTEMA PENAL TRADICIONAL 
 
 No século XX, em meados da década de setenta, junto ao 
movimento de globalização, emergia os Estados Neoliberais. A 
sociedade pós-industrial vivenciava um momento de 
desenvolvimento tecnológico, de gradual substituição do trabalho 
de pessoas por máquinas e consequente desemprego. Em paralelo, 
havia uma crescente expansão populacional, com aumentos dos 
grandes centros urbanos, diminuição do assistencialismo social e 
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miséria. Neste cenário de desordem, vê-se um inexorável 
crescimento da criminalidade.  
 O efetivo aparecimento de novos riscos inerentes às 
mudanças socioeconômicas e crise social, despontada com a 
falência do Estado de Bem-Estar Social, fizeram a sociedade pós-
industrial ser identificada como uma “sociedade de riscos”. A partir 
de então, passou-se a cultuar um medo generalizado, atribuindo-se 
a tal fenômeno o termo: cultura do medo coletivo (SANCHEZ 
apud OLIVEIRA, 2015). 
 A sociedade então, com o aumento da violência e 
criminalidade, experimenta um momento de tensão, passando a 
conviver com um sentimento de risco e de medo, cobrando do 
Estado uma solução, tendo em vista seu papel contratual de conter 
o caos. No entanto, como característica intrínseca da sociedade 
globalizada, a solução estatal deve ser ágil e eficaz. 
 O Estado, assim, apostou no próprio direito penal como 
solução para os complexos dilemas sociais vividos. Desse modo, 
para aplacar esse sentimento de insegurança, a resposta para 
atender às exigências da população foram medidas extremas do 
combate ao crime como: acréscimo de delitos penais, a ampliação 
de penas privativas de liberdade, aplicação de penas longas e 
duradouras, incentivo a maior utilização da custódia provisória. 
Acelerando, assim, a resposta ao delito, que a sociedade tanto 
clamava. 
 Ondas de movimentos criminológicos que incentivavam 
uma maior intervenção penal, conferindo uma maior intolerância 
ao delinquente e maior rigor nas punições, ganhavam holofote na 
escolha das políticas criminais. Neste viés, destaca-se o movimento 
norte-americano do Law and Order que propunha, em suma, o 
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alargamento do encarceramento e ampliação das tipificações 
penais. 
 No mesmo trilhar da doutrina da Lei e Ordem, a teoria do 
direito penal do inimigo, do alemão Günther Jakobs, vem a 
reforçar a posição do infrator como causador da desordem, da 
destruição da ordem jurídica e dos riscos criados à sociedade. Com 
base, então, na premissa que o infrator é inimigo social, incentiva 
o combate ao crime de forma prospectiva (antecipando a tutela 
penal), tipificando de atos preparatórios e crimes de mera conduta, 
incentivando à adoção do direito penal do autor, e feroz 
recrudescimento das penas e da execução penal. 
 No entanto, todo esse esforço não produziu os resultados 
esperados. O combate à criminalidade, tornou-se uma batalha 
infindável em que as perdas eram suportadas novamente pela 
sociedade. Da década de 70 até os dias atuais, apenas só se observa 
um crescimento da delinquência.  
 O panorama hodierno é catastrófico. O Brasil ocupa o 
lugar de terceiro país do mundo com maior número de presos 
(Unissinos, 2020), contando com mais de 700.000 mil apenados, 
vivendo, em sua maioria, num quadro de violação generalizada e 
sistêmica de direitos fundamentais. O resultado não poderia ser 
outro. Em 2015 o STF denomina essa tela de “Estado de Coisas 
Inconstitucionais”, em sua ADF 347. 
 Dessume-se que de tal cenário, remonta ainda, a um apego 
à ideia Kantiana que a pena seria um imperativo categórico do 
delito, isto é, punir seria uma consequência lógica do crime. Desse 
modo, à luz da ideologia ao mal do crime, o mal da pena, expandiu-
se o direito penal para conter o caos. 
 O uso indevido do direito repressor, repercutiu numa 
necessidade de adaptação do processo penal. Nesta 
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imprescindibilidade de dar uma roupagem célere e eficiente à 
justiça criminal, ganha palco a justiça penal negocial. 
 
 
3 JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA 
   
 O fracasso de um direito penal máximo e 
hiperinflacionado, conforme exposto, fez deu azo à doutrina 
criminalista que retomasse o discurso de um direito penal de jaez 
mínimo, isto é, prestigiando seu carácter de intervenção subsidiária 
e fragmentária, prestigiando o afamado axioma garantista de 
Ferrajoli, nulla poenalis sine necessitae.  
 A cultura do encarceramento, seus efeitos marginalizantes 
e a impossibilidade do direito penal e da instituição do cárcere 
cumprir suas tão sonhadas ideologias (retributivo-socializadora), 
fizeram repensar o modelo único de resposta estatal à 
criminalidade através da privação da liberdade. 
 Do mesmo modo, a máxima do princípio da 
obrigatoriedade da ação penal (capitaneada pelo aforismo em latim 
nec delicta maneant impunita) e atrelada ao princípio in dubio pro 
societate, que por muito tempo vinculavam de sobremaneira a 
atuação do Ministério Público, necessitou ser repensada.  
 Até mesmo o Brasil, país de tradição romano-germânica - 
caracterizado pelo arraigamento do ordenamento posto e 
profundo apego às raízes normativas – volveu seus olhos a um 
modelo de justiça penal negocial, ou também denominada, por 
certos doutrinadores, de consensual.  
 Para tanto, houve mitigação de rígidos princípios 
processuais, como da obrigatoriedade e indisponibilidade da ação, 
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rechaçando a doutrina tradicional, que, concebe tais princípios 
como verdadeira expressão de um Estado democrático de Direito. 
 Nessa aparente colisão principiológica, iniciou-se uma saga 
em busca à celeridade e à efetividade jurisdicional, não havendo 
mais espaço para antigas lições, como outrora ensinado por Jorge 
Figueiredo Dias (1974, p. 75): “não há, pois, qualquer juízo de 
oportunidade sobre a promoção e a persecução no direito penal. 
Antes esta se apresenta como um dever do Ministério Público” 
(apud BARROS, 2020, p. 50) ou tampouco como já lecionado por 
Afrânio Silva Jardim (2011, p.11): “o princípio da obrigatoriedade 
da ação penal pública não é uma opção arbitrária do legislador, mas 
está inserido dentro de um contexto democrático, no qual o 
funcionário do Estado não é dado dispor do interesse coletivo”. 
 Desse modo, nesse atual panorama em que o processo 
penal encontra-se inserido, de corrosão da ordem jurídica 
produzida pelo aviltamento, eficiência e morosidade judicial,  era 
preciso haver uma “troca de lentes”, como afirma Howard Zehr 
(2008). A sociedade pós-industrial, plural, imediatista e ágil 
necessitava de uma solução que lhe atendesse. Ou como diz 
Francisco Dirceu de Barros: “urge ser inaugurada no Brasil a era 
da Justiça Criminal Negocial” (2020, p. 07).  
 
 
4 ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL  
 
4.1 Conceito e origem  
 
 É nesse contexto de significativos avanços na penetração 
de uma justiça consensual no processo penal brasileiro, que nasce 
o Acordo de Não Persecução Penal. 
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 Depreende-se de todo histórico processual penal do 
ordenamento pátrio, o acordo de Não Persecução Penal não 
inaugura a Justiça Negociada no Brasil, em verdade, alinha-se nas 
vertentes já conhecidas. Nessa linha, assevera Marcos Paulo Santos 
Dutra (2020, p. 151): 
 

Longe de ser uma divisor de águas no 
processo penal, o ANPP junta-se à transação 
penal e à suspensão condicional do processo 
como vertentes as Justiça Penal Consensual 
ou Negocial. Tal qual suas irmãs mais velhas, 
o ANPP possui viés despenalizador, pautado 
no consenso. (Grifo Nosso) 
 

 Mas, não se pode negar que o Acordo de Não Persecução 
Penal descortina uma nova possibilidade no processo penal, além 
da punição. Excepciona, inexoravelmente o princípio da 
obrigatoriedade da ação penal, valorizando cada vez mais a 
principiologia da oportunidade e voluntariedade, tão caros à Justiça 
Penal Negociada. Posto que, exsurge para o Parquet, mesmo 
havendo justa causa para propor a ação penal, a possibilidade de 
propor ao investigado um acordo bilateral, mediante o ajuste de 
condições, que, se devidamente cumpridas, extinguirão a 
punibilidade para aquele infrator.  
 Anteriormente, ao estar diante de um procedimento 
investigativo preliminar, não sendo delito de menor potencial 
ofensivo, ao órgão acusatório, somente era conferido três 
possibilidades: promover o arquivamento, requerer diligências ou 
propor a ação penal. Agora, é dado à acusação, propor ao infrator, 
o acordo de não persecução. 
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 Por tal razão há quem aponte que o ANPP seria nada mais 
que uma “tentativa de exportação da transação penal para além 
portas do Juizados Especiais Criminais” (SANTOS, 2020 p.151), 
haja vista a identidade de finalidades: evitar a deflagração penal. 
Não sem razão, a transação penal e o acordo de não persecução 
são muito comparados, sendo, inclusive, obstáculo legal à aplicação 
do ANPP, quando couber a transação penal. Todavia, em nada tais 
ponderações vêm retirar a importância deste recém-chegado 
negócio jurídico processual no Direito Processo Penal. 
 O acordo de não persecução penal é, assim, instrumento 
jurídico de ordem extraprocessual, que almeja a realização de 
acordos entre Ministério Público e o investigado, mediante o 
cumprimento de requisitos encartados na lei.  
 Tecidas essas linhas inaugurais, de logo, identifica-se o cariz 
negocial desse novo instituto, em que de forma acordada o 
Ministério Público propõe condições a serem respeitadas pelo 
autor do fato, em troca de uma benesse judicial.  
  O legislador, cada vez mais atento às exigências de propor 
soluções alternativas ao conflito, ratificando sua proposta de 
proporcionar uma maior resolutividade ao Judiciário e ao 
Ministério Público, e, sobretudo, de minorar os efeitos de 
deletérios que uma sentença penal condenatória pode causar ao 
indivíduo, trouxe ao diploma legal do Códex Processual Penal a 
possibilidade de não deflagrar ação penal em delitos menos graves.  
 Aos delitos de mínima ofensividade, já havia na norma 
processual penal (Lei dos Juizados), instrumentos jurídicos cabíveis 
para obstaculizar a deflagração (transação penal), ou para 
suspender o curso do processo (suspensão condicional do 
processo). Para a macrocriminalidade, tem-se o exitoso 
instrumento da colaboração premiada (vide a Operação Lava Jato) 
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e na seara das investigações econômicas, tem-se os Acordos de 
Leniência (Lei 12.846/2013). No entanto, a legislação brasileira 
carecia de instrumento negocial que atingisse os crimes de médio 
porte ofensivo.  
 É neste diapasão, então, que é se faz possível não ofertar a 
denúncia penal, quando tratar-se de delitos com pena mínima 
inferior a 4 anos, na hipótese do fato não ter sido cometido com 
grave violência ou ameaça. 
 É certo que o common law norte americano, muito vem 
inspirando o descortinar dos negócios processuais penais na justiça 
penal brasileira, desde a Lei do Juizados. No entanto, é importante 
o registrar que o ANPP foi alinhavado justamente ao olhar para o 
direito continental europeu e seus os modelos criminais de países 
da civil law, como Portugal, Itália e Espanha, que haviam 
implantado, respectivamente, o sistema da suspensão provisória    
do processo, o patteggiamento, e o conformidad espanhol 
(BRANDALISE, 2016).  
 Assim, ao inspirar-se, em modelos negociais, que 
modificaram o sistema criminal de países de tradição româno-
germânica, é que o acordo de não persecução penal no Brasil vem 
a florescer. Mesmo tendo suas raízes no direito comparado 
europeu continental, o ANPP é comumente comparado aos 
institutos norte-americanos plea bargaining, que, embora tenha 
com ele ganhado contornos de similitude, em razão do elemento 
confissão, com ele não se confunde. 
 O plea bargaining, além de poder ser utilizado após a 
denúncia, isto é, no curso da ação penal, a defesa e o infrator 
discutem acerca do quantum de pena (barganha da pena). Já no 
ANPP se discute condições (insertas nos incisos I a V do art. 28-
A, do CPP).  Tais diferenças são visivelmente reveladas no 
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momento que há descumprimento. De modo que, no direito norte-
americano, o infrator descumprindo o acordo, terá contra si uma 
execução de pena. Ao passo que no ANPP, o descumprimento 
levará à oferta de denúncia penal, isto é, somente a partir daí 
iniciará a deflagração da ação penal. 
 Embora o Acordo de Não Persecução Penal tenha 
ganhado holofote com a aprovação do “Pacote Anticrime” que 
inseriu no CPP o art. 28-A, essa não é a sua gênese, teve seu 
nascedouro desde 2017, dentro da própria organização do 
Ministério Público, na Resolução de 181 do CNMP. No entanto, 
sua atual alocação no CPP, fulminou de vez, qualquer alarido 
acerca da sua inconstitucionalidade. 
 É instituto que deve ser aplicado quanto, por óbvio, não 
cabível o arquivamento, bem como não aplicável em crimes 
praticados sob violência ou grave ameaça à pessoa, seja ela própria 
ou imprópria. 
 De mais em mais, observa-se que o novel instituto 
obedecendo a política da descarcerização, por prever a aplicação 
do ANPP a crimes com pena mínima inferior a quatro anos (pena 
máxima cominada é irrelevante), dá ampla abrangência ao instituto, 
atingindo, sobretudo os crimes praticados contra o patrimônio.  
Assim, delitos como receptação, estelionato, apropriação indébita, 
furto simples e qualificado, corrupção passiva e ativa, peculato, que 
até então, desembocavam em milhares de denúncias penais no 
Judiciário, serão tratados agora à luz do princípio da oportunidade 
e discricionariedade, diminuindo, de certo, a taxa de 
congestionamento processual. 
 Atento às circunstâncias de caráter subjetivo, e buscar 
evitar a banalização do instituto, o legislador vedou utilizar o 
acordo de não persecução quando o investigado for reincidente, 
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ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta 
criminal habitual, reiterada ou profissional (inciso II, art. 28-A). 
Como outra forma de evitar um prêmio à delinquência, o legislador 
também não descurou de proibir a celebração do ANPP a 
infratores que já foram agraciados com medidas despenalizadoras 
pelo período de um lustro anterior. 
 Ultrapassadas as primeiras barreiras legais, amoldando-se o 
fato às hipóteses de cabimento do art. 28-A, o órgão acusatório 
poderá então celebrar o acordo com o investigado, que ficará 
sujeito à condições, em caráter alternativo ou cumulativo. Essas 
condições “não privativas de liberdade” (BRASILEIRO, 2020, p. 
281), segundo a doutrina, merecem destaque no que pertine a sua 
natureza jurídica. Posto que que jamais podem ser confundidas 
como pena, uma vez que lhes falta a coercibilidade.  
 Caso o indivíduo descumpra o acordo, não haverá 
execução de pena. Mas, caberá somente ao Ministério Público a 
denúncia, respeitando assim, todo o devido processo legal, 
podendo inclusive ocorrer absolvição. Doutra ponta, se o 
investigado cumpre o acordo homologado judicialmente, terá sua 
punibilidade extinta. Em virtude do próprio parágrafo §6º do art. 
28-A do CPP prever que a fiscalização do cumprimento das 
condições impostas ao investigado será feita pelo juízo das 
execuções, entende-se que possa gerar confusão acerca da natureza 
dessas obrigações. No entanto, dessume-se, que tal previsão se deu 
desta forma, por mera atecnia legística ou por logística judicial, em 
nada se referindo à tradicional natureza de pena. 
 Se por uma banda encontram-se atecnias jurídicas, em 
outro lado encontram-se grandes acertos. Dentre eles, está o 
envolvimento da figura da vítima, tão esquecida no ordenamento 
penal. Pois, prevê o § 9º do art. 28-A, que a vítima deverá ser 
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intimada da homologação do acordo, bem como haja 
descumprimento. Extrai-se dessa previsão legislativa, uma postura 
condizente com a nova política criminal de favorecimento ao 
consenso, devidamente alinhadas com as resoluções normativas nº 
118 do CNMP e Resolução 225 do CNJ, materializando os 
primeiros ventos de práticas restaurativas inseridos no código 
processual penal. 
 
4.2 Questões Adjacentes 
 
 Um dos pontos mais interessantes já discutidos na doutrina 
é saber se o acordo de não persecução penal se configura direito 
subjetivo do infrator, ou se está na alçada da discricionariedade do 
Ministério Público.  
 Norteando-se pelas balizas principiológicas da justiça 
consensuada, outro não seria o entendimento senão de cuidar-se 
de faculdade do membro ministerial, como bem pontua Renato 
Brasileiro (2020, p.276): 

 
Partindo da premissa de que o acordo de não 
persecução penal deve resultar da 
convergência de vontades, com necessidade 
de participação ativa das partes, não nos 
parece correta a assertiva de que se trata de 
direito subjetivo do acusado, sob pena de se 
admitir a possibilidade de o juiz determinar 
sua realização de ofício, o que, aliás, lhe 
retiraria sua característica mais essencial, qual 
seja, o consenso. (Grifo Nosso) 
 

  Nesse sentido é também a posição doutrinária firmada pelo 
Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios 
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Públicos dos Estados e da União (CNPG) e do Grupo Nacional 
de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM): “O 
acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público, 
que avaliará, inclusive em última análise, se o instrumento é 
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime no 
caso concreto” (Enunciado nº 10).2 
 Ante todo o exposto, é notório que o Acordo de Não 
Persecução Penal se trata de instituto ainda incipiente. Embora sua 
origem remonte ao ano de 2017, sua aplicabilidade não era 
uniforme ou tampouco concebida como constitucional. Havendo, 
pois, muito ainda a se observar, a saber o verdadeiro impacto de 
sua aplicabilidade.  
 É cediço que a demanda criminal no sistema jurídico pátrio 
é excessiva. O Conselho Nacional de Justiça, em seu Relatório da 
Justiça em números de 2020, com data-base referente a 2019, 
registrou um total número de 7.165.571 (sete milhões cento e 
sessenta e cinco mil e quinhentos e setenta e um) processos 
criminais em trâmite no Judiciário Brasileiro. Segundo dados do 
próprio CNJ (20193), na “fase de conhecimento de 1º grau, o 
tempo do processo criminal é maior que o do não-criminal em 
todos os ramos de Justiça [...]”, concluindo que a taxa de 
congestionamento criminal chega a 73,3% (setenta e três vírgula 
três por cento). 

 
2  Neste sentido: Enunciado nº 32 da CJF: A proposta de acordo de não 

persecução penal representa um poder-dever do Ministério Público, com 
exclusividade, desde que cumpridos os requisitos do art. 28-A do CPP, cuja 
recusa deve ser fundamentada, para propiciar o controle previsto no § 14 do 
mesmo artigo. 

3  Disponível em: https://www.cnj.jus.br/processos-criminais-91-milhoes-
tramitaram-na-justica-em-2018/. 
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 Nesse espectro, e sob a ótica de até de um direito penal 
econômico, entende-se que o Acordo de Não Persecução Penal 
pode revolucionar o cenário da justiça brasileira, proporcionando 
através de um acordo, em troca da confissão, reparação do dano e 
demais condições, uma celeridade processual e uma eficiência da 
norma, há muito não vislumbradas. 
 O novel instituto da Justiça Penal Negociada demonstra 
que, mesmo sem a deflagração da ação penal, e consequentemente 
com flexibilização do princípio da obrigatoriedade penal, faz-se 
possível à Justiça, exercer seu compromisso com o processo 
civilizatório, sem impor segregações ao indivíduo. 
 
CONCLUSÃO  
 
  Ante todo o compêndio histórico penal-processual trazido, 
observou-se utilizar o direito penal como primeiro instrumento 
para regulação social, desprestigiou sua a condição de última ratio. 
 Ocorre que muito direito penal, nenhum direito penal. 
Olvidou-se, outrossim, das lições de Beccaria que desde o século 
XVII já afirmava que “a celeridade e a certeza da pena, mais que 
sua severidade, que produz sua efetiva intimidação”. 
 Neste contexto, era inadiável irromper um novo modelo 
de justiça criminal, que não somente ofereça celeridade, mas 
também resolutividade e eficiência adequados a tratar dos maiores 
dramas da modernidade: o crime, o criminoso e a sua punição. 
Dessarte, ante a necessidade de aplacar os seus reflexos na 
sociedade e diminuir a impunidade, mecanismos processuais estão 
sendo utilizados para socorrer: a justiça, o processo e o indivíduo.  
 A justiça negociada surge então, a partir do viés de dar 
alternativa ao vetusto sistema punitivo.  
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 O acordo de não persecução penal, ao lado da transação 
penal, da suspensão condicional do processo, e das colaborações 
premiadas, veio não somente para demonstrar que a justiça 
negociada é realidade, mas sobretudo, necessidade, oxigenando os 
pulmões de uma Justiça já semimorta, falida e desacreditada.  
 É através das quebras de paradigmas, que se liberta das 
antigas e pesadas roupagens da morosidade, ineficiência da uma 
Justiça afogada no seu excesso de ritos e arraigamentos às antigas 
concepções. Dar discricionariedade ao órgão acusador ao acusar, 
prestigiar a autonomia da vontade do infrator, preocupar-se com a 
vítima direta do delito, e sobretudo, dar outras alternativas ao 
“delinquente”, que não às mazelas do cárcere, reafirma o benefício 
do instrumento de um acordo de não persecução penal, e nos 
relembra que o processo penal pode ser muito além de uma 
persecução à punição. 
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O PROTAGONISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E O 
PAPEL DA VÍTIMA PARA A EFETIVAÇÃO DO ACORDO 
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL 
 
 
Vinícius Nogueira Mergulhão4 
 
RESUMO  
 
Este artigo faz uma abordagem de ordem prática sobre a atuação do 
Ministério Público (MP) na condução do acordo de não persecução penal 
(ANPP), ressaltando a necessidade do diálogo com a vítima para a 
efetivação desse instituto. O objetivo foi evidenciar o substancial papel 
do Ministério Público na concretização do modelo negocial no sistema 
de justiça brasileiro, revelando a necessidade de um verdadeiro 
protagonismo na mediação de uma política pública criminal voltada para 
o âmbito extrajudicial. A problemática envolve a construção de um 
arranjo institucional, priorizando o real sentido da unidade do parquet, a 
fim de se obter uma atuação desjudicializante por meio da propositura 
do ANPP nos casos permitidos pelo legislador. Ao final, destacam-se os 
pontos positivos do ANPP para o alcance de um modelo mais 
participativo e eficiente da atividade de persecução penal do Estado, sem 
deixar de lado os direitos das vítimas e a finalidade preventiva e repressiva 
desse instituto despenalizante. O procedimento metodológico utilizado 
para execução deste estudo tem como objetivo uma pesquisa de base 
teórica qualitativa, tendo como método de raciocínio o dedutivo. Quanto 

 
4  Pós-graduando em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade 

Potiguar (UNP). Bacharel em Direito pela Universidade Católica de 
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ao cumprimento do objeto, a pesquisa é bibliográfica, utilizando-se dos 
procedimentos de pesquisa bibliográfica como técnica de pesquisa. 
 
Palavras-chave: Ministério Público. Vítima. Modelo negocial. Instituto 
despenalizante. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A estrutura deste trabalho é dividida de forma a apresentar, 
em um primeiro momento, e sob uma perspectiva prática da 
aplicação do ANPP, o protagonismo do Ministério Público ao 
encampar o acordo de não persecução penal no sistema processual 
penal brasileiro. Na qualidade de proponente do ANPP, O MP 
assumiu a responsabilidade de aprimorar a atividade de persecução 
penal do Estado, atuando sobretudo como articulador de uma 
política pública criminal que tenta, por meio da resolução 
consensual dos delitos de pequena e média gravidade, evitar o 
modelo processual demandista e trazer mais celeridade ao processo 
penal. Ademais, é realizado um enfoque na necessidade do 
acolhimento à vítima dos delitos capazes de serem resolvidos por 
meio da propositura do ANPP, ressaltando a preocupação que o 
legislador teve em trazê-la para o diálogo da Justiça                        
Penal Consensual. 

Como instituto bastante recente a ter esse “status legal” no 
ordenamento jurídico brasileiro, ainda é cedo para saber como os 
Tribunais Superiores irão se posicionar quanto às divergências de 
entendimentos sobre as implicações práticas do acordo de não 
persecução penal. De todo modo, vale destacar que é um 
instrumento que veio para ampliar a relevância do Ministério 
Público no cenário da Justiça Negociada e mudar a forma como é 
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desenvolvida a atividade de persecução penal no Brasil, além de ser 
uma verdadeira opção de estratégia de defesa para o investigado. 

 
 

1   MINISTÉRIO PÚBLICO NA QUALIDADE DE 
PROPONENTE DO ANPP 

 
O acordo de não persecução penal apresenta-se no 

ordenamento jurídico brasileiro como uma resposta do Ministério 
Público para dar maior racionalidade ao uso da ação penal e admitir 
a diversificação da solução para determinados casos criminais. 
Nesse aspecto, o ANPP veio para romper um paradigma na 
atuação do parquet no que diz respeito à atividade de persecução 
penal. O Ministério Público, na qualidade de proponente desse 
novo instituto despenalizante, deve assumir a responsabilidade de 
ser o grande protagonista desse novo desenho acusatório proposto 
pelo legislador. Entretanto, na medida em que o ANPP outorga 
essa responsabilidade ao Ministério Público, ele também precisa ser 
apresentado e entendido numa esfera mais ampla, na qual o MP se 
apresente dentro do diálogo institucional, a fim de tentar minimizar 
a falência do sistema de justiça brasileiro. 

No Brasil, como ressalta Suxberger (2020)5, se prende 
muito, mas se prende mal e isso acaba gerando, de um lado, o 

 
5  Suxberger, Antonio Henrique Graciano. Lei 13.964 (Pacote Anticrime: 

Críticas, Ajustes e Expectativas) no âmbito do Ministério Público. In: Curso 
de formação continuada em pacote anticrime e a lei de abuso de autoridade: 
aspectos polêmicos e práticos, 2020, Natal. Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. Ministério Público do Rio Grande do Norte, ago 2020. 
Disponível em: https://ead.mprn.mp.br/course/view.php?id=371. Acesso 
em: 20 ago. 2020. 

https://ead.mprn.mp.br/course/view.php?id=371
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abarrotamento dos presídios brasileiros e, do outro, uma parcela 
de investigados que não sofre nenhuma punição. Então surge o 
célebre “Estado de Coisas Inconstitucional”, como reconheceu o 
STF ao julgar, em 2015, a ADPF nº 347 e uma das formas de 
combatê-lo é tentando desjudicializar alguns conflitos que 
admitam uma resposta fora da persecução penal formalizada. Por 
isso essa responsabilidade a ser assumida pelo Ministério         
Público como proponente do acordo, uma vez que o ANPP é 
exatamente uma forma de se trazer um melhor equacionamento ao 
sistema penal. 

 
1.1 Direito do investigado x poder-dever do Ministério Público 

 
Uma dúvida bastante pertinente, que surgiu quanto à 

manifestação de vontade das partes envolvidas no ANPP, foi se 
sua propositura seria uma faculdade ou obrigatoriedade do 
Ministério Público e, sendo assim, considerado como um direito 
subjetivo do investigado. Primeiramente, é preciso entender que a 
formação da opinio delicti antecede à propositura do ANPP, ou 
seja, o Promotor de Justiça já concluiu que possui o arcabouço 
suficiente para iniciar uma ação penal antes de propor o ANPP ao 
investigado. Note-se que esse juízo de valor acerca da autoria e 
materialidade do delito é, na verdade, um pressuposto para o 
ANPP, e com isso exige-se um pensamento prospectivo por parte 
do membro do Ministério Público, tendo em vista que este último 
terá que antever se a pena aplicada ao final de um processo penal 
imporá o recolhimento à prisão ao réu. Caso a resposta seja 
positiva e todos os requisitos da peça acusatória forem 
preenchidos, nasce a possibilidade de propositura do ANPP. 
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Isso posto, vislumbra-se uma relativização do princípio da 
obrigatoriedade da ação penal, visto que é permitido ao MP fazer 
uma análise quanto à existência de interesse público na persecução 
criminal. Para Simoni (2020, p. 2)6, “não há óbices, por 
conseguinte, que desde que adequado ao fato e à situação pessoal 
do acusado, sejam aplicados os referidos institutos de justiça 
criminal consensual”. Essa mitigação do referido princípio, no 
entanto, deve ser entendida sob a ótica da discricionariedade 
regrada ou discricionariedade persecutória, a qual impõe ao MP 
uma possibilidade decisória dentro de uma moldura normativa. O 
princípio da oportunidade regrada, explica Cabral (2017)7, 
possibilita que o Ministério Público somente possa celebrar o 
acordo quando cumpridos os requisitos e condições, respeitando o 
dever de objetividade e moralidade. Nesse sentido, o CAOP-
Criminal do Ministério Público do Rio Grande do Norte, no seu 
Manual de Atuação e Orientação Funcional sobre o ANPP (2020)8, 
assentou o seguinte entendimento: 

 
6  SIMONI, Lanna Gabriela Bruning. Aplicação do princípio da 

discrionariedade regrada no acordo de não persecução penal. Conteúdo 
Jurídico, ISSN 1984-0454, p. 2, jun. 2020. Disponível em: 
https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/54786/aplicao-do-
princpio-da-discricionariedade-regrada-no-acordo-de-no-persecuo-penal. 
Acesso em: 16 set. 2020. 

7  CABRAL. Rodrigo Leite Ferreira. O acordo de não-persecução penal criado 
pela nova Resolução do CNMP. Consultor Jurídico, 2017. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2017-set-18/rodrigo-cabral-acordo-nao-
persecucao-penal-criado-cnmp. Acesso em: 17 set. 2020. 

8  BRASIL. Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Manual de 
Atuação e Orientação Funcional: Acordo de não persecução penal. Rio 
Grande do Norte: Centro de Apoio Operacional às Promotorias Criminais, 
2020. Disponível em: 
https://ead.mprn.mp.br%20/%20course%20/%20view%20.%20php%20?
%20id%20=%20371. Acesso em: 17 set. 2020. 

https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/54786/aplicao-do-princpio-da-discricionariedade-regrada-no-acordo-de-no-persecuo-penal
https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/54786/aplicao-do-princpio-da-discricionariedade-regrada-no-acordo-de-no-persecuo-penal
https://www.conjur.com.br/2017-set-18/rodrigo-cabral-acordo-nao-persecucao-penal-criado-cnmp
https://www.conjur.com.br/2017-set-18/rodrigo-cabral-acordo-nao-persecucao-penal-criado-cnmp
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Há no ANPP evidente espaço de 
discricionariedade regrada (poder-dever) do 
órgão titular da ação penal pública (MP), 
conferido pela literalidade da legislação, bem 
como em decorrência lógica da própria 
concepção do instituto em tela, razão pela 
qual o agente ministerial poderá, 
fundamentadamente, negar-se a formular 
proposta ao investigado, devendo ponderar, 
para tanto e previamente, se o acordo é 
“necessário e suficiente para a reprovação do 
crime”, no caso concreto. 

 
 

Dessa forma, o MP é titular dessa aferição, não havendo 
espaço para eventual decisão arbitrária ou aplicação de um suposto 
direito público subjetivo do investigado. Aliás, o legislador teve a 
cautela de fornecer elementos de controle dessa discricionariedade 
regrada, outorgando ao investigado o direito de provocar as 
instituições revisionais do MP, caso não seja oferecido o ANPP. 
Isso está previsto no último parágrafo (§ 14º) do artigo 28-A do 
Código de Processo Penal (CPP)9 e revela a importância da 
manifestação imediata do investigado logo que haja uma recusa, 
por parte do Ministério Público, em propor o ANPP, a fim de que 
se possa discutir eventual nulidade e afastar qualquer                   
regime de preclusão. 

Dessa maneira, não resta dúvida que inexiste uma 
obrigatoriedade taxativa na propositura do acordo de não 

 
9  BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689 de 3 de outubro de 1941. Brasília, DF: 

Presidência da República, [1941]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso 
em: 10 jul. 2020. 
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persecução penal, tendo inclusive sido aprovado o Enunciado 
Interpretativo nº 19 do GNCCRIM pelo CNPG (2020)10, o qual 
deixa claro, em seu texto, a faculdade do Ministério Público em 
propor o ANPP: 

 
ENUNCIADO 19 (ART. 28-A, CAPUT) O 
acordo de não persecução penal é faculdade 
do Ministério Público, que avaliará, inclusive 
em última análise (§ 14), se o instrumento é 
necessário e suficiente para a reprovação e 
prevenção do crime no caso concreto. 
 

Portanto, a utilização do instrumento transacional vai depender 
do caso concreto, levando sempre em consideração a finalidade de 
reprovar e de prevenir a reincidência do crime,                           
cabendo ao Ministério Público a devida justificativa quando da sua 
não propositura. 

 
1.2 Necessidade de um arranjo institucional 
 

É evidente que o ANPP é um grande desafio para todos os 
atores inseridos no sistema de justiça brasileiro. Todavia, em 
virtude de ser um instituto encampado pelo Ministério Público, 
resta a este último uma maior necessidade de adaptação às novas 
mudanças. Aqui, compreende-se não apenas uma adequação 

 
10  BRASIL. Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal. 

Enunciados sobre a Lei nº 13.964 de 2019. Rio Grande do Sul: Conselho 
Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da 
União, jan. 2020. Disponível em: 
https://www.cnpg.org.br/index.php/8481-cnpg-aprova-enunciados-
produzidos-pelo-gnccrim-para-orientar-a-atuacao-dos-membros-do-mp. 
Acesso em: 10 ago. 2020. 
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estrutural, como também institucional por parte do MP, no sentido 
de haver um verdadeiro diálogo interno, no qual se busquem 
reflexões e alternativas de implementação do ANPP no atual 
modelo processual penal demandista. Esse alinhamento interno 
deve partir precipuamente dos órgãos superiores e revisionais do 
MP, já que são eles que detêm a competência de coordenação, 
revisão e disciplinamento dentro da estrutura organizacional dos 
Ministérios Públicos. 

Ocorre que, para se construir esse arranjo institucional, é 
necessário, de certa forma, sobrepesar os princípios atribuídos ao 
Ministério Público pela Constituição Federal no seu art. 127, §1º11, 
sobretudo, o da independência e o da unidade institucional. Dentro 
dessa lógica, Pantoja (2006, p. 2)12 já afirmava que “a equivocada 
exegese do princípio da independência funcional inviabiliza o 
alcance das necessárias unidade e indivisibilidade”. O que o 
Ministério Público precisa, a bem da verdade, é despontar o 
verdadeiro sentido da unidade institucional. Para Goulart (2010)13, 
o verdadeiro conteúdo desse princípio é no sentido, não de 
unidade estrutural ou divisão administrativa, mas de comunhão de 
objetivos e finalidades. 

 
11  BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2020]. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
Acesso em: 10 set. 2020. 

12  PANTOJA, Chistiane. O limite do princípio da independência funcional do 
Ministério Público. Migalhas de Peso, ISSN 1983-392X, p. 2, out. 2006. 
Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/31332/o-limite-do-
principio-da-independencia-funcional-do-ministerio-publico. Acesso em: 16 
set. 2020. 

13 GOULART, Marcelo Pedroso. Princípios Institucionais do Ministério 
Público. In: RIBEIRO, Carlos Vinícios Alves (Org.). Ministério Público: 
Reflexões sobre Princípios e Funções Institucionais. São Paulo: Atlas, 2010. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.migalhas.com.br/depeso/31332/o-limite-do-principio-da-independencia-funcional-do-ministerio-publico
https://www.migalhas.com.br/depeso/31332/o-limite-do-principio-da-independencia-funcional-do-ministerio-publico
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Assim sendo, o Ministério Público deve buscar uma 
atuação integrada e uniforme entre os seus membros, de modo a 
implementar um modelo de atuação voltado para efetivar o acordo 
de não persecução penal. A independência funcional dos membros 
não pode ser utilizada como escudo para a não observância das 
diretrizes administrativas recomendadas por seus órgãos 
superiores, mas apenas como garantia de se ver livre de     
ingerências externas. 

Em contrapartida, é evidente que a execução desse padrão 
de atuação dentro de uma Promotoria de Justiça enfrentará 
dificuldades operacionais quando se constata a ausência de 
estrutura física para celebração dos acordos na prática forense. 
Como se sabe, muitas promotorias, principalmente do interior dos 
estados, carecem de um local adequado para a realização de uma 
audiência ministerial, onde estejam presentes todos os envolvidos 
do litígio. Por essa razão, muitos Promotores de Justiça já estão se 
valendo das serventias judiciais para a realização do ANPP, 
deixando transparecer inadequadamente uma atuação judicante em 
volta do instituto despenalizante. Logo, faz-se necessário que haja 
um esforço em centralizar o momento da construção do ANPP no 
âmbito do Ministério Público, posto que não deve haver qualquer 
participação do Juiz nessa etapa pré-processual. Para tanto, o MP 
deve buscar um melhor equacionamento orçamentário, investindo 
em núcleos ou centrais que facilitem a operacionalização do fluxo 
dos casos em que caibam a propositura do ANPP, assim como 
proporcionar uma melhor estruturação das sedes das Promotorias 
de Justiça, a fim de dirimir os problemas institucionais presentes. 

Outro ponto que necessita ser costurado com cuidado, 
dentro deste arranjo institucional, é quanto à forma de 
oferecimento do ANPP nos casos em que haja a necessidade de 



 

                            
38 

utilização do aparato judicial da Comarca. Em um primeiro 
momento, pode-se até aceitar e compreender a escolha por essa 
opção, visto que é o caminho mais rápido para colocar em prática 
o comando legal, porém, o mínimo que se espera é uma 
padronização na forma da manifestação ministerial de propositura 
do ANPP. As divergências procedimentais entre os próprios 
membros do parquet apenas vulgarizariam o instituto e 
dificultariam a sua finalidade desjudicializante. 

 
1.3 MP como influenciador de política pública criminal 
 

O Ministério Público, como se sabe, foi reformulado após 
a CF/88 e tornou-se um verdadeiro agente de promoção social. 
Esse novo perfil fez com que o parquet assumisse novas 
atribuições, incorporando um modelo resolutivo na consecução 
dos seus objetivos constitucionais. O Promotor de Justiça foi 
deixando, de certa forma, a abordagem da judicialização dos 
conflitos como a única maneira de atuação ministerial e passou a 
ser, cada vez mais, um articulador de políticas públicas no que se 
refere não apenas à análise da legalidade, mas também ao exame da 
sua própria pertinência ou adequação em um determinado 
contexto social. Desse modo, O Ministério Público, no âmbito da 
tutela coletiva, conquistou sua função de verdadeiro ator social, 
atuando de uma forma verdadeiramente democrática e proativa. 

De acordo com Lopes e Amaral (2008, p. 5)14, “as Políticas 
Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos 

 
14  LOPES, Brenner; AMARAL, Jefferson Ney. Serviço brasileiro de apoio às 

Micro e Pequenas Empresas. Políticas Públicas: conceitos e práticas. Belo 
Horizonte: Sebrae, v. 7, p. 5, 2008. Disponível em: 
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(nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-
estar da sociedade e o interesse público”. Nesse sentido, a política 
pública está intimamente ligada aos anseios da coletividade, os 
quais são buscados por um conjunto de ações efetivadas 
basilarmente pela função administrativa estatal. Acontece que, 
como o Ministério Público pós CF/88 assumiu o papel de defesa 
da cidadania, da ordem democrática e principalmente como 
concretizador de direitos fundamentais, é bastante razoável que ele 
também deva atuar no controle externo das políticas públicas. Para 
Ismail (2014)15, o MP, enquanto instituição permanente na defesa 
dos interesses difusos e coletivos, é órgão de controle da 
Administração Pública, devendo zelar pela implementação de 
políticas públicas e salvaguardar a realização de direitos 
fundamentais a partir do controle externo da atuação ou omissão 
do Estado. 

Posto isto, é indubitável a contribuição do Ministério 
Público como influenciador da política pública brasileira, operando 
no seu redimensionamento e escolhas de prioridades, seja pela via 
extrajudicial, por meio dos seus procedimentos internos de 
investigação, ou pela judicialização das demandas. No entanto, 
como pondera Coelho e Kozicki (2013, p. 20)16, “não é atribuição 

 
http://www.mp.ce.gov.br/nespeciais/promulher/manuais/MANUAL%20
DE%20POLITICAS%20P%C3%9ABLICAS.pdf. Acesso em: 18 set. 2020. 

15  ISMAIL, Abdo Aziz. O papel do Ministério Público no controle de políticas 
públicas. Boletim Científico ESMPU, Brasília, a.13, n. 42-43, p. 179-208, 
jan/dez. 2014. Disponível em: 
boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/Downloads/179%20a%20208%20(3).
pdf. Acesso em: 19 set. 2020. 

16  COELHO, Sérgio Reis; KOZICKI, Katya. O Ministério Público e as 
Políticas Públicas: Definindo a agenda ou implementando as soluções?. 

http://www.mp.ce.gov.br/nespeciais/promulher/manuais/MANUAL%20DE%20POLITICAS%20P%C3%9ABLICAS.pdf
http://www.mp.ce.gov.br/nespeciais/promulher/manuais/MANUAL%20DE%20POLITICAS%20P%C3%9ABLICAS.pdf
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ministerial formular ou implementar essas políticas, mas cobrar, 
exigir, mediar, facilitar o diálogo no afã de incluir na pauta política 
os problemas que afligem a sociedade”. 

Feitas essas considerações sobre o papel do Ministério 
Público no aprimoramento das Políticas Públicas nas mais variadas 
áreas de sua atuação, com destaque na cidadania, não há como 
deixar de fora as ações voltadas para a política pública criminal. 
Essa última, para Nucci (2020)17, é uma maneira de raciocinar, 
estudar, elaborar e aplicar o Direito Penal, fazendo-o de modo 
crítico, voltado ao direito posto, expondo seus defeitos, sugerindo 
reformas e aperfeiçoamentos, bem como com vistas à criação de 
novos institutos jurídicos que possam satisfazer as finalidades 
primordiais de controle social desse ramo do ordenamento. 

Constata-se que o atual modelo persecutório-penal 
brasileiro está sendo influenciado por uma política pública que 
busca, por meio de uma atuação mais consensual dos seus atores, 
trazer mais eficiência e uma maior efetividade ao processo criminal. 
Isso é fruto de um aumento da criminalidade e da necessidade de 
um agravamento da resposta penal para as infrações consideradas 
mais graves para a sociedade, como por exemplo, os crimes 
hediondos. Segundo Suxberger e Lima (2017, p. 278)18: 

 
AJURIS, v. 40, n. 130, p.20, 2013. Disponível em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_civel/acoes_afirmativas
/inclusaooutros/aa_doutrina/O%20Minist%C3%A9rio%20P%C3%Bablic
o%20e%20as%20pol%C3%Adticas%20p%C3%Bablicas-
%20definindo%20a%20agenda%20ou%20implementando%20as%20solu
%C3%A7%C3%B5es..pdf. Acesso em: 19 set. 2020. 

17  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Rio de Janeiro: 
Forense, 16ª ed., 2019. 

18  SUXBERGER, Antonio Henrique Graciano; LIMA, José Wilson Ferreira. 
O processo penal e a engenharia de controle da política criminal. Revista 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_civel/acoes_afirmativas/inclusaooutros/aa_doutrina/O%20Minist%C3%A9rio%20P%C3%BAblico%20e%20as%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas-%20definindo%20a%20agenda%20ou%20implementando%20as%20solu%C3%A7%C3%B5es..pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_civel/acoes_afirmativas/inclusaooutros/aa_doutrina/O%20Minist%C3%A9rio%20P%C3%BAblico%20e%20as%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas-%20definindo%20a%20agenda%20ou%20implementando%20as%20solu%C3%A7%C3%B5es..pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_civel/acoes_afirmativas/inclusaooutros/aa_doutrina/O%20Minist%C3%A9rio%20P%C3%BAblico%20e%20as%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas-%20definindo%20a%20agenda%20ou%20implementando%20as%20solu%C3%A7%C3%B5es..pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_civel/acoes_afirmativas/inclusaooutros/aa_doutrina/O%20Minist%C3%A9rio%20P%C3%BAblico%20e%20as%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas-%20definindo%20a%20agenda%20ou%20implementando%20as%20solu%C3%A7%C3%B5es..pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_civel/acoes_afirmativas/inclusaooutros/aa_doutrina/O%20Minist%C3%A9rio%20P%C3%BAblico%20e%20as%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas-%20definindo%20a%20agenda%20ou%20implementando%20as%20solu%C3%A7%C3%B5es..pdf
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O exemplo, embora singular, é um 
importante vetor para a definição de um novo 
estágio do processo político de 
enfrentamento da criminalidade, entendendo-
se que, conferir maior celeridade para o 
processo penal em que se apuram infrações 
mais graves, representa um passo à frente em 
termos de políticas públicas na esfera 
criminal. 
 

Nesse cenário, o acordo de não persecução penal é mais 
um instrumento posto à disposição do Ministério Público para fins 
de consolidar essa atual conjuntura da política criminal brasileira. 
Segundo o Manual de Atuação e Orientação Funcional sobre o 
ANPP elaborado pelo MPRN (2020, p. 16), o acordo de não 
persecução penal “tem como razão fundamental de existir a 
realização de uma política criminal de eleição de prioridade, com o 
objetivo de agilizar a resposta Estatal, e deve ser voltada aos crimes 
de pequena e média gravidade”. 

Percebe-se, então, que o ANPP possui clara finalidade de 
aprimoramento da atividade de persecução penal do Estado, na 
medida em que foca na resolução consensual de conflitos que 
envolvem delitos de baixo e médio potencial ofensivo, deixando o 
peso do processo penal para os crimes mais graves. Essa alternativa 
está em consonância com a política pública supracitada, haja vista 
que canaliza a persecução penal para os crimes mais graves, 
oportunizando uma rápida solução para as infrações penais de 

 
Brasileira de Políticas Públicas. Brasília, v. 7, nº 1, p. 286-303, 2017. 
Disponível em: 
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/4585
/pdf. Acesso em: 20 set. 2020. 
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menor gravidade e, por conseguinte, oportuniza o Ministério 
Público a ter mais tempo para lidar com os delitos mais graves. 

Por fim, fica claro que, apesar da complexidade que 
envolve a implementação de uma política pública, “o modelo 
resolutivo de atuação do MP, com a priorização dos instrumentos 
extrajudiciais, abre mais possibilidades de contribuição para a 
implementação das políticas públicas” (Oliveira, 2013, p.15)19. O 
ANPP, à vista de tudo que foi dito, precisa ser alçado ao patamar 
de importância que ele representa para o sistema processual penal 
e ao Ministério Público como seu grande protagonista. 

 
 
2 VÍTIMA NO CENTRO DO DEBATE 
 
 É notório que o papel da vítima no debate processual penal 
esteve bastante esquecido desde a efervescência do movimento 
vitimológico da Década de 70, período este, como explica 
Rodrigues (2012, p. 29)20, marcado pelo “desenvolvimento de uma 
nova ciência, cujo objeto de estudo centrava-se na pessoa da 
vítima: a Vitimologia”. Dessa forma, o ordenamento jurídico 
brasileiro não havia concedido um papel de destaque à vítima, salvo 

 
19  OLIVEIRA, Marlus H. Arns; MICHELOTTO, Mariana N. Acordo de não 

persecução penal. Migalhas de Peso, ISSN 1983-392X, p. 2, jan. 2020. 
Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/318761/acordo-de-
nao-persecucao-penal. Acesso em: 06 ago. 2020. 

20  RODRIGUES, Roger de Melo. A vítima e o Processo Penal Brasileiro: 
Novas perspectivas. 2012. Dissertação de Mestrado. Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: 
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-29082013-
135837/publico/VERSAO_COMPLETA_DISSERTACAO_ROGER_D
E_MELO_RODRIGUES_A_VITIMA_E_O_PROCESSO_PENAL_BR
ASILEIRO.pdf. Acesso em: 12 set. 2020. 
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a reforma de 84 quando previu, por meio da lei nº 7.209, no art. 59 
do Código Penal, a incorporação do comportamento da vítima 
como um dos critérios para a fixação da pena. Realidade essa que, 
hoje, foi considerada com a previsão do acordo de não persecução 
penal no CPP. 

O ANPP, de fato, reacendeu a importância de chamar a 
vítima para o debate, tendo estabelecido o seu interesse como uma 
das razões estruturais primordiais desse novo modelo negocial. 
Além do mais, toda essa cautela de estabelecer um diálogo com a 
vítima está em perfeita consonância com a política nacional de 
incentivo à autocomposição e implementação de práticas 
restaurativas encampadas por meio da Res. nº 118/2014 do 
Conselho Nacional do Ministério Público21. O art. 13 desta última 
Resolução deixa clara essa compatibilidade ao dispor o seguinte: 

 
Art. 13. As práticas restaurativas são 
recomendadas nas situações para as quais seja 
viável a busca da reparação dos efeitos da 
infração por intermédio da harmonização 
entre o (s) seu (s) autor (es) e a (s) vítima (s), 
com o objetivo de restaurar o convívio social 
e a efetiva pacificação dos relacionamentos. 
 

Nesse cenário, as ações restaurativas são fundamentais para 
poder mensurar a perda que a vítima teve e concretizar 
efetivamente a reparação do dano, trazendo resultados mais 

 
21 BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Resolução nº 118. 

Brasília: Conselho Nacional do Ministério Público, 01 dez. 2014. Disponível 
em: 
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%
C3%A3o-118.pdf. Acesso em: 12 set. 2020. 
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significativos para o ANPP. Como assinala o IBCCRIM (2020)22, 
o objetivo da justiça restaurativa, ao contrário da retributiva, é a 
restauração dos danos causados pelo delito, com a 
responsabilização do infrator e aumento do protagonismo da 
vítima, sobretudo através do diálogo e busca de um consenso, tudo 
em um procedimento que não é obrigatório, mas voluntário. Sendo 
assim, apesar de o CPP prever, no seu art. 28-A, § 9º, a 
comunicação à vítima apenas após a homologação judicial do 
ANPP ou no caso de seu descumprimento, é salutar que ela seja 
notificada para participar da construção do acordo. 

Ressalta-se que a condição de reparação do dano ou 
restituição da coisa à vítima é entendida como uma condição 
obrigatória a ser inserida no acordo de não persecução penal, e 
nada mais razoável que a vítima seja ouvida, a fim de que possa 
apresentar a sua versão dos fatos, trazer documentos (prova dos 
gastos), propor a melhor forma para o atendimento de suas 
necessidades e, sobretudo, ser orientada dos seus direitos pelo 
Promotor de Justiça. Além de tudo, precisa-se ter uma visão ampla 
do significado do dano, o qual não está limitado apenas à 
quantificação e extensão do prejuízo da vítima ou dos proveitos 
auferidos com o crime, mas também envolvendo todo o aspecto 
social e emocional decorrente do fato delituoso. 

Outrossim, o significado da vítima também requer uma 
interpretação mais abrangente, sem restrição, como disposto no 
Guia Prático de Atuação do Ministério Público na Proteção e 

 
22   IBCRIM. A justiça restaurativa e o acordo de não persecução penal. Instituto 

Brasileiro de Ciências Criminais, maio 2020. Disponível em: 
https://www.ibccrim.org.br/noticias/exibir/288. Acesso em: 13 set. 2020. 
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Amparo às Vítimas de Criminalidade (2019)23, de ser ou não titular 
do bem jurídico tutelado pela norma. Posto isso, o referido Guia 
vem propor, além da tutela das vítimas diretas, a proteção também 
das vítimas indiretas e dos familiares das vítimas ou de pessoas 
economicamente dependentes delas. Essa rede de proteção 
justifica-se em razão das consequências negativas que podem 
afetar, de maneira reflexa, esses demais indivíduos ligados à vítima 
da infração penal. 

Ainda sobre esse tema, cumpre salientar que existe o 
Projeto de Lei nº 65/2016, em tramitação no Senado Federal, 
visando criar um Ato Nacional dos Direitos das Vítimas de Crimes. 
Nessa perspectiva, o art. 40 do PL24 dispõe que “a vítima tem o 
direito de ser ouvida durante a investigação criminal e o processo 
penal, podendo apresentar elementos de prova”. A importância da 
concessão desse espaço à vítima mostra-se imperiosa para 
obtenção de um acordo de não persecução penal mais justo com 
os efeitos do delito, na medida em que a vítima é a pessoa mais 
capacitada a contribuir com informações valiosas para calcular a 
extensão do dano por ela sofrido. 

Portanto, fica clara a essencialidade dessa comunicação 
com a vítima, tanto para aplicação das ações restaurativas, pautadas 

 
23  BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Guia Prático de atuação 

do Ministério Público na proteção e amparo às vítimas de criminalidade. 
Brasília: Unidade de Capacitação, 2019. Disponível em: 
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12796-uncmp-lanca-
guia-de-atuacao-do-ministerio-publico-na-protecao-a-vitimas-de-
criminalidade. Acesso em: 9 set. 2020. 

24  BRASIL. Projeto de Lei nº 65 de 2016. Brasília, DF: Congresso Nacional, 
[2016]. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsession
id=EDE231B5420DF430FB07E54DC486E853.proposicoesWebExterno2
?codteor=1115886&filename=PL+6098/2013. Acesso em: 15 set. 2020. 
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no diálogo entre as partes envolvidas, quanto para cumprir a 
comunicação imposta pela Lei nº 13.964, ainda que não haja 
dano/bens a restituir ou, até mesmo, nas hipóteses de 
impossibilidade. Esclarece-se que a gênese do ANPP está nas 
Regras Mínimas Padrão das Nações Unidas para a Elaboração de 
Medidas Não Privativas de Liberdade (Regras de Tóquio)25, a qual 
estabeleceu, além da proteção da sociedade e da prevenção do 
crime, que os direitos das vítimas devem ser levados em 
consideração pelos órgãos da justiça criminal ao estabelecerem 
medidas a serem tomadas antes do processo. 

Ademais, conforme o Guia Prático do CNMP, O 
Ministério Público deve, como visão institucional e de forma 
preponderante, assumir esse protagonismo na tutela das vítimas de 
criminalidade, com o objetivo de conferir valorização e efetividade 
aos seus direitos esboçados durante todo o trâmite da atividade de 
persecução penal do Estado. 

 
CONCLUSÃO 
 

Ao longo desse estudo científico sobre o acordo de não 
persecução penal, tentou-se, dentro dos limites da pesquisa 
realizada, mostrar a real importância desse instituto para o sistema 
processual penal brasileiro, bem como ressaltar a necessidade de 

 
25  BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Regras de Tóquio: regras mínimas 

padrão das Nações Unidas para elaboração de medidas não privativas de 
liberdade – série tratados internacionais de direitos humanos. Brasília: CNJ, 
2016. Disponível em: 
https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/2019/09/6ab7922434499259f
fca0729122b2d38-2.pdf. Acesso em: 14 set. 2020. 
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uma atuação uniforme do Ministério Público na intermediação de 
uma política criminal voltada para os crimes de média ofensividade. 

A preocupação com as ações restaurativas dentro do 
sistema de persecução penal vem demonstrando resultados 
positivos no que concerne à harmonização das relações sociais e 
simplificação do sistema com o uso de penas alternativas para a 
reparação do dano. O colapso do sistema penitenciário e a 
insatisfação com a prestação jurisdicional são desafios que 
necessitam de uma atuação conjunta de todos os atores envolvidos 
na atividade persecutória, a fim de se obter um arranjo institucional 
capaz de implementar uma política criminal alternativa. 

Desse modo, o acordo de não persecução penal se 
apresenta como um instrumento de política criminal, de natureza 
extrajudicial, capaz de possibilitar indiretamente maior celeridade 
aos delitos mais graves, ao passo que, ressalvando as garantias 
constitucionais, prioriza os crimes considerados de média 
ofensividade. Logo, ao tratar desses últimos crimes, o ANPP acaba 
combatendo a atual disfuncionalidade do sistema, oportunizando 
um endurecimento aos crimes mais graves e uma facilitação na 
resolução dos demais. Além disso, o ANPP busca trazer de volta a 
importância da vítima para a solução das infrações penais, dando 
uma atenção especial para os seus interesses no momento das 
tratativas negociais. 

Dentro desse panorama, o Ministério Público surge como 
vetor dessa política criminal e personagem principal na 
implementação desse negócio jurídico pré-processual. O ANPP, 
como instituto paradigmático à atuação do MP, é um mecanismo 
que fortalece a instituição ministerial, na medida em que demanda 
uma atuação uniforme dos Promotores de Justiça para a sua 
efetivação. A responsabilidade do Ministério Público está em dar 
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uma maior logicidade ao uso da ação penal, evitando o seu 
emprego nos casos que possibilitam o manejo do ANPP. 

Toda essa relevância para o cenário sociopolítico, alterando 
a forma da atividade de persecução penal do Estado, tem como 
propósito a obtenção de um modelo mais democrático para o 
sistema de justiça brasileiro. O ANPP, dentro de uma visão 
otimizada à luz de um Ministério Público do futuro, possibilita uma 
maior transparência e melhores condições para a medição de 
resultados, evitando a estigmatização de um processo penal na vida 
de um indivíduo. É incontestável que o Brasil não suporta a carga 
processual que tem, por isso a necessidade de se buscar o caminho 
da Justiça Negocial e, por intermédio de um Ministério Público 
homogêneo para a consecução desse fim, ter o cuidado para o 
ANPP não ser mais um instituto banalizado pelo seu mau uso ou 
por uma falsa percepção de instrumento fomentador da 
impunidade. 
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POR UM NOVO PARADIGMA DE SEGURANÇA JURÍDICA 
PROCESSUAL  
 
Marcus Aurélio de Freitas Barros26 

 
RESUMO 
 
Diante da compreensão de que as coisas que são culturais (produtos 
do  agir humano e não da natureza) mudam com os novos tempos, o que 
pode  acontecer com postulados clássicos como a segurança jurídica, 
bem como que o  mundo atual, por força de dois símbolos que alteram 
a face dos sistemas jurídicos:  o constitucionalismo e a globalização, passa 
a cultuar como aspecto central a  mudança, a transformação social num 
mundo tecnológico e massificado, é preciso  pensar em se permitir que 
tais transformações ocorram com segurança, enfim,  conceber, com os 
olhos voltados para o futuro, uma nova segurança jurídica na  mudança, 
atentando para seus desafios práticos no processo civil atual, 
que  precisam ser anunciados para serem  melhor explorados.  
 
Palavras-Chave: Processo civil. Constitucionalismo. Globalização. 
Transformação social. Segurança jurídica na mudança. 

 
26  Mestre em Direito, Sociedade e Estado pela Universidad del Paes Vasco/ES 

e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). Professor Adjunto da UFRN, Professor da Pós-
Graduação da UFRN, UnP, Uni-RN, ESMARN e FESMP/MPMT. 
Membro do Instituto Potiguar de Processo Civil (IPPC) e da Associação 
Norte-Nordeste de Professores de  Processo (ANNEP). Promotor de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e Coordenador do Centro de 
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado do 
Rio Grande do  Norte (CEAF/MPRN). Presidente do Colégio de Diretores 
de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos 
Ministérios Públicos do Brasil – CDEMP no ano 2020 e atual 
Vice Presidente da entidade. Contato: marquinhos@supercabo.com.br.  
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INTRODUÇÃO 
 

O tempo presente é notabilizado por profundas mudanças, 
cujo impacto ainda é difícil aquilatar com precisão. Vive-se um 
modelo de sociedade tecnológica, marcada por um consumo 
exacerbado de bens e serviços, busca por sustentabilidade e pela 
velocidade com que se dissemina a informação e o conhecimento, 
que tudo transforma com absoluta rapidez. 

É inegável, nessa linha, que as distâncias estão mais curtas, 
que os recursos e ferramentas tecnológicas não deixam de avançar, 
bem como que as relações jurídicas e sociais estão cada vez mais 
complexas e sofisticadas, exigindo um esforço bem maior para, 
com o mínimo de segurança e previsibilidade, regular a convivência 
social e as transformações imanentes.   

O cenário, portanto, é de perplexidade e sugere uma crise 
de regulação jurídica em face dos graves problemas que se 
apresentam e que possuem repercussão a nível local e, por vezes, 
dimensão planetária (como é exemplo palmar a pandemia do 
Covid-19), decorrentes do atual fenômeno da globalização, que, 
mesmo sendo mais vista no seu viés econômico, interfere 
fortemente no sistema jurídico e na sua capacidade de regulação.  

Outro símbolo dos tempos atuais é o constitucionalismo, 
que, na sua atual versão, própria das Constituições do pós-guerra, 
como é exemplo a Constituição brasileira de 1988, também tem 
muito ínsita a ideia de mudança, de transformação social do status 
quo, por intermédio da efetivação de direitos da cidadania, 
sobretudo os sociais, difusos e coletivos. Segundo Goulart (2019, 
p. 91-92), está delineado, na Constituição de 1988, um projeto de 
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emancipação social, que deve ser concretizado por meio de 
políticas públicas.  

Basta olhar, portanto, para esses dois grandes símbolos dos 
tempos atuais:  constitucionalismo e globalização, que mudam a 
face do sistema jurídico (BARROS, 2020, p. 18-21) e precisam de 
algum nível de ajuste nos tempos atuais  (ATIENZA, 2010, p. 264), 
para compreender que as relações sociais se tornam mais 
complexas, mutáveis e desafiadoras.   

Com esse foco, é possível perceber que tais símbolos 
impõem um dever de pensar o mundo e o processo de forma 
diferente, sob o ângulo das profundas mudanças e transformações 
que são necessárias e inevitáveis na dinâmica atual. A sociedade 
líquida (BAUMAN, 2018), infinitamente mais inquieta, impõe a 
necessidade de mudanças e inexoráveis transformações!  

Em verdade, a 4ᵃ Revolução, que teve início na virada do 
século XXI e baseia-se na Revolução Digital, envolve uma 
sociedade tecnológica e elástica, permeável às constantes inovações 
(FARIAS; BARROS, 2021, p. 20 e 34). 

Num mundo onde o sistema jurídico não pode permanecer 
estático, sendo envolvido pelas ideias de dinamismo, mudança e 
transformação social, como deve ser pensada a segurança jurídica? 
Sua ideia original merece ser atualizada? É possível pensar em 
segurança na mudança?  

O que se pretende investigar no presente trabalho é se não 
é o caso de se construir caminhos para que tais mudanças 
inevitáveis e frequentes sejam, além  de tudo, seguras, de modo a 
se falar, ao pensar no tão importante postulado da  segurança 
jurídica à luz do processo civil, num viés de segurança na mudança,  
ressaltando alguns desafios práticos da nova concepção.  
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Enfim, cumpre indagar se, no século XXI, não é necessário 
mudar um  pouco o paradigma da segurança jurídica, de modo a 
deixar de pensá-lo como  algo que não deve variar (mantém o 
status quo), que deve ser preservado, como o  direito adquirido, o 
ato jurídico perfeito e a coisa julgada (visão retrospectiva), e  passar 
a entendê-lo também dentro de uma nova lógica de segurança 
jurídica na  mudança (visão prospectiva), sobretudo as 
proporcionadas pelo processo civil em  suas relações com a 
Constituição de 1988?  

Eis, pois, o desafio do presente ensaio, que, numa dialética 
entre o velho e o novo, debate uma nova visão de segurança 
jurídica no processo civil: a nova ideia de segurança na mudança, 
mais aderente aos desafios dos novos tempos. 
 
1 O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E O 

PROCESSO CIVIL: VISÃO CLÁSSICA (ESTÁTICA E 
RETROSPECTIVA) 

 
 O direito à segurança27 pôs-se como fundamental para 
todos os homens desde os primórdios do constitucionalismo 
moderno, como se vê do art. 2º da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão francesa de 1789, bem como, nos tempos 
atuais, dentre outros, do art. 5º, caput, da Constituição brasileira de 
1988. Insculpiu-se, contudo, a partir do direito à segurança, uma 
visão clássica, muito arraigada pela tradição, de segurança jurídica.  

 
27  O direito à segurança é uma espécie de cláusula geral, que abrange uma série 

de manifestações específicas, como é o caso da segurança jurídica, da 
segurança social, da segurança pública, da segurança pessoal, apenas para 
referir as mais conhecidas (SARLET, 2009, p. 88). 
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 A história tem exaltado uma visão mais estática e 
retrospectiva de segurança jurídica, sendo um postulado 
compreendido como uma proteção contra as mudanças, as 
transformações legais e sociais, sendo mais vista na perspectiva de 
manutenção do status quo, a partir do seu delineamento 
constitucional e internacional. Nessa perspectiva, segurança 
jurídica, como proteção do patrimônio jurídico, é considerada um 
princípio inarredável do Estado de Direito!  
 Nessa linha mais tradicional, lembra José Afonso da Silva 
(2009, p. 17) que nos termos da Constituição28 a segurança jurídica 
pode ser entendida num sentido amplo ou estrito. No primeiro 
caso, ela assume o sentido de garantia, proteção, estabilidade da 
situação ou da pessoa em vários campos. Em sentido estrito, a 
segurança jurídica consiste na garantia de estabilidade e de certeza 
dos negócios jurídicos, de modo que as pessoas saibam de antemão 
que, uma vez envolvidas em determinada relação jurídica, esta se 
mantém estável, mesmo se mudar a  base legal sobre a qual se 
estabeleceu.29  

 
28  Emblemático o art. 5º, XXXVI, da CF/88: “a lei não prejudicará o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” 
29  A expressão segurança jurídica, após seu desenvolvimento doutrinário e 

jurisprudencial, passou a designar um conjunto abrangente de ideias e 
conteúdos, que incluem: a) a existência de instituições estatais dotadas 
de  poder e garantias, assim como sujeitas ao princípio da legalidade; b) a 
confiança nos atos do Poder Público,  que deverão reger-se pela boa-fé e 
pela razoabilidade; c) a estabilidade das relações jurídicas, manifestada 
na  durabilidade das normas, na anterioridade das leis em relação aos fatos 
sobre os quais incidem e na  conservação de direitos em face da lei nova; d) 
a previsibilidade dos comportamentos, tanto os que devem ser  seguidos 
como os que devem ser suportados; e) a igualdade na lei e perante a lei, 
inclusive com soluções  isonômicas para situações idênticas ou próximas 
(BARROSO, 2009, p. 139-140). 
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O mesmo autor chega a concluir, de forma bem peremptória, que: 
“De fato, a segurança jurídica tende a se opor às transformações, 
inclinando-se ao conservadorismo ligado à classe dominante.” 
(SILVA, 2009, p. 16).  
 A ideia de segurança jurídica parece relacionar-se com as 
de controle, de certeza e de previsibilidade,30 ainda que não seja 
tarefa das mais fáceis indicar as propriedades de um conceito de 
segurança jurídica (KELLNER, 2020, p. 88). No mesmo tom, 
afirma Mitidiero que a segurança jurídica impõe que o                
direito seja cognoscível, estável, confiável e efetivo (MITIDIERO, 
2017, p. 24).   
 A segurança jurídica, portanto, se desdobraria em 
cognoscibilidade (tem em mira o conhecimento e a certeza do 
direito), a confiabilidade (que decorre da boa-fé e da proteção da 
confiança), a calculabilidade (capacidade de antecipação das 
consequências normativas, mesmo diante das eventuais variações 
da ordem jurídica) e a estabilidade jurídica (o direito não deve 
sofrer quebras abruptas e  drásticas) (MITIDIERO, 2017, p. 27).  
 Há, portanto, uma percepção clara de segurança            
jurídica firmada pela rigidez (invariabilidade) das coisas e das 
situações jurídicas, de forma que seguro é o que não muda, o que 
se torna estável.  

 
30  Em sentido similar, defende Canotilho (1999, p. 252) que a segurança 

jurídica (tomada como expressão que  abrange a proteção da confiança) 
exige tanto a confiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos 
atos  do Poder Público, quanto a segurança do cidadão no que diz com as 
suas disposições pessoais e efeitos  jurídicos dos seus próprios atos, de modo 
que tanto a segurança jurídica quanto a proteção da confiança  incidem em 
face de qualquer ato de qualquer órgão estatal (legislativo, executivo               
ou judicial). 
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 Percebe-se facilmente que está embutida nessa noção uma 
visão estática e retrospectiva de segurança jurídica, de modo que, 
por exemplo, as novas leis não podem atingir o patrimônio jurídico 
dos cidadãos, as formas processuais devem ser rígidas e conhecidas 
previamente, os contratos devem ser cumpridos  rigorosamente, já 
que seriam concretizações do princípio da segurança jurídica.  Sem 
dúvida, essa é uma ideia totalmente prevalecente e está acorde com 
a premissa de que seguro é aquilo que não varia, que se estabiliza.  
 De há muito, Linares Quintana já dizia que sem segurança 
não pode haver liberdade, do mesmo modo que sem oxigênio é 
impossível a vida, chegando a  acrescentar, com base em Sánches 
Agesta, que a segurança jurídica cria “un ámbito de la vida jurídica 
en la que el hombre pueda desenvolver su existencia com pleno 
conocimiento de las consecuencias de sus actos, y por 
conseguiente,  con verdadera libertad y responsabilidad.” 
(QUINTANA, 1970, p. 15 e ss.).  
 A segurança jurídica cria, portanto, um clima de 
previsibilidade no que toca ao comportamento dos cidadãos. 
Funciona como um antídoto contra o temor de agir fora do Direito 
ou de ser atingido pelas inevitáveis mudanças que atingem, muito 
de frente, as pessoas e as situações jurídicas.  
Na concepção clássica, ademais, é muito comum fazer um 
contraponto, estabelecer um distanciamento, entre segurança 
jurídica e efetividade, como se fossem valores inconciliáveis no 
sistema jurídico brasileiro. Na prática, se tem trabalhado com esses 
princípios como dois símbolos em permanente contraste. 
 Em verdade, o pêndulo da história tem revelado quase uma 
escolha de Sofia: privilegiar segurança jurídica ou efetividade, a 
depender do momento histórico e do modelo de Estado Liberal 
(mais seguro) ou Estado Social (maior efetividade, mas menos 
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obsequioso à segurança jurídica). A grande questão é:  qual a 
concepção que deve prevalecer de segurança jurídica no modelo de 
Estado Constitucional, também chamado de Estado Democrático 
de Direito? É possível aproximar, nos tempos atuais, as ideias de 
segurança jurídica e efetividade como complementares e essenciais 
na atualidade?  
 Para responder à questão, o que será feito no próximo 
tópico, importante lembrar que a concepção de segurança jurídica 
é cultural e pode se alterar com os novos tempos, principalmente 
se essa época envolve a necessidade de maior convivência com 
mudanças e transformações sociais.  
 Válido lembrar, na esteira de Manili (2011, p. 56), que, 
apesar de haver uma tendência de maior exigência por segurança 
jurídica, “[...]resulta imposible  esbozar uma definición única de la 
seguridad jurídica, que sea válida para todo  tempo y lugar.”  
 A tarefa que se impõe, portanto, no momento atual, é 
encontrar e destacar uma concepção de segurança jurídica que seja 
adequada ao atual momento do Estado Constitucional, seu desafio 
de promover tutela aos direitos e lidar com as  inevitáveis e 
permanentes mudanças e transformações sociais que pautam a vida  
humana em vários momentos. 
 
2  A SEGURANÇA NA MUDANÇA: NOVO PARADIGMA 

PARA A SEGURANÇA JURÍDICA (VISÃO DINÂMICA E 
PROSPECTIVA)  

 
 O primeiro passo para compreender o novo perfil da 
segurança jurídica na mudança é destacar a aproximação desta com 
o ideal de efetividade, tão caro à juridicidade dos direitos. Como 
dignidade da pessoa humana e segurança jurídica são princípios 
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fundamentais da nossa ordem jurídica, lembra Mitidiero (2017, p.  
26) que a segurança jurídica é um princípio instrumental que visa à 
efetiva atuabilidade dos direitos no Estado Constitucional. 

São, pois, propriedades da segurança jurídica, além da 
cognoscibilidade, da confiabilidade, da calculabilidade e da 
estabilidade, já vistas anteriormente, a  efetividade (realizabilidade) 
dos direitos31,  o que é muito importante para se pensar  a segurança 
jurídica à luz do processo.32 Um processo seguro, portanto, passa 
a exercer um papel importante na tutela dos direitos fundamentais.  

Não é sem razão a advertência de Ingo Wolfgang Sarlet 
(2009, p. 87) que o aspecto da eficácia e da efetividade dos direitos 
é um dos menos desenvolvidos no que toca a um direito à 
segurança jurídica. Chega a lembrar o autor que, para o cidadão, 
“[...]a possibilidade de confiar na eficácia e, acima de tudo, na 
efetividade dos direitos que lhe são assegurados pela ordem jurídica 
já integra, de certo modo, um direito à segurança.” (SARLET, 
2009, p. 87).  

 
31  Digna de louvor e transcrição a lição de Mitidiero (2017, p. 27-28): “Pouco 

importa a certeza, a confiança e calculabilidade do Direito se, na iminência 
ou diante do seu descumprimento, o Direito confessa-se impotente para 
impor a sua própria realização. Daí que a efetividade, entendida como 
realizabilidade, compõe o núcleo essencial do conceito de segurança 
jurídica.” (Destaques do autor).  

32  Segundo Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2012, p. 671): “A segurança jurídica 
no processo é elemento central na conformação do direito ao processo justo. 
[...]. O direito à segurança jurídica no processo constitui direito à certeza, à 
estabilidade, à confiabilidade e à efetividade das situações jurídicas 
processuais. Ainda, a segurança jurídica determina não só segurança no 
processo, mas também segurança pelo processo.” Mais à frente, comentam 
os autores que a segurança pelo processo significa “[...]segurança no 
resultado da prestação jurisdicional.” (SARLET; MARINONI, 
MITIDIERO, 2012, p. 674) (Destaques dos autores). 
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Nessa linha, muito interessante a abordagem de Pablo L. 
Manili (2011, p.  57) que afirma que, além de leis certas, escritas, 
estáveis, justas e razoáveis, a segurança jurídica impõe que os atos 
administrativos e as decisões judiciais, enfim os atos de aplicação 
pelas autoridades administrativas e judiciárias também sejam 
razoáveis e estáveis, a fim de tutelar os direitos fundamentais.33  

O exaltado trabalho de Humberto Ávila também vai nessa 
linha, ao definir segurança jurídica como a norma-princípio que 
exige, dos Poderes Legislativo,  Executivo e Judiciário, a adoção de 
comportamentos, em benefício dos cidadãos e  na sua perspectiva, 
que contribuam com um estado de confiabilidade e também  de 
calculabilidade jurídica, com base na sua cognoscibilidade, por 
meio da  controlabilidade jurídico-racional das estruturas 
argumentativas reconstrutivas de normas gerais e individuais, 
como instrumento garantidor do respeito à sua  capacidade de – 
sem engano, frustração, surpresa e arbitrariedade – plasmar  digna 
e responsavelmente o seu presente e fazer um planejamento 
estratégico  juridicamente informado do seu futuro (ÁVILA, 2019, 
p. 286).  

Chega-se, portanto, numa visão mais dinâmica e 
prospectiva de segurança jurídica, já sendo o instante de tratar, mais 
de espaço, do tema na perspectiva do processo civil brasileiro. Na 

 
33  Notável a compreensão de segurança jurídica apresentada por Manili (2011, 

p. 57), quando afirma que a  segurança jurídica na Argentina do século XXI 
envolve “la garantia que el Estado debe brindar a las personas  sujetas a su 
jurisdicción de que el sistema jurídico vigente protege y protegerá, con leyes 
ciertas, escritas,  estables, justas e razonables y con actos de                  
aplicación también razonables e estables, los derechos 
humanos  fundamentales, tal como están consagrados en las normas que 
integran el bloque de constitucionalidade, ante  cualquier lesión o violación 
del Estado o de particulares.” 
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esteira das lições de Paulo Mendes de Oliveira (2018, p. 113-117), 
é mister apostar numa abordagem holística da segurança 
processual, que envolva, além da segurança no processo (interna), 
a segurança pelo processo (externa), que diz respeito à efetividade 
dos direitos.  

Vê-se, portanto, que é necessário remarcar uma primeira 
premissa. Não há que se falar, holisticamente, em efetividade e 
segurança jurídica como importantes símbolos do atual Estado 
Democrático de Direito que estão em permanente tensão, como 
fazia a doutrina tradicional. Muito ao contrário. A segurança 
jurídica encontra-se num patamar superior, incluindo como um de 
seus espectros a efetividade,34  que é exigência palmar de um 
processo seguro (e de resultados).  

Outra premissa por demais relevante, bem desenvolvida 
por Paulo Mendes de Oliveira (2018, p. 114), é a necessidade de se 
cumprir duas exigências para se  ter um direito processual seguro: 
a) suas disposições devem ser dotadas de  clareza normativa; b) 
suas normas devem ser aptas a conferir previsibilidade  quanto à 
forma de tutela dos direitos.  

Clareza e previsibilidade, portanto, seriam os dois 
conceitos-chave para a construção do processo seguro e, por 

 
34  Vale ressaltar que Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, ampliando seu ângulo 

de visão sobre o tema, apresenta importante ponderação: “Observo, em 
primeiro lugar, que a mudança de paradigma decorrente da passagem  do 
normativismo legalista [Estado Liberal] para o direito fundamental 
principiológico [Estado Constitucional]  afeta igualmente a segurança 
jurídica, que deixa de ser estática, na medida em que passa a conviver com 
um  direito muito mais flexível e menos rígido. [...]. Nessa nova perspectiva, 
a própria segurança jurídica induz a mudança, a movimento, visto que deve 
estar a serviço de um objetivo mediato de permitir a efetividade do direito 
fundamental a um processo equânime.” (OLIVEIRA, 2009, p. 43) (Grifos 
não constam do original) 
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conseguinte, idôneo à tutela dos direitos, de modo que alcança 
tanto a segurança do processo quanto ao alcance de seus fins 
(projetar o futuro do processo), quanto a segurança da própria 
estrutura interna do processo (segurança quanto às formas e 
garantias processuais).  

A esse respeito, pode-se identificar a segurança processual 
como gênero, destacando-se duas espécies: a) a segurança no 
processo (perspectiva interna); e, b) a segurança pelo processo 
(perspectiva externa). Esta última, por sua vez, se subdivide em 
segurança-cognoscibilidade (clareza e previsibilidade do conteúdo 
normativo) e segurança-realização (garante a tutela adequada – a 
atuabilidade – aos direitos). A segurança no processo, a seu turno, 
diz respeito ao formalismo processual (OLIVEIRA, 2018, p. 116-
117).  

Trocando em miúdos, no atual modelo de Estado 
Constitucional é mister exaltar a efetividade como uma das 
propriedades de um conceito de segurança processual, devendo-se 
pensar em segurança no processo e pelo processo.  

A grande verdade é que tal segurança processual deve levar 
em conta que o Direito em si está sujeito a constantes mudanças. 
Os conflitos, muitas vezes, exigem novos comportamentos, 
implementação de políticas públicas, verdadeiras transformações 
sociais e também são atingidos por uma sociedade pós-digital, 
bastante elástica e permeável às inusitadas, fortes e inevitáveis 
transformações que caracterizam os tempos atuais.  

O processo civil, nesse diapasão, para ser seguro, precisa 
permitir que tais mudanças e transformações possam ocorrer por 
intermédio do processo (noção  de segurança pelo processo), 
exigindo-se o manejo de técnicas cada vez mais  sofisticadas e 
novas para a tutela dos direitos, sendo um grande desafio afastar a  
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rigidez clássica das formas (segurança no processo, consoante a 
visão clássica),  que sempre foi pensada como apanágio de 
segurança jurídica.  

Ninguém há de negar que o Código de Processo Civil de 
2015 apostou num modelo de processo moldável, adaptável, 
flexível, que é capaz de mudar diante da necessidade de que 
produza os resultados almejados no âmbito do direito material. São 
muitas as cláusulas abertas, os poderes atípicos do juiz, como se vê 
na tutela provisória (art. 297), nos negócios jurídicos processuais 
(art. 190), no estímulo à autocomposição atípica, num modelo de 
justiça multiportas (art. 3º), na cooperação judiciária nacional 
atípica (art. 69) e nas medidas executivas atípicas (art. 139, IV), para 
ficar apenas em alguns exemplos. 

Se o processo civil do Estado Constitucional tem que 
promover mudanças como forma de resolver conflitos, bem como 
tem que ser permeável a técnicas e novas formas processuais para 
lidar com problemas os mais diversos, individuais ou coletivos, não 
é chegado o momento de pensar com seriedade num viés de 
segurança jurídica na mudança? Enfim, ao invés de apenas 
questionar os níveis atuais de insegurança, não seria o caso de 
pensar um modelo de processo em que a efetividade seja aderente 
à segurança jurídica na mudança? A grande verdade é que, num 
sistema que é estruturalmente flexível e deve alcançar resultados de 
transformação social (mudança da sociedade) nem sempre fáceis, 
é preciso repensar a segurança jurídica, identificando-se o novo 
paradigma (dinâmico) de segurança jurídica na mudança.  

Esse desafio, acrescente-se, nada mais faz do que pensar 
um processo em consonância com os novos tempos! Tem-se, 
ademais, que, se a ideia de segurança processual compreende a 
tutela efetiva associada ao devido respeito às garantias 
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fundamentais do cidadão (OLIVEIRA, 2018, p. 167), as noções de 
segurança pelo processo (que permite um processo de resultados) 
e de segurança no processo (na estruturação interna) devem andar 
de mãos dadas35 e serem pensadas em conjunto para bem delinear 
a  perspectiva de uma segurança processual na mudança.  

Em suma, se as mudanças são inexoráveis e inevitáveis, é 
preciso construir uma dogmática que pavimente, com segurança 
jurídica, a possibilidade que tais mudanças aconteçam também pela 
via processual, o que implica raciocinar tanto do ponto de vista da 
estrutura interna como dos resultados sociais produzidos pelo 
processo, a fim de edificar uma nova ideia de segurança processual, 
que esteja  comprometida com a noção de segurança na mudança.  

Para caminhar com firmeza no terreno, até então 
movediço, da nova visão de segurança na mudança, é preciso dar 
um passo além na difundida (clássica) ideia de segurança-
imutabilidade ou inalterabilidade e exaltar a nova perspectiva de 
uma segurança-continuidade (CABRAL, 2020, p. 23-59).   

Enfim, é preciso partir da ideia de que um processo seguro 
é aquele que garanta estabilidades, imutabilidades e 
inalterabilidades até um certo ponto, sem deixar, contudo, de 
perceber a necessidade de um sistema processual que seja apto a 
garantir segurança sem necessariamente impedir a mudança,     

 
35    Afirma, mais uma vez, Paulo Mendes de Oliveira que as duas dimensões da 

segurança jurídica processual devem equilibrar-se, de maneira que esta será: 
“[...]a síntese de um trabalho de harmonização entre a segurança pelo 
processo e a segurança no processo. Um processo seguro será aquele cujo 
procedimento seja estruturado para alcançar os seus objetivos externos, sem 
déficit das garantias internas.” (OLIVEIRA, 2018, p. 130) (Os destaques 
constam do original). 
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enfim é o caso de apostar num processo permeável às inevitáveis 
mudanças.  

A esse respeito, quando se foca tanto na segurança no 
processo quanto pelo processo, não se deve pensar só 
retrospectivamente, com os olhos fitos no passado, preservando, a 
todo custo, a estabilidade de atos e decisões pretéritos, bem como 
de seus efeitos.   

É preciso pensar a segurança jurídica com o foco no 
passado, no presente e no futuro, de modo que o papel do atual 
modelo de Estado Constitucional, “[...]antes de petrificar posições 
jurídicas pretéritas, tornando as mudanças ilegais ou inadmissíveis, 
é fazer com que as alterações transcorram por meio do direito, e 
não à margem dele. ” (CABRAL, 2020, p. 38) (Destaques do autor).  

Chega-se, portanto, na ideia de segurança-continuidade, 
que exige que a mudança seja consistente, como base para a nova 
noção de segurança jurídica na mudança, que deve pautar um 
processo seguro do ponto de vista dos resultados a alcançar 
(segurança pelo processo), bem assim da estruturação do 
procedimento e estabilidade dos atos e decisões processuais 
(segurança no processo).   

A questão que se coloca é: como não bloquear totalmente 
as necessárias mudanças (internas e externas) e, ao mesmo tempo, 
preservar a segurança jurídica processual?  

A ideia de segurança-continuidade, consoante lição de 
Cabral (2020, p. 44), deve ter por base a margem permitida de 
alterabilidade, paradigma a partir do qual não se procura impedir a 
mudança, mas sim evitar transições abruptas, de modo  que a 
continuidade não só admite mudança, como também atua              
para reduzir o  impacto na passagem da antiga para a nova      
posição estável.  
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É importante, portanto, com segurança jurídica, pensar 
alternativas para alterar um circuito procedimental antes 
estabelecido, onde havia, por vezes, previsibilidade legal, ou 
mesmo saltar de uma situação social, de alguma forma, já definida 
para estabilizar uma nova situação juridicamente adequada. 

A segurança jurídica na mudança, na prática, para fins de 
viabilizar boas  mudanças internas no circuito procedimental, em 
atos pretéritos estáveis ou na  estabilização de novas situações 
jurídicas finais, exige, além do tradicional, mas  não menos 
importante, contraditório e fundamentação adequados (exigências 
de  controle), também um regime de transição do status quo ante 
para que se efetive  a mudança, ou seja, impõe um processo de 
transição suave e consistente que  permita uma afastamento 
gradual da posição estável anterior.  

Vê-se, portanto, que é necessário, para compreender o 
novo paradigma da segurança jurídica processual na mudança, 
examinar alguns desafios práticos, ainda que mais gerais, que 
advém dessa nova perspectiva. O paradigma da segurança jurídica 
processual na mudança nos impõe o dever de responder às 
seguintes questões:  

a) como o processo civil deve se estruturar para, numa 
dimensão social, propiciar clareza normativa e unidade ao direito, 
num modelo atual caracterizado pela maior indeterminação e 
equivocidade do Direito (aspecto da segurança pelo processo, na 
perspectiva da segurança-cognoscibilidade)?  

b) como o processo civil, atualmente muito mais moldável, 
adaptável e flexível, deve lidar com as alterações necessárias na 
estrutura interna do processo (nos circuitos procedimentais) e até 
na estabilidade dos atos e decisões, para dar conta das necessidades 
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do direito material em casos específicos (desafio da segurança-
interna, com foco na segurança-realização)?  

c) o processo civil deve, em que medida, se valer de regimes 
de transição para estabilizar novas situações sociais juridicamente 
adequadas, ainda que haja necessidade de interferir em políticas 
públicas ou situações de desconformidade já consolidadas 
(segurança-continuidade e segurança-realização)?  

Tais questões, ainda que não enfrentadas nesse espaço 
pelas limitações de tempo e espaço, merecem aguçada reflexão dos 
estudiosos do processo civil que percebem a importância de um 
novo paradigma de segurança jurídica na mudança e sua 
importância para um sistema processual seguro e de resultados 
práticos transformadores da realidade social. 
 
 
CONCLUSÃO: POR ONDE REPENSAR O PROCESSO 
CIVIL ATUAL? 
 
 Tem-se, portanto, que o salto de um paradigma (estático e 
retrospectivo) de segurança jurídica para uma nova ideia, mais 
permeável às injunções dos novos tempos, que impõe a 
necessidade de repensar a segurança jurídica processual na 
mudança, exige que vários institutos processuais sejam realinhados.  

A grande verdade é que, classicamente, a segurança jurídica 
sempre foi, no processo civil, associada a institutos específicos, 
como: a coisa julgada (na linha da imutabilidade e 
indiscutibilidade), a preclusão (pensada como inalterabilidade), as 
nulidades processuais, o direito intertemporal, a proteção da 
confiança e a tutela provisória (confronto entre efetividade e 
segurança jurídica). Diante do salto paradigmático anunciado no 
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presente trabalho, que amplia a noção de segurança jurídica 
processual, acrescentando um importante viés de segurança na 
mudança, outros tantos institutos passam e entrar na ordem do dia 
da preocupação dos processualistas brasileiros e precisam               
ser examinados à luz do novo paradigma da segurança jurídica        
na mudança.  

Pode-se colocar em destaque, por exemplo, a necessidade 
de estudar o sistema brasileiro de precedentes vinculantes (art. 927 
do CPC), pois, diante da citada indeterminação e equivocidade do 
direito, é importantíssimo, diante da atual diferença entre            
texto e norma (nova teoria da interpretação), o processo de criação 
da norma jurídica judicial. Exalta-se, nesse tocante, a nova 
perspectiva da segurança-cognoscibilidade (aspecto da segurança 
pelo processo).  

Merece atenção especial a flexibilidade procedimental, uma 
das grandes marcas (um emblema) do processo civil brasileiro 
atual, que como dito é moldável, adaptável e flexível. Há, aqui, que 
se falar em três tipos de flexibilizações: a legal (prazo em dobro 
para os entes públicos, julgamento antecipado do mérito, o rol dos 
procedimentos especiais etc.), a negocial (art. 190 do CPC) e a 
judicial (mais desafiadora e sensível de todas, pois frequentemente 
criticada e acusada de gerar insegurança jurídica). Eis, aqui,            
um ponto muito importante associado à noção estudada de 
segurança interna. 

Por fim, merece menção a necessidade de estudar a 
importância de pensar um regime de transição (art. 23 da LINDB) 
para enfrentar e para estabilizar novas situações sociais 
juridicamente adequadas, ainda que haja necessidade de interferir 
em políticas públicas ou situações de desconformidade já 
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consolidadas, o  que vai muito além da já conhecida modulação de 
efeitos (ideias de segurança, continuidade e segurança-realização).  

Augura-se, portanto, que os estudiosos do processo civil 
aprofundem os temas listados, além de tantos outros (novas 
modalidades de participação no processo, processos estruturais ou 
a real necessidade e a utilidade atual dos procedimentos especiais, 
por exemplo), sem perder de vista a importante e  bastante atual 
perspectiva do novo paradigma, mais holístico, da segurança  
jurídica processual: a segurança na mudança. 
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A NOVA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE E SUA 
REPERCUSSÃO NA ACEITAÇÃO DE DENÚNCIA 
ANÔNIMA 
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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo avaliar se a nova lei de abuso de 
autoridade criou tipos penais que inviabilizam a utilização de denúncia 
anônima por parte dos agentes de investigação, a partir do método de 
abordagem hipotético-dedutivo, que permite delimitar e enfrentar esse 
problema central, lançando mão, inclusive, da análise da jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal. Conclui-se pela necessidade de 
desmistificação da nova lei de abuso de autoridade, afastando-a de sua 
capacidade de possibilitar a punição severa de quaisquer “abusos” e, 
principalmente, que não há razão para temer a  incidência dessa lei para 
obstar, em absoluto, a instauração de procedimentos de investigação de 
delitos a partir de denúncia anônima, sob pena de se instituir uma 
intolerante lei do silêncio justamente nos crimes com maior dificuldade 
de serem descobertos. Sua utilização responsável e criteriosa blinda a 
autoridade contra a utilização espetaculosa que se pretendeu imprimir à 
nova lei de abuso de autoridade, para que se aplique, efetivamente, aos 
casos que reclamam sua incidência com rigor. 
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INTRODUÇÃO 
 

A denúncia anônima tem sido cada vez mais utilizada na 
investigação criminal no país, o que pode ser aferido a partir de 
qualquer pesquisa rápida nos meios de difusão de notícias, 
tradicionais ou eletrônicos. Isso se deve ao fato de o denunciante 
anônimo ter encontrado crescente diversidade de canais de 
recepção de sua denunciação (de que são exemplos o Disque 100, 
o Disque 181 da Polícia Militar do RN, o Disque Gaeco do 
Ministério Público do RN e Ouvidorias dos mais diversos órgãos 
públicos brasileiros), até em razão de o investigador poder contar 
com fonte de dados que só por esta provocação o desperta para a 
necessidade de apuração de fato definido como crime. 

No entanto, a vedação ao anonimato prevista em todos os 
textos constitucionais republicanos – à exceção da Constituição de 
1967 – tem servido aos críticos da denúncia anônima como 
justificativa para que seja ela repelida como instrumento de 
veiculação de informação aproveitável pelo investigador de delitos, 
haja vista que o exercício da livre manifestação do pensamento é 
limitado por tal vedação (como se percebe, no texto atual, no art. 
5.º, inciso IV). 

Esse espectro de suspeição sobre a admissibilidade da 
denúncia anônima no ordenamento jurídico brasileiro acaba por 
levantar reservas não apenas quanto ao valor que ela possui no 
âmbito de investigação criminal, mas também quanto aos efeitos 
de sua utilização no sistema de provas. 

O advento da nova lei de abuso de autoridade (Lei nº 
13.869/19), trazendo maior especificação dos tipos penais 
relacionados a tais ilícitos, despertou nova onda de temor nos 
investigadores de crimes, preocupados já não só com a 
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possibilidade de invalidação de seu esforço em investigações que 
tenham início com denúncia anônima, mas principalmente com a 
ameaça de se verem acusados pelo cometimento dos crimes nesta 
lei previstos, como os que proscrevem a obtenção ilícita de prova 
(art. 25), a instauração de procedimento sem indício bastante da 
prática de crime (art. 27) e o ajuizamento de denúncia sem justa 
causa fundamentada (art. 30). 

Em razão desse temor, o objeto do presente escrito é 
analisar se a denúncia anônima se inviabilizou como meio de 
informação capaz de iniciar a investigação no sistema de justiça 
criminal brasileiro. Para cumprir esse desiderato, preveem-se como 
objetivos secundários a delimitação da natureza jurídica da 
denúncia anônima, sua eventual compatibilidade com um sistema 
jurídico democrático e, por fim, a análise do alcance da nova lei de 
abuso de autoridade no Direito brasileiro, de modo a, se possível, 
lançar sugestões e descrever critérios para a utilização da denúncia 
anônima sem vulnerar os agentes públicos incumbidos da 
investigação criminal no país. 

 
1   AS OBJEÇÕES À DENÚNCIA ANÔNIMA E SEU 

IMPACTO COM O SURGIMENTO DA NOVA LEI DE 
ABUSO DE AUTORIDADE 

 
Há certa discussão acerca da verdadeira natureza jurídica da 

denúncia anônima, importante para definir, de início, se a norma 
constitucional brasileira que glosa o anonimato (art. 5.º, IV) se 
refere a ela, partindo da ideia normalmente levantada de que ela 
constitui expressão da manifestação do pensamento. 

Conquanto não apareça pacificado na doutrina, já se 
defendeu alhures (MEDEIROS, 2017, p. 35) a caracterização da 
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denúncia anônima como liberdade de provocação de autoridade 
pública, espécie da liberdade de manifestação do pensamento, ao 
lado da liberdade de expressão (dimensão individual) e da liberdade 
de prestação de informação (dimensão social). Isso porque 
Damasio (1994, p. 90) define o pensamento como processo de 
formação de representações neurais que se podem tornar imagens 
manipuláveis com vistas a, eventualmente, influenciar o 
comportamento do pensador, no que se enquadra a construção 
mental verbalizada pelo denunciante em face do responsável pela 
investigação. 

Uma análise dos debates constituintes, porém, revela que 
não houve significativa análise da denúncia anônima como 
abarcada na previsão constitucional da proibição do anonimato 
relacionado à liberdade de manifestação de pensamento, mais das 
vezes só se referindo à liberdade de imprensa (MEDEIROS, 2017, 
p. 106-117), em que há muito mais ampla difusão das informações 
contidas na denúncia e, por conseguinte, efeito deletério mais 
gravoso para os direitos individuais do investigado. Mesmo assim, 
são frequentemente lançadas diversas objeções contra sua 
utilização no sistema de provas admitidas nos processos penais 
democráticos. 

A primeira delas é a de que a denúncia anônima está 
historicamente vinculada a regimes despóticos desde a Roma 
imperial até as ditaduras da América Latina (DELGADO, 1999, p. 
67). A segunda é de que a denúncia anônima impossibilita o agir 
comunicativo, por não se conhecer um dos interlocutores desse 
processo (RANGEL, 2008, p. 740), o que poderia atentar contra o 
direito de cross-examination, previsto, por exemplo, na Sexta 
Emenda à Constituição dos EUA. 
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Há quem enxergue na denúncia anônima, ainda, carga 
valorativa negativa, por ser meio de externar sentimento de 
vingança, inveja, cobiça ou o desejo de prejudicar desafeto, como 
se referiu o Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal 
(BRASIL, HC 84.827, 2007), ou quem a considera desnecessária 
diante da possibilidade de implementação de sistema de proteção 
às testemunhas, como defende Delgado (1999, p. 88). 

Pode haver também restrição à denúncia anônima como 
forma de obstar a devassa da privacidade do investigado, protegida 
constitucionalmente no art. 5º, X, da Constituição da República e, 
por fim, os que defendem que a denúncia anônima contamina toda 
a produção probatória que lhe sucede – numa adoção da teoria do 
fruto da árvore envenenada, pretendida, dentre outros, por 
Weinmann (2010, p. 89). 

Diante de tantas objeções, é natural que houvesse 
preocupação, por parte do investigador, em não incorrer em 
qualquer tipo penal previsto pela Lei nº 13.869/19, que substituiu 
a Lei nº 4.898/65, concebida pouco depois de instaurada a ditadura 
militar no Brasil da década de 60, exatamente para disciplinar a 
responsabilização de agentes públicos por atos de abuso de 
autoridade – o que não deixa de ser paradoxal, considerando a 
“escalada do arbítrio” que se vivenciou no país ainda na década de 
60, como denuncia HORTA (2006, p. 135). 

Com a nova lei, pretendeu-se corrigir problemas graves da 
anterior, como o grande número de normas penais em branco e 
previsão de tipos excessivamente abertos, além de suas máculas de 
concepção, que a tornaram “[...] incapaz de combater 
adequadamente ilícitos perpetrados em face dos direitos 
fundamentais, principalmente por causa das penas quase 
insignificantes e facilmente alcançáveis pela prescrição” (SOUZA, 
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2018, p. 243-244). Mesmo assim, não se vislumbra como se 
enquadrar a recepção de denúncia anônima em qualquer hipótese 
dos artigos 3º e 4º da lei revogada – a menos que a autoridade 
investigadora de crime se servisse de mera denúncia anônima para, 
por exemplo, invadir o domicílio de investigado (art. 3º, b) ou 
quebrar o sigilo de correspondência (art. 3º, c), sem qualquer 
autorização judicial. 

A Lei nº 13.869/19, todavia, previu, em seu art. 25, o crime 
de “proceder à obtenção de prova, em procedimento de 
investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito”, no 
que ainda poderiam ver enquadrada a investigação baseada em 
denúncia anônima. Em outro tipo penal, desta feita encartado no 
art. 27, pune-se a requisição de “instauração de procedimento 
investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de 
alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito 
funcional ou de infração administrativa”, no que se pode enxergar 
maior dificuldade para o investigador inclinado à aceitação da 
denúncia anônima. O crime previsto no art. 30, por sua vez, 
consiste em “dar início ou proceder à persecução penal, civil ou 
administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe 
inocente”, onde se poderia encontrar limite à denúncia formulada 
pelo Ministério Público, se embasada em denunciação anônima. 

A aparente criminalização da formalização de 
procedimentos investigativos a partir de denúncia anônima tem o 
efeito imediato de desestimular sua utilização no processo penal, e 
interromper seu protagonismo histórico crescente, o que motiva a 
análise que será a seguir desenvolvida. 
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2   APROVEITAMENTO DA DENÚNCIA ANÔNIMA SEM 
RISCOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DE ABUSO DE 
AUTORIDADE 

 
 As objeções normalmente dirigidas contra a utilização da 
denúncia anônima, não obstante a atualidade e o vigor com que 
são produzidas, não se sustentam diante de análise mais cuidadosa. 
Com efeito, contrariando a acusação de que ela só se relaciona à 
regimes despóticos, convém ressaltar que, até o século XVIII, 
prevalecia o sistema processual inquisitório no sistema processual 
penal ocidental, em que o ônus da prova cabia precipuamente ao 
investigado, que, portanto, deveria provar sua inocência (LOPES 
JÚNIOR; GLOECKNER, 2014, p. 62). Ademais, a denúncia 
anônima tem acolhimento jurídico em democracias, sendo prevista 
em importantes documentos do Direito Internacional Público, 
como a Convenção Interamericana contra a corrupção (1996) e a 
Convenção da ONU contra a corrupção (MEDEIROS, 2017, p. 
150), mesmo porque constitui instrumento de participação do 
cidadão no espaço público de discussão, equivalente ao mecanismo 
“para participação do indivíduo na formação da vontade coletiva”, 
que propicia a experiência da liberdade em sua acepção política, na 
expressão de HORTA (2011, p. 83), por despertar o sentimento de 
comprometimento social em relação à defesa dos direitos ou 
interesses do outro ou de toda a coletividade – e, portanto, não se 
limitando a direito individual de liberdade. 

Quanto à alegação de ser a denúncia anônima atentado à 
confrontation clause inserida na Sexta Emenda à Constituição 
norte-americana, não se pode deixar de considerar a distinção entre 
a testemunha anônima e o denunciante anônimo, porque este 
normalmente apenas dá início às primeiras diligências 
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investigativas e suas declarações isoladas não têm valor de prova 
tendente à acusação ou condenação, enquanto que aquela produz 
elemento de prova já no âmbito do processo penal (e por não 
possibilitar sua confrontação direta pelo investigado, não é 
admitida no processo penal democrático). Por outro lado, a 
investigação iniciada a partir de denúncia anônima não é conduzida 
pelo denunciante, e sim por autoridade pública especialmente 
incumbida da investigação, de modo a deixar claro contra que 
investidas deve se contrapor o investigado. 

Contra a execração da denúncia anônima em razão de 
eventuais sentimentos indignos que a motivam, é preciso 
reconhecer que o anonimato, por si só, não se mostra merecedor 
de reprovação ética inflexível, haja vista as suas várias 
manifestações hoje fartamente aceitas, como os pseudônimos na 
literatura, as doações anônimas, o método de double-blind peer 
review na escolha de artigos científicos submetidos a periódicos ou 
os alcoólicos anônimos – tudo levando a crer que o anonimato, 
por si só, não merece censura moral. 

Tampouco merece acolhida a ideia da perfeita substituição 
da denúncia anônima por sistema de proteção às testemunhas, 
considerando o elevado custo desse sistema (SILVEIRA, 2014, p. 
43) e, no caso do Brasil, não apenas as limitações orçamentárias e 
sua reconhecida ineficiência (SOUZA, 2013, p. 266), mas as 
restrições da própria Lei 9.807/99, que só protege pessoas que 
estejam coagidas ou sujeitas a grave ameaça. 

No que tange ao apontado inconveniente de a denúncia 
anônima deixar vulnerável o investigado a amplo desnudamento 
de sua privacidade ou intimidade, deve-se frisar que as 
investigações principiadas por informantes anônimos não 
implicam, necessariamente, a divulgação de informações privadas 
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do investigado – razão por que se encarece o cuidado do 
investigador nessa preservação. 

Ademais, retorquindo a consideração de a denúncia 
anônima contaminar, como uma árvore envenenada, todos os 
frutos dela decorrentes (as provas, ainda que produzidas em 
conformidade com a lei processual penal), vê-se que ela não 
constitui prova, que exige juízo de certeza, mas mera pista, a exigir 
juízo de probabilidade (LOPES JÚNIOR; GLOECKNER, 2014, 
p. 205) – eis por que o Supremo Tribunal Federal já chancelou o 
afastamento da citada teoria no caso de denúncia anônima 
(MEDEIROS, 2017, p. 96-97). 

Todos esses indicativos a “habilitar” a investigação iniciada 
a partir de denúncia anônima, em princípio, teriam o condão de 
afastar qualquer preocupação, por parte do investigador, quanto a 
sua aceitação, sem que incorresse em qualquer tipo penal dos 
previstos na novel Lei nº 13.869/19. Não obstante, ainda se faz 
por perceber certa apreensão dentre os incumbidos da investigação 
criminal no país, principalmente por estarem os tipos penais – que 
serão a seguir analisados – mais detalhados que os da lei anterior, 
por ela revogada. 

Não obstante a descrição do crime do art. 25, não bastasse 
o afastamento da ilicitude das provas produzidas em decorrência 
de denúncia anônima pelo Supremo Tribunal Federal, como se viu, 
ainda se deve ressaltar que a denúncia, por si só, não representa 
sequer meio de prova, muito menos ilícito e, ainda menos, de 
ilicitude manifesta. Isso porque o primeiro critério de 
admissibilidade da denúncia anônima deve ser o de não apresentar 
ela provas ilícitas que não puderem ser encontradas por outro meio 
lícito (MEDEIROS, 2017, p. 165). 
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Em relação ao delito do art. 27, tampouco deve o 
investigador cauteloso se apavorar com a vigência da lei, pois se 
indica como segundo critério para a admissibilidade da denúncia 
anônima a inafastável avaliação de sua idoneidade, exigindo-se que 
a denúncia apresente: a) descrição detalhada para mensurar a 
veracidade e confiabilidade das informações; e b) delimitação 
fática, para evitar devassa ampla e irrestrita do investigado. Tal 
critério segue a linha do Justice Harlan no caso Spinelli v. United 
States (EUA, 1969), para quem é imprescindível que a denúncia 
anônima descreva a atividade ilícita do acusado com detalhes 
suficientes para que o investigador e, em seguida, o magistrado 
possam crer estarem se baseando em algo mais substancial do que 
meros rumores ou na simples reputação desabonadora que pesa 
contra alguém. 

Nesse particular, convém trazer à tona o entendimento 
ainda majoritário no Supremo Tribunal Federal da rejeição da 
instauração de procedimento formal de investigação a partir de 
mera denúncia anônima (BRASIL, ROHC 117.998, 2015), 
conquanto já haja insurgência significativa por parte de alguns de 
seus integrantes, que admitem a instauração, por exemplo, de 
inquérito policial (BRASIL, AgHC 124.677, 2015). Essa se mostra 
a saída mais coerente, para salvaguardar a importância                  
desse instrumento de provocação da autoridade, até para se efetivar 
controle sobre sua atividade, haja vista que sem a formalização não 
se pode sequer averiguar se foram efetivadas possíveis        
diligências investigativas.  

De todo modo, o Supremo Tribunal Federal já admitiu a 
realização de diversas iniciativas de investigação a partir de 
denúncia anônima, como a campana, o levantamento de campo, 
buscas pessoais, entrevistas (IENNACO, 2011, p. 78), pesquisas 



 

85 

em fontes abertas e requisições do Ministério Público, malgrado 
não tenha admitido, se o único elemento de prova for                           
a denúncia anônima, busca e apreensão, interceptação telefônica e 
prisão em flagrante. 

Para se evitar atentado a direitos individuais nesse 
momento inicial, porém, convém adotar alguns cuidados, como, 
no âmbito do Ministério Público, a instauração de Notícia de Fato 
ou de Procedimento Preparatório (em vez de partir logo para a 
formalização de Procedimento de Investigação Criminal, que 
chama mais atenção), ou a decretação de sigilo externo, medidas 
importantes para que não se macule a imagem ou privacidade de 
pessoa possivelmente investigada pela difusão açodada pelos meios 
de comunicação ou até pelas redes sociais. 

Por último, considerando a previsão do tipo penal do art. 
30, deve-se considerar que, para se dar início à ação penal, como 
visto acima, procede-se a juízo de probabilidade e não de certeza 
(necessária para uma condenação ou absolvição, por exemplo), de 
forma que a denúncia anônima pode ser levada em conta – desde 
que não constitua o único elemento de prova do crime a ser 
deduzido em juízo. Cabe, por fim, crítica à redação desse tipo 
penal, que utiliza a expressão “sem justa causa fundamentada”, por 
demais imprecisa, e que poderia ser substituída, com maior rigor 
técnico, por “sem suporte probatório mínimo”. 

Finalmente, é mister destacar que há exigência de elemento 
subjetivo específico dos tipos previstos na nova lei de abuso de 
autoridade, delimitado logo nos §§ 1º e 2º de seu art. 1º: há de se 
verificar no agente criminoso “a finalidade específica de prejudicar 
outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero 
capricho ou satisfação pessoal”, afastando-se a incidência da lei, de 
maneira expressa, diante da “divergência na interpretação de lei ou 
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na avaliação de fatos e provas”, o que acaba por espancar qualquer 
receio de investigadores policiais e membros do Ministério Público 
na utilização responsável da denúncia anônima no cumprimento 
de seu dever de investigar. 

Convém esclarecer que essa característica já era sublinhada 
por juristas e julgadores na vigência até da lei de abuso de 
autoridade anterior, mesmo sem expressa previsão legal, como 
defendido por Souza (2018, p. 246): 

 
A composição do tipo subjetivo do crime de 
abuso de autoridade exige que o agente aja 
consciente, isto é, convencido de abusar do 
direito, ou de que age além dos limites para os 
quais está autorizado. Em suma, o agente, 
para abusar da autoridade que lhe é conferida, 
deve atuar na finalidade de satisfazer um 
efetivo propósito. A análise acerca do 
elemento subjetivo tem elevada importância 
prática para evitar que o servidor, temeroso de 
eventual responsabilização penal, deixe de 
cumprir o seu dever de ofício, notadamente 
diante de uma situação na qual as 
circunstâncias levam a crer que isso é exigido. 
 

No mesmo sentido: 
 

O abuso de autoridade é um delito de 
tendência, na medida em que exige, 
tacitamente, que o agente pratique a conduta 
tipificada como abuso de autoridade com o 
dolo de abusar de seu poder, de forma 
negativa, desejando subjugar a vítima, não se 
caracterizando quando outra for a inclinação 
que o agente tenha emprestado ao seu atuar. 
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(PORTOCARRERO; FERREIRA, 2019,      
p. 44) 

 
Por fim, cabe mencionar julgados que já consolidavam a 

imposição dessa condição para a caracterização dos crimes de 
abuso de autoridade sob a égide da lei anterior, e que se aplicam, a 
fortiori, nas situações regidas pela Lei n.º 13.869/19, que a 
incorporou em seu texto normativo: 

 
Se o agente age objetivando a defesa social, 
embora possa se enganar na interpretação dos 
fatos, supondo que sua ação é correta e 
legítima, não há que se falar em abuso de 
autoridade, dada a inexistência de dolo. (SÃO 
PAULO, 1992) 
 
Nos abusos de autoridade, o elemento 
subjetivo do injusto deve ser apreciado com 
muita perspicácia, merecendo punição 
somente as condutas daqueles que, não 
visando a defesa social, agem por capricho, 
vingança ou maldade, com o consciente 
propósito de praticarem perseguições e 
injustiças. O que se condena, enfim, é o 
despotismo, a tirania, a arbitrariedade, o 
abuso, como indica o nomen juris do crime. 
(SÃO PAULO, 1984) 
 

 Os assentamentos doutrinários e jurisprudenciais, 
portanto, convergem para uma depuração do uso da lei de abuso 
de autoridade a fim de evitar o abuso já na sua utilização, no afã de 
afastar o risco de inviabilizar de pronto a investigação dos ilícitos 
pela autoridade pública – missão que sempre foi árdua e 
desafiadora. 
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CONCLUSÕES 
 

Uma análise mais criteriosa da nova lei de abuso de 
autoridade, assim, permite desmistificá-la, afastando-a de sua 
capacidade de possibilitar a punição severa de quaisquer “abusos” 
e de sua vinculação cega ao “combate à impunidade” – o antigo 
vício atávico brasileiro de enxergar na lei penal incriminadora a 
resolução dos graves problemas do país. 

Mas a  conclusão mais importante é a de que não há razão 
para temer a  incidência da lei para obstar, em absoluto, a 
instauração de procedimentos de investigação de delitos a partir de 
denúncia anônima, em face de sua franca aceitação na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da exigência 
acertada do elemento subjetivo específico dos tipos penais 
inovadores, sob pena de se instituir uma intolerante lei do silêncio 
justamente nos crimes com maior dificuldade de serem 
descobertos – o caso, aliás, dos próprios delitos de abuso de 
autoridade, como lembrado por Souza (2018, p. 251). Sua 
utilização responsável e criteriosa, naturalmente, blinda a 
autoridade contra a utilização espetaculosa que se pretendeu 
imprimir à nova lei de abuso de autoridade, para que se aplique, 
efetivamente, aos casos que reclamam sua incidência com rigor. 
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PRISÃO PREVENTIVA À LUZ DO PACOTE ANTICRIME: AS 
CONSEQUÊNCIAS DE SUA REAVALIAÇÃO 
EXTEMPORÂNEA 
 
Renata B. Farias Dantas Barbalho37 
 
RESUMO  
 
A superveniência da Lei n.º 13.964/219, conhecida como Pacote 
Anticrime, trouxe significativas alterações na legislação penal e 
processual penal brasileira. Dentre as mudanças ocasionadas, 
encontram-se as novas regras no tocante à decretação da prisão 
preventiva, seja na legitimidade para a sua proposição, nos 
fundamentos adotados e, ainda, na necessidade da reavaliação 
acerca da sua pertinência com a fixação do prazo de 90 (noventa) 
dias. Sobre este último aspecto, o presente artigo propõe uma 
reflexão acerca das possíveis consequências advindas em caso do 
não atendimento ou, ainda, em caso de reavaliação extemporânea 
da segregação cautelar no prazo legalmente instituído com o 
Pacote Anticrime.  
 
Palavras-chave: Prisão preventiva. Necessidade de reavaliação a 
cada 90 (noventa) dias. Consequências.  
 
INTRODUÇÃO 
 

A prisão preventiva, medida de coerção pessoal de caráter 
excepcional, possui regramento bem delimitado no Código de 
Processo Penal, o qual estabelece os seus pressupostos 
autorizativos. O advento da Lei n.º 13.694/2019 popularmente 
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conhecida como Pacote Anticrime trouxe sensíveis alterações na 
sua regulamentação, constituindo, como uma das principais 
mudanças da temática, a imposição da reavaliação da prisão a cada 
90 (noventa) dias, sob pena de ilegalidade. Da exegese da atual 
redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo 
Penal38 é possível extrair a natureza imperativa e cogente do novo 
regramento legal de modo que o seu não atendimento enseja a 
automática ilegalidade da medida. É relevante esclarecer que além 
da consequência primária, ou seja, a declaração da ilegalidade do 
cárcere com a consequente concessão da liberdade do segregado, 
há ainda a possibilidade do surgimento de reflexos a incidir, a 
depender da interpretação realizada, na conduta prevista no art. 9º 
da Nova Lei de Abuso de Autoridade – Lei n.º 13.869/201939. 
Assim, é necessária cautela na interpretação deste novo dispositivo 

 
38   Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão 

preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta       de 
motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la,                se 
sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 
2019) 
Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da 
decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, 
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

39 Art. 9º Decretar medida de privação da liberdade em manifesta 
desconformidade com as hipóteses legais: (Promulgação partes vetadas) 
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Parágrafo único.  Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro 
de prazo razoável, deixar de: 
I - relaxar a prisão manifestamente ilegal; 
II - substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder 
liberdade provisória, quando manifestamente cabível; 

   III - deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente 
cabível.’ 
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posto que as consequências advindas da sua aplicação indevida 
poderão transcender os limites internos da investigação criminal. 
 
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 13.694/2019 
CONCERNENTES À PRISÃO PREVENTIVA 
 

Antes de adentrar na análise da nova regra legal que 
estabeleceu a reavaliação da prisão preventiva em até 90 (noventa) 
dias, convém resumir as principais alterações introduzidas pelo 
Pacote Anticrime no regime jurídico dessa medida cautelar 
excepcional. Isso é necessário para esclarecer a lógica do novo 
sistema da prisão preventiva, a fim de verticalizar o tema deste 
artigo no tópico subsequente. 

O advento do Pacote Anticrime trouxe à legislação 
processual penal a confirmação do princípio acusatório como seu 
pilar estrutural em sintonia com as disposições principiológicas da 
Constituição Federal de 1988. Com efeito, houve profunda 
modificação no Código de Processo Penal iniciada a partir da 
instituição do “Juiz das Garantias” no seu art. 3º-B40, o qual, em 
linhas gerais, será responsável exclusivamente pela análise de todas 
as medidas pleiteadas na fase pré-processual. A cessação da 
atividade do Juiz das Garantias ocorrerá com o recebimento da 
inicial acusatória, momento em que o Juiz da Instrução assumirá a 
condução jurisdicional da ação penal. 

Sem querer adentrar nas nuances acerca da legalidade ou 
não da medida – visto que houve a suspensão da vigência do 

 
40  Art. 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da 

investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia 
tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-
lhe especialmente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
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instituto do Juiz das Garantias pelo Supremo Tribunal Federal, em 
sede de medida cautelar deferida nos autos da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n.º 6.298/DF –, o fato é que o princípio 
acusatório permeou outras alterações realizadas no Código, 
inclusive no que concerne a prisão preventiva. 

Com efeito, a atual redação do art. 311 do Código de 
Processo Penal proíbe expressamente a decretação, de ofício, da 
prisão preventiva, a qual deverá ser requerida pelo Ministério 
Público, pelo querelante ou assistente e, ainda, por intermédio        
de representação da autoridade policial, consoante seu teor     
abaixo transcrito: 

 
Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou 
do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada 
pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do 
querelante ou do assistente, ou por representação da 
autoridade policial. 

 
É relevante destacar que, além da adoção expressa do 

princípio acusatório, a reforma realizada pela Lei n.º 13.694/2019 
reforçou, expressamente, no art. 315 do Código de Processo 
Penal41 o dever de motivação circunstanciada do magistrado nas 

 
41  Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva 

será sempre motivada e fundamentada 
§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra 
cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou 
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada 
§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 
interlocutória, sentença ou acórdão, que 
I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem 
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; 
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo 
concreto de sua incidência no caso; 



 

97 

decisões que decretem, substituam ou neguem a prisão preventiva 
ou outras medidas cautelares. Não se trata da adoção da genérica 
fórmula contida no art. 93, IX da Constituição Federal42 mas, sim, 
da imposição, pelo legislador, da fundamentação calcada na 
necessidade contemporânea da medida cautelar pleiteada, a partir 
da análise do caso concreto). 

É necessária a realização da análise acurada acerca da 
necessidade e pertinência das medidas em contraponto com a 
natureza, a gravidade da infração, as circunstâncias pessoais do 
agente, devendo ser levado em consideração, ainda, a 
proporcionalidade da medida aferida a partir dos dados objetivos 
colhidos através dos dados atuais dos autos.  

Na mesma linearidade de pensamento, no novo parágrafo 
segundo do art. 312, passou-se a estabelecer que a decisão que 
decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em 
receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou 
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.  

 
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, 
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 
V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar 
seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob 
julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em 
julgamento ou a superação do entendimento; 

42 IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar 
a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou 
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do 
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; 
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Depreende-se da exegese do referido parágrafo, que o 

cabimento da prisão preventiva reclama a existência de fatos novos 
ou contemporâneos, isto é, que sobrevenham à prática da infração 
penal ou sejam coexistentes a ela, na medida em que não é possível 
a imposição da segregação cautelar baseada em fatos passados, 
exauridos ou mesmo como forma de antecipação indevida da 
pena43. Nesse sentido, conforme magistério do doutrinador 
penalista Renato Brasileiro44 (LIMA, Renato Brasileiro, 2020,            
p. 1.063): 

 
É exatamente isso o que a doutrina chama de princípio 
da atualidade (ou contemporaneidade) do perigo (ou do 
periculum libertatis). É dentro desse contexto que deve 
ser compreendida, portanto, a parte final do art. 312, 
§2º, incluído pela Lei n. 13.964/19, segundo o qual a 
decisão que decretar a prisão preventiva deve ser 
motivada e fundamentada em receio de perigo e 
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos 
que justifiquem a aplicação da medida adotada”. 

 
Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de 

Justiça vem posicionando-se: 
 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 

 
43 Nesta acepção, encontra-se a nova redação do §2º do art. 313: 

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de 
antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de 
investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. 

44 LIMA, Renato B. de. Manual de processo penal. 9. ed. Salvador: Ed. 
JusPodivm, 2020, p. 1.063. 
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PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO 
INSUFICIENTE. ACRÉSCIMO DE FNDAMENTOS 
PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE EM HABEAS 
CORPUS. 
CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES 
DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não 
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de 
antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da 
natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 
313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se 
em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos 
ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a 
liberdade plena do investigado ou réu representa para os 
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
2. Ante a crise mundial do covid-19 e, especialmente, a 
iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e 
atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, 
inclusive do Poder Judiciário. 
Assim, na atual situação, salvo necessidade inarredável da 
prisão preventiva - mormente casos de crimes cometidos com 
particular violência -, a envolver acusado/investigado de 
especial e evidente periculosidade, o exame da necessidade da 
manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com outro 
olhar. 
3. No caso dos autos, o Juiz de primeira instância mencionou 
fato concreto que evidencia o periculum libertatis, ao salientar 
que foram apreendidas variadas drogas e petrechos típicos do 
tráfico e que havia mandado de prisão contra a acusada e 
denúncias anônimas dando conta da prática de tráfico na casa 
da insurgente. Todavia, não demonstrou, satisfatoriamente, a 
insuficiência de outras medidas menos gravosas que a 
preventiva. Isso porque, embora haja referência à 
comercialização de entorpecentes, a quantidade indicada não 
é exacerbada. 
4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar 
que o acréscimo de fundamentos pelo Tribunal local não se 
presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena 
de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, 
legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção 
do agente. 
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5. Agravo regimental não provido. 
(AgRg no HC 575.816/MG, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
09/06/2020, DJe 17/06/2020) 
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO PELO 
RESULTADO. CONTEXTO DE REBELIÃO. PEDIDO 
DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR. PEDIDO 
SUPERADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO 
VERIFICAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA 
CAUTELAR PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. 
HABEAS CORPUS DENEGADO. 
1. Estando o writ pronto para o julgamento de mérito, torna-
se superado o pedido de reconsideração da liminar. 
2. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que 
o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser 
reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se 
adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência 
de constrangimento ilegal. 
3. A alegação de excesso de prazo foi analisada e não 
reconhecida no HC 512.855/RJ, denegado em 24/9/2019, 
não se alterando essa conclusão, apesar de a última sessão 
designada não ter ocorrido em 30/4/2020, em razão das 
medidas tomadas devido ao risco de contágio pela Covid, por 
se tratar de feito complexo, com pluralidade de réus - 13 
acusados -, que apura a prática de homicídio qualificado, 
sequestro e cárcere privado (por onze vezes), dentro de 
estabelecimento prisional. 
4. Apesar de terem sido necessários o desmembramento do 
feito em relação ao paciente e a realização de diversas 
diligências, o processo já se encontra na fase de julgamento, 
tendo havido o requerimento de adiamento da sessão pela 
defesa e a suspensão em razão da pandemia da Covid-19, não 
se verificando a ocorrência de desídia por parte do Estado. 
5. O paciente é reincidente e estava cumprindo pena quando 
da prática do imputado delito, de modo que as penas 
abstratamente previstas aos crimes a ele imputados não dão 
como certa a desproporcionalidade da prisão cautelar. 
6. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às 
cautelares, notadamente à prisão processual, exige a 
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contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se 
pretende com a prisão evitar: HC 214921/PA - 6ª T - unânime 
- Rel. 
Min. Nefi Cordeiro - DJe 25/03/2015; HC 318702/MG - 5ª 
T - unânime - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 
13/10/2015. 
7. Embora os fatos tenham sido praticados em 2003, 
sobrevindo o decreto em 23/1/2013, verifica-se que na 
pronúncia foi indicada circunstância contemporânea, tendo 
em vista o temor imposto às testemunhas, pois, ainda que 
agentes acostumados ao dia a dia do cárcere, mostraram-se 
temerosas em depor na presença dos réus, estando algumas 
delas, inclusive, aposentadas em razão destes fatos,       
tamanho o trauma a que se submeteram, não se verificando 
manifesta ilegalidade. 
8. Habeas corpus denegado. 
(HC 563.798/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA 
TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020) 
 

A necessidade da contemporaneidade dos fatos não foi a 
única inovação existente no capítulo referente à prisão preventiva. 
Isso porque o Pacote Anticrime acrescentou, ao caput do art. 312, 
outro requisito a ser observado antes da adoção da ultima ratio.   
Com efeito, a nova redação passou estabelecer a necessidade de 
verificar a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade       
do imputado.  

Assim, a par dos requisitos originários, quais sejam, 
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência 
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, 
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de 
autoria, deverá ser observado, adicionalmente, o perigo gerado 
com a liberdade do investigado. Apesar desta recente alteração 
legislativa, o Professor Renato Brasileiro entende que o novo 
pressuposto nada mais é do que o periculum libertatis já constante 
no caput do art. 312 do Código de Processo Penal. 
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Nesta acepção (LIMA, Renato Brasileiro, 2020, p. 1.063)45: 
 

Comparando-se a redação antiga do caput do art. 312 do CPP 
com a atual, que lhe foi conferida pela Lei n. 13.964/19, 
percebe-se que, na parte final do referido dispositivo, o 
legislador passou a exigir, para além da prova da existência do 
crime e indício suficiente de autoria, a presença de uma 
situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do 
imputado. Nesse ponto em especial, não houve qualquer 
inovação por parte do Pacote Anticrime. Afinal, sempre se 
entendeu que a decretação de toda e qualquer prisão 
preventiva tem como pressuposto o denominado periculum 
libertatis, consubstanciado numa das hipóteses já ressaltadas 
pelo caput do art. 312, quais sejam, garantia da ordem pública, 
da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou 
garantia de aplicação da lei penal, ou, como dispõe o art. 282, 
inciso I, do CPP, quando a medida revelar- -se necessária para 
aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução 
criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a 
prática de infrações penais. É este, pois, o perigo gerado pelo 
estado de liberdade do imputado, que sempre figurou, e 
deverá continuar a figurar, como pressuposto indispensável 
para a decretação de toda e qualquer medida cautelar, ao qual 
deverá se somar, obviamente, o fumus comissi delicti, 
consubstanciado pela prova da existência do crime e indícios 
suficientes de autoria ou de participação. 
 

Sendo ou não inovação, é necessário ressaltar a 
desnecessidade do preenchimento concomitante de todos os 
requisitos do caput do art. 312, sendo suficiente a presença de         
um deles somado com uma das hipóteses do art. 313 do Código   
de Processo Penal para legitimar a expedição do decreto 
segregatório cautelar. 

 
45 LIMA, Renato B. de. Manual de processo penal. 9. ed. Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2020, p. 1.063. 
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É relevante destacar, por oportuno, a expressa previsão 
acerca da possibilidade de atuação oficiosa do Magistrado na 
análise da subsistência ou não dos pressupostos autorizativos da 
prisão preventiva. Com efeito, em razão da medida cautelar pessoal 
adotar a cláusula rebus sic stantibus em sua essência, ao juiz foi 
conferida a possibilidade de atuação independentemente de 
provocação caso seja observada a alteração da situação inicial 
ensejadora da decretação ou revogação da segregação provisória. 
Neste sentido: 

 
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, 
revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação 
ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela 
subsista, bem como novamente decretá-la, se 
sobrevierem razões que a justifiquem. 

 
Não obstante tal previsão, o Pacote Anticrime foi além, 

instituiu a obrigatoriedade de reavaliar a necessidade da prisão 
preventiva a cada 90 (noventa) dias, sob pena da decretação da 
ilegalidade da medida. As consequências desta compulsoriedade 
determinada pelo legislador é que deverão ser sopesadas a partir da 
análise das singularidades de cada caso, a fim de não incorrer em 
injustiça sob escusa de cumprimento literal da norma. 
 
DA NECESSIDADE DE RAZOABILIDADE NA 
INTERPRETAÇÃO DA NOVA REGRA DE REAVALIAÇÃO 
DA PRISÃO PREVENTIVA 
 

Superadas as questões atinentes às alterações promovidas 
pela Lei n.º 12.694/2019 na regulamentação da prisão preventiva, 
é pertinente realizar reflexão acerca das possíveis consequências   
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do não atendimento da reavaliação compulsória do cárcere 
provisório previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de 
Processo Penal. 

Consoante mencionado anteriormente, o Pacote 
Anticrime acrescentou o parágrafo único ao art. 316, o qual 
estabeleceu que o órgão emissor da decisão, de ofício, deverá 
revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 
90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, sob pena de 
tornar a prisão ilegal. 

Preliminarmente, é válido esclarecer o possível 
surgimento do prazo reavaliatório da medida instituída pela 
alteração legislativa. No esteio da lição de Renato Brasileiro, em 
razão da inexistência de fixação de prazo certo para a duração da 
segregação preventiva, convencionou-se o entendimento 
jurisprudencial no sentido de que, nos casos em que o investigado 
estivesse preso, a instrução processual no primeiro grau deveria ser 
concluída no prazo de 81 (oitenta e um) dias. Ultrapassado tal 
prazo, poderia haver o reconhecimento de excesso de prazo. 

Ainda conforme o doutrinador Renato Brasileiro de Lima 
(2020), esse prazo foi fixado pelo Tribunal de Justiça Mineiro em 
leading case no qual foram considerados os antigos prazos legais 
fixados para a prática de atos processuais no antigo procedimento 
comum ordinário dos crimes punidos com reclusão. A propósito, 
o ilustre professor especifica o cálculo aritmético utilizado para 
chegar ao prazo (LIMA, Renato Brasileiro, 2020, p. 1.082)46: 

 
1) Inquérito: 10 (dez) dias (CPP, art. 10, caput); 2) 
Denúncia: 5 (cinco) dias (CPP, art. 46, caput); 3) Defesa 

 
46 LIMA, Renato B. de. Manual de processo penal.. 9. ed. Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2020, p. 1.082. 
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Prévia: 3 (três) dias (CPP, antiga redação do art. 395, 
caput); 4) Inquirição de testemunhas: 20 (vinte) dias 
(CPP, antiga redação art. 401, caput); 5) Requerimento 
de diligências: 2 (dois) dias (CPP, revogado art. 499, 
caput); 6) Despacho do requerimento de diligências: 10 
(dez) dias (CPP, revogado art. 499, c/c art. 800, § 3º); 7) 
Alegações das partes: 6 (seis) dias (CPP, revogado art. 
500, caput); 8) Diligências ex officio: 5 (cinco) dias 
(CPP, revogado art. 502, c/c art. 800, inciso II); 9) 
Sentença: 20 (vinte) dias (CPP, revogado art. 502, c/c 
art. 800, § 3º) 
 

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo professor, 
houve evolução jurisprudencial no sentido de que os 81 (oitenta e 
um) dias deveriam ser contados da prisão do acusado até a 
finalização da instrução processual. Por essa razão, o Superior 
Tribunal de Justiça teria editado a sua Súmula n.º 52, a qual 
estabelece que encerrada a instrução criminal, fica superada a 
alegação de constrangimento por excesso de prazo. 

Realizadas estas considerações acerca da possível origem 
do prazo estabelecido pela alteração legislativa, é imperioso analisar 
a real intenção do legislador ao instituir o prazo de noventa dias – 
ao que parece – de forma peremptória.  

Com efeito, a exegese literal do dispositivo conduz à 
interpretação no sentido de que, caso o magistrado responsável 
pela decisão segregatória não reavalie a necessidade da manutenção 
da medida, mediante fundamentada decisão no prazo de 90 
(noventa) dias, haverá, peremptoriamente, uma ilegalidade 
superveniente na prisão preventiva decretada. Conforme já 
mencionado anteriormente, a forma redacional adotada no 
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dispositivo com a utilização, inclusive, de verbo imperativo, traduz 
a sua natureza mandamental.  

Esse entendimento foi adotado em recente decisão do 
Supremo Tribunal Federal, o qual muito embora tenha consignado 
a indeterminação do prazo de duração da prisão preventiva, 
externou a necessidade da sua reavaliação a cada 90 (noventa)     
dias, consignando, ainda, a necessidade de demonstração de       
fatos concretos e atuais que a justifiquem, consoante aresto     
abaixo transcrito: 

 
A reforma legislativa operada pelo chamado “Pacote 
Anticrime” (Lei nº 13.964/2019) introduziu a revisão 
periódica dos fundamentos da prisão preventiva,          
por meio da inclusão do parágrafo único ao art. 316       
do CPP. 
A redação atual prevê que o órgão emissor da decisão 
deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 
noventa dias, mediante decisão fundamentada, de 
ofício, sob pena de tornar ilegal a prisão preventiva: 
Art. 316 [...] Parágrafo único. Decretada a prisão 
preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a 
necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) 
dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob 
pena de tornar a prisão ilegal. 
Assim, a prisão preventiva é decretada sem prazo 
determinado. Contudo, o CPP agora prevê que o juízo 
que decretou a prisão preventiva deverá, a cada 90 dias, 
proferir uma nova decisão analisando se ainda está 
presente a necessidade da medida. Isso significa que a 
manutenção da prisão preventiva exige a demonstração 
de fatos concretos e atuais que a justifiquem. A 
existência desse substrato empírico mínimo, apto a 
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lastrear a medida extrema, deverá ser regularmente 
apreciado por meio de decisão fundamentada. 
A esse respeito, importante mencionar também o § 2º 
do art. 312 do CPP, inserido pelo Pacote Anticrime: “A 
decisão que decretar a prisão preventiva deve ser 
motivada e fundamentada em receio de perigo e 
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos 
que justifiquem a aplicação da medida adotada.” 
STF. 2ª Turma. HC 179859 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 3/3/2020 (Info 968). 

 
Registre-se, por oportuno, que o caso analisado pelo STF 

envolvia a prisão de um suspeito investigado pelos crimes de 
lavagem de capitais e organização criminosa (Leis n.º 9.613/98 e 
12.850/2013. Neste processo, o juiz responsável pela decretação 
da sua prisão preventiva, com base na alteração legislativa, 
reavaliou a medida cautelar e decidiu pela sua revogação.  

Irresignado com a decisão primeva, o Ministério Público 
apresentou recurso ao Tribunal de Justiça o qual, por sua vez, 
restabeleceu o cárcere provisório. A defesa, ao seu turno, impetrou 
Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça e, em seguida, 
ao Supremo Tribunal Federal. 

A 2ª Turma do STF, ao avaliar o caso concreto, decidiu pela 
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na forma do art. 
319 do Código de Processo Penal47. Na oportunidade, entendeu a 

 
47Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão:            

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo 
juiz, para informar e justificar atividades;           
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por 
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer 
distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;           
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Corte Suprema a inexistência de contemporaneidade no decreto 
segregatório, posto que os supostos fatos investigados ocorreram 
no período compreendido entre 2012 e 2016 e não havia               
sido apresentado elementos concretos que justificassem a 
necessidade da prisão preventiva e a inadequação das medidas 
cautelares diversas. 

Outrossim, extrai-se do referido julgado a adoção do 
requisito da contemporaneidade dos fatos autorizadores da 
segregação provisória, os quais deverão ser reavaliados a cada 
noventa dias pelo magistrado de primeiro grau.  

Todavia, é imprescindível esclarecer que o Supremo 
Tribunal Federal optou pela revogação do cárcere com base em 
elementos concretos extraídos dos autos. Não há, em nenhuma 
passagem do julgado, menção de que a razão da concessão da 
liberdade ao suspeito foi ocasionada pela ausência de reavaliação, 
pelo magistrado, da necessidade da prisão no prazo de (90) 

 
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por 
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela 
permanecer distante;         
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja 
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;            
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o 
investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;        
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza 
econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a 
prática de infrações penais;         
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com 
violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou 
semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;      
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento 
a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de 
resistência injustificada à ordem judicial;              
IX - monitoração eletrônica.     
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(noventa) dias. Em outras palavras, a Corte Suprema não declarou 
expressamente que a ausência de reavaliação conduzirá 
automaticamente, ou seja, por si só, a revogação da prisão 
preventiva outrora decretada.  

O que restou expressamente consignado foi, na verdade, a 
necessidade de demonstração de fatos concretos e atuais que 
justifiquem a necessidade de manutenção da medida, já que esta é 
considerada em nosso ordenamento jurídico como ultima ratio. 

Consoante o Ministro Relator Gilmar Mendes48: 
 

Assim, a prisão preventiva é decretada sem prazo 
determinado. Contudo, o CPP agora prevê que o juízo 
que decretou a prisão preventiva deverá, a cada 90 dias, 
proferir uma nova decisão analisando se ainda está 
presente a necessidade da medida. Isso significa que a 
manutenção da prisão preventiva exige a demonstração 
de fatos concretos e atuais que a justifiquem. A 
existência desse substrato empírico mínimo, apto a 
lastrear a medida extrema, deverá ser regularmente 
apreciado por meio de decisão fundamentada. 

 
É bem verdade que o tema da prova dos fatos que 

justifiquem a prisão preventiva, à luz do Pacote Anticrime, ainda 
não foi suficientemente explorado pelos Tribunais pátrios, 
inexistindo assim jurisprudência consolidada. No entanto, é 
necessária cautela na interpretação literal do dispositivo, na medida 

 
48  CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A manutenção da prisão preventiva 

exige a demonstração de fatos concretos e atuais que a justifiquem. Buscador 
Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: 
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/b19d
3c9e40467f65287c078ea8970b83. Acesso em: 18/06/2020. 

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/b19d3c9e40467f65287c078ea8970b83
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/b19d3c9e40467f65287c078ea8970b83
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em que a sua exegese puramente gramatical poderá conduzir a 
decisões que faltam com o Princípio da Razoabilidade, considerado 
implícito no direito processual penal. 

Isso porque, mesmo antes da reforma produzida pela Lei 
n.º 12.694/2019, o §6º do art. 282 já estabelecia a excepcionalidade 
da prisão preventiva, a qual seria cabível apenas quando não fosse 
possível a sua substituição por medidas cautelares diversas da 
prisão. Vejamos: 

 
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título 
deverão ser aplicadas observando-se a:  
(…) 
§ 6º A prisão preventiva será determinada quando não 
for cabível a sua substituição por outra medida cautelar 
(art. 319).  

 
Ou seja, a prisão preventiva já possuía caráter subsidiário. 

Com a mudança promovida pela Lei n.º 12.694/2019, foi acrescida 
a necessidade de fundamentação concreta e de forma 
individualizada.  
 

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada 
quando não for cabível a sua substituição por outra 
medida cautelar, observado o art. 319 deste Código e o 
não cabimento da substituição por outra medida 
cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada 
nos elementos presentes do caso concreto, de forma 
individualizada.  
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De forma semelhante, o próprio caput do art. 316 já previa 
a possibilidade de revogação da prisão preventiva caso fosse 
constatada a falta superveniente de motivo para a sua subsistência. 

 
Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, 
no correr do processo, verificar a falta de motivo para 
que subsista, bem como de novo decretá-la, se 
sobrevierem razões que a justifiquem.  

 
Com a alteração operada pelo Pacote Anticrime, 

inaugurou-se a possibilidade de atuação do magistrado de ofício e, 
ainda, mediante requerimento das partes. A essência do 
dispositivo, todavia, permanece a mesma: sobrevindo alteração     
da situação fática do suspeito haverá revogação da sua       
segregação cautelar. 

 
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, 
revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação 
ou do processo, verificar a falta de motivo para que 
subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem 
razões que a justifiquem.  

 
Assim, a despeito da previsão expressa da reavaliação a 

cada noventa dias da medida, é imprescindível ressaltar que já  
havia no Código de Processo Penal expressa previsão sobre 
reavaliação do cárcere provisório. As próprias partes já detinham 
ampla possibilidade de pleitear a revogação ou substituição da 
prisão por medidas cautelares diversas. Em caso de eventual 
negativa pelo magistrado de primeiro grau, era possível o do 
manejo de Habeas Corpus. 
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Na verdade, consoante já amplamente mencionado, há 
necessidade de cautela na interpretação da necessidade das 
reavaliações impostas. Mais importante do que verificar friamente 
o decurso do prazo é realizar análise minuciosa dos dados 
concretos extraídos dos autos, ou seja, verificar pontualmente se 
existem elementos contemporâneos aptos a justificar a 
manutenção da medida, independente do atendimento 
extemporâneo do prazo. 

Ora, admitir a automática e peremptória decretação da 
ilegalidade da prisão preventiva outrora justificada ante o não 
atendimento do prazo de 90 (noventa) dias, sem a devida análise 
das singularidades do caso concreto, é irrazoável e 
desproporcional. É impor unilateralmente tratamento igualitário a 
questões plurais e logicamente desiguais.  

A título de exemplificação, não é concebível, impor a 
mesma celeridade ao magistrado que atua em um determinado 
processo envolvendo complexa rede de distribuição de 
entorpecentes formada por estruturada organização criminosa com 
uma ação penal envolvendo um furto qualificado. 

Não se pode deixar de levar em consideração, igualmente, 
a realidade das Varas Criminais as quais, não raras vezes, não 
possuem aparato estrutural suficiente para atender, pontualmente, 
todas as demandas envolvendo processos de réus presos.  

Registre-se, por oportuno, que não está sendo 
desconsiderada a dignidade do segregado que possui inegável 
direito à razoável duração do seu processo. Todavia, é necessário 
o registro de questões práticas que margeiam a atividade 
jurisdicional e que poderão eventualmente inviabilizar o 
atendimento pontual do prazo de noventa dias. 
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Ademais, as consequências impostas pelo desatendimento 
temporal da reavaliação poderão produzir, ainda, efeitos 
extraprocessuais, ou seja, consequências que não se limitarão à 
mera revogação da prisão preventiva do suspeito. Com efeito, a 
depender da interpretação realizada pelo operador do direito, a 
atuação extemporânea do magistrado poderá ser considerado 
abuso de autoridade. Se não, vejamos o que dispões o art. 9º da Lei 
n.º 13.869/2019: 

 
Art. 9º Decretar medida de privação da liberdade em 
manifesta desconformidade com as hipóteses legais:  
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade 
judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de: 
I – relaxar a prisão manifestamente ilegal; 
II – substituir a prisão preventiva por medida cautelar 
diversa ou de conceder liberdade provisória, quando 
manifestamente cabível; 
III – deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando 
manifestamente cabível. 

 
É evidente que interpretações deverão ser realizadas com 

reservas, mas, desde já, constata-se perigosa abertura para possíveis 
conexões entre o parágrafo único do art. 316 com o art. 9º da Lei 
n.º 13.869/2019, de modo a obstaculizar a livre e independente 
atuação do magistrado. 
 
CONCLUSÃO 
 

A superveniência da Lei n.º 12.694/2019 realizou 
profundas alterações no nosso ordenamento jurídico, sobretudo 
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no Código de Processo Penal. Especificamente no tocante ao 
disciplinamento da prisão preventiva, houve o acréscimo da 
necessidade de reavaliação da prisão preventiva, de ofício, pelo 
magistrado, a cada 90 (noventa) dias sob pena de imediata 
ocorrência de ilegalidade. 

Não obstante a inovação legislativa, é necessário, conforme 
explanado anteriormente, realizar sopesamento entre o parágrafo 
único do art. 316 do Código de Processo Penal com as 
singularidades de cada caso, a fim de não ocorrer em injustiça sob 
escusa de cumprimento literal da norma. 

Com efeito, é preciso cautela na interpretação literal do 
dispositivo na medida em que a sua exegese puramente gramatical 
poderá conduzir a decisões irrazoáveis e até mesmo injustas. Isso 
porque, a adoção da automaticidade permite a decretação da 
ilegalidade analisada sob aspecto puramente 
procedimental/temporal, sem a devida avaliação da subsistência ou 
não dos pressupostos da prisão preventiva. 

A essência da interpretação correta deverá ser pautada, 
portanto, na verificação pontual da existência de elementos 
contemporâneos aptos a justificar a manutenção da medida, 
independente do atendimento extemporâneo do prazo. 
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A POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
COMO AMICUS CURIAE NO ÂMBITO DAS OPINIÕES 
CONSULTIVAS DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS 
 
Lucas Sidrim Gomes de Melo49 
 
RESUMO 
 
A Corte Interamericana de Direitos Humanos desempenha uma função 
consultiva, consistente na interpretação de tratados referentes à proteção de 
Direitos Humanos e na emissão de pareceres acerca da compatibilidade entre as 
leis internas e os instrumentos internacionais. Analisa-se a possibilidade de 
atuação do Ministério Público como amicus curiae, mediante oferta de 
memoriais escritos e sustentações orais. Examina-se a relação entre a função 
institucional de defesa da ordem jurídica e a participação no processo de 
convencimento dos magistrados do tribunal interamericano. Aprecia-se o 
diálogo das Cortes entre o Supremo Tribunal Federal e a Corte Interamericana 
no tocante ao teor da Opinião Consultiva nº 24/2017. Adota-se como    
parâmetro de manifestação escrita a atuação da Defensoria Pública do Estado 
do Rio de Janeiro. Constata-se a utilidade da participação do Ministério Público              
como forma de conferir legitimidade democrática ao sistema interamericano de 
Direitos Humanos, face à sua experiência profissional sobre os temas                   
em discussão. 
 
Palavras-chave: Ministério Público. Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
Opiniões Consultivas. Amicus curiae. Sistema interamericano de proteção dos 
Direitos Humanos. 
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 A República Federativa do Brasil é signatária de diversos 

tratados de promoção e proteção de Direitos Humanos, tanto no 
âmbito interamericano como no cenário global. Sua integração ao 
sistema regional, mediante adesão à Convenção Americana de 
Direitos Humanos, lhe submete à jurisdição contenciosa e 
consultiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

 Face à relevância do diálogo das Cortes entre o Supremo 
Tribunal Federal e o tribunal interamericano, urge assimilar e 
internalizar os comandos judiciais perfilados no sistema regional, 
bem como a interpretação a respeito dos dispositivos dos tratados 
de Direitos Humanos, essenciais ao exercício do controle de 
convencionalidade das normas nacionais. 

 A expansão da atuação jurisdicional na seara regional se 
reflete na democratização dos meios de participação de seu 
processo de formação de convencimento e de exegese dos textos 
normativos, mediante adoção de instrumentos como a audiência 
pública e a intervenção na modalidade de amici curiae. 

 Neste prisma de abordagem, vislumbra-se que diversos 
órgãos e instituições da sociedade civil brasileira têm atuado no 
âmbito das Opiniões Consultivas por meio de memoriais escritos 
e sustentações orais, na qualidade de amigos da Corte, o que 
constitui uma espécie de litigância estratégica essencial ao 
desempenho de suas funções institucionais, sendo                  
relevante constatar a ausência do Ministério Público em tais 
modalidades de contribuição. 

 A partir do exame das Opiniões Consultivas emitidas pela 
Corte Interamericana de Direitos Humanos e, mais detidamente, 
da OC nº 24/2017, se analisa a pertinência temática das 
manifestações mencionadas e a importância de sua utilização no 
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ordenamento pátrio, adotando-se como paradigma, a título 
exemplificativo, a contribuição da Defensoria Pública do Estado 
do Rio de Janeiro, ciente de que o Supremo Tribunal Federal, em 
diversas oportunidades, faz alusão a posicionamentos adotados 
por aquela Corte, motivo pelo qual se revela necessária a apreciação 
dessa matéria no presente artigo. 
 
1   A CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS E O EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO 
CONSULTIVA 

 
 O sistema interamericano de proteção de Direitos 

Humanos é integrado pelo Brasil e regido pela Convenção 
Americana de Direitos Humanos (CADH), figurando entre seus 
órgãos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 
e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH). 

 Destaque-se que a CADH foi assinada em 22/11/1969, 
porém, somente entrou em vigor internacionalmente em 
18/07/1978, após a ratificação da República do Peru, 11º Estado 
a depositar seu instrumento de adesão. 

 No tocante ao Estado Brasileiro, a aprovação do texto da 
CADH pelo Congresso Nacional foi efetuada em 26/05/1992 
(Decreto Legislativo nº 27/1992); o depósito da carta de adesão se 
deu em 25/09/1992; sua promulgação ocorreu em 06/11/1992 
(Decreto nº 678/1992); e o reconhecimento da jurisdição da Corte 
IDH ocorreu em 03/12/1998, por intermédio do Decreto 
Legislativo nº 89/1998, ato que representa a aceitação completa da 
supervisão internacional dos Direitos Humanos (RAMOS, 2012,   
p. 203). 
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 Ressalte-se que, mesmo após o período de 
redemocratização, a morosidade de o Brasil integrar o sistema 
interamericano configurou o indesejado fenômeno denominado de 
“ilusionismo”, ante a ratificação de tratados internacionais e 
concomitante restrição de suas interpretações ao cenário nacional. 
Isto somente se modificou a partir da apuração de diversos 
episódios de violações sistemáticas de Direitos Humanos no 
território nacional, como Eldorado dos Carajás, Carandiru, 
Corumbiara e Candelária (RAMOS, 2012, p. 204). 

 Delineada, então, a possibilidade de responsabilização 
internacional do Estado em decorrência de violação de Direitos 
Humanos, cabe pontuar que a CADH incumbiu à Corte IDH, em 
seu artigo 6450, a atividade consultiva, que pode ser exercida para 
fins de: i) interpretação da CADH ou de outros tratados 
concernentes à proteção dos Direitos Humanos nos Estados 
Americanos (artigo 64.1 da CADH); e ii) emissão de pareceres 
acerca da compatibilidade entre as leis internas e os mencionados 
instrumentos internacionais (artigo 64.2 da CADH). 

 Logo, se está diante de hipóteses de exegese de diplomas 
internacionais e de exercício de controle de convencionalidade das 
leis, que possuem o condão de caracterizar uma interpretação 

 
50  CADH, artigo 64.1. Os Estados-membros da Organização poderão 

consultar a Corte sobre a interpretação desta Convenção ou de outros 
tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados 
americanos. Também poderão consulta-la, no que lhes compete, os órgãos 
enumerados no capítulo X da Carta da Organização dos Estados 
Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. 2. A Corte, a 
pedido de um Estado-membro da Organização, poderá emitir pareceres 
sobre a compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os 
mencionados instrumentos internacionais.  
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dinâmica e evolutiva, de forma a considerar o contexto temporal e 
a possibilidade de expansão de direitos (PIOVESAN, 2015, p.351). 

 De acordo com Jo M. Pasqualucci, pesquisadora e 
professora de Direito na Universidade de Dakota do Sul, as 
Opiniões Consultivas conferem importantes contribuições 
conceituais à seara do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos, pois não se limitam a fatos específicos lançados à 
evidência, servindo para atribuir expressão judicial aos princípios 
jurídicos, além de uniformidade e consistência à interpretação de 
previsões substantivas e procedimentais de tratados de Direitos 
Humanos (PASQUALUCCI in PIOVESAN, 2015, p. 352). 

 De outro giro, o ex-Presidente da Corte IDH, Pedro 
Nikken, enfatiza a competência consultiva como um sistema 
paralelo que oferece um método judicial alternativo, destinado a 
ajudar os Estados e órgãos a cumprir e a aplicar tratados em 
matéria de Direitos Humanos, sem submetê-los ao formalismo e 
ao sistema de sanções que caracterizam o processo contencioso 
(NIKKEN, 1999). 

 Já foram objetos de apreciação das Opiniões Consultivas 
diversos temas relevantes, de conteúdo procedimental e, também, 
substancial, como o alcance da competência consultiva; o sistema 
de reservas; as restrições à adoção da pena de morte; os limites ao 
exercício do direito de associação; o sentido do termo “leis”, 
quando se trata de impor restrições a determinados direitos; o 
habeas corpus e as garantias judiciais nos Estados de Exceção; as 
ressalvas ao esgotamento prévio dos recursos internos e a 
compatibilidade de leis internas em face da CADH; a condição 
jurídica dos Direitos Humanos das crianças; e os direitos de 
migrantes sem documentos (PIOVESAN, 2015, p. 352-353). 
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 Não se olvide, portanto, a relevância das Opiniões 
Consultivas (OC) emitidas pela Corte IDH como fonte 
jurisprudencial do Direito Internacional dos Direitos Humanos, 
pois seu conteúdo foi, reiteradamente, abordado em casos judiciais 
daquele tribunal internacional, a citar: 1) Caso Velázquez 
Rodríguez vs. Honduras (OC nº 06/198651); 2) Caso Godínez 
Cruz vs. Honduras (OC nº 06/1986); 3) Caso Caballero Delgado e 
Santana vs. Colômbia (OC nº 13/199352); 4) Caso Genie Lacayo 
vs. Nicarágua (OC nº 13/1993 e OC nº 14/199453); 5) Caso Neira 
Alegría e Outros vs. Peru (OC nº 08/198754 e OC nº 09/198755); 
6) Caso Paniagua Morales e Outros vs. Guatemala (OC nº 
13/1993); 7) Caso El Amparo vs. Venezuela (OC nº 14/1994); 8) 
Caso Loayza Tamayo vs. Peru (OC nº 08/1987 e nº 09/1987); 9) 

 
51  A OC nº 06/1986 trata sobre a possibilidade ou não de restrições ao gozo e 

exercício dos direitos e liberdades reconhecidos pela CADH (PAIVA; 
HEEMANN, p. 701). 

52  A OC nº 13/1993 versa sobre: a) a possibilidade de a CIDH se manifestar 
sobre a regularidade jurídica de leis internas que estão em consonância com 
o ordenamento jurídico doméstico de determinado Estado; b) possibilidade 
de a CIDH declarar determinada solicitação inadmissível e depois se 
manifestar sobre o mérito dessa solicitação; e c) possibilidade de se 
confeccionar um só documento acerca dos relatórios estabelecidos nos arts. 
50 e 51 da CADH (PAIVA; HEEMANN, p. 709). 

53  A OC nº 14/1994 disserta acerca dos efeitos jurídicos de uma lei 
manifestamente contrária à CADH que seja editada por um Estado-parte; e 
quais as obrigações e responsabilidades dos funcionários e agentes ao 
cumprirem este tipo de lei (PAIVA; HEEMANN, p. 710). 

54  A OC nº 08/1987 diz respeito à prisão realizada em período de exceção 
(PAIVA; HEEMANN, p. 703). 

55  A OC nº 09/1987 trata da delimitação de quais direitos não podem ser 
suspensos em caso de guerra, perigo público ou emergência (PAIVA; 
HEEMANN, p. 705).  
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Caso Suárez Rosero vs. Equador (OC nº 08/1987, nº 06/1986 e nº 
14/1994); e 10) Caso Blake vs. Guatemala (OC nº 15/199756). 

 Ademais, em verdadeiro diálogo das Cortes57, cumpre 
registrar que o STF já adotou, em suas decisões, o posicionamento 
esposado em julgados e Opiniões Consultivas da Corte IDH. 
Mencione-se, ilustrativamente, o Recurso Extraordinário nº 
670.422/RS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, julgado pelo 
Pleno em 15/08/2018.  

 Na ocasião, a Suprema Corte decidiu sobre o direito 
subjetivo à alteração do nome e da classificação de gênero no 
assento de nascimento, cuja possibilidade se manifesta 
independentemente da realização de intervenções cirúrgicas. 

 Em seu voto, a Ministra Rosa Weber fez menção ao Caso 
Atala Riffo e Crianças vs. Chile (Sentença de 2012), o qual 
deliberou acerca da orientação sexual e do direito de guarda das 
crianças, ante a responsabilidade internacional do Estado por 
tratamento discriminatório e interferência arbitrária na vida privada 
e familiar. 

 
56  A OC nº 15/1997 analisa as peculiaridades dos informes exarados pela 

CIDH (PAIVA; HEEMANN, p. 712). 
57  A expressão “diálogo das Cortes” cuida da necessidade de compatibilização 

entre o resultado de controle de convencionalidade nacional com o decidido 
no âmbito internacional. Segundo a doutrina de André de Carvalho Ramos, 
deve ser realizado internamente, para impedir violações de direitos humanos 
oriundas de interpretações nacionais equivocadas dos tratados, bem como 
deve observar os seguintes parâmetros: i) menção à existência de dispositivos 
convencionais ou extraconvencionais de direitos humanos vinculantes ao 
Brasil sobre o tema; ii) menção à existência de caso internacional contra o 
Brasil sobre o objeto da lide e as consequências disso reconhecidas pelo 
Tribunal; iii) menção à existência de jurisprudência anterior sobre o objeto 
da lide de órgãos internacionais de direitos humanos aptos a emitir decisões 
vinculantes ao Brasil; e iv) o peso dado aos dispositivos de direitos humanos 
e à jurisprudência internacional (RAMOS, 2018). 
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 Por sua vez, o Ministro Luiz Fux aludiu à Opinião 
Consultiva nº 24/2017, solicitada pela República da Costa Rica, 
cujo cerne da questão versou sobre as obrigações estatais quanto à 
mudança de nome, à identidade de gênero e aos direitos derivados 
de um vínculo entre casais do mesmo sexo. 

 A referência acima corrobora a importância da função 
consultiva como paradigma interpretativo das leis internas, cujo 
parâmetro consiste nas normas internacionais, compromissos 
assumidos pelos Estados signatários. Face à relevância e atualidade 
deste instrumento, se impõe compreender o seu procedimento de 
forma mais detalhada, pois, em seu âmbito, se insere a figura do 
amicus curiae, instrumento de democratização da participação no 
processo internacional de proteção de Direitos Humanos. 
 
2   O PROCEDIMENTO DAS OPINIÕES CONSULTIVAS E 

A FIGURA DO AMICUS CURIAE 
 

 A CADH dispõe, em seu artigo 64, sobre a função 
consultiva da Corte IDH, restringindo-se à delimitação de seus 
legitimados ativos, seus objetos e suas finalidades. 
  De outro giro, o Regulamento da Corte IDH estabelece, 
em seu artigo 6358, que, recebida a solicitação de parecer 
conclusivo, o Secretário: 

 
58  Regulamento da Corte IDH, artigo 63. Procedimento. 1. Uma vez recebida 

uma solicitude de parecer consultivo, o Secretário enviará cópia deste a todos 
os Estados membros, à Comissão, ao Conselho Permanente da OEA por 
intermédio do seu Presidente, ao Secretário Geral da OEA e aos órgãos da 
mesma a cuja esfera de competência se refira o tema da consulta, se 
pertinente. 2. O Presidente fixará um prazo para que os interessados enviem 
suas observações por escrito. 3. O Presidente poderá convidar ou autorizar 
qualquer pessoa interessada para que apresente sua opinião por escrito sobre 
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1) enviará cópia a todos os Estados-membros, à 
CIDH, ao Conselho Permanente da Organização 
dos Estados Americanos (OEA), ao Secretário-
Geral da OEA e aos seus órgãos cujas esferas de 
competência se refiram ao tema da consulta; 
2)  fixará um prazo para que os interessados enviem 
suas observações por escrito; 
3) poderá convidar ou autorizar qualquer pessoa 
interessada, para que apresente sua opinião por 
escrito sobre os itens submetidos a consulta; e 
4) decidirá quanto à conveniência ou não de realizar 
o procedimento oral e fixará a audiência. 
 

 Para a finalidade desta pesquisa, o ponto mais relevante do 
trâmite acima ilustrado diz respeito à possibilidade de convidar ou 
autorizar interessados para apresentarem sua opinião por escrito 
sobre os itens submetidos à consulta (artigo 63.3 do Regulamento 
da Corte IDH). 

 Como cediço, a figura do amicus curiae diz respeito à 
participação de um ente, pessoa física ou jurídica, não integrante 
da relação jurídica originária, consistente no oferecimento de uma 
perspectiva própria sobre determinada temática, com um 
argumento ou saber especializado que poderá ser útil na tomada de 
decisão (RAMOS, 2012, p. 232). 

 
os itens submetidos a consulta. Se o pedido referir-se ao disposto no artigo 
64.2 da Convenção, poderá fazê-lo mediante consulta prévia com o Agente. 
4. Uma vez concluído o procedimento escrito, a Corte decidirá quanto à 
conveniência ou não de realizar o procedimento oral e fixará a audiência, a 
menos que delegue esta última tarefa ao Presidente. No caso do previsto no 
artigo 64.2 da Convenção, manter-se-á consulta prévia com o Agente. 



 

                            
126 

 Esse instituto foi objeto de ampliação tanto no 
ordenamento interno quanto no internacional, sendo relevante o 
reconhecimento do Ministro Celso de Mello, em seu voto na 
Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
2.130/SC59, no sentido de que a presença de terceiros, investidos 
da adequada representatividade, se qualifica como um fator 
relevante de legitimação social de qualquer pronunciamento 
jurisdicional, pois viabiliza a participação democrática de um modo 
colaborativo e fiscalizador, para que se assegure uma perspectiva 
pluralística representativa dos interesses gerais da coletividade, 
bem como se expressem valores essenciais de grupos ou classes 
sociais. 

 Harmonicamente, em alusão ao entendimento de Peter 
Häberle, o Ministro Gilmar Mendes compreende que uma Corte 
de Justiça possui o papel de intermediário entre as diferentes forças 
com legitimação no processo constitucional, devendo-se pluralizar 
o debate como expressão real e efetiva do princípio democrático, 
sob risco de indesejável déficit de legitimidade de suas decisões 
(MENDES, 1999, p. 498). 

 Neste sentido, no exercício da função consultiva pela 
Corte IDH, sobressalta relevo a apresentação de observações 
escritas por Estados integrantes da OEA; órgãos da OEA; 
organismos internacionais; organismos estatais; associações 
internacionais e nacionais, instituições acadêmicas e organizações 
não governamentais; e pessoas da sociedade civil. 

 Dentre as manifestações dos organismos estatais 
concebidas recentemente no âmbito das Opiniões Consultivas, 
apura-se a ausência do Ministério Público brasileiro, cumprindo 

 
59 STF, ADI 2.130-MC/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 02/02/2001. 
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examinar a relação entre este elemento fático e o cumprimento de 
suas finalidades institucionais. 
 
3   A POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO COMO AMICUS CURIAE E A 
CONCRETIZAÇÃO DE SUA FUNÇÃO 
INSTITUCIONAL 

 
 Dispôs a Constituição Federal vigente, em seu art. 127, que 

ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. 

 Em seu art. 5º, § 2º, por sua vez, o texto constitucional 
estabeleceu que os direitos e garantias expressos neste diploma 
normativo não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ele adotados, ou dos tratados internacionais em que 
a República Federativa do Brasil seja parte. 

 Este dispositivo possui o condão de ampliar a concepção 
terminológica de ordem jurídica, de modo a abranger não apenas 
os ditames internos, nacionais, mas também os internacionais, 
sejam provenientes do sistema regional (interamericano) ou global 
(onusiano), com esteio nos tratados e convenções internacionais. 

  Valério de Oliveira Mazzuoli, ao discorrer a 
respeito deste dispositivo constitucional, destacou sua importância 
no reconhecimento de uma dupla fonte normativa no sistema de 
direitos e garantias, abarcando o Direito interno (direitos expressos 
e implícitos na Constituição Federal); e o Direito internacional, 
decorrente de tratados de Direitos Humanos, em que a República 
Federativa do Brasil seja parte (MAZZUOLI, 2011, p. 29). 
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 Atribuiu, portanto, aos diplomas internacionais a condição 
de fontes do sistema constitucional de proteção de direitos, no 
mesmo plano de eficácia daqueles consagrados pelo texto 
constitucional, sendo cabível, em caso de conflito, a aplicação da 
norma mais favorável à pessoa protegida (MAZZUOLI, idem, p. 
30). 

 Assim sendo, é possível inferir que o tratamento do 
Ministério Público como “fiscal da ordem jurídica”, termo 
insculpido no art. 178 do Código de Processo Civil, que substituiu 
a expressão “fiscal da lei” adotada na legislação processualística 
civil então revogada, abrange o conjunto de normas 
correspondente ao Direito Internacional dos Direitos Humanos e, 
de igual modo, a jurisprudência da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. 

 Adotadas tais premissas, sobressalta relevo a possibilidade 
de o Ministério Público contribuir com o processo de formação de 
convencimento dos juízes daquela Corte, respaldado em sua 
prática profissional e relevante visão institucional sobre a temática 
dos Direitos Humanos. 

 André de Carvalho Ramos, em sua obra acerca do 
processo internacional de Direitos Humanos, menciona que o 
Ministério Público é essencial na missão de implementar 
internamente as decisões internacionais de responsabilização do 
Estado por violação de Direitos Humanos, podendo utilizar suas 
ferramentas judiciais e extrajudiciais para obtenção das medidas 
específicas fixadas pela Corte IDH, visando o correto 
cumprimento do comando internacional (RAMOS, 2012, p. 388). 

 Em entrevista ao Podcast “Julgados e Comentados”, 
produzido pelo Ministério Público do Estado do Paraná, em seu 
episódio 21 (“O controle de convencionalidade e a tutela dos 
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Direitos Humanos”), Valério de Oliveira Mazzuoli ressaltou que o 
Ministério Público promove um juízo acerca da 
convencionalidade, podendo se manifestar, a título 
exemplificativo, pelo arquivamento de um determinado 
procedimento administrativo, sob o fundamento do exame das 
disposições dos tratados internacionais e da jurisprudência 
interamericana; ou perante o Poder Judiciário, para que sejam 
efetivados direitos e garantias do interessado no âmbito de uma 
lide deduzida em juízo. 

 Além das formas de contribuição descritas, constata-se o 
potencial de atuação na representação e postulação perante 
sistemas internacionais de proteção dos Direitos Humanos, no 
tocante à interposição de denúncias de violações de Direitos 
Humanos, bem como à participação como amicus curiae, 
incidindo, especificamente, no processo de formação de 
convencimento dos magistrados e conferindo-lhe legitimação 
democrática a partir de sua experiência profissional sobre os temas 
em discussão.  

 Em consulta ao sítio eletrônico da Corte IDH60, se 
registra a contribuição de diversos órgãos e entidades civis 
brasileiras: 

i) Opinião Consultiva nº 21: Centro de Direitos Humanos 
e Cidadania do Imigrante; 

ii) Opinião Consultiva nº 22: Observatório Amazônico de 
Direitos Humanos da Universidade Federal do Amapá e Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo; 

iii) Opinião Consultiva nº 23: Rede Amazônica de Clínicas 
de Direitos Humanos; 

 
60 Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/. Acesso em: 18/08/2020. 

https://www.corteidh.or.cr/
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iv) Opinião Consultiva nº 24: Defensoria Pública da União 
e outras instituições, Defensoria Pública do Estado do Rio de 
Janeiro, Centro de Direito Internacional, Clínica de Direitos 
Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais, Clínica de 
Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Clínica de Direitos 
Humanos e Direito Ambiental da Universidade do Estado do 
Amazonas e Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de 
Gênero; e 

v) Defensoria Pública da União, Centro Universitário 
Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente, Clínica de 
Direitos Humanos e Direito Ambiental da Universidade do Estado 
do Amazonas, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Direito 
Internacional da Faculdade de Direito da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro e Faculdade de Direito da Universidade de                
São Paulo. 

 A título ilustrativo, o presente artigo restringe sua análise 
ao âmbito da Opinião Consultiva nº 24/2017 e, nesta esfera, ao 
teor das manifestações da Defensoria Pública do Estado do Rio de 
Janeiro (DPE/RJ). 

 Repise-se que a OC nº 24/2017 cuidou do direito à 
retificação do nome e do gênero no registro civil e nos documentos 
das pessoas trans, independentemente da prévia submissão a 
cirurgia ou a tratamento hormonal, sem condicionamento a 
procedimentos de jurisdição voluntária, reservando-se ao Poder 
Judiciário a análise das situações contenciosas que constituam 
violação aos direitos elencados. 
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 Neste prisma de abordagem, tem-se que, em 09/12/2016, 
a DPE/RJ apresentou manifestação61 sobre o item “a” da 
solicitação de parecer consultivo (proteção prevista nos artigos 
11.2, 18 e 24, em relação ao artigo 1 da CADH e o reconhecimento 
da troca de nome das pessoas, de acordo com a identidade de 
gênero de cada uma), justificando, prima facie, sua legitimidade 
com esteio na consolidada litigância acerca do tema no sistema 
judicial interno. 

 Na ocasião, a DPE/RJ acostou relatório produzido pela 
Diretoria de Estudos e Pesquisas da Defensoria Pública, analisando 
a amostragem de 170 (cento e setenta) ações judiciais, distribuídas 
entre 2010 e 2016, apenas na Comarca da Capital e na região 
metropolitana do Rio de Janeiro, visando à retificação do nome e 
sexo no assento de nascimento de pessoas transexuais. 

 No tópico referente à pertinência temática, a DPE/RJ 
ressaltou sua credibilidade proveniente do trabalho efetivo no 
pleno reconhecimento da identidade de gênero de pessoas 
transexuais, versando sobre a conciliação, mediação e assessoria 
jurídica em temas como casamentos homoafetivos; ações de 
Direito de Família homoafetiva; combate e sanção dos atos de 
homofobia/lesbofobia/transfobia; ações de saúde para assegurar 
atenção especializada à saúde de Lésbicas, Gays, Bissexuais e 
Transexuais (LGBT); tutela coletiva da população LGBT 
encarcerada no sistema prisional; e direito à adequada identificação 
civil da população transexual. 

 
61 Opinião escrita da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro na Opinião 
Consultiva nº 24/2017. Disponível em: 
http://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/costaricaoc24/23_defpub_ri
o_jan.pdf. Acesso em: 12/06/2020. 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/costaricaoc24/23_defpub_rio_jan.pdf
http://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/costaricaoc24/23_defpub_rio_jan.pdf


 

                            
132 

 A DPE/RJ concluiu consistir como decorrência dos 
artigos da CADH a obrigação de pleno respeito, pelos Estados-
parte, à identidade de gênero autoproclamada pela pessoa; e o 
dever de prover procedimentos administrativos céleres, gratuitos e 
acessíveis para retificação do nome e do sexo jurídico das pessoas 
transgêneros em todos os registros e documentos emitidos pelo 
Estado, observada a privacidade dos interessados. 

 A Opinião emitida pela Corte IDH se revelou harmônica 
às contribuições supracitadas da DPE/RJ, reconhecendo, em 
suma, o direito à mudança de nome e adequação dos registros 
públicos e documentos de identidade, para que estejam em 
conformidade à identidade de gênero autoproclamada, cabendo 
aos Estados a obrigação de reconhecer, regular e estabelecer os 
procedimentos adequados para tais fins; bem como o direito a um 
trâmite focado na adequação integral da identidade de gênero 
autoproclamada, baseado apenas no consentimento livre e 
informado do solicitante, sem necessidade de certificações médicas 
e/ou psicológicas desarrazoáveis ou patológicas, de forma 
confidencial, gratuita e sem necessidade de operações cirúrgicas ou 
hormonais, essencialmente no âmbito administrativo ou notarial. 

 No caso ilustrado, a preocupação institucional da 
Defensoria Pública foi de ofertar uma contribuição efetiva, fruto 
de sua experiência no ordenamento pátrio e da necessidade de se 
promover um diálogo entre as ordens jurídicas interna e 
internacional. Esta também é uma função institucional do 
Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, a qual 
abrange a relação entre as normas e a jurisprudência que 
compreendem o sistema interamericano em relação ao 
ordenamento brasileiro. 
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 Concebe-se, então, como potencial litigância estratégica a 
intervenção do Ministério Público na modalidade de amicus curiae 
nos procedimentos de solicitação de Opinião Consultiva perante a 
Corte IDH, sendo a OC nº 24/2017 um caso concreto que revela 
a possibilidade de diálogo entre as Cortes, uma vez que o STF 
discutiu, posteriormente, o direito subjetivo à alteração do nome e 
da classificação de gênero no assento de nascimento, no âmbito do 
Recurso Extraordinário nº 670.422/RS, fazendo menção ao 
pronunciamento do tribunal interamericano. 
 
CONCLUSÕES 
 

 Com a celebração de diversos compromissos 
internacionais pela República Federativa do Brasil na esfera da 
proteção dos Direitos Humanos, tanto no âmbito interamericano 
como no global, a concepção de ordem jurídica foi objeto de 
ampliação, passando a abranger não apenas a legislação interna do 
país, mas também os tratados e convenções internacionais, nos 
termos do art. 5º, § 2º, da Constituição Federal. 

 Nesta senda, o texto constitucional incumbiu ao 
Ministério Público a função institucional de defesa da ordem 
jurídica, de maneira que sobressalta relevo a sua participação na 
seara latino-americana, especificamente no tocante à atuação 
jurisprudencial da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

 O exercício da função consultiva daquele tribunal regional 
acarreta relevantes obrigações convencionais ao ordenamento 
pátrio, face ao seu caráter vinculante, proveniente do 
reconhecimento da jurisdição da Corte IDH, em 03/12/1998, 
mediante o Decreto Legislativo nº 89/1998, o que representou a 
aceitação completa da supervisão internacional dos Direitos 
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Humanos e a possibilidade de responsabilização internacional do 
Brasil face a tal sistema de proteção. 

 Evidencia-se, portanto, a possibilidade de manifestação 
por meio da oferta de memoriais escritos e de sustentações orais 
na qualidade de amicus curiae, diante da Corte IDH, em exercício 
de sua função consultiva, a exemplo da atuação de diversos outros 
órgãos e entidades da sociedade civil. 

 Tal medida institucional oportunizaria a legitimação 
democrática dos pronunciamentos da Corte IDH e também 
permitiria uma potencial participação no processo de formação de 
convencimento dos magistrados diante de temas jurídicos 
relevantes para o exercício da atuação ministerial, seja na esfera 
cível ou na criminal, com reflexos na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, em diálogo de Cortes, de modo a perfectibilizar 
a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. 
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A LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA PROMOVER 
RESTRIÇÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DURANTE 
A PANDEMIA DO COVID-19 
 
Iany Carla de Araújo Mendonça62 

 
 

RESUMO 

A pandemia do COVID-19 é uma das maiores crises de saúde já 
enfrentadas, tanto que a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
declarou que o surto é uma Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional, o que ocorre quando há sério risco à 
saúde pública através da disseminação de doenças de maneira 
internacional e por isso reivindica uma atuação coordenada entre 
os países para seu enfrentamento. Diante desse cenário, os Estados 
passaram a adotar medidas sanitárias que limitam direitos, bem 
como impuseram uma série de condutas que interferem no direito 
individual de liberdade, como a restrição da livre circulação de 
pessoas e o fechamento do comércio. O presente trabalho tem 
como objetivo analisar o comportamento do poder público a partir 
das medidas restritivas de direitos fundamentais implementadas 
para combater a pandemia. O estudo foi fundado em pesquisa 
bibliográfica através do método exploratório e qualitativo.  
 
Palavras-Chave: Direitos fundamentais; Liberdade; Medidas 
restritivas; Mínimo-existencial. 
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INTRODUÇÃO 
 

Como direitos que foram conquistados a partir de um 
processo histórico de lutas sociais pela dignidade, estes detêm 
proteção constitucional e são denominados de direitos 
fundamentais. Numa perspectiva clássica, os direitos fundamentais 
são o ponto chave de toda nação, constituindo meios de defesa dos 
cidadãos contra o próprio Estado.  

Quando um governante passa a restringir, de forma 
sistêmica, inúmeros direitos fundamentais, há a preocupação de 
que, como ocorre nos governos autoritários, a figura do Estado 
venha a se sobrepor à soberania popular, o que coloca em risco o 
exercício desses direitos.  

Nesse contexto, quando surgiu a crise sanitária causada 
pelo COVID-19, os Estados, como forma de impedir a 
propagação do vírus e evitar a sobrecarga do sistema público           
de saúde, passaram a adotar medidas que acabaram por            
atingir, de forma limitante, os direitos fundamentais. Assim, há 
uma preocupação acerca de uma possível violação aos direitos 
fundamentais.  

Essa pesquisa visa analisar se os Estados têm o poder de 
restringir os direitos fundamentais de forma a limitar a liberdade 
das pessoas, ou se os governantes estariam abusando do poder 
estatal para violar direitos fundamentais. 
 
1 ORIGEM DA CRISE SANITÁRIA 
 
 Na atual conjectura, qualquer evento circunscrito a uma 
região é capaz de gerar consequências em escala global. Esse fato 
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está ligado aos efeitos da globalização, em que bens e pessoas 
deslocam-se mais facilmente ao redor do mundo. Seguindo essa 
tendência, uma doença com alta taxa de transmissibilidade tem o 
potencial para se propagar vertiginosamente, sendo árduo e 
improvável sua contenção de forma eficiente. 
 Nesse contexto, no final de 2019, a China reportou à 
Organização Mundial de Saúde (OMS) que diversas pessoas foram 
acometidas por um quadro de “pneumonia de origem 
desconhecida”. Poucos dias depois, já em 2020, o governo chinês 
informa que descobriu uma nova espécie de coronavírus63. 
Classificado como COVID-19, o novo coronavírus, antes um 
problema adstrito à China, rapidamente espalhou-se por todo 
globo, sendo responsável por uma das maiores crises sanitárias de 
todos os tempos.  
 Tal cenário acabou por gerar uma crise dos sistemas de 
saúde ao redor do mundo posto que, diante da contaminação 
ascendente, um grande número de pessoas precisa de atendimento 
médico-hospitalar ao mesmo tempo, sobrecarregando hospitais 
públicos e privados, que não conseguem comportar tantas pessoas 
de forma simultânea, fator intrinsecamente ligado ao grande 
número de vítimas fatais64. 
 A Itália foi o primeiro epicentro da doença fora de seu local 
de origem. Por ter sido um dos primeiros países a lidar com o 
COVID-19, quando as informações acerca do vírus eram escassas, 

 
63 Há várias espécies de coronavírus, algumas causam gripes comuns e outras 

provocam sintomas mais graves, a exemplo da SARS-COV (Síndrome 
respiratória aguda grave) descoberta em 2003 e da MERS-COV (Síndrome 
respiratória do Oriente Médio) em 2012. 

64 SUPERINTERESSANTE. A matemática a serviço do combate ao 
Coronavírus. Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/a-
matematica-a-servico-do-combate-ao-coronavirus Acesso em: 18 jun. 2020. 
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foi o país da Europa que mais sofreu causalidades, por isso foi 
também a primeira nação ocidental a adotar medidas de restrições 
estritas, fechando o comércio, escolas, transporte público e 
controlando a circulação de pessoas pelo país.  
 Apesar das medidas, a Itália passou por grave crise no 
sistema público de saúde. Segundo diretriz publicada por conselho 
médico, aqueles que tivessem "maiores chances de sobreviver" ou 
que "potencialmente tivesse mais anos a viver" seriam priorizados 
quando os recursos para tratamento (respiradores, vagas na UTI, 
etc) fossem escassos65. 
 Assim, em algumas regiões mais severamente atingidas, as 
equipes médicas foram forçadas a tomar a difícil decisão de 
escolher quem deveria ser tratado ou não, preferindo o 
atendimento dos mais jovens em detrimento da população mais 
velha, levando em consideração a expectativa de vida restante e a 
probabilidade de sucesso na resposta ao tratamento, levantando o 
questionamento acerca da prática: seria ela justificada? 
  
1.1 O direito de vida e de morte 
 
 Bobbio66 afirma que o direito à vida pode ser considerado 
em quatro vertentes: o direito de não ser levado a óbito por outra 
pessoa, o direito de nascer, o direito de não ser deixado morrer e o 
direito a sobrevivência. Tais direitos, para ele, correspondem a 

 
65 HOROWITZ, Jason. Italy’s Health Care System Groans Under Coronavirus 

— a Warning to the World. Disponível em: 
https://www.nytimes.com/2020/03/12/world/europe/12italy-coronavirus-
health-care.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article. 
Acesso em: 24 jun. 2020. 

66 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 11. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, 
pg. 181. 
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quatro deveres, quais sejam: o dever de não matar, de não provocar 
aborto, o dever de auxiliar quem se encontra com a vida em risco 
e o dever de fornecer as condições materiais a quem necessita de 
meios de sobrevivência. Levando-se em consideração o atual 
cenário, em que a vida de um indivíduo é pesada na balança em 
oposição à vida de outro indivíduo, ambos detentores desse direito 
fundamental, teria um médico o direito de escolher quem vive e 
quem morre? 
 

Se o homem, como animal político, não pode viver fora 
de um corpo social, do qual constitui logicamente um 
membro, a vida (ou melhor, a sobrevivência) do corpo 
social em sua totalidade é um bem superior à vida ou à 
sobrevivência de uma de suas partes; em particular, a 
vida de um indivíduo deve ser sacrificada à vida do todo 
quando, estando aquele infectado, apresenta o risco de 
contagiar e de pôr em perigo a vida do todo. 

 
 Nessa visão eminentemente utilitarista, o autor salienta, 
retomando os ensinamentos aristotélicos, que se deve proteger o 
todo em detrimento das partes. Contudo, ao comparar as ações 
realizadas pelos líderes governamentais durante a crise econômica 
de 200867, com as medidas tomadas para lidar com a crise sanitária 
atual, vê-se que, em ambas as ocasiões, os governos mundiais 
injetaram bilhões de dólares em auxílio aos bancos.  Entretanto, 
em que pese a visão de que “o todo está acima das partes”, o que 
se sobressai, no campo das decisões políticas, é a priorização dos 
interesses econômicos, em que o bem-estar da população só é 
levado em consideração quando “o todo prejudica as partes”, 

 
67 Começando nos EUA, com a queda da Bolsa de Valores, o fenômeno foi se 

espalhando pelo globo, desestabilizando o sistema financeiro de outras nações. 
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sendo as partes a minoria detentora do poder político e econômico 
e o restante as massas desestruturadas. 
  É chegada a hora em que os Estados deixem de lado os 
interesses econômicos para priorizar o bem-estar da população, 
por isso, as escolhas econômicas não podem e não devem justificar 
a falência generalizada do sistema de saúde mundial. A falta de 
recursos médicos não pode eximir o Estado de criar condições para 
promover o acesso à saúde. Por isso, as autoridades 
governamentais devem agir para buscar mecanismos de proteção e 
controle da doença, de forma a impedir o agravamento da crise no 
sistema de saúde que assola o globo.  
 
2 O MÍNIMO EXISTÊNCIAL 
 
 Hodiernamente, a frase "o covid-19 é democrático e a 
todos atinge" tem sido reproduzida a contento pelos meios de 
comunicação. Essa afirmação pode até ser verídica, mas é apenas a 
ponta do iceberg. Em que pese atingir qualquer pessoa, o 
enfrentamento da doença pelas classes mais altas e pelas mais 
baixas estão a um mundo de distância, especialmente no que diz 
respeito aos cidadãos que são afetados negativamente pelas 
medidas governamentais de combate ao vírus.  
 Conforme já mencionado, os Chefes de Governo têm 
atuado primordialmente para conter a propagação rápida da 
doença, adotando medidas que restringem direitos e liberdades 
constitucionais, fechando fronteiras, decretando lockdown68 e o 
fechamento de estabelecimentos comerciais. Tais medidas, com a 
paralização da maioria dos setores não essenciais, geram reflexos 

 
68 Restrição de circulação de pessoas. 
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para além do setor sanitário, pois a restrição ao direito fundamental 
de liberdade em suas mais variadas roupagens (locomoção, reunião 
e livre iniciativa), por exemplo, afeta também o exercício de outros 
direitos, eis que a falta de consumo, consequência do fechamento 
do comércio, impede a circulação de renda, dificultando o acesso a 
bens e serviços essenciais à população pobre. À vista disso, o 
Fundo Monetário Internacional (FMI) considera o presente 
período como sendo a pior crise econômica enfrentada desde a 
Crise de 192969. 
 Como consequência dessa postura estatal, agravou-se o 
número de pessoas em situação de vulnerabilidade, considerando 
como vulnerável aqueles que não têm acesso ao mínimo 
existencial, em que não há meios para suprir as necessidades 
essenciais como alimentação, medicamentos e moradia.  

Ricardo Lobo Torres70 aduz que o mínimo existencial exige 
uma prestação tanto negativa (status negativus) quanto positiva 
(status positivus) do Estado. Quanto ao primeiro status, 
fundamentado no direito à liberdade, o autor menciona que “o 
poder de imposição do Estado não pode invadir a esfera da 
liberdade mínima do cidadão representada pelo direito à 
subsistência”.  

Nessa vertente, observa-se que os países têm, em virtude 
da crise sanitária, atuado em prol de garantir a saúde de seu         
povo através de uma ponderação de interesses em que a restrição 
do direito à liberdade é meio para se alcançar um fim, a garantia    

 
69 ISONI, Ananda T. Renda básica Universal: um debate necessário (p. 15-29). 

In: TOSTES, Anjuli; FILHO, Hugo Melo (Org.). Quarentena: reflexões sobre 
a pandemia e depois. Bauru/SP: Canal 6, 2020. 

70TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial e os direitos fundamentais. 
Revista de Direito Administrativo, nº 177, 1989. p. 35. 
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da saúde pública. Por sua vez, o status positivo acima citado, cobra 
do Estado uma positivação concreta (status positivus) através do 
fornecimento de um serviço que promova o bem-estar (físico e 
mental). 

Para preservar o exercício do direito à saúde, o Estado, 
através de uma intervenção positiva, restringe um direito 
fundamental que é um dos maiores sopés do Estado Democrático 
de Direito, o direito à liberdade, e consequentemente causa uma 
ruptura no sistema econômico mundial já fragilizado, acentuando, 
ainda mais, as desigualdades sociais e dificultando o acesso às 
necessidades básicas. 

Em contraposição ao discorrido acima, em que a restrição 
ao direito à liberdade é descrita como prejudicial, faz-se necessário 
demonstrar sua imprescindibilidade. 
 Analisando os países com melhores índices de controle do 
coronavírus, vê-se que as ações governamentais giram em torno do 
isolamento precoce e da realização de testes em massa. Medidas 
como o fechamento das fronteiras e das escolas ante os primeiros 
sinais de contaminação no país mostraram-se eficientes em barrar 
a transmissibilidade da doença, como evidenciados pelos exemplos 
da Costa Rica e do Paraguai. Aliado às medidas de isolamento 
precoce, países que têm um sistema de saúde bem estruturado, a         
exemplo da Alemanha e do Uruguai, saíram-se melhor na 
contenção da doença, uma vez que havia leitos em maior 
disponibilidade e, devido a infraestrutura robusta, foi possível 
realizar testes em massa71. 

 
71 BRANDALISE, Camila. Porque países com líderes mulheres tem mais 

sucesso no combate a COVID-19. Disponível em: 
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/04/15/por-que-
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3 DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS  
SERES HUMANOS 

 
 Em contraposição à ideia clássica dos direitos humanos e 
fundamentais, em que há meros direitos negativos e positivos 
frente ao Estado, para Joaquim Herrera Flores72, todo esse 
paradigma clássico estaria desvinculado da realidade, uma vez que 
a declaração de que todos têm "direito a ter direitos" não é o 
mesmo que afirmar que todos têm meios para exercê-los. A 
existência dos direitos humanos vai muito além de sua positivação, 
pois teriam caráter instrumental frente à necessidade de se alcançar 
bens essenciais como alimentação, saúde, educação, moradia, etc. 
 Assim, ainda segundo o autor, os direitos humanos são 
resultados de um processo social que leva à luta pela dignidade 
humana, em que são criadas condições de acesso a bens (materiais 
e imateriais) que propiciem uma vida digna. Nesta senda, os 
direitos humanos e fundamentais surgem para criar condições para 
que todos, e não somente aqueles em situação privilegiada, tenham 
acesso a bens que levem a uma existência digna. 
  Porque são resultados da necessidade de acesso de 
determinados valores considerados fundamentais para 
manutenção de uma vida digna, os direitos fundamentais têm 
caráter evolutivo, transformando-se de acordo com o que a nova 
realidade demanda. Percebe-se, assim, que não são estáticos e, 
como ensina Bobbio73, o que é fundamental em certos períodos 

 
paises-com-lideres-mulheres-tem-mais-sucesso-no-combate-a-covid-19.htm. 
Acesso em 24 jul. 2020. 

72 FLORES, Joaquin Herrera. A (Re) invenção dos direitos humanos. 
Florianópolis: Fundação Boiteaux, 2009. 

73 BOBBIO, op. Cit., 1992. pg. 13. 
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históricos, em outro momento e em diferentes locais já não o são, 
o que caracteriza os direitos fundamentais como “direitos 
historicamente relativos”. 
 Ainda segundo a narrativa do autor, para suprir as novas 
demandas, o indivíduo usa o Estado como instrumento, onde ora 
exige-se uma postura abstencionista, como no caso do direito à 
liberdade, ora requer uma ação prestacional, como é necessário 
para o exercício do direito à saúde.  
 Partindo desse pressuposto e levando em consideração que 
há muito se saiu de um cenário em que o Estado controlava o 
mercado para se viver num Estado que é controlado pelo mercado, 
percebe-se que esta inversão põe as liberdades acima das garantias, 
considerando esta última como mera despesa social que, sob essa 
ótica, deve ser minimizada74. 
  
3.1 Restrição de direitos fundamentais 
 
 Os direitos fundamentais, como direitos não absolutos, 
podem ser relativizados quando em confronto com outros    
direitos, assim, os direitos fundamentais são restringíveis porque 
são relativos. 
 Todavia, convém deixar claro que a possibilidade de 
restrição a direitos fundamentais, com base nos ensinamentos de 
Robert Alexy75, perpassa por duas teorias, a teoria externa e a 
interna. Naquela, separa-se os direitos fundamentais quanto ao 
direito em si e quanto a seus limites, diferente da teoria interna, em 
que há apenas o direito, nele compreendido sua limitação. Explica 

 
74 FLORES, op. Cit., 2009. 
75 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2008. 
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o autor que a restrição só seria possível do ponto de vista da teoria 
externa, em que direito e restrição são elementos dissociados, até 
que surja a necessidade de se conciliar os direitos de titulares 
diversos, já que, para a teoria interna, as restrições existem dentro 
do próprio direito, imanente à ela. 
 Destarte, Ingo Sarlet76 aduz que, para a teoria externa, o 
direito fundamental é ilimitado até que uma restrição o limite, por 
isso é a que melhor se adequa à realidade social, uma vez que a 
limitação ao direito fundamental é necessária para “assegurar a 
convivência harmônica entre seus respectivos titulares”. 
 
3.2 Teoria dos limites dos limites (Schranken-Schranken) 

 
 Os limites aos direitos fundamentais interferem no 
exercício desses direitos, de maneira que dificulta o acesso a 
determinado bem jurídico, reduza ou até elimine esse acesso77. Por 
isso, é necessário que haja limites para restrição de direitos 
fundamentais, para que a agenda desses direitos não seja ameaçada. 
 Usando a manifestação do Tribunal Constitucional alemão 
como exemplo, Alexy78 aduz que a liberdade só poderá ser 
restringida em razão de algo de extrema importância, como a 
proteção da coletividade. O autor conclui afirmando que essa 
máxima corresponde à lei do sopesamento e da proporcionalidade 
em sentido estrito. Assim, para que uma restrição severa          
ocorra, a razão fundamentadora deve ser tão relevante quanto, ou 
mais, que o direito fundamental limitado. Ademais, sustenta que 

 
76 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel; SARLET, Ingo 

Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 6ª.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
77 Id. 
78 ALEXY, op. cit., 2008. 
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“quanto mais um princípio é restringido, mais ele fica resistente. A 
força das razões contrapostas tem que crescer de forma 
sobreproporcional”79.  
 Disso, depreende-se que a possibilidade de restrição a 
direito fundamental existe não para ser usado como instrumento 
de autoritarismo, mas como maneira de possibilitar o exercício 
deles pelo maior número de pessoas, dando-lhes maior efetividade, 
prova disso é necessidade de que haja um argumento forte o 
bastante para que intervir no exercício de direitos. Assim sendo, a 
restrição a direito ocorrerá a depender de uma situação concreta, 
em que direitos fundamentais colidam. 
 Apesar disso, com finalidade a garantir a segurança jurídica, 
a esses limites são designados limites. É a chamada teoria dos 
limites dos limites (schranken-schranken). Sobre o assunto, 
Fernandes80 explica que, para que a restrição esteja dentro dos 
parâmetros constitucionais, é necessário que a conduta esteja 
adequada segundo os parâmetros do princípio da 
proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade 
em sentido estrito) e assim, executa-se os limites para restringir 
direitos fundamentais, protegendo a sociedade de possíveis 
arbítrios do poder público. 
 De acordo com essa teoria, os direitos fundamentais só 
podem ser limitados se houver permissão constitucional, ou 
através de ato normativo infraconstitucional, por aqueles órgãos 
devidamente incumbidos com tal prerrogativa pela constituição.  
 Desse modo, vê-se que a restrição a direitos fundamentais 
é lícita e justificável para que tais direitos possam coexistir e serem 

 
79 Id.  
80 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 9º ed. 
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efetivados da maneira mais eficiente possível. A partir dessa 
compreensão, infere-se que há verdadeira ponderação entre a 
liberdade de circulação e de saúde pública, como ação 
governamental de enfrentamento à crise. Entretanto, é necessário 
que o poder público utilize o mecanismo constitucionalmente 
correto para que essa limitação seja realizada licitamente. Por isso, 
as constituições apresentam em seu escopo, instrumentos 
pensados para possibilitar um agir estatal mais flexível diante de 
situações de anormalidade. 
 
4 SISTEMA CONSTITUCIONAL DAS CRISES 
 
 Para que o Estado possa atuar de forma positiva, de 
maneira a garantir um direito fundamental, é necessário haver 
previsão orçamentária para tal. Em virtude de qualquer situação 
excepcional, como no caso da pandemia, o poder público precisa 
realizar uma série de investimentos que não se encontram   
previstos no orçamento. Nesse cenário o sistema constitucional 
das crises é a via adequada para que o Estado possa realizar 
medidas que extrapolam o orçamento, de forma que não seja 
responsabilizado mais tarde. Essa é a razão pela qual as autoridades 
administrativas têm utilizado esse mecanismo, que é um verdadeiro 
instrumento de preservação da ordem constitucional em 
momentos de anormalidade, possibilitando a suspensão de direitos 
e garantias fundamentais81. 

No Brasil, o sistema constitucional das crises compreende, 
afora intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio. O 

 
81 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. ed. São 

Paulo: Malheiros Editores, 2013. 
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estado de defesa é medida que visa à preservação e o 
reestabelecimento da ordem pública ou da paz social em locais 
restritos e determinados quando há ameaça à estabilidade 
institucional ou diante de calamidade de grandes proporções na 
natureza. Já o estado de sítio é medida mais gravosa, usada para 
combater “comoção de grave repercussão nacional ou ocorrência 
de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o 
estado de defesa”82. Ou, ainda, quando diante da ineficácia do 
período em que vingou o estado de defesa, e diante da declaração 
de conflito armado. 

Quanto ao estado de defesa, há pelo menos dois problemas 
em sua decretação durante o período de pandemia do COVID-19. 
Em primeiro lugar, há um prazo máximo de 30 (trinta) dias, sendo 
possível sua prorrogação apenas por mais 30 (trinta) dias, o que 
não é suficiente para o enfrentamento de um quadro pandêmico 
duradouro. Outro problema diz respeito à abrangência dessa 
medida, que, conforme a Constituição, está restrito a uma 
localidade geográfica, assim, sua cobertura não é extensível a todo 
território nacional. 

Diante de uma crise de amplitude mundial, a medida mais 
correta seria a decretação de estado de sítio, em razão de comoção 
de grave repercussão nacional, tendo em vista sua abrangência 
nacional e a possibilidade de maior flexibilização de atuação 
governamental, inclusive com implementação de medidas 
restritivas mais austeras e o uso do poder de polícia para a 
manutenção das medidas sanitárias necessárias. 

 
82 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
Acesso em: 07 ago. 2020. 
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Entretanto, no Brasil, como política de combate à crise, foi 
decretado estado de calamidade pública83, figura sequer prevista na 
constituição. Não obstante, há entendimento majoritário84 de que 
a decretação de estado de calamidade é constitucional pois foi 
realizada através de uma interpretação sistêmica com lei de 
responsabilidade fiscal85. O estado de calamidade representa uma 
situação mais grave que o estado de emergência e, como os 
institutos do sistema constitucional das crises, também flexibiliza a 
questão orçamentária, permitindo a realização de investimentos em 
políticas públicas excepcionais que envolvem a questão da saúde e 
o manuseio de poder de polícia.  

Assim, diante da decretação do estado de calamidade, não 
haveria necessidade da decretação de estado de sítio, que 
“[...]poderia ser usada para a adoção de medidas repressivas 
extremamente perigosas à democracia constitucional brasileira86”. 
Nesse sentido, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
apresentou parecer acerca da decretação de estado de sítio quando 
o governo federal começou a estudar essa possibilidade, em março 
de 2020. No parecer, a OAB se manifesta contrariamente a essa 
medida, uma vez que deveria ser a utima ratio do plano de governo, 
devendo primeiramente utilizar medidas menos gravosas, pois: 
 

 
83 Decreto Legislativo 06/2020 
84 BRANDÃO, Rodrigo. Coronavírus, ‘estado de exceção sanitária’ e restrições 

a direitos fundamentais. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/coronavirus-estado-excecao-sanitaria-direitos-fundamentais-
04042020. Acesso em: 07 ago. 2020. 

85 LC 101/01, art. 65: Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo 
Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na 
hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação[...]. 

86 BRANDÃO, op. cit.  
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Durante os anos da Primeira República, houve um uso 
frequente e abusivo do estado de sítio pelos sucessivos 
Presidentes, que empregavam a medida como 
verdadeiro instrumento de governo. Assim, o chamado 
“constitucionalismo de sítio” autorizava a suspensão de 
garantias constitucionais para reprimir contestações 
sociais à ordem vigente[...]87. 

 
 Nessa oportunidade, é importante destacar o papel da 
atuação equilibrada entre os poderes, com o controle posterior dos 
atos governamentais para que seja garantido tanto a segurança 
institucional do país, como a agenda de direitos fundamentais. 
 
4.1  O papel do judiciário no controle das decisões políticas 

durante a pandemia 
 
 Muitas das medidas que estão sendo usadas para o 
enfrentamento da crise estão gerando controvérsia e insegurança 
ao redor do mundo. Com efeito, no Brasil há um verdadeiro 
dissenso entre os órgãos públicos, em especial quanto à atuação do 
governo federal durante a pandemia. Assim, o judiciário tem 
realizado o papel de filtro de coerência contra as ações 
governamentais que seguem o negacionismo do atual presidente 
acerca da gravidade do coronavírus. 
 A política até então adotada pelo Executivo não segue as 
diretrizes da ciência, como provado pela autorização do uso 
indiscriminado de uma medicação que sequer tem sua eficácia 
comprovada cientificamente88, bem como pelo incentivo, por parte 

 
87 Id. 
88 LOPES, Nathan. Protocolo do governo sugere cloroquina em casos leves. 
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do Presidente da República, a realizar atos que vão contra todas as 
recomendações da OMS, como não utilizar máscaras89 e não 
realizar isolamento social90. 
 Destarte, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem se 
manifestado acerca da legalidade das ações de enfrentamento            
à pandemia, para evitar possíveis abusos concedidos pelo            
poder público. 
 Como exemplo de abusos, pode-se citar a Medida 
Provisória de nº 954/2020, que, seguindo a tendência de outros 
países, tentou utilizar dados pessoais como estratégia de controle 
de disseminação da doença, numa política de vigilância que 
desrespeita preceitos constitucionais e infraconstitucionais.              
O argumento por trás da medida era de que o monitoramento      
das pessoas contaminadas, bem como a possibilidade de verificar a 
ocorrência de aglomerações impediria a disseminação da        
doença. No entanto, a MP teve sua eficácia suspensa por         
decisão do STF, que considerou o ato como sendo uma afronta às 
garantias fundamentais. 

Ademais, outra Medida Provisória julgada pelo STF foi a 
nº 966/2020, que trata da responsabilidade dos agentes públicos 
no combate à pandemia, isentando os agentes pela prática de erro 

 
noticias/redacao/2020/05/20/protocolo-do-governo-sugere-cloroquina-em-
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ou omissões relacionadas com as medidas de enfrentamento à 
pandemia da covid-19. Na oportunidade, o relator Luís          
Roberto Barroso fixou critérios quanto à responsabilização dos 
agentes públicos91. 

Por fim, em flagrante violação dos princípios da 
administração pública que preveem a publicidade, a transparência 
de dados e o acesso à informação, o governo federal tem 
empreendido esforços para conter a divulgação de dados acerca do 
COVID-19. Nesse ínterim, mais uma vez foi necessária a atuação 
do STF para restabelecer a propagação diária de dados acerca do 
vírus (ADPF 690)92. 
 Dessa forma, percebe-se o quão necessário é o controle 
jurídico das medidas implementadas pelo Executivo, de maneira 
que haja uma calibração entre os poderes na garantia do        
interesse público.  
 
CONCLUSÃO 

 
 Para muitos a limitação da liberdade de quem não cometeu 
crime causa medo e apreensão acerca dos limites do poder estatal. 
Assim, não toleram políticas governamentais que “em pleno século 
XXI”, à despeito da necessidade, controlem o nível de liberdade da 

 
91 MIGALHAS. MP 966: Barroso fixa critérios para responsabilidade de agentes 

públicos na pandemia. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/quentes/327365/mp-966-barroso-fixa-
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10 ago. 2020. 
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sociedade, pois do ponto de vista da história, a ideia de liberdade é 
atrelada à ideia de estabilidade e progresso. Ter esse direito limitado 
seria um retrocesso em tempos de normalidade. Todavia, não 
estamos vivendo em tempo de normalidade, mas de exceção.  
 Quando todos se submetem às mesmas regras, quando não 
existem mais classes e títulos distintivos, quando os preceitos da 
igualdade são realmente colocados em prática, seu valor já não é o 
mesmo frente ao medo de perder a vida, de sentir fome, de não 
conseguir ter suas necessidades supridas.  
 A liberdade causou a primeira revolução da modernidade e 
pode muito bem causar-lhe o fim, caso não haja restrição 
temporária de locomoção e reunião. O que está em jogo é a 
preservação da vida de milhões de pessoas e, como discutido, as 
medidas restritivas são necessárias e devidamente justificadas, 
tanto cientificamente, quanto juridicamente. 
 O estado de exceção difere do conceito de arbitrariedade, 
de discricionariedade, eis que sempre é necessário justificar as 
ações tomadas, que além disso, devem ser coerentes, proporcionais 
à circunstância excepcional pela qual o Estado enfrenta.  
 O empenho do poder público em restringir direitos em 
tempo de exceção é, sobretudo, um dever, em que as liberdades 
individuais devem ser temporariamente limitadas em prol do 
interesse da coletividade, que necessita de amparo, de um agir 
estatal positivo para suprir a necessidade atual por atendimento 
médico-hospitalar. 
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APONTAMENTOS SOBRE A DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA BRASILEIRA E A INSUFICIÊNCIA DOS 
INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA DIRETA 
ESTABELECIDOS COMO MEIOS DE MANUTENÇÃO DA 
SOBERANIA POPULAR 
 
Deusdeth Batista de Araújo Junior93  
 
 
RESUMO 
A Constituição Federal de 1988 estabelece a democracia representativa como 
regime de governo do Estado brasileiro, com o intuito de garantir a soberania 
da vontade do seu povo, a ser exercida mediante eleição de representantes ou, 
diretamente, por meio de Plebiscito, Referendo e Iniciativa Popular. Todavia, na 
prática, nota-se gradativo e sensível distanciamento do propósito do constituinte 
originário, no que tange à necessária coincidência entre as ações de referidos 
representantes e os anseios sociais, de forma que o povo não se sente 
representado no regime vigente e a soberania popular, como consequência, é 
gravemente ferida. Noutro aspecto, os instrumentos de democracia direta 
constitucionalmente previstos mostram-se insuficientes enquanto meios de 
manutenção da vontade soberana da sociedade. Pretende-se demonstrar com 
este trabalho a profunda crise de representatividade experimentada nos dias 
atuais, ressaltando as deficiências dos instrumentos de democracia direta postos 
à disposição do cidadão brasileiro, e propondo soluções aos entraves verificados. 
 
Palavras-chave: Democracia Representativa. Democracia Direta. Crise de 
representatividade. Soberania popular. 
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INTRODUÇÃO 
 

 As práticas executadas quando do surgimento da 
democracia, na Grécia Antiga, consistentes na deliberação direta e 
efetiva dos cidadãos, em relação aos rumos que deveriam ser 
priorizados pela cidade-estado, restaram inviabilizadas diante das 
novas configurações dos Estados nacionais; entretanto a ideia de 
poder soberano do povo permaneceu sendo objeto de imenso 
prestígio e fascínio, não obstante as profundas alterações 
político/econômico/sociais que ocorreram ao redor do mundo 
com o passar do tempo, de modo a ser possível afirmar que, 
mesmo agonizando em alguns momentos históricos, o regime 
democrático resistiu e evoluiu, adaptando-se às realidades sociais 
contemporâneas. 

 Nos dias atuais, na maior parte dos países que adotam a 
democracia como regime de governo, predomina o que se 
convencionou denominar de democracia representativa, cuja 
sistemática consiste basicamente em eleger, periodicamente, 
representantes do povo para compor um parlamento, por meio do 
qual são discutidas e decididas as mais diversas questões do Estado. 
Esse regime é reputado, por diversos autores, como o mais 
adequado à sociedade democrática atual, sem que isso impeça que 
constantes e expressivas críticas se lancem a seu respeito.  

 Talvez a principal crítica lançada sobre o regime 
democrático representativo seja a referente à efetividade da 
representação da população. Para muitos, essa representação é 
sempre ilusória. Os críticos que lançam mão desse argumento 
procuram evidenciar que a democracia representativa é falha na sua 
própria essência, tendo em vista que os detentores dos mandatos 
políticos não conseguem, por questões, até mesmo, imanentes à 
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própria natureza humana, abrir mão de seus próprios interesses, 
em favor dos interesses da coletividade. 

 É certo que muitos países, onde vige o regime de governo 
aqui mencionado, legalmente preveem mecanismos de democracia 
direta (ou semidireta), com a finalidade precípua de funcionar 
como instrumentos político/jurídicos para a correção de eventuais 
distorções práticas da ideologia democrática representativa. 
Todavia também é certo que esses mecanismos são, muitas vezes, 
ineficientes e de difícil concretização. 

 No que toca à realidade brasileira, o sistema representativo 
vigente possui exceções constitucionalmente positivadas 
(Plebiscito, Referendo, e Iniciativa Popular), mas o tempo tem 
evidenciado serem referidos institutos, insuficientes e ineficazes, 
frente ao imenso grau de desvirtuamento dos ideais democráticos 
constatado. Isso, porque esses mecanismos postos à disposição da 
sociedade detêm sistemáticas complexas, são de difícil e rara 
aplicabilidade, possuem normas e procedimentos pouco 
difundidos, fazendo com que se conclua pela necessidade de se 
buscar soluções que corrijam as deficiências existentes e, 
sobretudo, que devolvam o poder e a soberania a quem, por direito, 
é seu detentor: o povo. 

 O objetivo deste trabalho é apresentar possíveis soluções 
ao problema relativo ao desvirtuamento da ideologia democrática 
representativa aplicada à realidade brasileira. 

 
1 O IDEAL DEMOCRÁTICO E SUAS DIFICULDADES 

PRÁTICAS 
 

A ideia substancial da democracia é que o povo governe. É 
da própria essência da democracia a superioridade dos desígnios 
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do povo. Nesse regime de governo, nenhum poder estatal está 
legitimado a fazer prevalecer algum interesse colidente com a 
vontade popular, pois ela é soberana, e dela provém a legitimidade 
de cada poder posto, motivo pelo qual não pode sofrer oposição.  

 A democracia surgiu da percepção de igualdade de 
direitos entre cidadãos. Surgiu da insatisfação quanto à existência 
de privilégios sociais exclusivos. Resultou da conclusão de que o 
destino, o planejamento, as diretrizes de determinado Estado, a 
todos interessam, e não apenas a uma ou outra classe social. 
Segundo Kelsen (2000), o próprio termo democracia designa um 
governo exercido pelas decisões majoritárias de uma assembleia 
popular, na qual o povo – todos os indivíduos adultos sujeitos a 
um governo – tem participação determinante e efetiva, mesmo que 
de forma indireta. O ponto-chave da democracia é, então, a 
igualdade: Todos, igualmente, possuem direitos. Nela, não há 
predominância de classes, há predominância de interesses. 

O processo legislativo brasileiro é dirigido pela democracia, 
sendo ela, ao mesmo tempo, seu ponto de partida e seu fim. Essa 
assertiva pode ser abstraída da vontade expressada pelo 
constituinte, quando da promulgação da Constituição Federal de 
1988, ao consagrar o princípio democrático no parágrafo único do 
seu primeiro artigo, assegurando veementemente que “todo poder 
emana do povo”.  

Ulisses Guimarães, Presidente da Assembleia Nacional 
Constituinte, quando proferiu seu histórico discurso, por ocasião 
da Promulgação da nossa atual Constituição, elencou práticas 
repulsivas do regime ditatorial antecedente à redemocratização – 
“rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear 
a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o 
cemitério” –, no intuito de enfatizar a brilhante conquista 
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consistente na retomada da democracia. Segundo afirmou na 
mesma oportunidade, o exercício da democracia é “o clarim da 
soberania popular e direta tocando no umbral da Constituição para 
ordenar o avanço no campo das necessidades sociais”. 

Todavia a democracia, sem que obste o prestígio de que 
goza entre políticos, sociólogos e historiadores, é reputada, por 
muitos, como um regime de teoria perfeita e imperfeição prática. 
Nesse sentido, Rousseau (2002, p. 72), convencido da 
inaplicabilidade de referido regime de governo, há muito, disse que 
“se existisse um povo de deuses, ele se governaria 
democraticamente, mas que tão perfeito governo não convém aos 
homens”.  

De fato, fazer um Estado caminhar rumo à direção 
escolhida, verdadeiramente, pela maioria dos seus integrantes é 
algo de tal forma difícil, e envolve detalhes tão complexos, que 
requerer que essa ideia seja integralmente implementada é exigir 
um nível de perfeição humanamente inalcançável. E essa 
dificuldade de implementação ocorre por diversas razões. 

Basta, por exemplo, mencionar que a democracia ideal 
pressupõe uma igualdade abrangente entre os cidadãos de um 
determinado Estado. Igualdade de noções jurídicas, políticas, 
filosóficas. Igualdade material ou, no mínimo, igualdade intelectual. 
Só se torna possível admitir a existência de um poder 
legitimamente popular, com fundamentos comuns e fins 
equivalentes, quando há substanciais condições de igualdade entre 
seus detentores. (TOCQUEVILLE, 2005) 

A coexistência, em uma mesma sociedade, de classes com 
poderes materiais desiguais (ou muito desiguais, como a nossa), 
níveis culturais distintos, valores ético/morais oponentes, por si só, 
já é capaz de contaminar toda a ideologia que norteia o regime 
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democrático, pois, em condições de desigualdade, a democracia 
torna-se um campo fértil para manipulação de massas e propagação 
de ideias que favorecem a uma pequena parcela da sociedade, em 
detrimento de todas as demais. 

Não é difícil imaginar que classes mais afortunadas ou 
aquelas mais intelectualizadas têm interesse em manter o seu 
domínio pela maior quantidade de tempo possível. Da mesma 
forma, não é custoso supor que os integrantes de classes sociais 
menos abastadas, na maioria das vezes, não dispõem de tempo 
nem possuem habilidade intelectual ou poder econômico 
suficientes para ocupar-se em temas político/ideológicos; na 
verdade, em alguns Estados, principalmente naqueles em 
desenvolvimento, a imensa maioria de sua população está ocupada 
demais em subsistir para voltar-se às referidas questões. O 
resultado disso é que, na prática, mesmo onde dizem reinar a 
democracia, quem decide as prioridades de um Estado é apenas 
uma parcela da sociedade, dotada de poder e hábil em                  
manipular pessoas. 
 

O homem moderno, via de regra, ‘homem de massa’, 
precisa de prover, de imediato, as necessidades materiais 
de sua existência. Ao contrário do cidadão livre 
ateniense, não se pode volver ele de todo para a análise 
dos problemas de governo, para a faina penosa das 
questões administrativas, para o exame e interpretação 
dos complicados temas relativos à organização política 
e jurídica e econômica da sociedade.  (BONAVIDES, 
2004, p. 273). 
 

 O mesmo autor assevera que, diante dessa realidade, “só 
há, pois, uma saída possível, solução única para o poder 
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consentido, dentro do Estado moderno: um governo democrático 
de bases representativas”. (BONAVIDES, 2004, p. 273) 
 Se voltarmos a atenção apenas ao que acima já foi exposto 
– em relação às desigualdades sociais, morais, econômicas e 
culturais dos cidadãos, que dificultam a efetiva prática da 
democracia –, o mecanismo de eleger representantes, a princípio, 
soluciona o problema, uma vez que, em regra, são eleitas 
personalidades que se destacam no seio da sociedade, por 
possuírem capacidade intelectual e/ou econômica diferenciadas da 
maioria da população, o que resulta na constituição de um grupo 
de cidadãos (parlamento) com padrões de riqueza e inteligência 
menos heterogêneos. Todavia a questão não é tão simples, e a 
efetiva representatividade popular persiste como um problema a 
ser solucionado. 
 
2 A CRISE DA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA NA 

REALIDADE BRASILEIRA 
  

Dallari (2010) diz que, na condição de representantes, os 
cidadãos que detêm mandatos devem externar a vontade do povo 
e devem tomar decisões em seu nome, como se o próprio povo 
estivesse governando. E essa ideia não pode ser desvirtuada, sob 
pena de a democracia restar distorcida no que ela possui                         
de essencial. 

Pode-se dizer, então, que a ideia que orienta a democracia 
representativa é a de que a sociedade delega, formalmente, poderes 
a alguns, confiando a eles a busca pelas melhores soluções para os 
dilemas coletivos. O cidadão comum tem a sua participação na 
democracia efetivada, apenas, de modo indireto, periódico e 
formal, por meio das instituições eleitorais criadas com o objetivo 
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de disciplinar as técnicas de escolha de seus representantes. 
(SILVA, 2004, p. 136/138). 

Porém as vicissitudes do jogo político instalado, 
fortemente maculado pelos vícios e pelo egocentrismo 
naturalmente humanos, demonstram que o objetivo original, que 
forjou a democracia representativa, foi rapidamente deturpado. 
Hoje, constatadamente, há uma distância excessiva entre teoria e 
prática, entre os anseios dos governados (povo) e as ações que os 
governantes (representantes do povo) praticam. Essa realidade é a 
razão pela qual é quase unânime propugnar pela deficiência desse 
regime. 

Os partidos políticos, legitimados pela massa de eleitores 
como sendo representantes dos ideais mais diversos contidos no 
seio da sociedade, são ineficientes nesse sentido, pois tornaram-se 
meros agrupamentos de pessoas, dotados de ideologia ficta e 
discurso simulado. Muitas vezes seu papel tem sido restrito a 
apenas legitimar, no sentido de tornar conforme as leis vigentes, 
candidaturas de cidadãos que, não raramente, sequer possuem 
identificação com a ideologia partidária que lhes são peculiares e 
que deveria ser sua razão de existir. (DALLARI, 2010, p. 167/168) 

Além disso, tem-se constatado ser prática recorrente nos 
partidos políticos a perfídia, o ato de frustrar as esperanças que eles 
mesmos fazem nascer nos seus eleitores. Uma vez no poder, e 
visando prolongar por lá a sua permanência, seus dirigentes 
mostram-se com impudente disposição em praticar ações e/ou 
articular posicionamentos claramente incoerentes com seus 
discursos; defendem sistematicamente interesses alheios aos 
compromissos firmados, esquecendo, muitas vezes por completo, 
dos objetivos pautados junto ao seu próprio eleitorado. 
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[...] os interesses tomam o passo às ideias, a discussão se 
faz substituir pela transação, a publicidade pelo silêncio, 
a convicção pela conveniência, o plenário pelas 
antecâmaras, a liberdade do deputado pela obediência 
semicega às determinações dos partidos, em suma, as 
casas legislativas, dantes órgãos de apuração da verdade, 
se transfazem em meros instrumentos de oficialização 
vitoriosa de interesses previamente determinados. 
(BONAVIDES, 2004, p. 280). 
 

Diante dessa realidade, talvez não seja exagero afirmar que 
o sistema político partidário em vigor, cerne da democracia 
representativa, vem utilizando as armas que a democracia lhe 
confiou para sufocar a própria democracia, reduzindo seu campo 
de atuação ao discurso. Isso tem gerado um descontentamento sem 
precedentes na história política/democrática brasileira. A 
população vem demonstrando, cada vez mais, insatisfação pelo 
fato de não ser ouvida, por não ter suas demandas atendidas, por 
sentir-se constantemente desrespeitada pelas práticas corruptas e 
antidemocráticas oriundas do parlamento, por frustrar-se a cada 
nova eleição, ao ver prevalecer nas casas legislativas não os seus 
interesses, mas os interesses de uma minoria que detém o poder, 
poder esse que ela própria (a população) outorgou, no intuito de 
que seus direitos e suas pretensões fossem resguardados.  

Pode-se dizer, então, que a realidade brasileira coloca sua 
população diante de algo inusitado: vive-se um regime político em 
que há representantes, mas não há representados – Ora, se não há 
identificação entre representantes e representados, não há 
representação! Dessa forma, seria mais coerente afirmar que há no 
Brasil uma democracia de poucos, por poucos e para poucos, 
contrapondo a célebre expressão proferida pelo Presidente norte-
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americano Abrahan Lincoln, no igualmente célebre Discurso de 
Gettysburg (à oportunidade, a democracia foi definida como um 
“governo do povo, pelo povo e para o povo”).  

Comparato (2006, p. 194), fazendo menção à mudança no 
status político do povo na democracia moderna, traz a informação 
de que “a soberania democrática ateniense não dizia respeito a toda 
a população, mas sim à minoria dos cidadãos ativos, que podiam 
votar e exercer cargos públicos; o que, segundo estimativas 
concordantes, representava entre 10 a 15% dos adultos.” Assim, 
em relação à realidade político/representativa brasileira, não seria 
sem propósito sugerir que se vive, aqui, uma democracia de líderes, 
mais próxima da democracia exclusivista da Grécia Antiga do que 
da democracia representativa reputada mais adequada aos                     
dias atuais.  

 
3 O PODER NAS MÃOS DE UMA ÚNICA CLASSE 
 

A atuação equivocada dos parlamentares também se 
evidencia quando eles se distanciam da forma legítima e moral de 
discutir temas de grande relevância pública, e passam a negociar 
votos e a fazer acordos antidemocráticos, em troca de favores 
pessoais ou partidários, leiloando altos cargos públicos e apoios 
políticos em outras questões da “categoria”; quando propugnam, 
insistentemente, pela manutenção de uma legislação 
político/partidária deficiente, arruinada, e rejeitada pela vontade 
popular, que favorece a prática de transações desonestas e legitima 
a incoerência ideológica dos partidos; quando recusam colocar em 
pauta temas objetos de clamor social, cuja regulamentação traria 
benefícios à sociedade, mas que de algum modo resvalaria em seus 
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interesses e/ou restringiria seu poderio. Reale (2005)94, reputando 
negativamente os trabalhos desenvolvidos pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, diz que essas casas, 
simplesmente, não legislam, antes preferem “atividades de 
mostração, sem se cuidar de projetos de lei que a opinião pública 
há vários anos reclama”. 

Vendo essa realidade, não é, de modo algum, sem razão a 
percepção predominante na sociedade: no lugar onde todos 
deveriam estar representados, formou-se uma classe poderosa que, 
desvirtuando-se da finalidade prevista e desejada pela Constituição, 
tem usurpado o poder que, de direito, pertence a todas as classes, 
pertence ao povo. E a consequência desastrosa dessa deficiência na 
representatividade é a procrastinação recorrente da discussão de 
temas de interesse de toda a sociedade, que parecem colidir com 
os interesses dos parlamentares.  

Há temas caros à população que, a despeito de 
manifestações, clamores e notoriedade, são engavetados nas casas 
legislativas, contrariando o anseio popular, o que evidencia que na 
nossa democracia há falta de poder popular, o que é um grave 
contrassenso. Percebe-se que não há meios eficazes à disposição 
do povo para que ele ponha em prática a soberania que lhe é 
outorgada pela Constituição. Não há meios que sustentem nas 
mãos do povo o poder que legitimamente lhe pertence. 

É sabido, por exemplo, o interesse social pela reforma 
agrária, em virtude da histórica predominância dos latifúndios, que 
resulta na existência de milhares de famílias destituídas de qualquer 
propriedade rural, onde possam exercer atividades que lhe 

 
94 Documento on-line não paginado. 
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garantam a sobrevivência. Também é de notório conhecimento o 
clamor popular pela revisão do sistema tributário nacional, que 
impõe uma carga de tributos reputada injusta, abusiva e 
desproporcional, e que é contestada, principalmente, pelo fato de 
não ser percebida a sua adequada aplicação. De igual modo, não é 
desconhecido o desejo popular de que haja uma eficaz reforma 
política, capaz de cortar e lançar fora as raízes das práticas 
antidemocráticas, que de forma recorrente corroem o sistema 
representativo da democracia nacional. É de amplo conhecimento 
a vontade popular de que sejam criados comandos legais que 
combatam com eficiência a corrupção; enfim, há uma vastidão de 
desejos do povo, amplamente difundida, mas negligenciada por 
seus representantes. 

Dada essa realidade, faz-se necessária uma revisão dos 
instrumentos constitucionalmente postos à disposição da 
população, para que esta exerça a sua soberania diretamente; 
percebe-se que urge adotar medidas capazes de devolver, 
minimamente, ao povo o poder e o comando que lhe são próprios, 
em uma verdadeira democracia. 

 
4 AS DEFICIÊNCIAS DOS MECANISMOS DE 

DEMOCRACIA DIRETA 
 
Os instrumentos da democracia direta previstos na 

Constituição Federal/88 – Plebiscito, Referendo, Iniciativa 
Popular – não têm sido suficientes para assegurar a soberania da 
vontade das massas, não têm sido capazes de afrontar o 
absolutismo partidário vigente, mostrando-se ineficazes enquanto 
meios de apropriação popular das decisões de grande relevância 
para os interesses do Estado. Isso ocorre porque, como veremos a 
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partir de agora, todos eles redundam na manutenção do poder do 
Parlamento. É o Poder Legislativo que, mesmo na utilização dos 
instrumentos de democracia direta, detém o poder de decidir.       
Veja-se: O art. 49, XV, da Constituição Federal, estabelece que é 
competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar referendo 
e convocar plebiscito. A única exceção a esse poder conferido ao 
Congresso diz respeito à formação de estados e municípios que, 
conforme disposição expressa da Lei Maior, depende da aprovação 
da população diretamente interessada, mediante plebiscito. Para 
além dessa exceção, está com o Poder Legislativo o controle do 
que vai ser decidido diretamente pelos cidadãos.  

Sendo assim, levando-se em consideração tudo que aqui já 
foi exposto, em relação à crise de representatividade na democracia 
brasileira, é possível depreender que, em eventuais ocorrências de 
colisões entre os interesses da população e os interesses da classe 
política, estes últimos hão de prevalecer, pois seus titulares detêm 
domínio capaz de conservar as decisões de quaisquer questões em 
suas mãos, a despeito do que venha a ser a aspiração da sociedade. 

No que diz respeito à iniciativa popular, que, segundo o 
Artigo 13, da Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, consiste 
na apresentação de projeto de lei de autoria popular à Câmara dos 
Deputados, reconhecemos que sua existência tem se mostrado 
proveitosa, tendo em vista as valiosas  (embora escassas) 
conquistas que a sociedade tem logrado com sua utilização95. 
Entretanto os requisitos desse instrumento de democracia direta 

 
95 Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas quatro projetos 
oriundos de Iniciativa Popular foram bem sucedidos. O último deles deu origem 
à Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). 
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consistem em algo demasiadamente custoso para a população96. 
Prova dessa dificuldade é que em mais de 30 anos de Constituição, 
conta-se em uma mão as leis oriundas de Iniciativa Popular. 

Assim, é necessário que se proceda à revisão dos métodos 
de utilização desses instrumentos, e até mesmo que se 
desenvolvam outros que permitam o exercício direto e efetivo da 
soberania popular garantida pelas normas constitucionais. 
 
5 POSSÍVEIS SOLUÇÕES 
 
5.1 Quanto ao Plebiscito e ao Referendo 
 

Conforme definição contida na Lei 9.709/98, os institutos 
do Plebiscito e do Referendo consistem na formulação de 
consultas ao povo a fim de que delibere sobre matéria de acentuada 
relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa.  

Apesar da satisfatória definição do legislador, que, ao se 
utilizar de expressões dotadas de significado abrangente, provoca 
a impressão de haver propiciado um amplo campo para a aplicação 
dos institutos do Plebiscito e Referendo, há de se notar que essa 
amplitude fica restrita ao campo da mera possibilidade, pois ela é 
sufocada pela atividade parlamentar.  

Isso ocorre porque a indicação daquilo que vem a 
corresponder à “matéria de acentuada relevância” está ao arbítrio 
do Parlamento, que, como já exposto, possui aspirações 

 
96 O projeto de lei apresentado à Câmara dos Deputados deve ser subscrito por, 
no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 
cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada 
um deles – Constituição Federal, art. 61, § 2º. 
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descoincidentes com as aspirações do povo. Essa constatação nos 
leva a concluir que esses dois instrumentos de democracia direta 
estão, marcadamente, sofrendo interferências indesejadas, e que se 
faz necessário promover modificações normativas com a finalidade 
de robustecê-los e de conferir-lhes maior domínio popular, com o 
consequente acréscimo em seu prestígio e relevo no sistema 
político/jurídico nacional.  

Uma forma de aperfeiçoar esses instrumentos, então, seria 
arrolar, ainda que de forma exemplificativa, quais são as matérias 
de “acentuada relevância”, de natureza constitucional, legislativas e 
administrativas, cuja discussão e regulamentação estejam 
necessariamente vinculadas a sua utilização.  

Já restou demonstrado anteriormente que a Constituição 
Federal vincula a realização de plebiscito à questão de formação de 
estados e municípios, mas que não dispõe sobre essa 
obrigatoriedade em nenhum outro ponto do seu texto97. Já, no que 
toca ao instituto do referendo, não há no ordenamento jurídico 
qualquer matéria cuja regulamentação esteja vinculada a                           
sua utilização.  

A indicação normativa de quais matérias devam ser, 
obrigatoriamente, precedidas de plebiscito, ou sucedidas por 
referendo, reduziria sensivelmente o casuísmo na definição do que 
é matéria de acentuada relevância social, e concederia, em 
contrapartida, maior efetividade à soberania do povo. 
 
 

 
97  O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias previu a realização de 
Plebiscito para definição da forma e do sistema de governo a vigorar no país, o 
que já foi realizado. 
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5.2 Quanto à Iniciativa Popular 
 
Em relação à lei de iniciativa popular, deixando à parte, 

neste momento, as discussões referentes às consideráveis 
dificuldades de sua efetivação, é pertinente reivindicar que, quando 
de sua tramitação no Poder Legislativo, seja-lhe atribuído status 
mais condizente com o seu significado social e democrático, e mais 
correspondente ao esforço empreendido pela população em suas 
fases de elaboração e viabilização.  

Segundo disposição do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados (Artigo 252, VI), os projetos oriundos de iniciativa 
popular têm a mesma tramitação dos demais projetos ordinários, 
“integrando a numeração geral das proposições”. Na prática, isso 
quer dizer que um projeto de lei de iniciativa popular é só mais um 
projeto, dentre muitos outros, a despeito de ter sido originado de 
uma robusta e árdua mobilização popular – Cabe aqui mencionar 
que a Lei que criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social, demorou 14 (quatorze) anos para ser aprovada, não 
obstante ter-se originado de Iniciativa Popular! 

Ora, nas normas constitucionais que tocam o processo 
legislativo, é possível identificar algumas hipóteses que o 
constituinte reputou prioritárias na atividade legiferante, 
determinando para sua tramitação a adoção de um “processo 
legislativo sumário”. Nesses casos, há estipulação do período de 
quarenta e cinco dias para que se proceda à apreciação das 
proposições respectivas, sob pena de, inobservado esse prazo, 
serem sobrestadas as demais deliberações da casa legislativa, até 
que se ultimem as discussões e votações da espécie normativa 
dotada de caráter especial. 
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Entendemos que não seria, de modo algum, desarrazoado 
conferir esse mesmo tratamento a um projeto de lei nascido 
diretamente do povo, viabilizado inteiramente pelo povo, a fim de 
que a sociedade de um modo geral possa ser beneficiada pelos seus 
efeitos. 

Cabe, ainda, registrar, como forma de aperfeiçoar o 
instituto da Iniciativa Popular, o pensamento exposto por Kelsen, 
segundo o qual, inclusive, diretrizes gerais emanadas da população 
deveriam ser viabilizadas, a fim de serem parâmetros para atuação 
legislativa. Veja-se: 

 
Do ponto de vista técnico, a afirmação da 
vontade do povo poderia ser facilitada com a 
permissão de que possa ser matéria de 
iniciativa não somente um projeto de lei já 
elaborado, mas até a simples indicação de 
certas diretrizes gerais [...] é necessário que 
subsista ao menos a possibilidade de se 
manifestarem, partindo do povo, sugestões 
segundo as quais o parlamento possa orientar 
sua atividade legislativa. (KELSEN, 2000, p. 
117). 

 
5.3 Avocação Popular 

 
Ainda, intentando melhor aparelhar a atuação direta da 

sociedade na democracia brasileira, considera-se essencial à 
legitimidade do processo legislativo a possibilidade de deslocar 
para o povo (daí a sugestão do nome: avocação popular) a 
competência para decidir (por meio de Referendo ou Plebiscito) 
acerca de temas que estejam em discussão nas casas legislativas, e 
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que venham a ser reputados de essencial interesse público, dada a 
sua repercussão social ou de, ao menos, possibilitar que, por meio 
de consulta à população, tornem-se conhecidas diretrizes gerais 
sobre determinado assunto, a fim de enriquecer e tornar legítimo o 
processo legislativo, dando-lhe respaldo da sociedade, o que 
redundaria, consequentemente, no respeito à democracia e em uma 
maior probabilidade de controle social.  
 
CONCLUSÃO 

 
O Sistema democrático representativo vigente enfrenta, 

nos dias atuais, grave crise, e fere a democracia no que ela possui 
de essencial: a soberania popular.  

A prática parlamentar tem demonstrado sensível 
desvirtuamento dos objetivos principais da ideologia que forjou o 
fortalecimento dos partidos políticos, enquanto agrupamentos de 
cidadãos legitimados a resguardar, no governo da nação, os anseios 
de determinadas classes sociais.  

Por sua vez, os mecanismos e instrumentos positivados na 
Constituição Federal de 1988, com a finalidade de resguardar a 
vontade popular nos direcionamentos dos temas de relevância do 
estado, mostram-se insuficientes para esse fim.  

Por essas razões, reputa-se urgente rever os meios e 
métodos de proteção aos interesses do povo, pois, na atual 
conjuntura política, é ele quem sofre os maiores prejuízos 
ocasionados pelo desvirtuamento dos interesses do constituinte. 

Assim, resta proposto, no trabalho agora finalizado, o 
robustecimento dos instrumentos de democracia direta elencados 
pela Constituição (Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular), bem 
como a criação de novos mecanismos que, de igual forma, venham 
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servir à manutenção da democracia, da efetiva cidadania e da 
soberania popular. 
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O COMPROMISSO ÉTICO DA AUDITORIA X 
ESCÂNDALOS CORPORATIVOS 
 
Bruno Torquato Sena Miranda98 
 
RESUMO 
 
A auditoria é um ramo da contabilidade, onde suas práticas e normas vigentes 
estão diretamente associadas à ética. Em todas as profissões a ética desempenha 
um forte papel, pois direciona as ações dos profissionais pelo caminho 
moralmente aceito pela sociedade. Entretanto, mesmo com a existência de 
normas éticas, muitos profissionais as ignoram em prol de benefícios próprios. 
Assim, diante de altos benefícios econômicos oferecidos, muitos profissionais 
ignoram as consequências decorrentes da não observação das normas. Por isso, 
em muitos casos de escândalos corporativos, empresas de auditoria foram 
também investigadas, de modo que, quando comprovada ligação desta com a 
fraude, a consequência direta foi o seu fechamento, como ocorreu com a Arthur 
Andersen no caso da Enron. Agora no Brasil foi a vez da Deloitte, que hoje 
ocupa a posição de maior empresa de auditoria do mundo, pois que está 
envolvida nos casos do Banco PanAmericano e do Carrefour, as investigações 
ainda não terminaram, mas ao que tudo indica é que houve participação ou 
omissão por parte da empresa nos casos citados. Todo esse cenário abre espaço 
para que as normas de auditoria e a fiscalização sobre estas firmas sejam 
enrijecidas. A lei Sarbanes Oxley é um bom exemplo de arrocho ocorrido nos 
Estados Unidos depois dos escândalos lá incorridos, como o da Enron. 
Portanto, mesmo com os avanços, há ainda no Brasil e no mundo muito o que 
aprimorar nessa área, de modo que a cada dia aumente a confiança dos usuários 
das informações contábeis quanto a sua veracidade. 
 
Palavras-chave: Auditoria. Normas. Contabilidade. Ética. Escândalos. 

 
98 Especialista em Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Graduado 
em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). Analista em Contabilidade do MPRN exercendo a função de Perito 
Contábil. bruno.torquato@mprn.mp.br 
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INTRODUÇÃO 
 

A confiança e o respeito que os auditores independentes 
possuem estão nos últimos anos sendo abaladas por uma série de 
escândalos corporativos envolvendo grandes empresas de 
auditoria. 

No Brasil os escândalos corporativos estão em alta, pois 
durante todo o ano de 2010, as empresas de auditoria cometeram 
grandes falhas e escândalos, comprometeram a reputação de tais 
empresas, pois as acusações estão ligadas ao compromisso ético 
dos profissionais contábeis, mais precisamente dos auditores 
independentes. 

As grandes firmas de auditoria, em especial a Delloite, que 
atualmente é a maior empresa de auditoria do mundo, estão 
envolvidas nas mais recentes fraudes contábeis ocorridas no Brasil, 
como nos casos da Aracruz, Brasil Telecom e nos mais recentes, 
PanAmericano e Carrefour. 

Diante deste cenário de muitos desvios éticos por parte dos 
profissionais, advém o seguinte questionamento: os auditores das 
grandes empresas de auditoria estão realizando os procedimentos 
segundo a norma ou estão deixando-se vender em troca de 
benefícios econômicos pessoais? Deixando passar despercebidas 
fraudes oriundas de manipulação de dados ou desrespeito às 
práticas contábeis aceitas. Ferindo dessa forma as normas de 
auditoria vigentes e a ética profissional.  

Nesse contexto o presente artigo tem por objetivo geral 
mostrar a relação entre o compromisso ético da auditoria e os 
escândalos corporativos. Os objetivos específicos são: evidenciar a 
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conduta ética dos auditores, demonstrar a relação da contabilidade 
criativa com os escândalos, evidenciar os erros de auditoria em 
torno dos escândalos corporativos ocorridos nos Estados Unidos 
e a criação da Lei Sarbanes-Oxley, como também os mais recentes 
e polêmicos escândalos das corporações brasileiras, caso do banco 
Pan-americano e do Carrefour. 
  
1 IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA 
 

A auditoria é um segmento da contabilidade que promove 
grandes benefícios não só para as empresas como também para a 
sociedade como um todo, pois uma das suas principais funções é 
verificar a veracidade das demonstrações contábeis, garantindo a 
estabilidade econômica da empresa e do sistema financeiro. 

“De forma bastante simples, pode-se definir auditoria 
como o levantamento, estudo e avaliação sistemática das 
transações, procedimentos, operações, rotinas e das 
demonstrações financeiras de uma entidade” (CREPALDI, 2009, 
p.03). Outro conceito de auditoria é explanado por Boynton, 
Johnson e Kell (2002) como um processo sistemático de obtenção 
e avaliação objetiva de evidências sobre ações e eventos 
econômicos com o objetivo de verificar a relação existente entre 
estes elementos e de divulgação de resultados aos seus usuários. 

Dessa forma, o papel da auditoria vai além da simples 
verificação das demonstrações contábeis da empresa, alcança a 
avaliando e obtenção de toda e qualquer anomalia que ocorra na 
empresa e que esteja relacionada à sua saúde financeira, ou que 
comprometa sua estabilidade e continuidade. 
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1.1 Auditoria Interna e Externa 

 
A auditoria pode ser dividida em dois ramos, a auditoria 

interna e a externa. Enquanto a primeira é responsável pela 
verificação e auxílio nos procedimentos internos, a auditoria 
externa é mais importante e eficaz, pois é executada por auditores 
externos que possuem independência profissional. 

De acordo com Almeida (2008) a auditoria interna surgiu 
como uma ramificação da auditoria externa, sendo que o auditor 
interno, apesar de ser um empregado da empresa, não deve estar 
subordinado àquele cujo trabalho examina. 

Já a auditoria externa “constitui um conjunto de 
procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, 
adequação e eficácia dos controles internos e das informações 
físicas, contábeis, financeiras e operacionais da entidade” 
CREPALDI (2009, p.26). 

Tanto a auditoria interna quanto a externa devem respeitar 
e ter o compromisso ético da não violação do código de ética 
profissional e agir com esmero profissional, mantendo a 
imparcialidade e emitir sua opinião de acordo com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade. 
 
1.2 Ética na Auditoria 

 
“Um dos conceitos da ética nos negócios coloca que tudo 

o que está em conformidade com os princípios de conduta humana 
é ético” (LISBOA, 1997, p. 30). 
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Entende-se assim que toda ação profissional que não entra 
em contradição com as normas e princípios vigentes é aceita como 
válida, ou seja, é legal. 

Desse modo a ética profissional pode ser conceituada 
como um conjunto de normas e princípios que orientam os 
profissionais de uma determinada classe acerca dos dilemas éticos 
que surgem no exercício da profissão. Contribuindo assim para que 
os agentes técnicos façam julgamentos normativos dos fatos que 
ocorrem no seu dia a dia. Para que, diante dos conflitos éticos 
existentes, o profissional possa optar pela conduta correta em 
detrimento de interesses pessoais. 

Ainda a respeito da conduta profissional, tem-se quatro 
importantes características que devem constar nos códigos de ética 
profissional, quais sejam, competência, sigilo, integridade e 
objetividade, estas compõem a prescrição normativa de conduta. 

 Adentrando à profissão de auditoria, vê-se que volta e 
meia ela está inserida em torno de escândalos éticos, dado que lida 
o tempo todo com situações passíveis de transgressões morais, 
situações estas que põem em evidência o conflito ético existente 
entre os interesses profissionais e pessoais. 

Segundo Attie (1998) o auditor independente deve possuir 
algumas qualidades pessoais para o melhor exercício de sua 
profissão, quais sejam, honestidade, equilíbrio, probidade etc. De 
modo que seu trabalho possua toda a credibilidade possível, e não 
venha a ser objeto de dúvida quanto aos padrões morais do 
executor. E assim, para um melhor exercício da profissão, o auditor 
deve obedecer aos princípios éticos profissionais, que se apoiam 
basicamente em: independência, integridade, eficiência                         
e confidencialidade. 
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1.3 Contabilidade Criativa 
 

Segundo Kraemer apud Jameson (1988), a contabilidade 
criativa é essencialmente um processo de uso das normas 
contábeis, que consiste em dar voltas às legislações, para buscar 
uma escapatória baseada na flexibilidade e nas omissões existentes 
dentro delas para fazer com que as demonstrações contábeis 
pareçam algo diferente do que estava estabelecido em ditas normas. 

Já, de acordo com Kraemer apud Naser (1993), 
contabilidade criativa é o resultado da transformação das cifras 
contábeis de aquilo que realmente são para aquilo que aqueles que 
as elaboram desejam que sejam, aproveitando-se das facilidades 
que as normas existentes proporcionam, ou mesmo ignorando-as. 

Contabilidade Criativa é a manipulação das demonstrações 
contábeis conforme o desejo e a vontade de quem está 
manuseando as informações, com objetivos de alcançar benefícios 
individuais, usando do anonimato e agindo contra os princípios e 
normas da contabilidade. 

A utilização da contabilidade criativa leva o usuário da 
informação contábil que não tem conhecimento dessa prática a 
tomar decisões erradas, por estar avaliando informações 
maquiadas, ou seja, transformadas, podendo levar a empresa à 
falência. Essas maquiagens burlam os clientes, fornecedores, 
instituições financeiras, acionistas, empregados, governo                    
e comunidade. 

 “A contabilidade criativa como a manipulação da realidade 
da empresa para se chegar em uma informação que reflita a 
situação desejada e não a real” (GRIFFITHS apud SANTOS, 2003, 
p. 12). 
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“Para o jornalista econômico GRIFFITHS 
(1986, p.1), a contabilidade criativa tem um 
singular significado. Apesar de não ser um 
especialista da área contábil, consegue 
apresentar uma definição muito coerente com 
a de autores reconhecidos na área: Todas as 
empresas do país estão escondendo seus 
resultados. Os resultados anuais se baseiam 
em livros que têm sido ‘cozinhados’ ou 
‘completamente assados’. As demonstrações 
apresentadas duas vezes ao ano ao público 
investidor têm sido todas manipuladas para 
proteger os culpados. De fato esta fraude é 
completamente legítima. É a contabilidade 
criativa” (GRIFFITHS apud SANTOS, 2003, 
p. 11). 
 

Com base no que está acontecendo nos últimos dias, os 
administradores do Banco Pan-americano estavam maquiando 
suas contas de clientes, transformando seu ativo em um ativo 
podre, com contas que pertenciam a outros bancos. Esta 
maquiagem tinha como benefício aumentar as recompensas em 
relação ao lucro que o banco estava tendo. 

Se os usuários da utilização da contabilidade criativa não 
ficassem impunes, fossem severamente punidos com sanções 
jurídicas, mercantis e sociais, coibiria-se mais o uso dessa prática. 
E, à medida que se afastava essa prática contábil, seria mais 
valorizado o trabalho do contador guiado pelos princípios e valores 
éticos da profissão. 
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1.4 Escândalos Corporativos e a Lei Sarbanes-Oxley 

 
Os escândalos corporativos envolvendo a auditoria externa 

ganharam repercussão e indignação nos últimos anos em todo o 
mundo. Nos Estados Unidos as leis e a fiscalização das autoridades 
não foram suficientes para detectar e corrigir grandes erros de 
auditoria que culminaram com a quebra da Enron em 2001, 
levando o maior escritório de auditoria do mundo, Arthur 
Andersen, a fechar as portas, tampouco as fraudes na WorlCom                      
e Tyco. 

Conforme menciona a Folha de São (2003), a Enron era 
uma gigante americana do setor de energia que pediu concordata 
em dezembro de 2001, após ter sido alvo de uma série denúncias 
de fraudes contábeis e fiscais. Com uma dívida de US$ 13 bilhões, 
o grupo arrastou consigo a Arthur Andersen, que fazia a sua 
auditoria. Segundo investigadores federais, a Enron criou parcerias 
com empresas e bancos que permitiu manipular o balanço 
financeiro e esconder débitos de até US$ 25 bilhões, além de inflar 
artificialmente o lucro e os contratos. 

“Através do caso Enron, pode-se repensar os aspectos 
éticos que envolvem as empresas. Certamente, é indiscutível a ideia 
da necessidade de uma prática transparente nas empresas. 
Administradores, investidores e empregados devem ter acesso aos 
balanços e balancetes para estar por dentro de todas as 
informações” (BOCOLLI, 2009). 

O caso da Enron foi o ápice das mudanças na legislação, 
mas não foi a única empresa a fraudar e manipular a contabilidade. 

De acordo do Crepaldi (2009) a WorldCom, que no Brasil 
é a controladora da Embratel, cometeu fraude contábil, maquiou 



 

187 

os resultados em todos os trimestres de 2001 e no primeiro 
semestre de 2002 na ordem de US$ 4 bilhões. 

Diante de tantos escândalos e perdas não só para os 
acionistas das empresas, como para a classe contábil, que se viu 
mais uma vez ser envolvida em escândalos provocados por 
empresas de auditoria, caso da Arthur Andersen, que foi complô 
da Enron, foi criada a Lei Sarbanes-Oxley. 

 
A Lei Sarbanes-Oxley (Sarbanes-Oxley Act, 
normalmente abreviada em SOx ou Sarbox) é 
uma lei dos Estados Unidos criada em 30 de 
julho de 2002 por iniciativa do senador Paul 
Sarbanes (Democrata) e do deputado Michael 
Oxley (Republicano). Segundo a maioria dos 
analistas esta lei representa a maior reforma 
do mercado de capitais americano desde a 
introdução de sua regulamentação, logo após 
a crise financeira de 1929.A SOx se aplica a 
todas as empresas, sejam elas americanas ou 
estrangeiras, que tenham ações registradas na 
SEC (Securities and Exchange Comission, o 
equivalente americano da CVM brasileira). 
Isso inclui as empresas estrangeiras que 
possuem programas de ADRs (American 
Depositary Receipts), do nível 2 ou 3, nas 
bolsas de valores dos EUA. Dividida em onze 
títulos (capítulos), com um número variável 
de seções cada um, totalizando 69 seções 
(artigos), a SOx obriga as empresas a 
reestruturarem processos para aumentar os 
controles, a segurança e a transparência na 
condução dos negócios, na administração 
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financeira, nas escriturações contábeis e na 
gestão e divulgação das informações. Na 
prática define por lei e rende obrigatórias uma 
série de medidas que já eram consideradas, no 
mundo todo, como práticas de boa 
governança corporativa. A SOx prevê a 
criação, nas empresas, de mecanismos de 
auditoria e segurança confiáveis, definindo 
regras para a criação de comitês encarregados 
de supervisionar suas atividades e operações, 
formados em boa parte por membros 
independentes. Isso com o intuito explícito de 
evitar a ocorrência de fraudes e criar meios de 
identificá-las quando ocorrem, reduzindo os 
riscos nos negócios e garantindo a 
transparência na gestão. (MONITOR DAS 
FRAUDES). 
 

Conforme mencionado no site Monitor das Fraudes, os 
principais artigos da SOx (divididos por categoria) são os seguintes: 

 
 Artigo 101: Cria o Public Company Accounting 

Oversight Board. 
 Artigo 102: Trata da organização do PCAOB e de suas 

atribuições. 
 Artigo 103: Define regras e padrões de auditoria, 

controle de qualidade e independência. 
 Artigo 104: Determina que o PCAOB crie um 

programa permanente de inspeção nas empresas de 
auditoria registradas na SEC.  

 Artigo 109: Define o financiamento e taxas de 
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funcionamento do PCAOB. 
 Independência do auditor: 
 Artigo 201: Define serviços que são proibidos para os 

auditores dentro das companhias que auditam. 
 Artigo 202: Determina a necessidade da aprovação 

prévia do comitê de auditoria para qualquer outro 
serviço prestado pelos auditores independentes da 
companhia. 

 Artigo 203: Determina a rotatividade a cada 5 anos do 
sócio responsável por cliente, em empresa de auditoria. 

 Artigo 204: Cria regras para comunicação entre os 
auditores contratados e o comitê de auditoria da 
companhia. 

 Responsabilidades da empresa: 
 Artigo 301: Define as funções atribuídas e nível de 

independência do comitê de auditoria em relação à 
direção da empresa. 

 Artigo 302: Determina a responsabilidade dos diretores 
das empresas, que devem assinar os relatórios, 
certificando que as demonstrações e outras 
informações financeiras incluídas no relatório do 
período apresentam todos os fatos materiais e que não 
contém nenhuma declaração falsa, ou que fatos 
materiais tenham sido omitidos. Também devem 
declarar que divulgaram todas e quaisquer deficiências 
significativas de controles, insuficiências materiais e 
atos de fraude ao seu Comitê de Auditoria. 

 Artigo 303: Proíbe a conduta imprópria de auditor por 
influência fraudulenta, coação ou manipulação, não 
importando se intencional ou por negligência. Proíbe 
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diretores e funcionários da empresa de tomar qualquer 
medida para influenciar os auditores. 

 Artigo 305: Define as responsabilidades e penalidades 
a cargo dos diretores da empresa. 

 Artigo 307: Cria regras de responsabilidade para 
advogados, obrigando-os a relatar evidências de 
violação importantes da companhia para a qual prestam 
serviços, devendo reportar-se ao comitê de auditoria, 
se não forem ouvidos pela diretoria. 

 Aprimoramento das divulgações financeiras: 
 Artigo 401: Obriga a divulgação das informações 

trimestrais e anuais sobre todo fato material não 
relacionado com o balanço patrimonial, tais como: 
transações, acordos, obrigações realizadas com 
entidades não consolidadas, contingências e outras. 
Também exige a divulgação de informações financeiras 
não relacionadas com as normas geralmente aceitas (de 
acordo com o GAAP). 

 Artigo 402: Obriga a divulgação das principais 
transações envolvendo a diretoria e os principais 
acionistas da companhia. Nenhum diretor ou 
funcionário graduado de companhia aberta poderá 
receber, direta ou indiretamente, empréstimos em 
companhia aberta. 

 Artigo 404: Determina uma avaliação anual dos 
controles e procedimentos internos para a emissão de 
relatórios financeiros. Além disso, o auditor 
independente deve emitir um relatório distinto que 
ateste a asserção da administração sobre a eficácia dos 
controles internos e dos procedimentos executados 
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para a emissão dos relatórios financeiros. 
 Artigo 406: Define o Código de ética para os 

administradores, alta gerência e gerência. 
 Artigo 409: Obriga a divulgação imediata e atual de 

informações adicionais relativas a mudanças 
importantes na situação financeira ou nas operações da 
companhia. 

 Responsabilidade por fraude corporativa ou criminal: 
 Artigo 802: Define as penalidades criminais por 

alteração / destruição / falsificação de documentos a 
serem utilizados nas vistorias da SEC. 

 Artigo 806: Cria os meios de proteção aos funcionários 
de empresas de capital aberto que denunciarem fraude 
na companhia em que trabalham. 

 Artigo 807: Define as penalidades criminais por 
prejudicar acionistas minoritários de empresas de 
capital aberto com informações inverídicas. 

 Aumento das penalidades para crimes de colarinho 
branco: 

 Artigo 906: Aumenta a responsabilidade da diretoria 
sobre as demonstrações financeiras e define as 
penalidades para as infrações. 

 
1.4.1 Caso Panamericano 
 
 O Banco Panamericano iniciou suas atividades em 1990, 
quando foi autorizado a atuar como banco múltiplo, operando com 
carteiras comerciais e crédito, financiamento e investimento. 
Possui 203 pontos de atendimentos, presentes em todas as capitais 
e principais cidades brasileiras e em seus mais de 28.000 parceiros 
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comerciais. Tendo por acionista principal o grupo Sílvio Santos, 
que até o ano passado, 2009, detinha quase que a totalidade das 
ações, pois nesse ano a Caixa Econômica Federal (CEF) comprou 
49% das ações com direito a voto, por R$ 739,2 milhões, passando 
a fazer parte do bloco de controle da instituição. 
 Em outubro de 2010 o Banco Central detectou um rombo 
de 2,5 bilhões no banco Panamericano, devido às inconsistências 
contábeis verificadas pelo órgão. A fraude é melhor explicada 
abaixo. Ver figura 1 e comentários. 
 A Deloitte, que é a maior empresa de auditoria do mundo, 
era a responsável pela análise dos balanços do último trimestre, e 
nos trabalhos realizados nada identificou de irregularidade, ou seja, 
não detectou a fraude existente de 2,5 bilhões de reais. Diante 
disso, muitas especulações surgiram em torno da empresa de 
auditoria, julgando-a como participante do esquema, mas até o 
momento nada foi confirmado e seguem apenas as investigações. 
 A KPMG também entrou no caso, pois a empresa foi a 
responsável pela avaliação feita em 2009 quando a Caixa comprou 
parte das ações do banco, e nesse período já existia o esquema e 
também não identificou nenhuma irregularidade. 
 O empréstimo para cobrir o rombo e evitar a quebra da 
instituição veio do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que é uma 
entidade privada e sem fins lucrativos com o objetivo de proteger 
poupadores, correntistas e investidores. Os recursos desta entidade 
derivam de uma porcentagem dos depósitos bancários que 
instituições financeiras pagam para garantir a proteção dos clientes. 
E, como garantia do empréstimo, o grupo Sílvio Santos colocou 
algumas de suas empresas. 
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 Para um melhor entendimento do caso, tem-se a Figura a 
seguir, que retrata o ponto-chave da questão, que é a carteira de 
clientes e seu incorreto manuseio contábil.  



 

                            
194 

 
Fonte: adaptado de: folha.com 

 

 

No primeiro momento tem-se o início do 
processo, que é a venda de carteira de clientes a 
outros bancos, como ocorre normalmente no 
mercado financeiro, em que com a venda tem-se 
a receita financeira. 

 

O segundo momento é o do registro 
contábil da venda, onde o banco deveria dar baixa 
do item vendido e registrar a receita, entretanto o 
Panamericano registrou a receita, mas não 
realizou a baixa no seu estoque de crédito. 

 

No momento seguinte verifica que, por 
não efetuar a devida baixa no seu estoque, o 
banco tinha um ativo superavaliado, dado que 
não excluía a parte vendida. 

 

No quarto momento o sistema 
fraudulento proporcionava ao banco a obtenção 
de ganhos através de vendas de ativos irreais. De 
modo que, vendendo ativos fictícios, o banco 
crescia, gerava lucros e com os lucros bônus aos 
executivos, tudo com base em dados falsos. 
Quando na verdade o banco tinha um patrimônio 
líquido negativo de 900 milhões e demonstrava 
como se o mesmo valesse 1,6 bilhão. 

O último momento representa a 
descoberta pelo Banco Central que, cruzando 
informações dos bancos compradores com o 
banco vendedor (Panamericano), verificou que a 
mesma carteira havia sido vendida a mais              
de um banco.    
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1.4.2 Caso Carrefour 
 

Mais um escândalo no Brasil envolvendo a empresa de 
auditoria externa Deloitte. Auditorias recentes detectam um rombo 
contábil de mais de R$ 1,2 bilhão nas contas do Carrefour Brasil. 
“O valor é o triplo do que foi reconhecido em outubro pela matriz 
francesa, de R$ 400 milhões” (CAMINHOS SABER CONTABIL, 
2010). 

Esses escândalos culminaram com a demissão do senhor 
Jean Marc Pueyo, presidente do Carrefour no Brasil e de toda sua 
diretoria, e por consequência a substituição da empresa de auditoria 
externa Deloitte pela KPMG. Fato importante é que a Deloitte 
passou cinco anos auditando as contas do Carrefour, período esse 
que o senhor Jean Marc Pueyo esteve na presidência. 

A linha de frente do Carrefour em Paris esteve no dia 1° de 
dezembro de 2010 em uma conferência telefônica de 50 minutos 
com analistas estrangeiros para explicar a situação no Brasil, entre 
outros aspectos dos negócios do grupo. Questionado sobre o 
futuro dos negócios do grupo. Questionado sobre o futuro dos 
negócios no país, o presidente mundial Lars Olofsson disse que 
não venderá a operação brasileira, apesar dos problemas 
descobertos. 

Segundo a Folha apurou, que a maquiagem no balanço da 
rede varejista decorre de uma prática considerada comum no varejo 
brasileiro no passado, mas que não combina com as regras de 
governança. 

“Trata-se de descontar, das despesas, bonificações 
negociadas à indústria na compra de produtos. Mas nem sempre 
os descontos se materializam, e o balanço registra como despesa 
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um valor inferior ao gasto” (CAMINHOS SABER CONTABIL, 
2010). 

A prioridade do Carrefour é recuperar aos poucos esse 
prejuízo, mas sem afetar o desempenho da empresa, para isso estão 
sendo montadas estratégias junto com seus fornecedores para 
melhor atender às necessidades dos seus clientes, com a 
implantação de um controle de excelência no setor contábil para 
evitar lançamentos errados nas demonstrações contábeis e também 
na emissão das notas fiscais como erros que acontecia, por 
exemplo: um produto é vendido por R$ 100, mas esse produto teve 
desconto de 10%, antes a nota era emitida no valor de R$ 100 e 
com essas novas medidas a nota é emitida no valor de R$ 90. 
 
2 METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada neste artigo pode ser considerada 
uma pesquisa bibliográfica, pois objetivou evidenciar a relação da 
literatura com casos reais. 

Na fase preliminar foi realizada uma revisão da literatura 
através de pesquisas em livros, revistas, artigos, periódicos e sites 
para obter informações suficientes para desenvolver o 
embasamento sobre a auditoria, o auditor independente, 
contabilidade criativa e a ética profissional dos auditores. 

Na segunda etapa, que também resultou de pesquisas nos 
veículos acima mencionados, obteve-se informações e dados sobre 
os escândalos de auditória que envolveram grandes companhias 
americanas e brasileiras nos últimos anos. 

A população em estudo compreendeu as empresas que se 
envolveram em escândalos e fraudes contábeis nos últimos anos. 
Em virtude da importância e repercussão, foi dada maior ênfase 
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aos casos da Enron, Pan-americano e Carrefour, também foram 
relatados os casos da WorldCom e do escritório de auditoria 
Arthur Andersen, que auditava a Enron, além disso, abordou-se a 
criação da Lei Sarbanes Oxley e sua importância para o 
aprimoramento da auditoria independente. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base no que foi descrito no presente artigo, tem-se 
que a ética é um conjunto de normas que deve nortear os 
profissionais das diversas classes, de modo a conduzirem suas 
ações destes pela conduta moral aceita. Mas a existência de normas 
e princípios a serem seguidos não garante que serão, na prática, 
dado que existem conflitos de interesses entre a parte profissional 
e pessoal. 

Desse modo, a profissão de auditor independente, que 
surgiu de uma preocupação ética acerca das demonstrações 
contábeis divulgadas pelas empresas, e que tem por objetivo maior 
garantir que tais demonstrações reflitam a real situação econômica 
das empresas, ocorreu que em muitos casos de escândalos 
corporativos estiveram envolvidas com fraudes quanto a pareceres 
que garantiam a inexistência de problemas, quando na verdade 
havia inconsistências contábeis e administrativas. 

Assim os serviços de auditoria externa, quando envolvidos 
com escândalos corporativos, entram em descrédito por parte dos 
usuários e contratantes de tais serviços, de modo que, em casos 
como o da Enron, serviram para que novas leis fossem editadas 
(Sarbanes Oxley) e muitas normas fossem redigidas ou alteradas, 
aumentando a rigidez das normas que norteiam a profissão de 
auditoria. 
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Outros casos apresentados neste artigo como o do banco 
Panamericano e Carrefour demonstram que ainda há muitas 
vacâncias a serem corrigidas, e que as auditorias nem sempre são 
confiáveis, dado a existência de participações nas fraudes, erros 
técnicos, omissões voluntárias ou involuntárias por parte dos 
contadores integrantes das equipes de auditoria. Portanto, percebe-
se que ainda há muito que aprimorar nas normas que regem o ramo 
da auditoria, seja através de uma maior fiscalização por parte dos 
órgãos governamentais, ou mesmo por aprimoramentos nas 
normas, tornando-as mais rígidas e coerentes com a finalidade de 
uma auditoria empresarial. 

  
 

REFERÊNCIAS 
 
ALMEIDA, Marcelo Cavalvante. Auditoria: um curso moderno e 
completo. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
ATIIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 3ª ed. São 
Paulo: Atlas, 1998. 
 
BOCOLLI, Aércio Fernando. Enron: os mais espertos da sala: 
uma breve análise. 2009. Disponível em:  
http://www.webartigos.com/articles/24670/1/O-Caso-
Enron/pagina1.html#ixzz17SUFXrjv. Acesso em: 4 dez de 2010. 
 
CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contábil. 5ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2009. 
 
LISBOA, Lázaro P. Ética geral e profissional em contabilidade. 2ª 
ed. São Paulo: Atlas, 1997. 
 

http://www.webartigos.com/articles/24670/1/O-Caso-Enron/pagina1.html#ixzz17SUFXrjv
http://www.webartigos.com/articles/24670/1/O-Caso-Enron/pagina1.html#ixzz17SUFXrjv


 

199 

SANTOS, Ariovaldo dos; GRATERON, Ivan Ricardo Guevara. 
Contabilidade criativa e responsabilidade dos auditores. Revista 
Contabilidade & Finanças - USP, São Paulo, n. 32, p. 7 - 22, 
maio/ago. 2003 
 
WILLIAM, C. Boynton; JHONSON, Raymond N.; KELL, 
Walter G. Auditoria. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
_________CAMINHOS DO SABER CONTABIL. Disponível 
em: http://caminhossabercontabil.blogspot.com Acesso em: 4 
dez de 2010. 
 
_________Contabilidade Criativa e a Ética Profissional. 
Disponível em:  
HTTP://dvl.ccn.ufsc.br/congresso/anais/1CCF/200907271506
34.pdf. Acesso em: 4 dez de 2010. 
 
_________EMPRESAS E FINANÇAS. Estudos de caso: 
WorldCom e Tyco. Disponível em: 
http://empresasefinancas.hsw.uol.com.br/fraudes-
contabeis3.htm. Acesso em: 4 dez de 2010. 
 
_________ESTADAO.COM. Carrefour admite rombo de R$ 1,2 
bi em operações no Brasil. Disponívelem:  
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101201/not_imp6
47702,0.php. Acesso em: 4 dez de 2010. 
 
_________FOLHA DE SÃO PAULO. Entenda o caso Enron. 
2003. Disponível em: 

http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso/anais/1CCF/20090727150634.pdf
http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso/anais/1CCF/20090727150634.pdf
http://empresasefinancas.hsw.uol.com.br/fraudes-contabeis3.htm
http://empresasefinancas.hsw.uol.com.br/fraudes-contabeis3.htm


 

                            
200 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u416.shtml
. Acesso em: 4 dez de 2010. 
 
_________FOLHA.COM - MERCADO. Panamericano pagou 
juros de R$ 120 milhões a cliente. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/830457-panamericano-
pagou-juros-de-r-120-milhoes-a-cliente.shtml. Acesso em: 7 dez 
de 2010. 
 
_________FOLHA.COM. Carrefour eleva estimativa de rombo 
no Brasil para R$ 1,2 bilhão. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/838485-carrefour-eleva-
estimativa-de-rombo-no-brasil-para-r-12-bilhao.shtml. Acesso 
em: 4 dez de 2010. 
 
_________MONITOR DAS FRAUDES. Fraudes Contábeis e 
Internas: introdução à lei  Sarbanes-Oxley (SOx). Disponível em:  
http://www.fraudes.org/showpage1.asp?pg=312. Acesso em: 4 
dez de 2010. 
 
_________VALORONLINE.COM. Carrefour perde de R$ 1,2 
bi no Brasil. Disponível em: 
http://www.valoronline.com.br/impresso/carrefour/1869/3449
33/carrefour-perde-r-12-bi-no-brasil. Acesso em: 4 dez de 2010. 
 

  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u416.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u416.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/838485-carrefour-eleva-estimativa-de-rombo-no-brasil-para-r-12-bilhao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/838485-carrefour-eleva-estimativa-de-rombo-no-brasil-para-r-12-bilhao.shtml
http://www.fraudes.org/showpage1.asp?pg=312
http://www.valoronline.com.br/impresso/carrefour/1869/344933/carrefour-perde-r-12-bi-no-brasil
http://www.valoronline.com.br/impresso/carrefour/1869/344933/carrefour-perde-r-12-bi-no-brasil


 

201 

 
DIREITO IN LUDENS: A EXPRESSÃO DO FENÔMENO 
ARQUÉTIPO DO JOGO NO PODER JUDICIÁRIO A 
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RESUMO  
 
O presente trabalho tem como temática o impulso simbólico na 
construção da atividade exercida pelo Poder Judiciário. A partir desse 
ponto, pretende este texto fazer uma análise da expressão alegórica do 
Judiciário a partir do modelo do jogo, ao admitir esse último como 
fenômeno arquétipo social. Seu objetivo é delinear até que ponto a 
expressão do direito comporta aspectos lúdicos abstratos, normalmente 
não imagináveis em uma instituição que tem como características a 
solenidade e sobriedade. Diante de tal premissa, a produção observou 
que o desenvolvimento da humanidade faz o direito passar a ser 
autofundamentado, pautado na ética e cada vez mais abstrato. Contudo, 
os resquícios simbólicos de ludicidade ainda se fazem presentes no Poder 
Judiciário, como no Tribunal do Júri, cujo rito contém elementos que 
representam com clareza como o direito pode se expressar como jogo, 
ainda que possivelmente não seja um. O estudo concluiu que o direito e 
o jogo têm origens em comum, na medida em que a atividade jurídica nas 
primeiras sociedades era representada por um complexo de pensamento 
onde o direito era fundado em elementos externos, que precisavam de 
signos para fazerem-se legitimados. Ainda assim, a autofundamentação 
do direito não dispensou seus elementos alegóricos.  
 
Palavras-chave: Poder Judiciário. Simbolismo. Jogo. Tribunal do Júri. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os antigos esquimós da Groenlândia tinham uma forma no 
mínimo pitoresca de resolver os seus conflitos de direito. Quando 
um esquimó tinha uma queixa contra o outro, este desafiava-o para 
um Troinmesang, um concurso de tambor realizado pela reunião 
festiva de todo o clã, que, com seus melhores trajes, acompanhava 
os dois adversários atacarem sucessivamente um ao outro com 
canções insultuosas, acompanhadas por instrumentos de percussão 
(BALANDIER, 1980 , p. 23). 

Acusações com fundamento, piadas e calúnias puras e 
simples se misturavam com toda espécie de ofensas físicas ao 
adversário, para entreter o público. Ao final, a assembleia tribal 
decidia quem teria sido o vencedor da peleja. Naquele local, essas 
competições desempenhavam o papel das decisões jurídicas 
(HUIZINGA, 2000, p. 65). 

Tal ideia de exercício da jurisdição parece diametralmente 
oposta ao nosso direito, expresso no Poder Judiciário brasileiro. 
Manipulando os bens primordiais da vida de todo cidadão, o 
direito se expressa de forma solene, dominado pela mais implacável 
seriedade, que se faz necessária para a legítima regulação dos 
conflitos humanos. 

Apesar disso, não poucas vezes, a ideia de “ganhar” e 
“perder”, típica de um concurso de esquimós, emerge nas 
manifestações do Poder Judiciário. O sujeito processual, por 
exemplo, deseja um bem da vida, que dependerá de um 
pronunciamento jurisdicional, através de um procedimento cheio 
de nuances, o que pode fazer com que ele se sinta dentro de um 
jogo, no qual poderá ser vencedor ou perdedor.  
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Durante a realização de um Tribunal do Júri, cidadãos de 
notória idoneidade são selecionados para figurarem como jurados 
num rito teatralizado, conduzido por um Juiz presidente. Nele, 
após a observação dos debates entre defesa e acusação, decidirão 
em uma sala especial sobre a existência ou não de um crime doloso 
contra a vida de outro ser humano, chegando a um veredito de 
absolvição ou condenação do acusado.  

Certamente, uma cerimônia protocolar como o Júri, 
carregada da dramaticidade decorrente do evento morte sobre o 
qual se debruça, não poderia ser comparável à jocosidade de um 
concurso de tambor. Contudo, de forma mais abstrata, sendo o rito 
Júri organizado de forma tão específica, com regras, símbolos, 
movimentações físicas, seria ele comparável a um arquétipo de 
jogo? 

No presente trabalho, o jogo é admitido como fenômeno 
arquétipo social, uma representação de como a sociedade 
desenvolve suas relações e de onde é possível reconhecer padrões 
de comportamento.  A partir dessa compreensão, pretende-se 
desenvolver fazer uma análise de como o Judiciário se expressa 
alegoricamente e, então, identificar em quais dos seus símbolos, 
ritos e cerimônias é possível reconhecer elementos lúdicos. 

Tem-se como objetivo delinear até que ponto a expressão 
do direito comporta aspectos lúdicos abstratos, normalmente não 
imagináveis em uma instituição que tem como características a 
solenidade e sobriedade. Especificamente, três são as expressões 
lúdicas apreciadas no contexto do Judiciário: o fator de 
competição, o espaço abstrato de arrebatamento e o critério de 
ordem própria.  

Como veremos, a atividade exercida pelo Poder Judiciário 
é construída através da força dos símbolos e de seus procedimentos 
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que, quando adequados a um conceito protótipo de jogo, 
ultrapassarão em grande monta a mera sensação do homem 
comum ao ingressar na relação processual, podendo chegar ao mais 
solene de seus ritos, o Tribunal do Júri. 
 
1 DIREITO EM JOGO: COMPETIÇÃO 
 

Na sua primorosa obra “Homen Ludens”, Johan Huizinga 
(2000) delimita até que ponto chega o caráter lúdico da atividade 
humana, integrando o conceito de jogo ao de cultura em si, ao 
avaliá-lo na guerra, no conhecimento, na poesia, na filosofia, na 
arte e, finalmente, no direito. Neste último, conseguimos 
elementos suficientes para entender o quanto de jogo existe nos 
atos humanos, em especial nas manifestações jurídicas, desde sua 
origem. 

Para ser considerado um jogo, uma atividade deverá 
obedecer a certas características. Antes de tudo, o jogo pressupõe 
liberdade, devendo consistir em uma atividade voluntária. Em 
segundo lugar, o jogo deverá consistir em uma evasão da vida 
comum para uma esfera temporária de atividade com orientação 
própria, devendo existir certo arrebatamento para a esfera do jogo. 
Em terceiro, o jogo deve estar limitado a um tempo e espaço, 
funcionando como um intervalo da vida cotidiana. (HUIZINGA, 
2000, p. 10). 

Será, assim, uma atividade temporária, que tem como 
finalidade a si própria, e faz com que seus participantes se rodeiem 
de segredos, diferenciando-se das demais pessoas                                     
não participantes.  

Vale dizer que essa avaliação requer, todavia, um conceito 
de jogo primordialmente despido de seu caráter de mero 
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entretenimento ou cômico. O jogo é atividade referencial da 
sociedade e não necessariamente é oposto à seriedade. A 
comicidade é um aspecto secundário do jogo, mais auferível na 
esfera subjetiva de seus participantes do que propriamente de sua 
estrutura. 

Nesse passo, Huizinga (2000) concebe uma concepção 
abstrata sobre o jogo, a qual permite sua aplicação irrestrita na 
conduta humana. Sendo uma atividade cultural, imaterial e 
decorrente de racionalidade, pode-se entender que todo feito 
humano parte de certa ludicidade, mesmo que sejam eles os mais 
remotos. Tal visão confere uma perspectiva aprimorada sobre 
nossas práticas sociais, dentre as quais certamente não está 
excluído o direito, expresso no Poder Judiciário. 

Dessa forma, oportuna é uma contextualização entre a 
origem em comum entre o jogo e o direito. Essa identificação vai 
se manifestar inicialmente nas formas primitivas de processo, mas 
permeará a história do judiciário até a atualidade. 

Devido à fraqueza de padrões éticos, à medida que 
recuamos no tempo, fatores como sorte e competição se tornam 
mais presentes na esfera jurídica. Embora hoje esteja claro que o 
direito e sua expressão não representam uma luta entre o bem o 
mal, nas civilizações primitivas, a ideia de ganhar e perder se 
encontra muito clara na prática jurídica. Para eles, a vontade divina, 
o destino, a sorte e o direito eram equivalentes (HUIZINGA, 2000, 
p. 61). 

Tratava-se de um mundo espiritual, em que a ideia de 
decisão por oráculos, pelo juízo destino, pela sorte ou pelo jogo, 
fundia-se à jurisdição num único complexo de pensamento. Nesse 
passo, uma das primeiras relações entre direito e competição será 
identificada na Grécia, onde o litígio judiciário era considerado um 
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agôn: competição sagrada subordinada a regras fixas, na qual dois 
adversários invocavam a decisão de um árbitro (HUIZINGA, 
2000, p. 60).  

Essa ideia agonística do direito será vista ao longo da 
história do judiciário. Um pouco mais adiante na história, um outro 
exemplo de elementos competitivos adotados pelo Poder 
Judiciário estará presente na legalidade dos duelos na Inglaterra, 
vigentes até 1819.  

No direito britânico, os “antigos tribunais” não tinham 
poder de jurisdição plena, já que recorriam ao ramo executivo do 
poder soberano para fazer cumprir seus interditos. Assim, quando 
apresentadas as causas e escolhidas pelas partes a opção da 
realização dos duelos, os juízes, em suas togas escarlates, seguidos 
por seus advogados, compareciam na hora e local determinados 
para presidir o embate. O julgamento era decidido pelo resultado 
do duelo, aos juízes cabia apenas assegurar a regularidade da 
aplicação das regras em jogo (BECKER, 2012, p. 212). 

Outro antigo costume jurídico germânico consistia na 
delimitação de um conjunto de terras coletivas, denominadas 
“marchas”, através do resultado de disputas lúdicas. Assim, as 
fronteiras de uma propriedade rural poderiam ser determinadas em 
função do resultado de uma corrida ou do lançamento de um 
machado (HUIZINGA, 2000, p. 63). 

Como é possível observar, no conceito agonístico de jogo, 
temos que o resultado justo é aquele que corresponde ao mérito 
dos jogadores. Trazendo essa ideia para o atual conceito de 
processo, e sua presença no Poder Judiciário, vemos que tal 
aplicação de competição é questionável.  

Por um lado, não há como ignorar uma influência do agôn 
na atuação daqueles oportunamente chamados de “litigantes”. De 
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forma inegável, o desempenho das partes, a habilidade técnica dos 
advogados, o risco assumido pelo litigante temerário, a melhor 
simulação e a melhor ousadia processual tendem a serem 
premiadas no processo.  

A partir desse ponto de vista, quanto à figura do juiz, tal 
elemento agonístico lhe asseguraria a imparcialidade. Se antes tal 
atributo era legitimado pelo elemento divino, agora este se 
fundamenta na lei, que consagra o princípio dispositivo. Assim, o 
aspecto de competição ficaria adstrito apenas às partes, que darão 
impulso ao processo, cabendo ao juiz o cotejo dos fatos e 
fundamentos. Nesse toar, pela perspectiva do agôn no processo, o 
juiz seria como o magistrado britânico de duelos: assegura o rito e 
aplica a lei, enquanto as partes efetuam a disputa (BECKER, 2012, 
p. 168). 

Ao adotar esse ponto de vista, Becker (2012, p. 161) conclui 
que a possível diferença entre processo e jogo, no que diz respeito 
ao valor-fim da justiça, está limitado ao plano teórico-
deontológico, já que na prática, o que se vê é que o desempenho 
dos litigantes é determinante para o seu resultado, inclusive 
podendo criar resultados injustos ou simulados, decorrentes de 
falsas premissas estratégicas. 

Por outro lado, ainda que reveladora a visão do processo 
como competição, temos que direito e sua expressão devem estar 
alinhados, antes de tudo, com a ordem jurídica. Nesse sentido, 
deverá ser premiada a licitude e a adequação legal, de forma que até 
uma ideia de vitória parece inadequada.  

Não se pode perder de vista que a aplicação do direito tem 
como finalidade a justiça, ou seja, o resultado equânime a partir do 
ordenamento jurídico. Dar margem a uma compreensão agonística 
no exercício do direito importa em admitir que este pode ser 
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desvirtuado, através da manipulação dos seus signos pelos 
litigantes. Embora tal perspectiva possa acontecer na prática, um 
indício dessa natureza certamente não poderá ser adotado como 
premissa para a expressão normativa. 
 
2 O TERRENO DO JOGO E DO JUDICIÁRIO 
 

O aspecto mais fascinante do jogo talvez consista no 
arrebatamento que ele causa naqueles que dele participam, ou nele 
figuram como espectadores. Enquanto acontece, o jogo absorve as 
pessoas para a esfera por ele criada, onde as regras da vida comum 
são suspensas e apenas um conflito envolve seus participantes: a 
resolução do certame.  

Conforme argumenta Huizinga (2000, p. 10-11), o jogo não 
é vida corrente, nem vida real, mas uma evasão dela para uma esfera 
temporária de atividade com orientação própria. O jogo não 
pertence ao cotidiano, mas interrompe seu mecanismo, 
ornamentando-o. Conforme veremos, essa distinção acontece por 
meio de um contexto de espaço-tempo.  

O jogo pressupõe isolamento, é realizado em um 
determinado espaço fechado, o “lugar sagrado” no qual se 
respeitam determinadas regras. Além disso, é temporário e, 
portanto, limitado: joga-se até que se chegue ao fim. Antes que o 
jogo acabe, tudo corresponde a um movimento, que ao fim 
permanecerá como criação nova do espírito. 

Exemplo magistral dessa esfera sagrada criada pelo jogo é 
apresentado por L.A. Becker: 

 
Em 13.11.1927, num jogo entre as seleções 
carioca e paulista em São Januário, o juiz 
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deixou de marcar um pênalti para o São Paulo 
e os jogadores, revoltados, resolveram 
abandonar o campo. O presidente da 
República, Washington Luís, mandou um 
oficial de gabinete dizer aos jogadores que ele 
ordenava o reinício da partida. O valente 
Feitiço manda então o seguinte recado: que 
era para dizer ao presidente que ele mandava 
lá em cima, na tribuna de honra, porque cá 
embaixo, no campo, quem mandava era o 
jogador. [...] Claro que não ficou por isso: o 
presidente, ofendidíssmo, negou a subvenção 
à CBD, que não pôde enviar uma delegação 
às Olimpíadas de 1928 (BECKER, 2012, p. 
221-222). 

 
Tem-se assim um caso tipicamente brasileiro da 

representação da sacralidade do espaço no jogo. O jogador Feitiço, 
cujo nome é bastante apropriado ao estudo aqui apreciado, apoia-
se nas fronteiras do lugar sagrado para o futebol, que são os limites 
do campo. Nesse local, o espaço sagrado do jogo não se submetia 
à autoridade do espaço profano. Embora tenha sofrido retaliações, 
estas se deram apenas fora do tempo e espaço do jogo, porque 
dentro deles a autoridade profana não teria poder (BECKER, 
2012, p. 221).  

A ideia de suspensão do tempo comum para uma 
atmosfera sagrada, constante de tempo e espaço, também acontece 
no direito, principalmente a partir de suas instituições e do 
processo. A separação do espaço se dará no Poder Judiciário 
através do “templo da justiça”. Esse é o local onde está fisicamente 
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instalada a jurisdição, seja nos fóruns ou tribunais, os quais na 
esfera internacional são conhecidos como “cortes de justiça”.  

À propósito, de forma bastante representativa do 
arrebatamento existente tanto no jogo, como especialmente visível 
no Poder Judiciário, temos que “corte”, em seu sentido pleno, 
equivale ao grego “ίεφόδ χυχλο”. Em “A ilíada” de Homero (livro 
VXIII, versos 425-431), o termo representa o círculo sagrado 
presente no escudo de Aquiles. Nele, aparecem sentados os juízes, 
estando no centro da cena os “dois talentos de ouro” que se 
destinam àquele que proferir a sentença mais justa. Não foge a tal 
ilustração o caráter lúdico, presente na disputa daquilo que parece 
ser mais um prêmio do que objeto do litígio (HUIZINGA, 2000, 
p. 59 e 61).  

 
Divide-se o favor, soa o tumulto, E impõe 
silêncio arautos; sobre lisa Pedra, em círculo 
sacro, estão juízes, Que em varas dos arautos 
clamorosos, Por seu turno opinando, em pé 
se encostam; Ali no meio há de ouro dois 
talentos, Para quem proferir melhor sentença 
(HOMERO, 2005, p. 351). 

 
Como no exemplo acima, todo lugar onde se ministra a 

justiça é um “círculo sagrado”, separado e afastado do mundo 
vulgar, onde se cria um mundo temporário. Acontece que, 
enquanto no jogo temos um cenário com nível horizontal, propício 
à uma peleja, no judiciário o terreno pode encontrar nuances mais 
complexas. 

Na história da humanidade, o primeiro gesto de justiça foi 
representado pela delimitação de um espaço para sua realização. O 
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início da prática da jurisdição sempre foi posterior à definição de 
um local especial para tanto. Nas sociedades arcaicas, tal exercício 
se dava em um terreno naturalístico, o que foi evoluindo para um 
aspecto religioso cristão na idade média, até chegar à concepção 
impessoal do atual espaço do direito. 

Nas primeiras sociedades, o início do exercício da 
resolução de conflitos tinha local próprio, porém sem uma 
construção propriamente dita para sua localização. Assim, a partir 
de uma ordem cosmológica, essas civilizações usavam os 
elementos da natureza como símbolos de demarcação do território 
sagrado onde era desenvolvida a justiça. Tal demarcação não 
decorria de uma escolha humana, mas era determinado por deus 
(GARAPON, 1999, p. 27). 

Um aspecto representativo desse período é a escolha do 
terreno a partir da presença de uma árvore. O personagem bíblico 
Saul, por exemplo, fazia justiça debaixo de uma “tamargueira”, 
termo esse que a partir do hebraico pode substituir “árvore” 
(eshel). Assim, o elemento vegetal desempenhava uma demarcação 
entre o mundo exterior, no qual estavam os conflitos, e o “círculo 
sagrado” de sua resolução (GARAPON, 1999, p. 28).  

Esse fundamento divino para a compreensão da justiça se 
estende até a Idade Média, com a introdução de signos 
relacionados especialmente ao cristianismo como ferramenta de 
distinção do espaço do direito. Um exemplo disso é a inserção de 
símbolos como crucifixos nos ambientes jurídicos.  

O objetivo não seria uma consagração universal da ordem 
jurídica a partir da jurisdição, mas destacar seus limites. A justiça 
não era legitimada por aspectos humanos, mas significava a 
expressão da vontade de Deus. Nesse ponto, era o Juiz o 
personagem principal da aplicação da jurisdição, na qualidade de 
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representante divino dentro do processo. Assim sendo, os 
símbolos cristãos importavam em uma fundamentação da própria 
justiça (GARAPON, 1999, p. 29). 

A Idade Clássica por sua vez traz o homem para o centro. 
Uma mudança forte é que a justiça, anteriormente fundada na 
vontade divina, agora era um aspecto baseado no próprio 
ordenamento jurídico, ou seja, é auto fundamentada. Assim, é 
inaugurado um sagrado típico do Poder Judiciário, que 
representará a si mesmo como forma de autoafirmação e distensão 
de elementos externos, como o divino (GARAPON, 1999, p. 31). 

Parte-se de uma heteronomia para uma autonomia 
simbólica. O palácio da justiça ainda será um templo, porém 
fundamentado em si próprio, o que será simbolizado em sua 
arquitetura, principalmente em torno do critério de “distância”, 
expressa essencialmente pela monumentalidade dos seus prédios. 
Aos poucos, tal suntuosidade vai sendo objeto de uma abstração 
crescente, chegando-se, na atualidade, a um “silêncio simbólico” 
(GARAPON, 1999, p. 32). 

O cenário do direito atual tende, portanto, a deixar de ser 
figurativo. Evita-se o uso de simbolismos, a fim de que a esfera 
jurídica consiga efetivar a sua característica primordial: de 
suspender temporariamente as diferenças habituais de categorias 
entre os homens que nela estiverem imersos. Todavia, é 
questionável se tal abstração simbólica é suficiente para tanto ou 
se, à despeito de seus símbolos, a esfera sagrada do direito ainda 
seria nivelada. 

Para Balandier (1982, p. 10-11), as manifestações do poder 
não se acomodam bem com a simplicidade. O uso da 
representação implica em separação, em distanciamento que 
estabelece hierarquias. Para o autor, isso representa a 
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espetacularização do poder, que faz a sociedade se ver aumentada, 
mudando os que estão em diferentes cargos. Tal encenação 
contribuiria para tornar manifestas as diferenciações sociais. 

Dessa forma, temos que o silêncio simbólico certamente 
representa uma evolução na expressão da justiça. Esta tende a não 
ser mais representável, mas alinhada ao ordenamento e a isonomia. 
Como observado, a introdução de aspectos figurativos são 
importantes para a criação de um contexto espacial de Justiça, mas, 
por outro lado, podem ser hierarquizantes e introdutórias de 
conteúdo ideológico não desejável na expressão do                               
Poder Judiciário. 
 
3 O JOGO DO JUDICIÁRIO NO TABULEIRO DO JÚRI 
 

Todas essas considerações elucidam bastante o conteúdo 
estruturar da relação que possa existir entre o direito e jogo. 
Assentando tais ponderações, teremos como parâmetro prático 
para análise da presença do paradigma do jogo no Poder Judiciário 
a cerimônia do Tribunal do Júri.  

Embora não expresso no rol do artigo 92 da Constituição 
Federal, o Júri é acolhido não como mero organismo político, onde 
os jurados exercem seu poder de sufrágio, mas um verdadeiro 
órgão do Judiciário. Ainda que deva ser reconhecida sua 
especificidade, o Júri é um órgão composto pelos vinte e um 
jurados, dentre os quais sete tomam assento no Conselho de 
Sentença, e por um Juiz Presidente, magistrado togado, o qual não 
poderia ser parte de uma instituição meramente política.  

Nesse ponto, temos que a inserção do Júri no capítulo dos 
direitos e garantias individuais, e não expressamente como órgão, 
atende muito mais à vontade política do constituinte de considerá-
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lo cláusula pétrea do que à finalidade de excluí-lo do Judiciário 
(NUCCI, 2015, p. 44-45). 

No âmbito do Rio Grande do Norte, a Constituição 
Estadual prevê taxativamente em seu artigo 70, inciso I, que o 
Tribunal do Júri é um órgão do Judiciário desse Estado. Assim, não 
há dúvidas que essa é a instituição ideal para uma análise prática da 
expressão lúdica do direito nos órgãos desse Poder. 

Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer (2001), em sua tese de 
doutorado, faz uma análise do Tribunal do Júri enquanto ritual 
lúdico e teatralizado. A partir de seu estudo, é possível depreender 
que as sessões do Júri apresentam com nitidez os três aspectos 
lúdicos apreciados nesse trabalho, expressados no direito através 
do Judiciário. São eles: o fator de competição, o espaço abstrato de 
arrebatamento e o critério de ordem própria.  

No Júri, o tempo e o espaço do cotidiano ficam claramente 
suspensos. Nele, vigora a atmosfera de cerimônia que se passa em 
um lugar isolado, a qual se assemelha bastante a um tabuleiro de 
jogo. Se analisado por essa ótica, o tabuleiro do Júri é o Plenário.  

Os protagonistas do jogo, em geral, se posicionam no 
tabuleiro do plenário adotando a forma de semicírculo. O Juiz-
presidente se localiza em uma mesa central, que pode ser mais 
elevada que as demais, tendo a seu lado direito o representante do 
Ministério Público. Juntos representam a posição de autoridade 
dentro do jogo. Os jurados podem estar à direita ou esquerda do 
Juiz, mas geralmente de frente ao réu, que estará acomodado ao 
lado de seu defensor.  

Além disso, o plenário contará com alguns elementos 
físicos. O primeiro deles é a divisória, que vai separá-lo em dois 
espaços. O local onde o Juiz, jurados, Ministério Público, defensor 
e réu permanecem é o “círculo sagrado”, o qual é separado do local 
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profano, reservado aos assistentes, familiares de réus e de vítimas. 
Aqueles que estão fora do “palco” conseguem ver o que se passa 
no círculo sagrado, mas não alcançam sua abstração, pois estão fora 
do jogo, sendo meros espectadores. Outro elemento físico é a 
presença de um relógio, por meio do qual o juiz poderia 
cronometrar o tempo dos depoimentos (SCHRITZMEYER, 2001, 
p. 31).  

Um último aspecto físico que formará o terreno do Júri, e 
talvez o mais importante dentre eles, não é composto por uma 
presença ou um objeto, mas sim o vazio existente no espaço central 
do semicírculo. Tal silêncio espacial sacraliza o “círculo mágico” 
do ritual orgânico do Júri, como algo no limiar entre o divino e 
humano, presente no exercício de julgar vidas. Esse aspecto fica 
bastante marcado na posição final do réu, que ali se posta de pé, 
em frente ao juiz, no momento de ouvir a sentença 
(SCHRITZMEYER, 2001, p. 23). 

Outro fator marcante da abstração espaço-temporal no Júri 
se dá através do formalismo nas ações de seus participantes. No 
complexo psicológico do jogo, predomina um clima de reverências 
que reforçam posições hierárquicas, que começam pelo juiz e 
findam no réu. O juiz faz representar a lei naquele ambiente, 
através de sua toga preta, mesa centralizada alta e suas palavras 
comedidas, impondo uma ordem supralegal, fundada da 
solenidade (SCHRITZMEYER, 2001, p. 88). 

Todavia, a representação mais simbólica do círculo sagrado 
do direito é, em verdade, representada nos momentos iniciais da 
cerimônia, quando os jurados selecionados passam da “plateia” 
para o “palco”, em uma alteração visível de status. Ainda que sem 
indumentárias, ao adquirirem a posição de julgadores, desaparecem 
os cidadãos comuns. Esse é momento de maior clareza do tempo 
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sagrado imaterial que pode ocorrer nessa cerimônia 
(SCHRITZMEYER, 2001, p. 88 e 92). 

Quanto ao aspecto das regras, temos que estas devem ser 
estritamente obedecidas, para que não seja quebrado o caráter 
extraordinário do Júri. Ao ingressarem no terreno, os jurados 
estarão sujeitos às regras de incomunicabilidade, que destacam a 
esfera arrebatadora do procedimento.  Além disso, os “jogadores” 
são impedidos de se ausentarem das sessões, sob o risco de 
impugná-las. Enquanto os jurados estão imersos, temos que o juiz 
e o promotor, por outro lado, vão transitar entre esses dois 
mundos.  (SCHRITZMEYER, 2001, p. 25).  

Essas regras determinam o ritmo da cerimônia e preservam 
a abstração do Júri, de forma a fazer os jogadores ficarem 
diretamente atentos às narrativas. As narrativas são os fatos 
mencionados durante a cerimônia, as quais saem da esfera 
cotidiana, sendo reorganizadas no lugar sagrado, para que se 
chegue a um veredito. 

Em relação aos fatos pronunciados pela defesa e acusação, 
alguns artifícios de retórica podem ser usados. Sendo um rito 
baseado na apreciação de narrativas, se elas forem mal elaboradas, 
mesmo com o isolamento físico propiciado pelo plenário, os 
jurados não conseguirão alcançar o mundo do delito apreciado. 
Nesse cenário, o Júri não terá êxito, o julgamento estará 
desvirtuado e o jogo fracassará (SCHRITZMEYER, 2001, p. 18). 

No ritual apreciado, a esfera de solenidade reforça as regras 
existentes para sua realização. Fica muito claro aos jurados que 
aquele ambiente está fora da vida comum, e que eles estarão 
participando de um rito seríssimo com repercussões dramáticas 
para a vida do Réu.  
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Por fim, pela perspectiva do agôn, sendo o rito do Júri o 
mais claro tabuleiro do Judiciário, seria questionável se teria ele um 
vencedor. Uma resposta possível é de que seria vencedora a defesa, 
quando o réu fosse absolvido, ou seria vencedora a acusação, 
quando o réu fosse condenado, na medida em que, enquanto 
litigantes, tiveram seus argumentos acolhidos.  

Contudo, uma ponderação dessa natureza não encontra 
respaldo no objetivo do rito. É de se reforçar que sua finalidade é 
a aplicação adequada do ordenamento jurídico. Nesse ponto, a 
própria acusação não terá como objetivo precípuo a condenação 
do acusado, pois o Ministério Público, em sua atuação na esfera 
criminal, quando no pólo ativo, será parte imparcial. Isso fica claro 
pelo poder conferido ao membro da instituição de, expondo suas 
razões, pleitear a absolvição do réu, ainda que em plenário do 
Tribunal do Júri. (NUCCI, 2015, 175-176). 

A meta do membro do Ministério Público é sustentar a sua 
convicção, mediante a exposição do conteúdo da acusação, das 
provas e dos argumentos jurídicos para, ao  final,  pleitear  a  justa  
condenação  do  réu,  conforme  seu entendimento (NUCCI, 2015, 
175-176). 

Assim sendo, o resultado do jogo Júri importa 
consequências muito mais complexas do que um conceito de 
vitória poderia abarcar. Schritzmeyer (2001, p. 80) traz uma 
perspectiva ainda mais interessante do ponto de vista 
antropológico. Embora no procedimento aqui apreciado os 
defensores, mais do que os promotores, expressem ar de vitória ou 
fracasso com o resultado dos vereditos, a fama de vitória (ou não) 
dos profissionais será auferida, em verdade, nos corredores.  

Um promotor com fama de “condenador voraz” pode ser 
considerado desumano. De igual forma, um defensor que acumula 
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absolvições, especialmente de réus perigosos, pode ser taxado de 
inescrupuloso e carreirista. Assim, o jogo não é medido em 
quantidades, mas em qualidades, com repercussões não apenas 
sobre o réu, mas para a sociedade (SCHRITZMEYER, 2001, p. 
80). 

É possível depreender, portanto, que a cerimônia encontra 
elementos de sacralidade expressos especialmente na solenidade, o 
que representa de forma clara a diferença entre o isolamento 
existente no jogo e no Judiciário. No jogo, o arrebatamento à uma 
esfera própria visa conceder uma equidade entre os jogadores, para 
que ele se desenvolva de forma párea, com a legitimidade do 
resultado. 

De forma semelhante, o Júri imprime uma abstração em 
suas regras e símbolos, que distanciam os jurados da vida comum, 
de forma a absorvê-los na narrativa do delito apreciado. Por um 
lado, o arquétipo utilizado tem-se como finalidade primordial a 
produção do veredito mais justo, mas, como se viu neste trabalho, 
é preciso estar atento para que tais artifícios não gerem 
repercussões na manipulação das narrativas e,                        
possivelmente, dos julgamentos. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Aprimorada a compreensão do jogo enquanto sistema, 
vemos que sua aplicação na cultura humana é abrangente.  
Elemento primário da atividade humana, o jogo decorre 
diretamente de nossa habilidade de associação, organização e 
entretenimento. Quanto a esse último, deve ser subtraída a 
característica de jocosidade, a imersão em um mundo paralelo, 
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sujeito às regras determinadas não precisa ser cômico, mas muitas 
vezes será seríssimo. 

 Encontrar uma resposta ao questionamento de que o 
direito seria ou não uma espécie de jogo seria um objetivo mais 
aprofundado, para o qual não se propôs esse trabalho. Por outro 
lado, os elementos aqui apreciados são suficientes para concluir 
que a expressão do direito no Poder Judiciário utiliza, sim, aspectos 
derivados das atividades lúdicas humanas. 

 Embora não respondendo se o direito é jogo, evidencia-se 
que o direito já foi jogo. Tal dedução só é possível ao se esclarecer 
que os aspectos lúdicos estão presentes desde nossas primeiras 
ações sociais. O desempenho da jurisdição nem sempre foi uma 
atividade auto fundamentada, mas originalmente esteve baseada a 
elementos externos, que precisavam de signos para                 
fazerem-se legitimados. 

 Nossas primeiras relações jurídicas se distanciavam de uma 
ética, mas eram jogo enquanto determinadas por competições, ou 
até mesmo o fator sorte. O direito enquanto oráculo precisava de 
um arquétipo lúdico, o qual ainda deixa seus resquícios na 
expressão jurídica simbólica da atualidade. 

 O Poder Judiciário hoje se apresenta de forma distanciada. 
Silencia seus símbolos no intuito de tornar mais equiparadas as 
posições dos sujeitos de direito, e mais equânime a aplicação da 
justiça. Mesmo assim, órgãos como o Tribunal do Júri demonstram 
claramente como a ludicidade ainda pode se fazer presente, mesmo 
que de uma forma puramente abstrata. 

 O caso prático aqui analisado pode parecer paradoxal, na 
medida que considera o uso de elementos de jogo, geralmente 
rebaixado pelo fator de entretenimento, no palco de um dos ritos 
mais nobres e sérios do direito, o qual tem como objetivo julgar 
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uma conduta fortemente rechaçada em nossa sociedade, os crimes 
dolosos contra vida. É justamente nesse paradoxo a perspectiva do 
simbolismo do Poder Judiciário pela ótica do jogo ganha beleza. 

Restou claro que os arranjos lúdicos presentes no Tribunal 
do Júri conferem a ele o cenário sagrado de abstração, necessário 
para que as trágicas narrativas nele cotejadas sejam apreciadas de 
forma adequada e legítima. São os aspectos lúdicos que conferem 
ritmo e harmonia estética ao rito, concedendo-lhe a singularidade 
necessária. Por outro lado, não há como olvidar a possibilidade de 
manipulação pela complexidade da atuação de seus atores, o que, 
todavia, deve ser repelido em nome da ordem jurídica e social. 
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