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ATENDIMENTO AUTOCOMPOSITIVO AO PÚBLICO 
NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE 
 
Diana Tavares de Moura1 
Iracilde Rodrigues do Nascimento2 
Sandy Cerise Nascimento de Oliveira3 
 
 
RESUMO 
Este artigo nasce de um esforço conjunto de integrantes da equipe 
técnica do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição 
(NUPA/MPRN) para normatizar um padrão de atendimento 
autocompositivo ao público, em conformidade com o disposto nas 
Resoluções 118/2014 e 205/2019, do Conselho Nacional do 
Ministério Público, que dispõem sobre iniciativas de estímulo à 
autocomposição e de qualificação do atendimento ao público no 
âmbito do Ministério Público Brasileiro. Oferece ao interlocutor 
ferramentas que podem ser utilizadas por integrantes da 
comunidade institucional para facilitar diálogos durante a 

 
1  Residente judicial no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 

– de jul./2018 a jun./2020. Integrou a equipe técnica do Núcleo Permanente 
de Incentivo à Autocomposição (NUPA/MPRN), atuando como facilitadora 
de Justiça Restaurativa. E-mail: diana_tmoura@hotmail.com. 

2 Assistente Ministerial do MPRN - Área Serviço Social. É Integrante da equipe 
técnica do Nupa/MPRN; atua como facilitadora de Justiça Restaurativa, com 
ênfase em Processos Circulares de Construção de Paz e Conferências 
Restaurativas Vítima Ofensor Comunidade (VOC). Contribui com a difusão e 
implementação da Justiça Restaurativa no MPRN e das políticas públicas 
setoriais. E-mail: iracilde.nascimento@mprn.mp.br 

3  Estagiária do MPRN – Área Serviço Social. É Integrante da equipe técnica 
do Nupa/MPRN, com formação teórica em Processos Circulares de 
Construção de Paz. Contribui com a implementação da Justiça Restaurativa 
no MPRN, participando de atividades de formação, assessoramento técnico e 
desenvolvimento de práticas restaurativas. E-mail: sandycerise0@gmail.com 
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realização do atendimento ao público. Espera-se que a 
convergência de saberes em diálogo, aliada à experiência prática de 
atendimento ao público possa contribuir para a consolidação de 
diretrizes institucionais que favoreçam a atuação resolutiva e 
eficiente do Ministério Público do Estado do Rio Grande do 
Norte. 
 
Palavras-chave: Atendimento autocompositivo. Ministério 
Público. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Num momento em que o Ministério Público é estimulado 
a consolidar uma política nacional e permanente de 
aperfeiçoamento de estratégias que favoreçam a escuta qualificada 
e a satisfação das necessidades dos indivíduos, a ampliação de 
espaços de diálogo com os mais diversos públicos e a incorporação 
de concepções que busquem situar o cidadão no centro das ações 
que são desenvolvidas pela instituição (Resolução 205/2019), a 
transdisciplinaridade é o pressuposto para a elaboração de 
respostas satisfatórias à sociedade. Nesse sentido, o propósito 
deste artigo é oferecer ao interlocutor ferramentas que possam ser 
utilizadas pela comunidade institucional para facilitar diálogos 
durante a realização do atendimento ao público, que têm como 
alicerce, valores e pressupostos da Justiça Restaurativa, dos 
Processos Circulares, da Comunicação Não Violenta e de outras 
abordagens restaurativas.  
 O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, 
comprometido com a consolidação de uma política institucional de 
incentivo permanente à autocomposição e de qualificação do 
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atendimento ao público tem buscado o engajamento de seus 
integrantes em iniciativas que favoreçam o fortalecimento da 
autonomia dos sujeitos, a resolução de problemas grupais, a 
satisfação social, a redução da litigiosidade e a propagação de uma 
cultura de pacificação social. 

Nesse contexto, membros, servidores, estagiários, MP 
residentes e prestadores de serviços terceirizados dão importante 
contribuição à instituição quando conseguem incorporar em sua 
rotina funcional ferramentas alicerçadas em valores que moldam 
condutas que oferecem empatia, abertura para aceitar o 
desconhecido, participação e empoderamento social, respeito às 
diferenças e tolerância para aceitar que há verdades diferentes e 
diferentes tipos de relações sociais. 
 
 
 
‘FERRAMENTAS FACILITADORAS’4 E 
ATENDIMENTO AUTOCOMPOSITIVO AO PÚBLICO 

 
O agente de crescimento e de transformação mais poderoso é algo muito mais simples 

do que qualquer técnica: é a mudança de intenção. 
John Welwood 

 
 Kay Pranis e Caroline B. Watson, doutrinadoras 
internacionais de Justiça Restaurativa, afirmam que “aquilo que  
nós acreditamos ser verdade formata o que vemos.” Partir                
do pressuposto de que existe um desejo humano universal de     

 
4 Termo cunhado por Violeta Daou para nomear “o conjunto de procedimentos 
que surge na constante interação entre teoria e práticas” (Daou apud Suarez, 
2009: 35) 
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estar ligado aos outros de forma positiva e acreditar que tudo            
o que fazemos é para atender às nossas necessidades,                  
interfere diretamente na forma como enxergamos o outro                  
e nos relacionamos com ele, ainda que seja em um                 
ambiente institucional. 

Na prática, especificamente no ato de atender ao público, é 
importante que os integrantes do Ministério Público se comportem 
como facilitadores de diálogos, isto é, sujeitos que valorizam o ser 
humano e as relações e que zelam pelo bem-estar individual e da 
coletividade. O facilitador deve possuir habilidades e técnicas que 
lhes permitam acolher o cidadão em um espaço seguro onde o 
diálogo aconteça com privacidade, de maneira respeitosa, a fim de 
que seja possível ouvir com atenção esse sujeito, identificar seus 
reais interesses, legitimando as emoções que permeiam suas 
experiências pessoais, e apoiá-los a encontrar estratégias e viabilizar 
soluções que atendam às suas necessidades. 

Os Processos Circulares de Construção de Paz, 
metodologia situada no campo da Justiça Restaurativa, se valem de 
alguns elementos estruturantes, remanescentes de práticas 
oriundas das comunidades indígenas, para criar condições que 
propiciem o compartilhamento do diálogo e a boa comunicação. 
O processo circular é todo guiado por perguntas. 

De acordo com Violeta Daou (2014: 138-139), “perguntar, 
questionar sobre os fatos e os sentimentos que estes fatos 
mobilizaram; sobre as consequências do comportamento que 
podem gerar sentimentos de insegurança, medo, agressão, 
desarmonia no ambiente escolar e social; sobre o que esperam ver 
resolvido e qual seria um bom resultado para a situação, ajuda na 
flexibilização das posições”, são ingredientes necessários ao 
facilitador no atendimento ao público. Ao mesmo tempo, também 
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se espera que ele possa “acreditar, acolher, não julgar, ouvir 
genuinamente, ou seja, ouvir para entender e não para responder, 
com curiosidade e empatia[...].” 

Elaborar perguntas afetivas que têm como objetivo acessar 
o que há de mais humano em cada um de nós, pode estimular um 
processo de reflexão e de aumento da consciência do sujeito acerca 
do problema que lhe levou a procurar o Ministério Público, bem 
como verter possibilidades de solução de conflitos, o que pode 
contribuir para novas formas de convívio e fortalecimento de 
vínculos. (Cdhep, 2019: 13) 

As perguntas abaixo são consideradas perguntas afetivas 
e/ou restaurativas: 

- O que aconteceu? 
- Como você foi afetado por essa situação? 
- Como você se sente a respeito? 
- O que é necessário que aconteça para que o seu problema 

seja resolvido? 
- O que você quer pedir? 
 
Outra ferramenta a ser adotada por um facilitador é uma 

postura reflexiva. Para Violeta Daou (2014: 135), “A postura do 
facilitador não é simples técnica a ser tratada, mas se constrói no 
fazer reflexivo, no questionamento constante de suas próprias 
ações através de diálogos internos, realizados a partir das sensações 
ou entendimentos sobre o que mobilizou determinado 
pensamento ou sentimento. Em seu artigo A postura do facilitador ela 
apresenta um questionário elaborado por Belinda Hopkins, 
referência internacional em Justiça Restaurativa, que pode apoiar o 
facilitador a se perceber no processo de conexão com o outro. 
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Eu sou uma pessoa acessível? 
As pessoas sentem segurança para falar comigo sobre seus problemas? 
Eu estou interessado(a) no que a pessoa está falando? 
Eu reconheço seus sentimentos? 
Eu espero a pessoa falar o que ela necessita, para responder ao que é 
falado? 
Eu costumo checar com a pessoa o que ela espera de mim? 
Eu respeito o ponto de vista, mesmo estando em desacordo com ele? 
Depois de falar comigo, a pessoa se sente ouvida? 
Como que eu sei as respostas para tudo que foi mencionado? Eu 
questionei a pessoa que falou? 
 
A atuação do facilitador deve ser pautada em alguns 

valores, tais como: 
Honestidade. Ajuda na criação da conexão com o outro, lhe 
incentivando a afirmar “eu penso isso”, “eu senti isso”, “eu fiz 
isso”; 
Responsabilidade. Resposta que o facilitador dá para a atividade 
que ele assume, entendendo que as suas ações interferem em sua 
vida e na vida de outras pessoas; 
Humildade. Manifesta o cuidado e a empatia para reconhecer 
identidades e possibilidades; 
Empoderamento. Consiste em oportunizar as bases para que o 
outro possa encontrar suas respostas, desenvolvendo 
competências pessoais e sociais, para determinar a identificação de 
suas necessidades e as formas de satisfazê-las; 
Empatia. Consiste em estar totalmente presente com o outro e 
com aquilo pelo que ele está passando. 
Aceitação de que todos merecem respeito. 
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Aliado a isso, é esperado que o facilitador consiga escutar 
atenta e profundamente aquilo que o cidadão tem a dizer; isso 
implica em compreender a verdade do outro e as necessidades além 
do que é exposto, demonstrando interesse ao que ele tem a dizer, 
dessa forma o interlocutor poderá se sentir compreendido. 

 
Escuta ativa requer uma decisão consciente e exige 
vontade de nos livrarmos da possível distração que 
procede e da necessidade de ter razão. Neste sentido, 
aprender a escutar desenvolve a paciência e promove, 
em consequência, a humildade. Escutar é saber manejar 
silêncios abandonando a tendência de dar conselhos e 
apontar soluções. (Daou, 2014: 137-138). 

 
Outra abordagem que pode ser utilizada pelo facilitador 

para aperfeiçoar o atendimento ao público é a Comunicação Não 
Violenta (CNV). De acordo com Marshall Rosenberg, a CNV é 
uma combinação de pensamento e linguagem que “nos ajuda a 
reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os 
outros[...]. A CNV nos ensina a observarmos cuidadosamente (e 
sermos capazes de identificar) os comportamentos e as condições 
que estão nos afetando [...] Quando nos concentramos em tornar 
mais claro o que o outro está observando, sentindo e necessitando 
em vez de diagnosticar e julgar, descobrimos a profundidade de 
nossa própria compaixão. Pela ênfase em escutar profundamente – 
a nós e aos outros - a CNV promove o respeito, a atenção e a 
empatia[...]”. (Rosenberg, 2006: 21- 22). 

Existem alguns componentes que a CNV admite em um 
processo de diálogo; um deles é a observação sem julgamento. 
Durante o atendimento ao público, espera-se que o facilitador seja 
capaz de observar o outro que se comunica sem tentar diagnosticá-
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lo, rotulá-lo, de qualquer modo, apenas concentrando plenamente 
a atenção na mensagem da outra pessoa, identificando e separando 
o fato (aquilo que todo mundo consegue ver da mesma forma), 
seus sentimentos e necessidades das interpretações e outras formas 
de análise sobre as pessoas e seu comportamento. 

Para fazer isso, o facilitador pode parafrasear o que 
compreendeu da conversa, a fim de checar se recebeu com precisão 
a mensagem da outra pessoa. Enquanto repete a mensagem,              
o interlocutor ganha tempo para refletir no que disse.                            
“A CNV sugere que a paráfrase tome a forma de perguntas que 
revelem nossa compreensão, ao mesmo tempo que estimulam 
quaisquer correções necessárias da parte da outra pessoa”. 
(Rosenberg 2006: 140). 

O facilitador deve ser treinado para ajudar o interlocutor a 
identificar e expressar sentimentos e necessidades. De acordo com 
Marcelo Pelizzoli (2012), “sentimentos estão colados às 
necessidades. Ou seja, temos muitas necessidades básicas, 
materiais, sociais, e todas elas em maior ou menor grau estão 
ligadas à possibilidade de satisfação, sendo que o mecanismo 
principal que as regula são os sentimentos, mais do que a razão”. 

A respeito da CNV, Pelizzoli diz ainda: “temos uma 
ferramenta resolutiva muito poderosa para usar em âmbitos de 
grupo, família, círculos, encontros, resolução de conflitos, 
reparação de danos, mediação, conciliação, conversações, 
colóquios e assemelhados. Cabe dizer ainda que, em termos de 
trabalho no campo dos Direitos Humanos, este modelo resolutivo 
é fundamental e mostra-se promissor; é uma filosofia prática bem 
fundamentada, e um método amplamente testado que vem se 
expandindo aos poucos no país”. 
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APLICAÇÃO PRÁTICA DAS ‘FERRAMENTAS 
FACILITADORAS’ POR ESTAGIÁRIOS, MP 
RESIDENTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS 
 

Uma profissional vinculada à empresa prestadora de 
serviços terceirizados para o Ministério Público está trabalhando 
na sede de uma Promotoria de Justiça do interior do Estado do Rio 
Grande do Norte. Ela é responsável pelo atendimento ao público 
na recepção; é geralmente a primeira pessoa com quem o cidadão 
que procura o MP tem contato. 

Como se tratam de demandas que envolvem negação de 
direitos e/ou conflitos diversos, é comum que esses cidadãos 
expressem alí mesmo na recepção, enquanto aguardam o 
atendimento, desconforto, euforia, raiva e outros sentimentos e 
emoções relacionados ao que estão vivendo. Por vezes, a 
profissional disse que não soube como agir diante dessas 
circunstâncias e manifestou incômodo e frustração ao seu 
supervisor por não saber como ajudar essas pessoas. 

Marshall Rosenberg diz que há ocasiões em que pode ser 
necessário nos equiparamos com alguma empatia emergencial de 
"primeiros socorros", acolhendo o outro, dando atenção ao que ele 
está dizendo, escutando seus sentimentos por trás do seu 
comportamento que se manifesta. O treinamento em Comunicação 
Não Violenta oferece as bases para que essa profissional consiga 
oferecer empatia, isto é, presença, escuta e atenção concentrada ao 
outro e ao que está acontecendo dentro dele. A capacidade de 
oferecer empatia a pessoas em situações tensas pode afastar o risco 
potencial de violência, porque permite que elas atinjam níveis mais 
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profundos de consciência e compreensão de si mesmos e de suas 
necessidades. (Rosenberg, 2006) 

 
 

Uma estagiária do Ministério Público auxilia o 
Promotor de Justiça da Infância e Juventude em 
audiências de oitiva informal de adolescentes que 
praticaram atos infracionais. A resolução nº 205/2019, do 
CNMP, em seu art. § 7º, estabelece que o atendimento 
presencial realizado por membro do Ministério Público 
poderá, em casos necessários e para garantir maior 
eficiência, ser auxiliado por servidores e estagiários. 

A referida estagiária recebeu treinamento para 
tornar-se facilitadora de processos restaurativos, por isso 
participa das oitivas, momento em que apoia o Promotor 
de Justiça a estabelecer uma comunicação com o 
adolescente e seu responsável, a fim de, por meio de 
perguntas afetivas, reunir informações sobre o fato, suas 
motivações, os papéis e necessidades geradas pela 
ocorrência do ato infracional, o que permitirá ao membro 
do Ministério Público dispor de mais elementos para 
encaminhar a demanda. 

De acordo com o Centro de Direitos Humanos e 
Educação Popular (Cdhep, 2019: 19), os objetivos dos 
processos restaurativos incluem: (i) Empoderar as 
pessoas para escutar, falar; (ii) Estimular um 
entendimento do impacto sobre o comportamento; (iii) 
Buscar reparar o dano causado às pessoas; (iv) Atender 
as necessidades das vítimas, dos ofensores e dos demais 
envolvidos; (v) Evitar causar dor, constrangimento e 
desconforto intencionais; (vi) Envolver ativamente 
outras pessoas tanto quanto possível e; (vii) Ajudar todas 
as pessoas a seguirem em frente com suas vidas. 
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Uma MP residente lotada na sede das 

Promotorias de Justiça da Comarca de Parnamirim/RN 
exerce seu trabalho no Núcleo de Autocomposição da 
instituição, onde presta atendimento ao público, através 
de contato telefônico e encontro presencial com partes 
em disputa, pessoas ligadas a processos de violação de 
direitos que são encaminhados por Promotores de Justiça 
para avaliação e aplicação de práticas da Justiça 
Restaurativa. 

De acordo com o CDHEP (2019: 36), “O 
objetivo principal das práticas de Justiça Restaurativa é 
interromper o ciclo de reprodução da violência e das 
desigualdades e restaurar relações de danos, partindo de 
uma visão positiva do conflito. Incorporadas nas ações 
cotidianas, ajudam as transformar os conflitos e 
contribuem para o crescimento humano”. 

Para que o trabalho exercido pela MP residente 
seja feito adequadamente é necessário que ela receba 
formação continuada em metodologias que lhe permitam 
atuar como uma agente de transformação capaz de, numa 
situação de conflito, ajudar pessoas a reconstruírem 
narrativas, a definirem seus objetivos comuns e a 
construírem uma base consistente para uma ação futura. 
(Daou,2014). 

Uma metodologia utilizada pela MP Residente em 
sua rotina funcional são os Processos Circulares de Construção 
de Paz, definidos como espaços de encontro que se valem 
de uma estrutura para criar possibilidades de liberdade. 
Kay Pranis, sistematizadora dessa metodologia, afirma 
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que a proposta do trabalho em círculo é falar das 
experiências pessoais. A geometria circular coloca os 
participantes em posição de igualdade (um ao lado do 
outro, tendo, cada um, a oportunidade de encontrar e 
olhar os demais de frente), por isso é tão importante que 
essa geometria seja respeitada. 

A simbologia do círculo evoca unidade e poder 
compartilhado. Todo círculo precisa de um facilitador, 
que é também chamado de guardião. É ele quem ajuda o 
grupo a criar e manter um espaço coletivo no qual cada 
participante se sinta seguro para falar aberta e 
honestamente sem desrespeitar ninguém. 

Além disso, um círculo também precisa de um 
objeto da palavra ou peça de fala. É esse objeto que regula 
o diálogo entre os participantes. O objeto passa de mão 
e mão, dando volta no círculo de forma sequencial. Como 
tudo em círculo é um convite e respeita a adesão 
voluntária das pessoas, aquele que recebe o objeto pode 
falar ou silenciar. 

Kay Pranis alerta sobre a necessidade de 
construirmos as balizas para o diálogo, que nada mais são 
do que as ‘promessas’ que os participantes fazem 
mutuamente sobre como irão se comportar no círculo. 
Essas ‘diretrizes’, geralmente são respondidas a partir da 
seguinte pergunta: O que eu preciso que exista nesse 
espaço para que ele represente um lugar de segurança 
para mim? 

O processo circular é todo guiado por perguntas. 
O facilitador deve acolher e ouvir com empatia os 
participantes, sem julgá-los, avaliá-los e dar-lhes lições. 
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Os círculos nos ensinam que “as histórias de vida 
precisam ter um lugar no mundo”, portanto as perguntas 
devem ser formuladas de modo a permitir aos 
participantes se conhecerem e construírem 
relacionamentos. Metade do tempo em círculo poderá ser 
gasto para criar essa base para um diálogo honesto, antes 
da abordagem do conflito, quando tratar-se de círculo 
restaurativo. 

Os círculos admitem cerimônias, ao abrir e ao 
encerrar um encontro. Elas marcam o círculo como um 
espaço sagrado, no qual os participantes se colocam 
diante de si mesmos e dos outros com uma qualidade de 
presença. Os círculos usam esses elementos estruturais 
para criar um espaço seguro onde as pessoas se ligam às 
outras de modo positivo, mesmo em circunstâncias de 
conflito, dano ou dificuldades. (PRANIS, 2010). 

 
 
O que essas histórias têm em comum? A possibilidade de 

atuação autocompositiva em rotinas funcionais e demandas 
acolhidas pelo Ministério Público. Necessário, portanto, se faz 
necessária a capacitação contínua em técnicas de aprimoramento 
de relacionamentos pessoais e profissionais de membros, 
servidores e demais colaboradores da instituição que atuem 
diretamente com a prestação de atendimento ao público (art.2º, 
inciso I da Resolução nº 205/2019), o que contribuirá de forma 
exponencial para a qualificação desse atendimento, a disseminação 
de mecanismos autocompositivos e remodelamento de uma 
cultura institucional. 
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CONCLUSÕES 
 

Num momento em que a sociedade global atravessa um 
período de crise e a violência parece permear todas as práticas do 
cotidiano, encontrar novas formas de se relacionar com a 
sociedade e apresentá-la novas maneiras de enfrentar seus 
conflitos, que superem a prática de atos que causam danos à 
pessoas e deterioram as relações é um desafio que se lança às 
instituições do Sistema de Justiça. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da 
Resolução nº. 125 de 29 de novembro de 2010, vem incentivando 
a difusão e disseminação das práticas autocompositivas e sua 
utilização por agentes do sistema de justiça, desde a sua formação, 
nas universidades, com o objetivo de promover uma mudança de 
cultura de atuação beligerante, para que sejam considerados 
aspectos que vão além do direito, a fim de que a resolução do 
conflito represente a satisfação das necessidades e dos interesses 
de todas as partes envolvidas. 

Acolhendo as recomendações do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), o novo Código de Processo Civil trouxe espaço 
reservado para o princípio da autocomposição e recomendações 
quanto ao uso de instrumentos de solução pacífica de conflitos 
em demandas judiciais e extrajudiciais, representando um      
marco da legislação brasileira. Ao mesmo tempo, indivíduos       
são incentivados a administrarem seus próprios conflitos, 
fortalecendo sua autonomia para decidirem sobre suas        
próprias vidas. 

No âmbito do Ministério Público, a Resolução nº. 
118/2014, do Conselho Nacional do Ministério Público – 
CNMP, passou a incentivar à aplicação de métodos 
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autocompositivos na atuação funcional de Promotorias e 
Procuradorias de Justiça em todo o Brasil, reconhecendo a 
legitimidade do parquet para atuar como intermediador e 
pacificador da conflituosidade social. 

Outro importante passo deu o CNMP, com a criação da 
Resolução nº 205/2019, que estabelece diretrizes para o 
Ministério Público Brasileiro no tocante às questões relacionadas 
ao atendimento ao público e estimula o desenvolvimento e 
aprimoramento de competências individuais, e que promovam a 
valorização de seus integrantes que atuam diretamente na 
prestação desse atendimento. 

Diante desse cenário, o Ministério Público do Estado do 
Rio Grande do Norte, atendendo às recomendações do CNMP e 
afinado com a sua missão institucional de servir à sociedade na 
defesa de seus direitos, vem estimulando a incorporação de 
ferramentas facilitadoras na rotina funcional de integrantes do 
MPRN que favoreçam a qualidade e eficiência do atendimento 
prestado ao público, a racionalização e simplificação 
administrativa e a disseminação da cultura do cidadão e da 
filosofia de pacificação social. 
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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 Mergulhão1 
 
 
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 
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. 
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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 
desenvolvida a atividade de persecução penal no Brasil, além de ser 
uma verdadeira opção de estratégia de defesa para o investigado. 
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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)2, se prende 
muito, mas se prende mal e isso acaba gerando, de um lado, o 
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 

 
2  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. 
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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, exigi-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. 

Isso posto, vislumbra-se uma relativização do princípio da 
obrigatoriedade da ação penal, visto que é permitido ao MP fazer 
uma análise quanto a existência de interesse público na persecução 
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criminal. Para Simoni (2020, p. 2)3, “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) 4 , 
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)5, 
assentou o seguinte entendimento: 

 
Há no ANPP evidente espaço de discricionariedade 
regrada (poder-dever) do órgão titular da ação penal 
pública (MP), conferido pela literalidade da legislação, 

 
3  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. 

4 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. 

5  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. 
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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) 6  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 
persecução penal, tendo inclusive sido aprovado o Enunciado 
Interpretativo nº 19 do GNCCRIM pelo CNPG (2020)7, o qual 

 
6  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. 

7 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-
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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 
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, 

 
cnpg-aprova-enunciados-produzidos-pelo-gnccrim-para-orientar-a-atuacao-
dos-membros-do-mp. Acesso em: 10 ago. 2020. 
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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, §1º 8, 
sobretudo, o da independência e o da unidade institucional. Dentro 
dessa lógica, Pantoja (2006, p. 2)9 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)10, 
o verdadeiro conteúdo desse princípio é no sentido, não de unidade 
estrutural ou divisão administrativa, mas de comunhão de objetivos 
e finalidades. 

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 

 
8 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. 

9 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. 

10GOULART, 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. 
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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 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 a forma de 
oferecimento do ANPP nos casos em que haja a necessidade de 
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 
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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)11, “as Políticas 
Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos 
(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, 

 
11LOPES, 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: 
http://www.mp.ce.gov.br/nespeciais/promulher/manuais/MANUAL%20D
E%20POLITICAS%20P%C3%9ABLICAS.pdf. Acesso em: 18 set. 2020. 
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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)12, 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)13, “não é atribuição 
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”. 

 
12ISMAIL, 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).pd
f. Acesso em: 19 set. 2020. 

13COELHO, Sérgio Reis; KOZICKI, Katya. O Ministério Público e as Políticas Públicas: 
Definindo a agenda ou implementando as soluções?. AJURIS, v. 40, n. 130, p.20, 2013. 
Disponível em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_civel/acoes_afirmativas/i
nclusaooutros/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..p
df. Acesso em: 19 set. 2020. 
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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)14, 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)15: 

 
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, 

 
14 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Rio de Janeiro: 

Editora Forense, 16ª ed., 2019. 
15 SUXBERGER, Antonio Henrique Graciano; LIMA, José Wilson Ferreira. O 

processo penal e a engenharia de controle da política criminal. Revista 
Brasileira de Políticas Públicas. Brasília, v. 7, nº 1, p. 286-303, 2017. 
Disponível em: 
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/4585/p
df. Acesso em: 20 set. 2020. 
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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, como 
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 
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)16. O ANPP, à vista de tudo 

 
16 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. 
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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)17, 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 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 

 
17 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_DE_
MELO_RODRIGUES_A_VITIMA_E_O_PROCESSO_PENAL_BRASIL
EIRO.pdf. Acesso em: 12 set. 2020. 
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incentivo à autocomposição e implementação de práticas 
restaurativas encampadas por meio da Res. nº 118/2014 do 
Conselho Nacional do Ministério Público18. O art. 13 desta última 
Resolução deixa claro 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 
significativos para o ANPP. Como assinala o IBCCRIM (2020)19, 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 prevê, no seu art. 28-A, § 9º, a comunicação 
à vítima apenas após a homologação judicial do ANPP ou no caso 

 
18 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. 

19IBCRIM. 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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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 
Amparo às Vítimas de Criminalidade (2019)20, 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, 

 
20BRASIL. 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. 
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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 PL21 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 claro a essencialidade dessa comunicação 
com a vítima, tanto para aplicação das ações restaurativas, pautadas 
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)22, a qual 

 
21BRASIL. Projeto de Lei nº 65 de 2016. Brasília, DF: Congresso Nacional, 

[2016]. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid
=EDE231B5420DF430FB07E54DC486E853.proposicoesWebExterno2?co
dteor=1115886&filename=PL+6098/2013. Acesso em: 15 set. 2020. 

22BRASIL. 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/2019/09/6ab7922434499259ffc
a0729122b2d38-2.pdf. Acesso em: 14 set. 2020. 
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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 
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 
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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 
uma maior logicidade ao uso do 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 buscar o 
caminho da Justiça Negocial e, por intermédio de um Ministério 
Público homogêneo para a consecução desse  fim,  ter  o  cuidado  
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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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A REDUÇÃO DA PENA NO CRIME TENTADO – 
CRITÉRIO E CRÍTICAS 
 
Alexandre Gonçalves Frazão1 
 
RESUMO 

A redução da pena do crime tentado tem sido realizada por critério 
único, exclusivamente objetivo – a proximidade do resultado da 
ação com a consumação do delito –, adotado quase unanimemente 
pela doutrina especializada e pela jurisprudência. O artigo 
argumenta pela incorreção desse entendimento, defendendo uso 
de parâmetros mais diversificados, objetivos e subjetivos, de forma 
a melhor atender às finalidades normativas do Código Penal 
quando da dosimetria da pena pelo conatus. Foi utilizada como 
metodologia a pesquisa histórica da legislação pertinente ao tema, 
bem como consulta à doutrina e ao posicionamento jurisprudencial 
sobre o assunto, notadamente do Supremo Tribunal Federal - STF 
e do Superior Tribunal de Justiça STJ. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Pena. Crime tentado. Critério. Crítica. 
 
 
 

 
1 Promotor de justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça de Assu, com atribuições em 

matéria criminal, com atuação perante o Tribunal do Júri local, bem como na defesa 
dos direitos coletivos relacionados à saúde pública, à cidadania e ao controle externo 
da atividade policial. Recebeu, por sua atuação, as medalhas Mérito Militar Luiz Gon-
zaga, da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, e Barão do Assu Luiz 
Gonzaga de Brito Guerra, da Câmara de Vereadores da cidade, por suas contribuições 
à Justiça da comarca. Ocupou as funções de Coordenador do Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI); integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 
Organizado (GAECO) e foi Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça do 
MPRN, em que coordenou diversos projetos premiados pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) 
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INTRODUÇÃO 
 

“Amicus Plato, sed magis amica veritas”2. 
 
 
1) Alguns casos relevantes para o objeto de estudo. 

 No dia 30 de janeiro de 2004, de madrugada, o ortodontista 
Jovane Wanderley ouviu buzinaço de veículo em frente à casa 
vizinha, tendo ido ver do que se tratava 
 Depois de reclamar com o motorista do carro (Roberto 
Carlos de Azevedo), que tentava acordar algumas pessoas para uma 
viagem, e com ele discutir, em função do seu comportamento 
inconveniente, Jovane viu o pequeno bate-boca se transformar em 
um crime, pois o reclamado sacou uma arma de fogo e efetuou 
dois tiros contra ele. 
 Constam dos autos da investigação policial as fotos dos 
locais atingidos pelos dois projéteis, tendo a vítima sido 
fotografada exatamente onde estava quando eles foram efetuados, 
de modo a permitir a visualização da direção e proximidade dos 
tiros em relação ao alvo. Um deles atingiu o portão a poucos 
centímetros da cabeça do ofendido. O outro foi claramente 
direcionado à cintura da vítima. 
 O réu foi a júri popular, no local do crime (comarca de 
Assu/RN) em 13 de novembro de 2018. A acusação de tentativa 
de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo foi julgada 
procedente3. 

 
2 Máxima latina: “Gosto de Platão, mas prefiro a verdade”. 
3 O autor do texto atuou como representante do Ministério Público na sessão 

de julgamento. 
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 Vitoriosa a tese do homicídio tentado, passou o digno 
magistrado que presidia o Tribunal do Júri a realizar a dosimetria 
da pena. Após aplicar a pena-base em 6 anos, o julgador diminuiu 
a pena, em função da tentativa em 2/3 (já a tendo reduzido em 1/4 
em função do privilégio reconhecido pelos jurados, relativo à 
injusta provocação do ofendido), argumentando que “Dessa forma, 
não tendo havido nenhum ferimento na vítima, que sequer foi 
atingida pelos projéteis, impõe-se a diminuição de 2/3 (dois terços) 
pela tentativa, de modo que a pena resulta em 01 (um) ano e 06 
(seis) meses de reclusão”4. 
 Eis então que, condenado por homicídio tentado, uma das 
condutas mais graves do direito penal, o imputado saiu com pena 
inferior à do crime de porte ilegal de arma de fogo, pelo qual 
também foi condenado à reprimenda de 2 anos de reclusão. 
 Isso só foi possível, obviamente, pela imensa redução da 
pena (2/3, ou 66,66%) decorrente da causa de diminuição da 
tentativa, em função de entendimento jurídico que adiante será 
objeto de nossa análise. 
 
Vejamos um outro caso, da mesma comarca do julgamento anterior. 

 No dia 10 de maio de 2018, Herbert Spencer Silva Meira 
chegou de surpresa com outro comparsa numa moto e, pareando 
com Paulo Henrique da Silva e Matheus Marcos Bezerra da Silva, 
que também estavam em uma motocicleta, efetuou, pelas costas, 
diversos disparos de arma de fogo contra as duas vítimas. 

 
4  Toda a movimentação processual, inclusive a sentença e outros atos do 

processo, podem ser visualizados no endereço eletrônico 
http://esaj.tjrn.jus.br/cpo/pg/open.do, bastando escolher a busca pelo 
número do processo e inserir 0001323-29.2005.8.20.0100. 
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 O caso foi rumoroso em Assu, uma vez que Paulo 
Henrique, atingido na cabeça, caiu ao solo da moto e ficou 
agonizando em plena rua principal de um bairro populoso da 
cidade, tendo a cena sido filmada e ganhado divulgação nas        
redes sociais. 
 Os disparos contra Matheus Marcos, pra sua sorte, não o 
atingiram, com exceção de um, que causou um pequeníssimo 
ferimento em sua cabeça, tocando-o de raspão. 
 Hebert Spencer foi a Júri pela dupla tentativa de homicídio 
duplamente qualificado (meio que impossibilitou a defesa das 
vítimas e motivo torpe), tendo sido condenado5. 
 Calculando a reprimenda, sobre 15 anos de reclusão, para 
cada injusto, passou o julgador à 3ª fase da dosimetria da pena, 
quando então foi aplicada a redução pela tentativa. No caso do 
crime contra Paulo Henrique, fixou-se redução mínima, de 1/3, 
descendo a pena para 10 anos; no delito contra Matheus Marcos, a 
redução foi maior, de 2/5 (40% da pena), ficando ela em 9 anos. 
Para justificar a diferença nas reduções, o magistrado argumentou6 
com a proximidade do resultado morte no caso de Paulo Henrique 
e um ferimento apenas de raspão, em Matheus. 
 O interessante nesse caso, para o que vai se argumentar 
mais à frente, é que, numa mesma situação, com condutas 
simultâneas, presente o mesmo dolo homicida, e não se sabendo, 
sequer, contra qual das vítimas o atirador efetuou mais disparos 
(consta que descarregou o revólver), foram fixadas duas frações 

 
5  O autor do texto, também nesse feito, funcionou como representante do 

Ministério Público na sessão de julgamento do Tribunal do Júri. 
6 A movimentação do processo relativo ao crime, com cópia integral da sentença, 

pode ser consultada no mesmo endereço eletrônico referido na nota 2, 
bastando pesquisar pelo número do processo 0101332-42.2018.8.20.0100. 
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distintas de redução pelas tentativas, tendo Herbert se beneficiado, 
no delito contra Matheus Marcos, da graça recebida de o disparo 
contra sua cabeça ter acertado apenas de raspão. 
 Também nessa dosimetria, seguiu-se entendimento de 
dosimetria pela tentativa que será melhor discutido no decorrer 
deste trabalho. 
 
Passemos, agora, ao último caso dessa introdução. 

 No dia 24 de março de 2017, no meio da manhã, realizava-
se uma reunião de gestão do Ministério Público do Estado do Rio 
Grande do Norte, comandada pelo então Procurador-Geral de 
Justiça Rinaldo Reis Lima7. 
 Repentinamente, adentra na sala sem autorização o 
servidor da própria instituição, Guilherme Wanderley Lopes           
da Silva. 
 Questionado do motivo daquela “invasão”, e após jogar 
papéis com seus motivos criminosos na mesa de trabalho, o 
funcionário retira do casaco esportivo que usava um revólver 
calibre .38, e apontando para o chefe da Instituição, a no máximo 
3 metros do agressor, inicia os disparos com que tencionava     
matar não só Rinaldo, mas também Jovino Pereira da Costa 
Sobrinho, então Procurador-Geral de Justiça Adjunto, e Wendell 
Beetoven Ribeiro Agra, que era o Chefe da Coordenação        
Jurídica Administrativa. 
   Rinaldo, momentos antes do início da ação, corre para a 
porta lateral, que dava  para a sala da Chefia de Gabinete. O atirador 

 
7  Atualmente conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público – 

CNMP. 
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mirou sua cabeça e efetuou o disparo, tendo o projétil se alojado a 
centímetros acima do alvo, na porta que se abria para a fuga. 
 Como o objetivo de Guilherme era também a morte de 
Jovino e de Wendell, voltou-se para este último, que se levantava 
de uma cadeira em sua frente, efetuando um disparo nas costas, 
tiro que perfurou o pulmão e fez a vítima cair. 
 Após, saiu em perseguição aos dois chefes que escapavam. 
Alcançou o Adjunto, já perto de sua própria sala, também 
conjugada – do lado oposto – da Chefia de Gabinete e efetuou o 
primeiro disparo, quase à queima-roupa, no abdômen de Jovino. 
Com a vítima deitada, efetuou outro disparo, que, por sorte, atingiu 
de raspão o ferido. 
 Saiu em seguida em perseguição ao alvo principal, o chefe 
do MPRN. Só não conseguiu alcançá-lo porque foi atrapalhado no 
trajeto por uma das vigilantes do local, que se dirigia ao palco dos 
tiros, tendo Guilherme perdido tempo para despistá-la. 
 O atirador, ao final, conseguiu fugir da Procuradoria-Geral 
de Justiça, tendo sido preso posteriormente, ao apresentar-se à 
Polícia Civil. Rinaldo conseguiu sair ileso da ação, quase que por 
um milagre; Jovino e Wendell se submeteram a cirurgias, correram 
risco de vida e ficaram dias na UTI, mas se recuperaram dos 
disparos recebidos8. 
 Levado ao Tribunal do Júri, o réu Guilherme Wanderley foi 
condenado por três tentativas de homicídio qualificado pelo meio 
que dificultou a defesa das vítimas. Na dosimetria da pena, teve 
fixada pena-base de 14 anos de reclusão por crime. 

 
8  Atualmente, são, respectivamente, titulares dos cargos de 1º e 19º Promotor 

de Justiça de Natal. 
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 Na 3ª fase da dosimetria, quando considerada a redução 
pela tentativa, o magistrado, sem qualquer fundamentação, baixou 
linearmente as penas em 7/12, aproximadamente 60% de redução, 
próximo ao máximo da minoração possível (66,6%), independente 
das características de cada um dos delitos9. 
  O ponto específico da fração de redução pela causa de 
diminuição de pena da tentativa foi objeto do recurso de apelação 
interposto pelo Ministério Público com o objetivo de incrementar 
a sanção aplicada pelo magistrado de primeiro grau. 
 No julgamento da irresignação 10 , contudo, a Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte entendeu 
por manter a fração utilizada na sentença, com argumento que, 
justamente, é o ponto que mais nos interessa neste trabalho. 
 Conforme voto vencedor do Relator, Desembargador 
Glauber Rêgo: 
 

 Nesse sentido, compulsando os autos do caderno 
processual, observo que, muito embora tenha havido a 
proximidade de consumação em dois dos três delitos, é 
certo que no outro não houve sequer o atingimento da 
vítima, consubstanciando-se em tentativa branca, o que 
ensejaria a aplicação do instituto em seu patamar 
máximo de 2/3. 
 Assim sendo, entendo que o magistrado 
presidente do Júri realizou cálculo aritmético global 
quanto aos 3 crimes praticados e, baseando-se numa 

 
9 Sobre a pena ainda incidiu a minorante da semi-imputabilidade, reconhecida 

pelos jurados. Assim, mesmo condenado por três tentativas de homicídio 
qualificado, o réu Guilherme Wanderley teve pena final definitiva de 7 anos, 3 
meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Entrou preso para 
ser julgado e, condenado, saiu solto da sessão de julgamento. 

10 Acórdão na Apelação Criminal n.º 2019.000207-1, que pode ser consultado 
em http://esaj.tjrn.jus.br/cposg/. 
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ponderação entre as frações a serem aplicadas no caso 
concreto, observo que houve equilíbrio quanto ao 
patamar conclusivo do magistrado, ou seja, 7/12, o que 
corresponde a percentual de redução de pena 
basicamente na metade. Assim sendo, entendo como 
justa a dosimetria realizada nesse ponto. (grifado) 

  
 Assim, mais uma vez foi aplicado o entendimento, no 
sentido de que o quantum da redução da tentativa entre as margens 
legais permitidas deve ser inversamente proporcional à 
proximidade com a consumação do crime. 
 Conforme o raciocínio do Desembargador relator, em que 
pese reconhecido o erro da sentença de fixar redução igual para os 
três crimes, era de se manter a fração nela utilizada pois, se para os 
ofendidos Wendell e Jovino, a decisão pecava a maior, por diminuir 
mais que o devido, no caso da vítima Rinaldo a fração era 
prejudicial ao acusado, já que, deveria, no caso, incidir a redução 
máxima de 2/3! 
 Por isso, os erros se compensavam e deveria ficar tudo 
como estava1112.      
 E chega de exemplos.    
  
 

 
11 Segundo pensamos, esse raciocínio do Desembargador Relator peca pela falta 

de técnica jurídica e mantém o erro da sentença, de não realizar a dosimetria 
da tentativa para cada um dos crimes, de forma individualizada e 
fundamentada, mantendo uma fração de redução elevada, que resultou, como 
visto, numa reprimenda bastante reduzida para os gravíssimos crimes 
praticados e reconhecidos pelo Tribunal do Júri. 

12 A pena de Guilherme Wanderley, mesmo após julgados os recursos, 
permaneceu a mesma. O processo ainda não transitou em julgado. As partes 
ofereceram novas irresignações contra o acórdão da Câmara Criminal               
do TJRN. 
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2) O problema objeto de investigação. 

 Como visto, Roberto Carlos, Herbert Spencer e Guilherme 
Wanderley tentaram matar seus desafetos e, mesmo que tendo feito 
tudo o possível para consumar os crimes, foram beneficiados nas 
penas por circunstâncias alheias a seus comportamentos: a sorte 
das vítimas, a habilidade destas em escapar dos disparos, o sucesso 
da intervenção médica em favor dos ofendidos. 
 Assim como eles, certamente muitos outros condenados 
pelo país têm igualmente recebido tratamento penal mais benéfico 
pelos mesmos fatores. 
 Trata-se de consequência direta de entendimento 
doutrinário e jurisprudencial absolutamente solidificado 13 , no 
sentido de que, quanto mais o crime tentado se aproxima da 
consumação, menor deve ser a redução da pena, tendendo ao limite 
mínimo de 1/3; e, inversamente, quanto mais afastado da 
consumação forem os desdobramentos do delito, maior deve ser a 
redução, em direção à fração máxima, de 2/3. 
  Por esse raciocínio, todas as tentativas ditas “brancas”, ou 
“incruentas”, ou seja, em que a vítima sai da ação injusta com o 
bem jurídico protegido incólume, devem receber redução de pena 
máxima autorizada (66,6% ou 2/3). 
   
 
 
 

 
13 Nesse sentido, José Antônio Paganella Boschi (Das penas e de seus critérios de 

aplicação. 3ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004. p. 311). 
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Alguns acórdãos exemplificativos desse pensamento14: 
 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE 
REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. 
SÚMULA 7/STJ AFASTADA. TENTATIVA 
BRANCA INCONTROVERSA. FRAÇÃO DE 
REDUÇÃO DO ART. 14, II, DO CP. PATAMAR 
MÁXIMO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA 
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL MAS LHE 
NEGAR PROVIMENTO. 
1. Incontroversa, nos autos, a ocorrência de tentativa 
branca, não há falar em imprescindibilidade do reexame 
fático probatório para a análise da controvérsia, o que 
afasta a incidência da Súmula 7/STJ. 
2. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, nas 
hipóteses de crime de homicídio em que não há lesão à vítima - 
tentativa branca ou incruenta -, a fração de redução da pena deve 
ser aplicada no patamar máximo de 2/3, considerado o iter 
criminis percorrido. 
3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso 
especial, mas lhe negar provimento. 
(destacado) (AgRg no REsp 1868145/PR, Rel. 
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 
julgado em 30/06/2020, DJe 07/08/2020) 
 
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. 
LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO 

 
14  No Supremo Tribunal Federal, veja-se:  HC 146339 AgR, Relator(a):              

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/04/2018, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 30-05-2018 PUBLIC 01-06-
2018. 
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CIRCUNSTANCIADO. INVIABILIDADE. 
QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. 
CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. 
TENTATIVA BRANCA CONFIGURADA. 
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. REGIME 
SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU PRIMÁRIO. 
PENA ENTRE 4 E 8 ANOS DE RECLUSÃO. 
FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. 
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA 
DE OFÍCIO. 
(...) 
4. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva 
quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança 
subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao 
agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico 
tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte reconhece 
o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente 
proporcional à aproximação do resultado representado: quanto 
maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração 
da causa de diminuição. 
5. Sendo incontroverso nos autos que a hipótese é de tentativa 
branca, já que, apesar de o paciente ter efetuado disparos de arma 
de fogo enquanto travava luta corporal com a vítima, nenhum deles 
a atingiu, sendo certo, portanto, que o bem jurídico (vida), neste 
caso, embora tenha sofrido ameaça, não foi minimamente lesado 
pela conduta delituosa, deve ser aplicada a fração de 2/3, que é a 
máxima prevista no dispositivo de regência, nos termos da 
jurisprudência dessa Corte Superior. Precedentes. 
(...) 
(destacado) (HC 574.589/BA, Rel. Ministro 
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado 
em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) 
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 Na doutrina sobre o assunto, o promotor de justiça 
Francisco Dirceu Barros15, em texto fundamentado em amplíssima 
pesquisa bibliográfica, ensina que: 

 
13.3. A penalidade na tentativa. 
(...) 
A diminuição de um a dois terços não decorre da 
culpabilidade do agente, mas da própria gravidade do 
fato constitutivo da tentativa. Quanto mais o sujeito se 
aproxima da consumação, menor deve ser a diminuição 
da pena (um terço); quanto menos ele se aproxima da 
consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços). 
Assim, a redução não decorre da consideração das 
circunstâncias judiciais, como antecedentes ou 
agravantes, etc., como a reincidência ou atenuantes, etc., 
mas sim da apreciação do iter criminis percorrido               
pelo agente. 

  
 Duas questões que se colocam, a partir dessa realidade 
jurídica posta, que muito afeta o quantitativo da reprimenda de 
crimes graves tentados, são: a) há fundamento legal para esse 
entendimento, tendo em vista que todo o direito penal é regido, 
precipuamente, pelo princípio da legalidade? 16  b) é correta a 
justificativa, de que o Código Penal adotou a teoria objetiva para a 
punibilidade da tentativa e, por isso, o principal critério para a 
fixação do quantum da redução deve também ser exclusivamente 

 
15 DIRCEU BARROS, Francisco. Tratado Doutrinário de Direito Penal. Leme (SP): 

JH Mizuno, 2018, p. 231. 
16 Art. 1º do Código Penal: Não há crime sem lei anterior que o defina. Não       

há pena sem prévia cominação legal; Art. 5º, XXXIX, da Constituição     
Federal: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 
cominação legal.   
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objetivo, ou seja, depender do resultado decorrente da conduta 
tentada para o bem jurídico tutelado?   
 
CRÍTICAS AO CRITÉRIO UTILIZADO PARA A 
REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA 
 
1) A ausência legalidade do critério. Inadequação de seu uso frente 
ao Código Penal. 

 Uma primeira crítica que o posicionamento acima exposto 
é passível de receber é o de que ele não está legalmente previsto na 
norma penal que trata sobre a tentativa, nem em qualquer outro 
enunciado normativo. 
 Com efeito, nesse ponto, o Código Penal se limita a 
determinar que: 
 

Art. 14 - Diz-se o crime: 
(...) 
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se 
consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
Pena de tentativa 
Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-
se a tentativa com a pena correspondente ao crime 
consumado, diminuída de um a dois terços. 

 

 Essa redação, dada na reforma da Parte Geral do Código 
Penal realizada em 1984 pela Lei n.º 7.209, é igual àquela do texto 
original de 1940 para o mesmo ponto. Na exposição de motivos da 
norma reformadora, consta, com efeito que: 
 

14. Foram mantidos, nos artigos 14, 15, 17 e 18, as 
mesmas regras do Código atual, constantes, 
respectivamente, dos artigos 12, 13, 14 e 15, relativas aos 
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conceitos de crime consumado e tentado, de desistência 
voluntária e arrependimento eficaz, de crime impossível, 
de dolo e culpa stricto sensu. 
15. O Projeto mantém obrigatoriedade de redução de 
pena, na tentativa (artigo 14, parágrafo único), e cria a 
figura do arrependimento posterior à consumação do 
crime como causa igualmente obrigatória de redução de 
pena. [...].17 

  
 Relevante destacar que, em toda a exposição de motivos 
citada, a única referência à tentativa é à obrigatoriedade da redução 
prevista no parágrafo único do art. 14, aspecto anteriormente 
controvertido no direito penal brasileiro. Não há, porém, qualquer 
menção ao critério para a quantificação dessa redução. 
 Voltando ainda mais no tempo, relevante a consulta à 
exposição de motivos da Parte Geral do Código Penal original, ou 
seja, a de 1940, de autoria de Francisco Campos, então Ministro da 
Justiça do governo de Getúlio Vargas. Lembrando, mais uma vez, 
que a redação no texto normativo de 1940 é a mesma da atualmente 
vigente para a definição do crime consumado e do tentado,      
falava-se, àquela época, assim como na exposição de motivos da 
reforma de 1984, apenas na redução obrigatória da pena, de     
modo a diferenciar o crime perfeito do imperfeito, referindo-se, 
contudo, à intenção dupla do Código de “medir a responsabilidade 
do ponto de vista da quantidade do crime e da temibilidade do 
agente”, o primeiro critério a justificar a redução compulsória da 

 
17 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Portal da Câmara dos Deputados, c.2020. 

Legislação Informatizada - DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE 
DEZEMBRO DE 1940 - Exposição de Motivos. Disponível em 
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-
2848-7-dezembro-1940-412868-exposicaodemotivos-148972-pe.html>.  
Acesso em: 23 de set. de 2020. 
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reprimenda pela tentativa, o segundo certamente a influenciar o 
quantum da redução. 
 Eis o texto original: 

 
Dentro do seu critério dúplice, de medir a 
responsabilidade do ponto de vista da quantidade do 
crime e da temibilidade do agente, o projeto dispõe, 
divergindo da teoria subjetiva, que a pena da tentativa é 
inferior (de um a dois terços) à do crime consumado. 
Atendeu-se à tradição do nosso direito e ao sentimento 
popular, que não consente sejam colocados em pé de 
igualdade o crime perfeito e o imperfeito. Além disso, 
para justificar a disparidade de tratamento, há uma razão 
de ordem prática: se se comina a mesma pena em ambos 
os casos, o agente não teria interêsse algum em deixar 
de insistir, antes de ser descoberto, no seu frustrado 
objetivo criminoso18. 

  
 Importante destacar, já nesse momento, que a teoria 
objetiva (que leva em conta a diferença de resultados entre o tipo 
consumado e o tentado para fins de punibilidade do agente) é 
acatada pelo legislador brasileiro, conforme a justificativa citada, 
para fundamentar a redução obrigatória da pena quando o agente 
não consegue realizar todos os aspectos do tipo penal, rechaçando-
se, assim, a teoria puramente subjetiva, segundo a qual apenas a 
intenção do agente – igual em ambas as modalidades criminosas – 
deveria ser considerada, o que certamente levaria a uma punição 
idêntica fosse o delito consumado ou tentado, e mesmo à 

 
18 SENADO FEDERAL. Biblioteca do Senado Federal, c. 2020. Revista de 

Informação Legislativa de outubro a dezembro de 1969. Disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/224132/000341193.
pdf?sequence=1. Acesso em: 23 set. 2020. 
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possibilidade de reprimenda do delito meramente imaginado e 
desejado, ainda que não refletido em atos externos19. 
 Contudo, assim como na exposição para a reforma da Parte 
Geral do Código Penal, nada é dito explicitamente sobre o critério 
que deveria conduzir o magistrado a definir o montante da redução 
da reprimenda no caso do crime imperfeito. 
 É bom que se diga, ainda percorrendo os caminhos da 
história de nosso Direito Penal, que tanto no Código Penal do 
império (1830), quanto no primeiro Código Penal republicano 
(Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890), não havia esse 
problema quanto ao montante da diminuição da pena pela tentativa. 
Na falta de critério específico para cada crime, ambos os códigos 
(artigo 34, no primeiro; art. 63 no último) mandavam diminuir a 
pena do crime consumado na terça parte (1/3). 
 Assim, o imbróglio sobreveio com o Código Penal de 1940, 
e sua reforma de 1984, que instituíram um intervalo de redução 
possível, sem que ambos tivessem indicado uma orientação 
normativa específica a ser seguida na definição desse quantum          
de diminuição. 
 É que, na verdade, seja na versão original (Título V, 
Capítulo II, arts. 42-56), seja na reformada (Título V, Capítulo III, 
arts. 59-76), o Estatuto Repressivo concentrou o assunto da 
dosimetria da pena num espaço próprio, onde indicou ao intérprete 
e aplicador os critérios a serem utilizados na determinação da pena 

 
19 Tal teoria é rechaçada desde o nosso Código Penal do Império, de 1830, cujo 

artigo 2º, §2º, dispunha que “julgar-se-ha crime ou delicto: (…) a tentativa do 
crime, quando fôr manifestada por actos exteriores e principio de execução, 
que não teve effeito por circumstancias independentes da vontade do 
deliquente” (TINOCO, Antônio Luiz. Codigo Criminal do Império do                 
Brazil annotado. Ed. fac-sim. Brasília: Senado Federal, Conselho Editoral,   
2003, p. 10).   
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do crime reconhecido na sentença condenatória, bem como os fins 
a serem seguidos nessa atividade concretizadora. 
 Os dispositivos que iniciam tais partes de ambas as 
redações do Código Penal são esclarecedores sobre o ponto que 
nos interessa. 
 Com efeito, em 1940 assim previa o artigo 42 do diploma 
normativo: 
 

Fixação da Pena 
Art. 42 . Compete ao juiz, atendendo aos antecedentes 
e à personalidade do agente, à intensidade do dolo ou 
gráu da culpa, aos motivos, às circunstâncias e 
consequências do crime: 
I - determinar a pena aplicavel, dentre as cominadas 
alternativamente; 
II - fixar, dentro dos limites legais, a quantidade da pena 
aplicavel.” 

 
 Já no vigente art. 59, consta fórmula parecida, embora mais 
detalhada da função das circunstâncias judiciais no cálculo dos 
diversos componentes da pena justa: 

 
Fixação da pena 
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos 
antecedentes, à conduta social, à personalidade do 
agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências 
do crime, bem como ao comportamento da vítima, 
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para 
reprovação e prevenção do crime: 
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; 
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites 
previstos; 
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa 
de liberdade; 
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IV - a substituição da pena privativa da liberdade 
aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.” 

 

 Para a devida interpretação do que buscaram os 
legisladores com tais dispositivos, interessante, mais uma vez, 
voltar-se às exposições de motivos da Parte Geral do Código Penal, 
especificamente no ponto relativo ao espírito diretor da dosimetria 
das penas. 
 O de 1940 assim explicou o que pretendia do magistrado 
no cálculo da reprimenda: 
 

Para a Individualização da pena, não se faz mister uma 
prévia catalogação, mais ou menos teórica, de espécies 
de criminosos, desde que ao Juiz se confira um amplo 
arbitrio na aplicação concreta das sanções legais. Neste 
particular, o projeto assume um sentido marcadamente 
individualizador. O Juiz, ao fixar a pena, não deve ter em 
conta sómente o fato criminoso, nas suas circunstâncias 
objetivas e conseqüências, mas também o delinqüente, a 
sua personalidade, seus antecedentes, a intensidade do 
dolo ou grau da culpa e os motivos determinantes (art. 
42). 0 réu terá de ser apreciado através de todos os 
fatôres, endógenos e exógenos, de sua individualidade 
moral e da maior ou menor intensidade da sua mens rea 
ou da sua maior ou menor desatenção à disciplina social. 

 
 O legislador reformador de 1984, por sua vez, sobre o 
mesmo objeto, asseverou: 
 

49. Sob a mesma fundamentação doutrinária do Código 
vigente, o Projeto busca assegurar a individualização da 
pena sob critérios mais abrangentes e precisos. 
Transcende-se, assim, o sentido individualizador do 
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Código vigente, restrito à fixação da quantidade da pena, 
dentro de limites estabelecidos, para oferecer ao 
arbitrium iudicis variada gama de opções, que em 
determinadas circunstâncias pode envolver o tipo da 
sanção a ser aplicada. 
50. As diretrizes para a fixação da pena estão 
relacionadas no artigo 59, segundo o critério da 
legislação em vigor, tecnicamente aprimorado e 
necessariamente adaptado ao novo, elenco de penas. [...]. 
A finalidade da individualização está esclarecida na parte 
final do preceito: importa em optar, dentre as penas 
cominadas, pela que for aplicável, com a respectiva 
quantidade, à vista de sua necessidade e eficácia para 
"reprovação e prevenção do crime". Nesse conceito se 
define a Política Criminal preconizada no Projeto, da 
qual se deverão extrair todas as suas lógicas 
conseqüências. [...]. 

  
 Em ambas as explicações, o que desponta é a concessão de 
ampla liberdade para o magistrado, para que ele individualize a 
sanção penal considerando aspectos objetivos (ilícito em si) e 
subjetivos (o criminoso e sua história de vida) do caso, orientado 
pelas finalidades repressoras e preventivas da reprimenda penal, o 
que está de acordo, inclusive, com o mandamento do art. 5º, XLVI, 
da Constituição Federal de 198820. 
 Ora, ao adotar como critério para o dimensionamento da 
redução da tentativa apenas um único aspecto, de natureza 

 
20 “A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as 

seguintes: 
a) privação ou restrição da liberdade; 
b) perda de bens; 
c) multa; 
d) prestação social alternativa;” 
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estritamente objetiva (a aproximação ou não do resultado desejado 
pelo criminoso com sua conduta), o entendimento doutrinário e 
jurisprudencial majoritários sobre o assunto peca, justamente, por 
afastar esse aspecto individualizador de toda dosimetria penal, tal 
como desejado pelo legislador há décadas. 
 Afasta-se, na verdade, dos critérios legalmente orientadores 
para a especificação da sanção penal, para se adotar um critério sem 
previsão legal e não adaptado à própria política criminal albergada 
no Código Penal. 
 Tal situação fica evidente no caso na tentativa dita “branca” 
ou “incruenta”, ou seja, em que a vítima não recebe lesão no seu 
bem jurídico protegido pela norma penal, saindo incólume do 
evento, a despeito da vontade e do agir do criminoso. 
 Nessa situação, o magistrado, ao fixar a pena-base para o 
delito, segue fielmente as orientações do Código Penal, 
considerando as circunstâncias judiciais previstas no seu artigo 59, 
assim como as agravantes e atenuantes legalmente aplicáveis, 
levando em consideração nuances do caso concreto e o que seja 
suficiente “para a reprovação e prevenção do crime”, finalidades 
últimas de todo o seu trabalho. 
 Contudo, chegado o momento da diminuição da pena pela 
tentativa, deve, obrigatoriamente, reduzir o montante até então 
atingido em, repita-se, 66,6% (2/3), independentemente se tal 
decréscimo está adequado ao criminoso, ao seu comportamento, à 
reprovabilidade de sua conduta, a sua personalidade. 
 E tudo isso sem qualquer amparo legal que legitime esse 
entendimento. 
 O resultado é, justamente, o que visto nos casos referidos 
na Introdução: penas evidentemente baixas ou incoerentes para 
comportamentos gravíssimos. 
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 É bem verdade que, também para outras causas de 
diminuição ou aumento de pena (semi-imputabilidade, crime 
continuado, participação de menor importância etc), o Código 
Penal não estabeleceu critério específico para a quantificação do 
montante a ser reduzido ou incrementado, tendo a jurisprudência 
e a doutrina evoluído para especificar parâmetros de cálculo 
racional dessas variações. 
 E não há, por óbvio, problemas no estabelecimento, em si, 
de acordo com a evolução do esforço interpretativo dos tribunais 
e da doutrina penal, de parâmetros especificamente adaptados a 
institutos, de modo a orientar sua aplicação. 
 O que é passível de crítica é quando tais parâmetros,     
como no caso do crime tentado, afastam-se da orientação 
normativa do Código Penal para a individualização da pena, 
gerando consequências inadequadas na medição da 
responsabilidade do agente. 
 No caso do entendimento objeto deste trabalho, o aspecto 
eminentemente objetivo e pontual escolhido é, a nosso ver, 
incorreto, uma vez que, alheio a qualquer aspecto da conduta ou 
da história do criminoso, está mais relacionado à sorte ou 
habilidade do ofendido e/ou de terceiros para evitar o mal maior, 
desejado pelo autor do fato ilícito. 
 Até chegar-se ao exemplo que nos parece mais incoerente: 
uma vítima que sai ilesa de uma tentativa de homicídio em que, por 
exemplo, o agente descarrega sua arma de fogo contra ela, tendo 
como consequência, para o condenado pelo gravíssimo delito, o 
direito automático de ter sua pena reduzida em 66,6%. 
 É preciso, portanto, com todas as vênias possível, superar 
o entendimento dominante citado, para que o magistrado tenha 
mais liberdade para considerar os critérios do art. 59 e seguintes do 
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Código Penal, para fixar, fundamentadamente, o quantum de 
diminuição da tentativa que mais se amolde ao caso concreto 
considerado e as finalidades da pena. 
 
2) Da incorreção do fundamento utilizado para a diminuição       
pela tentativa com base na proximidade de realização do      
resultado típico 

 Conforme já visto, a justificativa utilizada para relacionar o 
montante da diminuição pela tentativa com a proximidade do 
resultado pretendido pelo agente é a de ter o Código Penal adotado 
a teoria objetiva sobre a punibilidade do crime tentado. 
 Contudo, a disputa entre critérios objetivo e subjetivo no 
tocante à punibilidade da tentativa está relacionada a três aspectos 
diversos do quantum a ser diminuído pelo conatus: a) se os atos 
preparatórios ou mesmo a simples cogitação do crime seriam 
puníveis, sem um início de execução do delito; b) se a diminuição 
pela tentativa seria ou não obrigatória; c) se seria punível a tentativa 
de crime impossível21. 
  Como visto na citação da exposição de motivos do Código 
Penal, na redação de 1940, a adoção da teoria objetiva tinha como 
finalidade deixar clara a obrigatoriedade da redução da pena, pelo 
juiz, em função da não consumação do crime. 
 Já do ponto de vista da punição dos atos preparatórios ou 
da simples cogitatio (o mero plano de cometimento de um crime), 

 
21 “Nesse passo, pode-se afimar com Lucia Helna Magalhães e Marcelo Gasque 

Furtado que as características da teoria objetiva são: a atipicidade da tentativa 
inidônea, por não traduzir perigo ao bem jurídico tutelado e a aplicação 
obrigatória pelo magistrado de pena reduzida” (SANTOS, Ivanaldo Bezerra 
Ferreira dos. Anotações sobre o crime tentado. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-
4862, Teresina, ano 18, n. 3684, 2 ago. 2013. Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/25075. Acesso em: 14 out. 2019, p. 4). 
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também foi referido no item anterior deste trabalho que desde o 
Código Criminal do Império a decisão política tomada foi a de 
punição da tentativa a partir de atos exteriores que iniciassem ou 
estivessem muito próximos de inciar o verbo do núcleo do tipo 
penal incriminador. 
 Assim, a rigor, as diversas nuances da teoria objetiva sobre 
a punibilidade da tentativa não tinham nem tem relação 
fundamental com a definição, in concreto, do quantum de diminuição 
que deveria o magistrado aplicar pela não consumação do delito. 
 Como visto, tal aspecto, mais relacionado com a dosimetria 
da sanção criminal, não foi tratado pelo Código Penal de forma 
especial, autônoma, tanto em sua redação original de 1940, quando 
na reforma de 1984. 
 Ao contrário, tal diploma normativo, numa ou noutra 
versão, criou todo um capítulo específico para a concretização        
da sanção penal, com os critérios e finalidades que deveriam 
orientar o magistrado, que passou a ter ampla margem de liberdade 
para tanto. 
 Assim, a utilização das diversas nuances da teoria objetiva 
sobre a punibilidade da tentativa para justificar o atual 
entendimento majoritário sobre o critério a ser utilizado para o 
montante da diminuição da pena no crime tentado é, parece-nos, 
uma incorreção teórica, para além de não possuir, como visto, 
fundamento legal e gerar, na verdade, resultados contrários ao que 
desejado pelas regras relativas à individualização da pena. 
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Sobre o verdadeiro campo de aplicação da teoria        
objetiva para a punibilidade da tentativa, veja-se a lição de Cezar 
Roberto Bitencourt22: 
 

 Duas teorias procuram explicar a punibilidade da 
tentativa: a) teoria subjetiva; b) teoria objetiva. 
 A teoria subjetiva fundamenta a punibilidade da tentativa 
na vontade do autor contrária ao Direito. Para essa 
teoria o elemento moral, a vontade do agente, é decisiva, 
porque esta é completa, perfeita. Imperfeito é o delito 
sob o aspecto objetivo, que não chega a consumar-se. 
Por isso, segundo essa teoria, a pena da tentativa deve 
ser a mesma do crime consumado. Desde que a vontade 
criminosa manifeste-se nos autos de execução do fato 
punível, a punibilidade estará justificada. 
 Essa teoria subjetiva teve origem na Alemanha e 
encontrou em Von Buri o seu grande elaborador, o 
apoio necessário para fazê-la prevalecer na 
jurisprudência germânica. 
 Na teoria objetiva, a punibilidade da tentativa fundamenta-
se no perigo a que é exposto o bem jurídico, e a 
repressão se justifica uma vez iniciada a execução            
do crime. 
 Como a lesão foi menor ou não ocorreu qualquer 
resultado lesivo ou perigo de dano, o fato cometido pelo 
agente deve ser punido menos severamente. É o perigo 
efetivo que representa diretamente para o bem jurídico 
tutelado que torna a tentativa punível. 
 Não se equipara o dano ou o perigo ocorrido na 
tentativa com o que resultaria do crime consumado. 
 Essa é a teoria que inspirou a maioria das legislações 
modernas, inclusive o nosso Código Penal, que dispõe: 
“Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com 

 
22 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral. v. 

1. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 499-450. 
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a pena correspondente ao crime consumado, diminuída 
de um a dois terços” (art. 14, parágrafo único). 

 
 Destarte, a teoria objetiva adotada pelo Código Penal em 
nada relaciona o quantum da dosimetria da tentativa com a 
proximidade do resultado naturalístico ou do dano em que 
consistiria a consumação. 
 Na verdade, se tal teoria orienta algum critério para esse 
fim, parece-nos que é a intensidade do grau de risco a que 
concretamente foi exposto o bem jurídico protegido, ou seja, a 
gravidade do perigo de lesão, e não a extensão da lesão em si. 
 E isso porque, como lembram Luiz Flavio Gomes e 
Antonio García-Pablos de Molina, na mesma linha de Cezar 
Roberto Bitencourt, “na tentativa a ofensa ao bem jurídico se dá 
por meio do perigo”23. 
 Por essa perspectiva, diversos outros elementos do fato 
deveriam ser considerados para a redução da pena no conatus, como 
a quantidade de golpes dados ou ações praticadas, as regiões do 
corpo visadas, o local e tempo do crime, a forma de ataque, a 
preparação/premeditação do agente etc, circunstâncias que, sim, 
dizem respeito ao desvalor da própria conduta praticada e a 
intensidade do perigo causado. 
 Segundo essa linha de raciocínio, nem toda tentativa 
“branca” ou “incruenta” mereceria diminuição máxima de pena, 
tudo a depender do risco efetivo ao bem jurídico criado na ação, 
mesmo que sem lesão efetiva àquele. 

 
23 GOMES, Luiz Flavio; GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antônio. Direito 

Penal: parte geral. v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 477. 
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 Daí que, também por esse ângulo do fundamento de 
justificação, o entendimento majoritário em estudo não se sustenta, 
merecendo revisão. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
 O crime tentado é, por definição, aquele em que o resultado 
não ocorre a despeito da vontade do seu autor. É a sorte, a 
imperícia do executor, a intervenção de terceiros ou a perspicácia 
e argúcia da vítima que impedem o resultado. 
 A proximidade ou não do resultado consumativo não pode 
ser critério único para fixar o montante da redução de pena pelo 
conatus, já que não se relaciona com a intensidade da reprovação 
merecida pela conduta praticada, não possui previsão legal e 
afronta a politica criminal de dosimetria da pena estabelecida pelo 
Código Penal há décadas, que demanda do juiz a avaliação de 
diversos aspectos, objetivos e subjetivos, de modo a ajustar a 
reprimenda ao que necessário para reprimir o ilícito e prevenir 
fatos semelhantes. 
 É preciso deixar a dosimetria dessa causa de diminuição de 
pena mais de acordo com os parâmetros do artigo 59 e seguintes 
do Código Penal, ou, caso se queira critério exclusivamente 
relacionado à teoria objetiva adotada para justificar a punibilidade 
da tentativa, que se leve em conta o perigo concreto de lesão a que 
foi exposto o bem jurídico protegido a partir de diversos aspectos 
da conduta efetivamente praticada. 
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SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E O 
ACORDO DE PROTEÇÃO INTEGRAL NA LEI MARIA 
DA PENHA 
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RESUMO  

O presente trabalho tem por objetivo discutir a possibilidade da aplicação 
da suspensão condicional do processo nas infrações de violência 
doméstica e familiar. A Lei Maria da Penha tem natureza protetiva e 
busca atribuir voz à mulher em situação de violência doméstica e familiar, 
o que não ocorre com o sistema processual penal atual. O percurso 
metodológico escolhido foi o hipotético-dedutivo, com análise de 
julgados do STF, bem como procedimento dialético com os autores que 
já estudaram o tema. Como resultado da pesquisa, verificou-se a 
possibilidade de aplicação da suspensão condicional do processo, de 
acordo da interpretação do microssistema protetivo da Lei Maria da 
Penha, que convencionamos chamar de Acordo de Proteção Integral, 
com participação ativa da ofendida no processo criminal e reais 
possibilidades de responsabilização, reparação do ano, restauração e 
reflexão, através dos grupos reflexivos de homens. 
 
Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Suspensão condicional do 
Processo. Proteção integral. Responsabilização. Restauração 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
 
 O presente estudo tem por objetivo analisar a possibilidade 
de aplicação da suspensão condicional do processo, de maneira 
diferenciada, qualificada, enquanto Acordo de Proteção Integral, 
para processos criminais de infrações de violência doméstica e 
familiar contra a mulher. Qualquer análise sobre a efetividade do 
processo penal passa pelo conhecimento das estatísticas e da 
estrutura do Poder Judiciário. É necessário analisar a realidade da 
tramitação dos processos criminais no Poder Judiciário, 
especialmente os da Lei Maria da Penha. 
 A ação penal tem um tempo médio de duração de 3 anos e 
10 meses. Segundo a pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, 
intitulada “O Judiciário em Números”, do ano 2019, a média total 
de processos de violência doméstica pendentes por vara exclusiva 
é de 3.034 feitos. A taxa de congestionamento média dos Tribunais 
Estaduais é de 66%, chegando o Estado de São Paulo a ostentar 
uma taxa de congestionamento de processos de 94,1%. É inegável 
que os Juizados da Violência Doméstica e Familiar no país estão 
abarrotados de processos e não conseguem dar conta da alta 
demanda. Fatalmente, os processos demoram muito e podem 
chegar à prescrição. A pior resposta para a mulher que procura a 
justiça é demorar e depois não dizer nada, porque está prescrito. 
Em 2018, ingressaram no Poder Judiciário 2,7 milhões de casos 
novos criminais. 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. A taxa de congestionamento criminal (73,3%) 
supera a não-criminal (59,2%), para essa fase/instância.  
 As execuções penais de pena privativa de liberdade têm um 
tempo médio de 4 anos e 2 meses para a baixa, no ano de 2018. 



 

 
79 

Esses tempos são maiores que a média até a baixa do processo na 
fase de conhecimento, ou seja, até o início da execução penal ou 
até a remessa do processo em grau de recurso para o 2º grau, que 
foi de 3 anos e 10 meses na Justiça Estadual.  
 A maior parte dos crimes e contravenções que estão sendo 
processados nos Juizados da violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher ou nas Varas Criminais têm uma pena muito baixa. São 
de gravidade abstrata baixa, mas de gravidade concreta gigantesca. 
Perceba-se, por exemplo, o crime de ameaça (art. 147 CP),            
cuja pena vai de 1 a 6 meses, mas o risco de feminicídio é uma 
realidade possível. Com isso, percebe-se que o crime, a pena e o 
processamento não são capazes de impedir o a concretização do 
crime mais grave ou a reiteração da conduta, além da que já             
foi praticada. O mais importante para proteger a mulher                  
são as medidas protetivas de urgência e a garantia de outros     
direitos previstos na Lei Maria da Penha. Vejamos um               
quadro demonstrativo dos crimes e contravenções mais comuns e 
suas penas. 
 

Infração Pena 

Ameaça (art. 147 CP) 1 a 6 meses, ou multa 

Lesão corporal (art. 129, § 9o. CP) 3 meses a 3 anos 

Dano qualificado (art. 163, par. ún., I 
ou IV CP) 

6 meses a 3 anos 

Violação de domicílio (art. 150 CP) 1 a 3 meses ou multa 
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Vias de fato (art. 21 Dec-Lei 
3688/41) 

15 dias a 3 meses ou 
multa 

Perturbação da tranquilidade (art. 65 
Dec-Lei 3688/41) 

15 dias a 2 meses ou 
multa 

Invasão de dispositivo informático 
(art. 154-A CP) 

3 meses a 1 ano e multa 

Constrangimento ilegal (art. 146 CP) 3 meses a 1 ano ou multa 

Calúnia (art. 138 CP) 6 meses a 2 anos e multa 

Injúria (art. 139 CP) 3 meses a 1 ano e multa 

Difamação (art. 140 CP) 1 a 6 meses ou multa 

 
 Com o tempo médio de tramitação da ação penal em 3 anos 
de 10 meses, é comum que muitas ações penais resultem em 
prescrição2. Mesmo superando o tempo médio de tramitação do 
processo de conhecimento, diante da realidade de pena inicial 
baixa, como se vê no quadro acima, a prescrição acaba alcançando 
a pena concreta e minando a execução penal. Segundo o    
Panorama da Violência contra a mulher, em 2016, somente 7% das 
ações penais que chegaram à Justiça resultaram em condenação3. 

 
2 Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o 

disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena 
privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:. 
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, 
não excede a dois; 
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. 

3 BRASIL. Panorama da violência contra as mulheres no Brasil: indicadores 
nacionais e estaduais. n. 1 (2016), Brasília: Senado Federal, Observatório da 
Mulher Contra a Violência, 2016, p. 36. 
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Se tudo acontecer no tempo previsto na lei e o processo chegar à 
execução penal, é interessante perceber como é a realidade da 
aplicação da pena.  

Considerando que o perfil do autor da violência doméstica 
não é do criminoso contumaz, com extensa folha de antecedentes 
criminais. Ao contrário. Eles são, em sua maioria, primários, com 
bons antecedentes, e quando há reincidência, se dá em crimes da 
mesma natureza, ou seja, estão em frequente situação de violência 
doméstica. Tal circunstância faz com que haja a iminência de prescrever, 
diante do tempo médio em que se julga uma ação penal. E mesmo em 
caso de condenação, a pena costuma ficar próxima ao mínimo legal, o 
que leva, facilmente, também à prescrição. Com efeito, se a maior parte 
dos crimes e contravenções penais prescrevem em 3 anos e o tempo 
médio que um juiz de direito criminal no Brasil leva para finalizar uma 
ação penal é de 3 anos e 10 meses, é factível concluir que são poucos os 
processos que não caem em prescrição. Outra realidade a ser 
considerada é a execução penal. O montante da pena prevista para as 
infrações de violência doméstica faz com que o juiz de direito, havendo 
condenação, tenha que aplicar a suspensão da pena, prevista no artigo 
77 do Código Penal4. Como resultado, o autor cumprirá as condições 
estabelecidas pelo juiz, não indo para a prisão. 

 
4 Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) 

anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei 
nº 7.209, de 11.7.1984) 
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do 
agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do 
benefício; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste 
Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). 
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Enfim, o que temos é o preconceito em aplicar a suspensão 
condicional do processo, no início, quando a aplicação da 
responsabilização é muito mais eficaz, porquanto a situação ainda 
está latente e produzindo consequências. Por outro lado, a regra 
geral, pela previsão da pena aplicada e a qualidade das infrações de 
violência doméstica que mais se processam, é a de aplicação da 
suspensão condicional da pena. Com efeito, as consequências são 
as mesmas. Mas o processo tem que passar, antes de tudo, por 
uma via crucis, um tempo por demais longo, e se escapar da 
prescrição, o resultado será uma sentença, onde já consta a 
aplicação do artigo 77 do Código Penal, que já suspende a pena 
por dois anos, mediante condições. 

Qual seria o fundamento e objetivo de não ser permitida 
suspensão condicional do processo? Saliente-se que a suspensão 
da pena (art. 77 do CP) é feita pelo juiz, sozinho, sem a 
participação da vítima, visto tratar-se de um um direito subjetivo 
do acusado. Estamos falando em processo penal e não nas 
medidas protetivas. A realidade do processo criminal das infrações 
da Lei Maria da Penha são morosidade, prescrição, suspensão 
condicional da pena (art. 77 do CP) ou regime aberto (algumas 
vezes é muito mais benéfico ao apenado do que a suspensão do 
art. 77 CP). 

 

 
§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do 
benefício. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). 
§ 2º - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, 
poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior 
de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão. (Redação 
dada pela Lei nº 9.714, de 1998). 
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1  NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL E 
ADEQUADO AOS CRIMES DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

 
 É factível que a utilização de do Código de Processo Penal, 
para a Lei Maria da Penha é o maior equívoco que temos 
observado. Um estatuto protetivo novo, que traz a centralidade dos 
interesses da mulher em situação de violência doméstica e familiar 
para o debate, poderia ter previsto um procedimento 
completamente novo, especial, que oportunizasse o debate sobre 
gênero e tratasse a mulher como protagonista também na espera 
criminal. Mas o que vimos foi mais uma reprodução, utilização de 
armas antigas e ultrapassadas, para um estatuto protetivo 
completamente novo.  
 A Lei Maria da Penha reconheceu cinco tipos de violência 
contra a mulher (física, psicológica, moral, patrimonial e sexual), 
mas não trouxe crimes tipificados5, tampouco cuidou de              
dizer o procedimento adequado e pertinente ao processamento        
e julgamento de infrações de violência doméstica e familiar      
contra a mulher. 
 Não é o caso de se falar em procedimento alternativo. Não 
tem nada de alternativo. É para ser um procedimento adequado, 
pertinente, específico, que considere o princípio da proteção 
integral, a presunção de veracidade da palavra da vítima, a 
vulnerabilidade presumida, a necessidade de prever oportunidades 
de discussão sobre gênero, bem como iniciativas que apontem para 

 
5 Exceto o crime previsto no Art. 24-A, que foi inserido na Lei Maria da Penha 

pela Lei 13.641/2018. 
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a modificação dos padrões socioculturais de desigualdade, 
dominação, papéis estereotipados e violência de gênero. 
 É importante destacar que o Relatório no 054/01, da Corte 
Interamericana de de Direitos Humanos, da OEA, no julgamento 
do caso 12.051, de Maria da Penha Maia Fernandes, do Brasil, 
datado de 05 de abril de 2001, dentre as recomendações ao Brasil, 
no ponto 61.4 determinou: “a) simplificar os processos judicias 
penais, a fim de que possa ser reduzido o tempo processual, sem 
afetar os direitos e garantias do devido processo; b) o 
estabelecimento de formas alternativas às judiciais, rápidas e 
efetivas de solução dos conflitos intrafamiliares, bem como à 
sensibilização com respeito à sua gravidade e às consequências 
penais que gera”. 
 Essa simplificação nunca houve. O prejuízo à celeridade é 
enorme. Também não há a discussão sobre a criação de um 
procedimento especial, específico para a Lei Maria da Penha, com 
a participação da mulher na solução da lide, bem como a previsão 
de alternativas para desconstrução dos padrões socioculturais         
de desigualdade de gênero e estereótipos que reforçam e 
naturalizam a violência de gênero contra a mulher. A legislação 
especial já existe, o que falta é um processo específico capaz de dar 
conta das particularidades da violência doméstica e familiar contra 
as mulheres. 

A Lei Maria da Penha trouxe, no seu coração, as medidas 
protetivas de urgência, como o mais importante instrumento de 
proteção integral às mulheres, fazendo jus à sua natureza protetiva. 
No entanto, no campo criminal reproduziu a mesma lógica do 
processo penal, que visa ao processo e não às partes envolvidas, 
e não se preocupa com a solução do conflito, mas sim na pena 
aplicada ao final. Além disso, proibiu a aplicação dos institutos 
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despenalizadores, que poderiam ser instrumentos de negociação, 
com anuência e protagonismo da vítima, para a responsabilização 
e oportunidades de reflexão para mudança de conduta. 

 
 

2  RESPONSABILIZAÇÃO DO AUTOR DA VIOLÊNCIA 
EM APROXIMAÇÃO DOS COMANDOS 
CONVENCIONAIS E DA LEI MARIA DA PENHA 

 
 O objetivo da ação penal é a responsabilização do autor da 
infração. Não é diferente na Lei Maria da Penha. A “punição” e 
um dos comandos da Convenção de Belém do Pará. Mas sobre 
como deve ser feita essa responsabilização do autor da violência 
doméstica é que se propõe o debate mais aprofundado. Nas 
legislações que se aplicavam anteriormente, como a Lei 9.099/95, 
não existiam oportunidades de reflexão sobre as questões de 
gênero. A Lei Maria da Penha veio com essa promessa. A 
responsabilização deveria incluir oportunidades para mudança dos 
padrões socioculturais de dominação e desigualdade de gênero.  
 É necessário intensificar o debate sobre responsabilização, 
que não é só a prisão, que, aliás, é bem distante da realidade da Lei 
Maria da Penha, exceto quando houver prisão preventiva por 
descumprimento de medida protetiva. No entanto, prisão como 
execução da pena, de maneira mais generalizante, é uma promessa 
que não a Lei Maria da Penha não pode cumprir. Por isso, sustentar 
a impertinência ou que haveria impunidade na Lei Maria da Penha 
se houvesse aplicação da suspensão condicional do processo é um 
discurso falacioso e produzido com o ardil de enganar e passar a 
ideia de um falso sistema punitivo que, de fato, funciona.  
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 Temos uma atual estruturação processualística que enseja a 
completa neutralização da vítima (FAYET JÚNIOR; VARELA, 
2014).  Muitas mulheres usam “diversos artifícios para impedir a 
condenação dos seus agressores, tal que frequentemente 
modificavam seus depoimentos, atribuíam as lesões a acidentes e 
quedas e até mesmo assumiam ser responsáveis pela causação dos 
ferimentos (autolesões)” (IZUMINO, 2004, p. 348). A condenação 
e punição do autor da violência doméstica e familiar não garantem 
a paz e a tranquilidade da ofendida. O foco na proteção com a 
medida protetiva sim, tem esse poder, inclusive garantido o 
descumprimento com prisão preventiva. 
 A responsabilização do autor da violência doméstica e 
familiar deverá prever alternativas para mudança de padrões 
socioculturais de desigualdade de gênero. Essa é uma das 
recomendações da Convenção sobre a Eliminação de todas as 
formas de Discriminação contra a Mulher6 (1979) e da Convenção 
de  Belém  do  Pará7.  Há  Enunciados  da  Comissão  de Violência 

 
6 Artigo 5º Os Estados-parte tomarão todas as medidas apropriadas para: a) 

Modificar os padrões socioculturais de conduta de homens e mulheres, com 
vista a alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias, e de 
qualquer outra índole, que estejam baseados na idéia de inferioridade ou 
superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens 
e mulheres;  

7  Artigo 8 
Os Estados Partes convêm em adotar, progressivamente, medidas específicas, 
inclusive programas destinados a: ª promover o conhecimento e a observância 
do direito da mulher a uma vida livre de violência e o direito da mulher a que se 
respeitem e protejam seus direitos humanos; b. modificar os padrões sociais e 
culturais de conduta de homens e mulheres, inclusive a formulação de programas 
formais e não formais adequados a todos os níveis do processo educacional, a 
fim de combater preconceitos e costumes e todas as outras práticas baseadas na 
premissa da inferioridade ou superioridade de qualquer dos gêneros ou nos 
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Doméstica (COPEVID), órgão do Colégio de Procuradores-
Gerais e Justiça dos Estados e do DF no mesmo sentido8. 
 A proposta de suspensão condicional do processo na Lei 
Maria da Penha deve prever oportunidades de discussão de gênero. 
Os grupos reflexivos devem ser colocados como uma das 
condições para cumprimento do acordo de proteção integral. No 
Ministério Público do Estado do RN, o NAMVID – Núcleo de 
Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar, tem 
realizado os grupos reflexivos há 8 anos, com uma programação 
de espaço para reflexão sobre papéis de gênero, direitos humanos 
das mulheres, comportamento sexual de risco, comunicação 
assertiva, controle da raiva e da agressividade, Lei Maria da Penha, 
saúde do homem, dentre outros. São 10 encontros de 2h de 
duração e o resultado tem sido impressionante9. Registrou-se zero 

 
papéis estereotipados para o homem e a mulher, que legitimem ou exacerbem a 
violência contra a mulher;  

8 Enunciado nº 19 (001/2015): Os programas de reeducação do agressor, a 
exemplo dos grupos reflexivos e centros de educação e reabilitação, fazem 
parte das políticas integradas de proteção às mulheres. (Aprovado na Plenária 
da I Reunião Ordinária do GNDH de 04 a 06/03/2015 e pelo Colegiado do 
CNPG em 23/03/2015). 
Reeducação do agressor: medida protetiva 
Enunciado nº 20 (002/2015): 

 Dentre outras medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor previstas 
no artigo 22 da Lei Maria da Penha, é possível a determinação de 
comparecimento obrigatório a programas de reeducação ou grupos reflexivos. 
(Aprovado na Plenária da I Reunião Ordinária do GNDH de 04 a 06/03/2015 
e pelo Colegiado do CNPG em 23/03/2015). 

9 Observem-se as falas que são ditas nos grupos reflexivos: “Eu não bati nela, bati 
no atrevimento dela”, “Pensei que não podia bater na mulher dos outros, mas na minha eu 
não sabia que era proibido”, “Quem é o homem que nunca puxou o cabelo ou mordeu a sua 
mulher?”, “Todo homem tem o direito de trair sua mulher”, “Ela começou a não fazer mais 
as coisas em casa, lavar roupa, banheiro, cortar as unhas das crianças e eu imaginei logo que 
ela tinha um amante”. 
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de reincidência, em 8 anos. Já houve a capacitação, pelo Núcleo, 
de equipes de CRAS e CREAS em 26 municípios do Estado. 
 
 
3  SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NAS 

INFRAÇÕES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR CONTRA A MULHER. ANÁLISE DA ADC 
19 E ADI 4.442 STF 

 
Alguns se referem ao julgamento conjunto da ADC 19 e 

ADI 4.442 do Supremo Tribunal Federal tem sido o principal 
argumento para não aplicação da suspensão condicional do 
processo nas infrações de violência doméstica e familiar contra a 
mulher. A leitura completa do processo da Ação Direta de 
Constitucionalidade 19, julgada em 2012, pelo Supremo       
Tribunal Federal, revela que tem havido um grande equívoco          
na interpretação do alcance da decisão em relação ao cabimento   
da suspensão condicional do processo aos crimes e contravenções 
de violência doméstica e familiar. Para se afirmar do seu    
cabimento ou não, é necessário analisar a Decisão do STF, que tem 
natureza vinculante. 
 Na petição inicial da ADC 19, assinada pelo então 
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, consta pedido 
de declaração de constitucionalidade de três dispositivos da Lei 
Maria da Penha (artigos 1º, 33 e 41). Este era o objeto da ação. 
Especificamente relativo ao assunto que nos interessa, o pedido 
inicial10 é claro em relação ao que propõe em relação à suspensão 

 
10 Argumenta-se que o artigo 41 da Lei 11 340/2006, ao vedar a aplicação da lei 

9099/95 à violência doméstica e familiar contra a mulher, teria afrontado a 
competência estabelecida no artigo 98, I da Constituição Federal, que prevê a 
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condicional do processo do artigo  4111. Com efeito, o pedido 
expresso da ADC 19 foi a declaração de constitucionalidade do artigo 
41 quanto ao afastamento das infrações de violência doméstica da 
definição de crime de menor potencial ofensivo e, por consequência, 
não aplicação os institutos despenalizadores que enumerou 
expressamente, que são a transação penal e a composição dos danos 
civis como renúncia à representação12. 

 
criação dos juizados especiais para processar e julgar as infrações penais 
consideradas de pequeno potencial ofensivo. 
No ponto, inexiste inconstitucionalidade, uma vez que o Poder Constituinte 
não pré-selecionou o critério a ser valorado para definição de crimes de menor 
potencial ofensivo, de competência dos juizados especiais, ao contrário, 
cometeu ao legislador infraconstitucional a tarefa de concretizar o comando 
normativo (mediação Legislativa). 
Assim, cabe ao legislador infraconstitucional observado o princípio da 
razoabilidade selecionar um ou mais critérios para definição do que considera 
“menor potencial ofensivo”. 
Desta forma, o fato de o legislador ter escolhido, em determinado momento, o 
quantitativo da pena, não impede de estabelecer outros critérios qualitativos, como, 
por exemplo, não ter sido o crime praticado contra a pessoa, no caso, contra a 
mulher, com vínculo doméstico ou familiar. 
Ademais, percebe-se que a consideração da violência doméstica e familiar contra a 
mulher como crime de menor potencial ofensivo choca-se com os dados 
estatísticos, já colacionados ignora o desastroso efeito nocivo à sociedade. (grifos 
acrescidos) 
Após citação doutrinária, por fim, arremata: 
A Lei Maria da Penha, ademais, afastou a aplicação dos institutos 
despenalizadores contidos na lei 9099/95, tais como a transação e a 
composição civil, tendo em vista a ineficácia de tais medidas para coibir a 
violência doméstica ou familiar. (grifos acrescidos)  

11 Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a 
mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 
26 de setembro de 1995. 

12Tanto é assim que, no Relatório da ADC 19, consta:”Por último, relativamente à 
competência dos juizados especiais, à não-aplicação de institutos contidos na 
Lei nº 9.099/95, remete ao subjetivismo da definição dos crimes de menor 
potencial ofensivo, a direcionar a razoabilidade quanto ao afastamento da 



 

 
90 

 Assim, o objeto do julgamento posto à análise, quanto à 
constitucionalidade do artigo 41 da Lei Maria da Penha, se refere, 
exclusivamente, em não caracterizar os crimes e contravenções de 
violência doméstica como sendo de menor potencial ofensivo, 
independentemente da pena prevista e, por consequência, não aplicar os 
institutos despenalizadores que enumera como sendo a transação penal 
e a composição civil dos danos como renúncia à representação.          
Nada além. Não fala em suspensão condicional do processo em 
momento algum no pedido ou na delimitação do julgado constante do 
relatório do processo. 
 O mesmo se diga em relação aos votos dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal no julgamento, quando se referem, 
especificamente, à constitucionalidade do artigo 41 da Lei Maria da 

 
transação e da composição civil, considerada a ineficácia das medidas”. (grifos 
acrescidos) 
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Penha13. O HC 106.212 MS14, que a maioria dos ministros fizeram 
menção em seus votos, trata de igualar crime à contravenção, para fins de 

 
13 Ministro MARCO AURÉLIO DE MELLO – Relator: Não enfrentou os 

institutos despenalizadores do artigo 41. Citou precedente (HC 106.212 MS), 
por ele relatado (2011), em que o pleno do STF reconheceu a 
constitucionalidade do artigo 41. Não mencionou a suspensão condicional do 
processo. 
Ministra ROSA WEBER: Afirma a constitucionalidade genérica da Lei Maria 
da Penha, como garantia da igualdade material. Refere ao princípio da proteção 
insuficiente para dizer que a norma anterior não protegia mulheres em situação 
de violência. Também cita o HC 106.212 MS como precedente para afirmar a 
constitucionalidade do artigo 41, mas não enfrenta, especificamente, nenhum 
instituto despenalizador. Não mencionou a suspensão condicional do processo. 
Ministro LUIZ FUX: Afirma a constitucionalidade genérica da Lei Maria da 
Penha e é o único a nomear a suspensão condicional do processo como não 
aplicável, sem explicar os motivos ou fazer a análise da dimensão do artigo 41, 
que diz não aplicar a Lei 9.099/95 e não só os institutos despenalizadores. 
Ministro DIAS TOFFOLI: Faz referência ao seu voto nos autos do HC 
106.212 MS, e acompanhou genericamente o relator, sem especificar o que se 
aplicaria ou não da Lei 9.099/95, com a necessária motivação. Não mencionou 
a suspensão condicional do processo. 
Ministra CARMEN LÚCIA: Declara a Lei Maria da Penha genericamente 
constitucional, por ser política afirmativa, sem adentrar, especificamente, ao 
julgamento específico dos dispositivos questionados. Não mencionou a 
suspensão condicional do processo. 
Ministro RICARDO LEWANDOWISK: Afirma que a Lei Maria da Penha é 
ação afirmativa para atenuar distorções históricas. Reporta ao seu voto 
proferido no HC 106.212 MS. Fala que o artigo 41 da Lei Maria da Penha quis 
dar um tratamento mais severo aos crimes de violência doméstica para que esses 
não fossem considerados como sendo de menor potencial ofensivo. Não mencionou a 
suspensão condicional do processo. 
Ministro AYRES BRITTO: Cita votos seus proferidos na ADPF 132 e no HC 106.212 
MS. Afirma que a Lei Maria da Penha é ação afirmativa do direito. Subscreve voto do 
relator, mas não fala, expressamente, no artigo 41 e nos seus institutos, como, de fato, o 
relator também não falou. Não mencionou a suspensão condicional do processo. 
Ministro GILMAR MENDES: Afirma que a Lei Maria da Penha é ação positiva. Não 
falou do artigo 41, expressamente, e de nenhum dos seus institutos. Acompanhou o 
relator, afirmando, genericamente, a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Não 
mencionou a suspensão condicional do processo. 
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não caracterizar a infração como de menor potencial ofensivo, mas não 
enfrenta, em momento algum, a questão da não aplicação da suspensão 
condicional do processo. Se limita a dizer que, para fins de vedação da 
aplicação da Lei 9.099/95, pouco importa ser crime ou contravenção, 
embora o texto da lei se refira a crime. Ou seja, o precedente não se presta 
a fundamentar a questão da inaplicabilidade da suspensão condicional do 
processo porque não enfrentou o tema. 
 Como se verifica, o Supremo Tribunal Federal não 
enfrentou, em ação com efeito vinculante, a impossibilidade de se 
aplicar a suspensão condicional do processo aos crimes e 
contravenções penais. O que houve, decerto, ao garantir a mens 
legislatoris, foi excluir tais infrações contra a mulher do rol das de 
menor potencial ofensivo. Conclui-se, portanto, que esta é uma 
questão absolutamente diferente da que impede a suspensão 
condicional do processo. Essa foi a preocupação do legislador, 
para garantir a natureza protetiva da Lei Maria da Penha. 
 Foi esse o objeto da ADI 4442, que diz respeito à representação 
ou não para crime de lesão corporal, sem mencionar, em momento algum, 
o instituto da suspensão condicional do processo, conforme ementa15. O 

 
14 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – 

ALCANCE. O preceito do artigo 41 da Lei nº 11.340/06 alcança toda e 
qualquer prática delituosa contra a mulher, até mesmo quando consubstancia 
contravenção penal, como é a relativa a vias de fato. VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – AFASTAMENTO 
DA LEI Nº 9.099/95 – CONSTITUCIONALIDADE. Ante a opção 
político-normativa prevista no artigo 98, inciso I, e a proteção versada no 
artigo 226, § 8º, ambos da Constituição Federal, surge harmônico com esta 
última o afastamento peremptório da Lei nº 9.099/95 – mediante o artigo 41 
da Lei nº 11.340/06 – no processo-crime a revelar violência contra a mulher. 
HC 106.212 MS, julgado em 04.03.2011, relator Ministro Marco Aurélio de 
Mello. 

15 AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – 
LESÃO CORPORAL – NATUREZA. A ação penal relativa à lesão corporal 
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que é fato é que não há julgamento específico, de verbete expresso, com 
efeito vinculante, que proíba a suspensão condicional do processo na Lei 
Maria da Penha. É preciso insistir na diferença técnica entre a natureza de 
crime e contravenção de menor potencial ofensivo e a suspensão 
condicional do processo. 
 
 
4  DIFERENÇA ENTRE CRIME DE MENOR 

POTENCIAL OFENSIVO E INFRAÇÕES EM QUE 
SE APLICAM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
PROCESSO 

 
 O artigo 98, I da Constituição Federal16 fixou a 
competência do processamento e julgamento das infrações penais 
de menor potencial ofensivo, sem definir seu conteúdo, o que foi 
feito por lei ordinária. No próprio texto constitucional, há previsão 
de que, a tais infrações, será permitida a conciliação e a transação 
penal, sem mencionar o instituto que tem natureza completamente 
diversa, que é a suspensão condicional do processo. O que deixa 
claro que a suspensão condicional não faz parte do disciplinamento 
das infrações em que cabe a suspensão condicional do processo. 

 
resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada – 
considerações. (ADI 4.442, relator Ministro Marco Aurélio de Mello, julgado em 
09.02.2018) 

16 Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, 
competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de 
menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, 
mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses 
previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes 
de primeiro grau;  
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 Pois bem. Primeiro a Lei 9.099/9517 e depois a Lei 
11.313/200618 definiram o que é crime de menor potencial 
ofensivo, ao qual o procedimento sumaríssimo dos Juizados 
Especiais Criminais se aplica, com seus institutos específicos e 
exclusivos, que são a composição civil dos danos e a transação 
penal.19 Nenhuma palavra há sobre a suspensão condicional do 
processo quando a Lei de Juizados Especiais disciplina o 
processamento dos crimes de menor potencial ofensivo. 
 A previsão do artigo 89, da Lei 9.099/95, quanto à 
suspensão condicional do processo não guarda pertinência, nem 
mesmo exclusividade, com as infrações de menor potencial 
ofensivo. Ao revés, embora prevista na Lei de Juizados Especiais, 
não é dela exclusiva, porquanto a suspensão condicional do 
processo se aplica, tanto no rito sumaríssimo do JECRIM, quanto 
no sumário ou ordinário, na justiça comum ou especializada, desde 
que os requisitos sejam preenchidos.  
 A suspensão condicional do processo não é própria da Lei 
9.099/95, embora nela localizada topograficamente. Mas dela se 

 
17 Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os 

efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena 
máxima não superior a um ano, excetuados os casos em que a lei preveja 
procedimento especial. 

18 Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os 
efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena 
máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.  

19 Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados 
e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das 
infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão 
e continência. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006)   
Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o 
tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, 
observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos 
civis. (Incluído pela Lei nº 11.313, de 2006) 
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destaca, e pode alcançar crimes de responsabilidade, ambientais, 
tributários, do estatuto do idoso, contra o consumidor, eleitorais e 
tantos quantos os requisitos objetivos e subjetivos estejam 
preenchidos. Tanto é assim que a ADC 19 não excluiu 
expressamente a suspensão condicional do processo da 
incidência dos crimes e contravenções de violência doméstica 
contra a mulher.  
 Tanto foi assim que todas as discussões e votos dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal na ADC 19 foram no 
sentido de deixar claro que os crimes de contravenções de violência 
doméstica contra a mulher não são de menor potencial ofensivo. 
E isso significa dizer que não podem ser julgados no Juizado 
Especial Criminal, como também não se aplicam os institutos 
despenalizadores próprios dos crimes de menor potencial 
ofensivo, que são a transação penal e a composição civil que 
implica em renúncia à representação.  
 Como se sabe, a suspensão condicional do processo não é 
própria de crimes de menor potencial ofensivo ou de lei alguma, comum 
ou especial, aplicando-se, indistintamente, com referências positivas dos 
juristas, mas também do acusado e das vítimas. Observe-se que, em favor 
da vítima, a suspensão condicional do processo, assegura: 1) Menor 
tempo de resposta penal; 2) Garantia da reparação do dano; 3) Que o 
tempo de prescrição fique suspenso durante o período de prova (artigo § 
6º, da Lei 9.099/95); 4) Uma rápida responsabilização, muitas vezes 
igual ao que, ao final, teria o acusado, com a suspensão condicional 
da pena (artigo 77 do Código Penal); 5) A revogação, ainda que 
expirado o período de prova, se comprovado que houve o 
descumprimento das condições impostas ou que o beneficiado 
passou a ser processado por outro crime no curso do prazo da 
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suspensão;20 6) A fixação de penas restritivas de direito como 
condição;21 7) A prestação de serviços à comunidade e a prestação 
pecuniária como condição da suspensão;22 8) A possibilidade de ser 
estipulada perda da fiança como condição;23 9) A restituição de bens; 

 
20HC 143887/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, Julgado 

em 05/09/2013, DJE 23/09/2013. RHC 039396/RJ, Rel. Ministro JORGE 
MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 27/08/2013, DJE 17/09/2013. HC 
251378/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 
15/08/2013, DJE 26/08/2013.  

21 RHC 037785/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado 
em 03/09/2013, DJE 17/09/2013. HC 225166/BA,Rel. Ministra LAURITA 
VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 15/08/2013, DJE 26/08/2013. AgRg 
no REsp 1351779/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
QUINTA TURMA, Julgado em 07/03/2013,DJE 13/03/2013. 

22 HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. 
RECEPTAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89, § 
2º, DA LEI N. 9.099/95. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO 
CONHECIDO. 
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo 
Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso 
próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade 
na liberdade de locomoção do paciente. 
2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento de não haver 
óbice a que, por ocasião da estipulação dos termos da suspensão condicional do 
processo, sejam fixadas condições, tais como prestação de serviços comunitários ou a 
prestação pecuniária, sujeitas à concordância do acusado. 
3. O descumprimento ou a rejeição das condições fixadas não implica cominação de 
pena, de qualquer espécie, ao acusado, apenas a retomada da instrução probatória, 
quando haverá de serem observados os princípios cogentes do processo penal. Habeas 
corpus não conhecido. 
(HC 351.968/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 
julgado em 27/02/2018, DJe 12/03/2018) 

23AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. ART. 89 DA LEI N. 9.099/1995. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
PROCESSO. PERDA DA FIANÇA. OBRIGAÇÕES EQUIVALENTES A 
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. 
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
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10) A manutenção da medida protetiva durante o período de prova; 11) A 
determinação de frequência a curso de reeducação, a exemplo do 
grupo reflexivo de homens; 12) Outras medidas pertinentes com    
a situação. 

 
  

 
1. Nos termos do que dispõe o art. 89 da Lei n. 9.099/1995, é facultado ao magistrado 
estabelecer outras condições para a suspensão condicional do processo, além das 
previstas nos incisos I a IV do § 1º do art. 89 da legislação de regência, desde que 
adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. 
2. Não há óbice legal, segundo o art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/1995, a que o réu assuma 
obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a penas restritivas de direitos (tais 
como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária), visto que tais 
condições são apenas alternativa colocada à sua disposição para evitar sua sujeição a um 
processo penal e cuja aceitação depende de sua livre vontade. 
3. Agravo regimental não provido. 
(AgRg no RHC 83.810/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 29/08/2017). RECURSO EM HABEAS 
CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL 
DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI N. 9.099/95. CONDIÇÕES IMPOSTAS. 
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMUNITÁRIOS. PERDA DO VALOR DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. 
FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. RECURSO A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. 
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento de que não há 
óbice a que, por ocasião da estipulação dos termos da suspensão condicional do 
processo, sejam fixadas condições que também correspondem a penas restritivas de 
direitos, como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária, sujeitas 
à concordância do acusado. 
O descumprimento ou a rejeição das condições fixadas para a suspensão condicional 
do processo não implica cominação de pena, de qualquer espécie, ao acusado, apenas 
a retomada do processo, quando haverá de serem observados os princípios cogentes 
do processo penal. 
Recurso em habeas corpus a que se nega provimento. 
(RHC 68.501/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 
julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016) 



 

 
98 

5  À GUISA DE CONSIDERAÇÕES FINAIS - O 
ACORDO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PROPOSTA 
DE ACORDO COM A INTERPRETAÇÃO DA LEI 
MARIA DA PENHA 

 
 A doutrina da proteção insuficiente olvidava 
completamente os interesses da mulher em situação de violência e 
invisibilizava a questão de gênero que subjaz ao processo.  Veras 
(2018) explica que a doutrina da proteção integral se caracteriza, 
primeiramente, por definir que toda violência contra a mulher, no 
contexto doméstico, é uma grave violação de direitos humanos, 
quebrando o paradigma anterior que reconhecia esse tipo de 
violência como assunto privado e sem nenhuma importância legal. 
 Pela doutrina da proteção integral compreenda-se que a 
mulher em situação de violência não deve ser vista somente como 
vítima numa eventual persecução penal, ou mesmo como titular do 
direito às medidas protetivas. De maneira mais ampla, a mulher em 
situação de violência doméstica e familiar é sujeito de direitos 
fundamentais, holísticos e integrais. E o mais importante, é que, para 
além das medidas protetivas, a mulher em situação de violência tem 
direito à centralidade na aplicação da Lei Maria da Penha, credibilidade 
de sua palavra, participação no processo de responsabilização e ter sua 
palavra considerada e ouvida em todas as fases dos processos, não a só 
as medidas protetivas, mas também a ação penal. Ela não pode ser 
colocada somente como meio de prova, prestar depoimento e ser 
descartada das decisões que compreendem a responsabilização do autor 
da violência. Se ela tem proteção integral e é reconhecida como sujeito 
de direitos na Lei Maria da Penha, tem direito a essa participação, com 
poder de decisão. 
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Um ponto importante desvelado na pesquisa do Conselho 
Nacional de Justiça24 sobre a satisfação das mulheres com a 
aplicação da Lei Maria da Penha foi de que os grupos reflexivos 
para homens são fundamentais para a solução do conflito familiar, 
pois esclarecem as situações de gênero e permitem que as 
consequências de suas ações sejam conscientizadas. Na pesquisa, 
foi revelado que “Mulheres vítimas de violência doméstica que 
buscam o Sistema de Justiça se sentem frustradas e não ouvidas. E 
se o tempo voltasse atrás, não estariam dispostas a passar por todo 
o processo novamente”. As mulheres não são ouvidas como 
sujeito de direitos capazes de opinar e participar das decisões a 
respeito da responsabilização do autor da infração25. 

Esses fatores devem ser levados em conta quando do 
processamento da ação penal. A mulher precisa ser incluída na 
solução e suas expectativas em relação à responsabilização do autor 

 
24 CNJ, 2017. 2a  Edição. Justiça e Pesquisa.  Foram entrevistadas 75 vítimas de 

violência, em sete cidades brasileiras – Recife, Maceió, João Pessoa, Belém, 
São Paulo, Porto Alegre e Brasília.  

25 A mesma pesquisa também trouxe à tona circunstâncias interessantes a serem 
consideradas, na perspectiva das mulheres que já passaram pelo processo 
judicial como vítimas de violência doméstica. Há uma frustração em relação 
ao tempo de tramitação do processo, considerado muito longo; a  maioria das 
mulheres entrevistadas também afirmou se sentir revitimizada durante o 
percurso do processo; entre os motivos apontados para a frustração estavam 
as expectativas em relação ao autor de violência. Dados revelaram que 39% 
das vítimas não pretendia, ao denunciar o companheiro, que ele fosse preso. 
Apenas 16% das entrevistadas afirmou ver na pena privativa de liberdade uma 
possibilidade de solução. Quando questionadas se voltariam a buscar o Sistema 
de Justiça criminal no caso de sofrerem novas agressões ou se recomendariam 
o processo a alguém, a maioria das vítimas afirmou que somente 
recomendariam o processo por não enxergarem outra forma de proceder. 
“Não é por acreditar na possibilidade de resolução do conflito por meio do 
processo penal, mas por saber que não poderia fazer justiça pelas próprias 
mãos”, diz Marília Montenegro, coordenadora da pesquisa. 
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da infração devem ser consideradas. Há comandos normativos que 
apontam para a necessidade de fazer diferente na ação penal. Não 
é possível aplicar uma Lei nova, completamente diferente, 
verdadeiro estatuto protetivo em relação à mulher, política de ação 
afirmativa, com as velhas armas ultrapassadas do processo penal 
longo e que afasta a vítima da solução. A Lei Maria da Penha exige 
uma postura nova, diferente, em relação ao processo penal 
também. Não dá para fazer mais do mesmo e achar que a justiça 
está sendo aplicada. Atualmente, é forçoso reconhecer que não há 
diferença entre um processo que apura um crime de furto e um que 
investiga crime de ameaça em violência doméstica. Se não houver 
uma atitude de compromisso em aplicar a regra de interpretação da 
Lei Maria da Penha e o Princípio da Proteção Integral26, não há 
como, de fato, trazer o novo que a Lei Maria da Penha promete. 
 O artigo 4º da Lei Maria da Penha diz que deverão ser 
considerados, na aplicação da lei, os fins a que se destina e a 
situação peculiar da mulher em situação de violência. Diante disso, 
e com o objetivo de unir a proposta de empoderar a vítima da 
violência doméstica e familiar, garantindo sua proteção integral, 
ouvir os diversos envolvidos, contribuir para a efetiva reparação do 
dano e resolução do conflito, com a oportunidade de modificação 
de condutas, através de um programa de grupo reflexivo, é que se 
propõe um instrumento despenalizador, mas responsabilizante, 
que oportuniza a utilização das práticas restaurativas, na 
perspectiva da proteção integral da vítima. 

 
26 O princípio da proteção integral é trazido de forma inédita no Livro 

Masculinidade no Banco dos Réus: um diálogo entre gênero, sistema de justiça 
criminal e efetividade da Lei Maria da Penha, da autora Érica Vericia Canuto 
de Oliveira Veras, constante das referências. 
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 O acordo de proteção integral é possível ser feito, 
atualmente, no modelo da suspensão condicional do processo, já 
que não está vedada pelo STF – repita-se - com as especificidades 
da garantia de proteção da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar. O processo ficaria parado de 2 a 4 anos, 
momento em que o beneficiário deveria cumprir certas condições 
específicas. Findo o prazo, com o cumprimento integral das 
condições, seria o processo extinto.  

Diferentemente da suspensão condicional comum, o que 
chamamos de “acordo de proteção integral” tem como 
pressuposto a participação efetiva da vítima no processo de 
construção da responsabilização criminal, só acontecendo essa 
suspensão se ela aceitar. O acordo seria feito com o Ministério 
Público, titular da ação penal, em conjunto e colaboração com a 
vítima, que indicaria condições específicas, como por exemplo, que 
a medida protetiva permaneça em vigor pelo tempo da suspensão. 

A reparação do dano material e moral e a restituição de 
objetos são também as condições do acordo de proteção integral, 
podendo a vítima estabelecer outras medidas no interesse de sua 
proteção. É possível condicionar medidas restritivas de direitos, 
como, por exemplo, em casos de violência doméstica que têm 
como contexto um jogo de futebol, o beneficiário poderá ficar 
proibido de frequentar determinados jogos.  

A doação de bens, como prestação de serviço à 
comunidade, é outra condição a ser estabelecida no acordo, que 
visa responsabilizar o autor do fato pela prática de violência de 
gênero contra a mulher, de maneira macro, vindo a pagar 
determinada quantia ou doar objetos para serviços de atendimento 
às vítimas, como, por exemplo, câmera fotográfica para uma 
delegacia de defesa da mulher, lençóis ou toalhas para uma casa 
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abrigo, financiamento e participação em campanhas educativas ou 
outro específico que se mostre necessário e pedagógico durante a 
apreciação individual das condições. Ou mesmo para beneficiar 
projetos cadastrados junto aos Juizados de Violência Doméstica, 
específicios para mulheres em situação de violência ou para 
prevenir violência de gênero, conforme Resolução nº 154 de 
13/07/2012, do Conselho Nacional de Justiça, que define a política 
institucional do Poder Judiciário na utilização dos recursos 
oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária. 

A obrigatoriedade de previsão de oportunidades para 
intervenções multidisciplinares destinadas a prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher (grupos reflexivos de 
homens) é o ponto mais importante e deverá constar das condições 
para suspensão do processo a serem cumpridas pelo beneficiário. 
Somente oportunizando esse espaço de reflexão, é possível 
cumprir o objetivo da Lei Maria da Penha e de todo o sistema 
protetivo, nacional e internacional da mulher, na garantia de que 
esta não será mais a vítima. Os grupos reflexivos têm resultados 
comprovados através de pesquisas científicas e estatísticas, 
apontando para o caminho pedagógico como forma eficaz para 
desconstrução da cultura machista que legitima a violência de 
gênero contra a mulher. 

Compreende-se que não é recomendável a proposta de 
acordo de proteção integral se a vítima estiver em situação de risco 
e houver necessidade de manutenção da prisão preventiva do autor 
da violência, bem como caso o Ministério Público considere que o 
crime se reveste de especial gravidade. Outras obrigações de fazer 
ou não fazer poderão integrar o acordo de proteção integral, como, 
por exemplo, no caso em que o autor da violência tem uma 
atividade profissional ou disponibilidade para realizar uma 
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campanha educativa contra a violência doméstica e familiar, seja 
por meio de desenhos, pintura, fotografia, faixas ou alguma 
atividade específica em datas que marcam o calendário de lutas 
feministas por igualdade de gênero. 

O acordo de proteção integral se situa na perspectiva das 
mulheres vítimas de violência, na medida em que são ouvidas, sua 
palavra considerada, participa do processo de construção de uma 
solução para o conflito, há previsão de reparação do ano e o autor 
do fato tem a oportunidade de participar de programa de reflexão 
sobre gênero e masculinidade, podendo refletir sobre sua conduta 
e operar uma real mudança de comportamento e pensamento. 
Sendo este, também, o objetivo da Lei Maria da Penha, por sua 
natureza protetiva.  

Como visto, quando a Lei Maria da Penha atua com a 
perspectiva exclusivamente punitivista no campo criminal, se afasta 
da sua natureza protetiva e não responde adequadamente ao 
conflito que gerou a violência contra a mulher. É preciso readequar 
essa natureza protetiva, na área criminal, com a possibilidade de 
realizar o acordo de proteção integral. Registra-se, a todo tempo, 
que há casos em que a punição ou a prisão são necessárias.                
O que não se pode é impedir que alternativas ressocializantes, 
restaurativas e educativas possam fazer parte da solução.  
Acrescente-se, ainda, que o acordo de proteção integral            
poderá englobar solução para a partilha de bens, pensão 
alimentícia, guarda dos filhos e direito de convivência, na 
perspectiva da proteção integral da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar. 

Assim, o Acordo de Proteção Integral nada mais é do que 
a suspensão condicional do processo, interpretada de acordo com 
o marco normativo protetivo da Lei Maria da Penha, fazendo 
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inserir a participação da mulher no acordo, ouvindo suas 
necessidades, e o Ministério Público construindo conjuntamente 
com a parte interessada na proteção a solução criminal                   
mais adequada. 
 Aplicar a suspensão condicional do processo, na proposta 
de Acordo de Proteção Integral, em infrações de violência 
doméstica e familiar contra a mulher não é desproteger a vítima, 
muito menos reforçar qualquer tipo de impunidade. Na verdade, é 
trazer a ofendida para o centro das decisões e valorizar sua palavra, 
além de garantir a responsabilização, celeridade, oportunidades 
reais de modificação de padrões socioculturais de desigualdade de 
gênero, além da reparação da dano.  
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ABUSO SEXUAL INFANTIL: UMA ANÁLISE SOB A 
PERSPECTIVA DO AUMENTO DE CASOS NO 
CENÁRIO DE PANDEMIA DO COVID-19 
 
Jullyane Paula Brito Barra1 
Walason Dantas Romeiro2 
 
 
RESUMO 

O presente artigo trata de um breve estudo de caráter bibliográfico 
acerca dos crimes de violência sexual envolvendo crianças e 
adolescentes, notadamente aquele associado ao abuso sexual 
infantil. A premissa é de que o crime, que não tem tipificação penal 
específica no ordenamento jurídico pátrio, se processa quase que 
em sua totalidade no ambiente intrafamiliar, o que inviabilizou por 
décadas a notificação, judicialização e consequente punição aos 
agressores. Relevante tratar inicialmente das definições associadas 
ao contexto da violência sexual como gênero e suas espécies, quais 
sejam o abuso sexual, a exploração sexual e a pedofilia; 
compreendidos tais conceitos, é possível centrar no crime de abuso 
sexual como fenômeno de características e comportamento 
peculiares. Tais elementos serão delineados com base em estudos 
e publicações no campo da Psicologia e do Direito, evidenciando 
seu caráter multidisciplinar. Com a doutrina da proteção integral, 
que teve como supedâneo a constitucionalização da defesa dos 
interesses das crianças e adolescentes, dedica-se breve tópico para 
discorrer sobre o tratamento dispensado ao crime de abuso sexual 

 
1 Pedagoga, estudante do curso de Bacharelado em Direito da Universidade 

Maurício de Nassau – Uninassau – Natal/RN; e-mail: 
jullyanebarra@gmail.com 

2 Militar estadual, estudante do curso de Bacharelado em Direito da 
Universidade Maurício de Nassau – Uninassau – Natal/RN; e-mail: 
walasonromeiro@gmail.com 



 

 
108 

infantojuvenil, em especial no ambiente intrafamiliar. Sendo o 
isolamento um dos fatores que potencializam esta prática 
criminosa, há de se apontar também a influência e os efeitos da 
pandemia do vírus Sars-Cov-2 (COVID-19), nitidamente 
associados ao crescimento do número de casos no ano de 2020. 
 
Palavras-chave: Criança. Abuso sexual. Ambiente intrafamiliar. 
COVID19. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O mundo foi surpreendido no final do ano de 2019 e início 
de 2020 com o surgimento de uma ameaça invisível cujos efeitos 
transcendem fronteiras e geram impactos nos campos econômico, 
político e social. No Brasil, o senso comum foi levado a adotar o 
conceito de “novo normal”. 

E é neste cenário que se observa o aumento deliberado dos 
índices de violência sexual, notadamente o abuso sexual contra 
crianças e adolescentes praticados em sua maioria, no lar, lugar que 
deveria ser o “porto seguro” mas acaba se transformando em 
refúgio do medo e prisão “invisível”. A obrigação de permanecer 
recluso imposta pela pandemia acentua essa malgrada realidade. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS, a 
violência sexual compreende todo e qualquer ato que a vítima não 
concorde ou que não tenha como se defender; quando esta 
violência é praticada contra crianças ou pessoas que, por algum 
motivo, não tenham discernimento ou capacidade para se 
defender, a violência é presumida. 

O isolamento social como medida necessária para 
contenção do COVID-19 agravou o quadro da violência doméstica 
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e sexual tanto entre adultos (cônjuges), como entre os pais e seus 
filhos. A título de exemplo, dados do Anuário de Segurança 
Pública, revelam que, no ano de 2019, 51% das crianças que 
sofreram abusos e foram atendidas pelo SUS tinham entre 1 e 5 
anos de idade, no que este índice tende a se elevar 
consideravelmente no estudo do fenômeno para o ano de 2020. 

O abuso sexual infantil é uma violência silenciosa que se 
mantém sob a imposição do medo e pelo estigma da culpa e 
vergonha sentidos pela vítima, em face do seu estágio de 
desenvolvimento cuja cognição não permite o discernimento entre 
o certo e o errado, em especial quando a violência parte de quem 
deveria orientar e proteger. 

A Constituição Federal de 1988 elegeu a doutrina da 
proteção integral como uma de suas bases em substituição à 
proteção e assistência de crianças em situação irregular.  
Reconhece, em seu art. 227, a criança e adolescente como sujeito 
de direitos desde seu nascimento, obrigando família, sociedade e 
Estado a atuarem de forma e salvaguardá-los de quaisquer formas 
de violência e/ou negligência. A mudança de paradigma se 
materializa na regulamentação deste dispositivo constitucional  
pela edição da Lei 8.069/90, que dispõe sobre Estatuto da Criança 
e do adolescente. 

O diploma infraconstitucional, no entanto, não parece ter 
tratado pela via adequada o tema da proteção no ambiente no 
intrafamiliar, no que seus dispositivos apontam, via de regra, para 
uma defesa desse grupo como uma questão de saúde pública.           
A lacuna é preenchida pelo Código Penal, que não trata 
especificamente do abuso sexual como tipo autônomo, não 
cuidando o Estatuto da Criança e do Adolescente da devida 
proteção e assistência diferenciados em virtude das peculiaridades 
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que o crime requer, em especial quando praticado no                
espaço intrafamiliar. 

 
1  VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL COMO GÊNERO 

E SUAS ESPÉCIES: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO 
DO PROBLEMA 

 
A violência sexual infantil pode ser compreendida como 

um gênero na qual colacionam-se algumas espécies, dentre elas o 
abuso sexual, a exploração sexual e a pedofilia. Não se trata de um 
fenômeno estático, rígido ou taxativo, mas com origem em 
construções históricas e sociais. Como será demonstrado, por 
exemplo e de forma pormenorizada, a pedofilia é conceito recente 
sobre o qual repousam calorosos debates acerca das fronteiras 
entre o crime e a doença. 

O abuso sexual contra crianças decorre das desigualdades 
de gênero instaladas a partir de um modelo patriarcal no qual um 
sujeito acredita se encontrar em posição superior a outra parte. 
Para o primeiro, a criança é transformada em objeto para a 
satisfação de sua lascívia. Nesse modelo, a superioridade e 
dominação são legítimas, no qual o mais forte prevalece sobre os 
demais, o homem é superior a mulher e os adultos têm poder sobre 
as crianças. 

O abuso sexual contra crianças por si só já traz dissonância 
quando se debruça de forma amiúde na estruturação sintagmática 
do termo; quando se fala em “abuso”, a ideia é que algum tipo de 
comportamento sexual com crianças é admitido. Tal premissa 
deixa margem para a existência de resquícios do modelo patriarcal. 
Sobre o que se pode compreender como um certo grau de 
permissividade, Felipe (2006) destaca: 



 

 
111 

[...] a palavra abuso supõe que, em alguma medida, é 
possível fazer uso de alguma coisa. Como no caso do 
álcool, que tem seu uso permitido, mas se o sujeito 
abusa, é porque extrapolou de sua cota, passando dos 
limites aceitáveis para o convívio social. No caso do 
termo corrente ‘abuso sexual’, me causa um certo 
desconforto, pois ele dá a impressão de que algum uso 
desse corpo infantil é aceitável, permitido. 

 
Neste entendimento, qualquer interação sexual envolvendo 

crianças deve ser relevante e não apenas aquelas em que se 
consumam práticas corpóreas. Neste cenário poderiam ser 
considerados como abuso o exibicionismo e o voyerismo,                  
por exemplo. 

Na exploração sexual, observa-se o deslocamento da ideia 
da criança como objeto para aquela de que ela se torna uma 
mercadoria, no que passa a servir à satisfação sexual de terceiros 
sob a promessa de paga ou recompensa, sejam elas financeiras ou 
não. Ela se processa independentemente da relação patter famílias, 
uma vez que pode ser praticado por qualquer indivíduo sem a 
relação de afetividade. A vítima, em virtude de sua vulnerabilidade, 
é levada a acreditar que tem autonomia da vontade e pode dispor 
de seu corpo, não vislumbrando no seu comportamento a 
existência de condutas ilícitas praticadas pelos seus agressores 
(exploradores). Não é incomum a criança ser levada a declarar, em 
juízo, que se prostitui “porque quer” ou “porque gosta”. 

O Código Penal Brasileiro, em seu art. 218-B, tipifica o 
favorecimento à prostituição como uma das espécies de exploração 
sexual, in verbis: 

 
Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição    
ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 
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18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tem o necessário discernimento 
para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar  
que a abandone: 

 
A conduta tipificada não contempla o aspecto da violência, 

logo, aquele que explora se abstém da ter a vítima como objeto, 
dispondo-a para que terceiros o façam de forma dissimulada, 
aproveitando-se de elementos associados à sua vulnerabilidade 
econômico-social ou relativos ao seu estágio de desenvolvimento 
biológico e etário. Embora os núcleos indiquem para uma coerção 
de caráter psicológico (submeter, induzir ou atrair), na qual a vítima 
é direcionada pelos mais ardis subterfúgios e, em sua essência o 
tipo penal não preveja violência como elemento, as Cortes 
superiores já reconhecem a presunção da violência quando a vítima 
é menor de 14 anos. Neste sentido, Souza Neto et al. (2014) 
colacionam as seguintes conclusões, ora trazidas ao debate: 

 
Ademais, em estudo jurisprudencial referentemente a 
outros crimes contra a dignidade sexual, cometidos 
mediante violência ou grave ameaça, pode-se perceber 
que o STJ e o STF têm sido recorrentes o sentido de 
afirmarem, mesmo após a revogação do artigo 224, “a” 
do CP, que a presunção da violência é absoluta, desde 
que a vítima se enquadre em faixa etária superior a 14 
anos de idade. Em sentido diversos, sendo o ofendido 
maior de 14 anos, a presunção de violência é relativa, de 
modo que a violência real deve ser comprovada no   
caso concreto. 

 
A pedofilia é conceito mais recente e tem suas origens no 

campo da psiquiatria, o que muitas das vezes confunde quanto ao 
real tratamento que deve ser dispensado ao caso concreto, qual seja 
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considerá-lo como um crime ou tratá-lo como uma doença. 
Apartando-se deste debate, é um fenômeno que ganhou forma e 
visibilidade a partir da década de 90 do século passado, fruto da 
expansão das tecnologias que permitiram uma disseminação sem 
controle dos mais variados conteúdos através da rede mundial de 
computadores. Tão recente quanto o termo, tem sido o interesse 
do direito penal na busca pela sua tipificação, afastando-o do 
debate do senso comum, cuja crença é de que qualquer conduta 
sexual com criança parte de um pedófilo, bem como sem  
confundi-lo com questões de saúde, que enxergam um doente e 
não um criminoso. 

 
2  O ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS NO CONTEXTO 

INTRAFAMILIAR: FATORES DETERMINANTES E 
CONSEQUÊNCIAS 

 
Conforme já fora delineado no presente trabalho, o abuso 

sexual infantil é uma das espécies do gênero violência sexual 
infantil e tem relação direta com a posição hierárquica superior 
ocupada pelo agressor e ocorre em dois contextos distintos: um 
exógeno, distante do ambiente de convivência da vítima, e outro 
endógeno, no qual a criança é atacada naquele que deveria ser o seu 
repouso seguro; no primeiro caso, ocorre o abuso extrafamiliar e 
no segundo, intrafamiliar. 

Os abusos intrafamiliares são praticados na sua maioria por 
pessoas que tem o dever/poder de zelar pela saúde e bem-estar e 
ocorrem dentro do ambiente familiar. Em estudo3 conduzido na 

 
3 Abuso Sexual Infantil e Dinâmica Familiar: Aspectos Observados em 

Processos Jurídicos, Psicologia: Teoria e Pesquisa. Set-Dez 2005. Vol. 21 n. 3, 
p. 341-348 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com base 
na análise de processos judiciais envolvendo crimes sexuais    
contra crianças e adolescentes, foi possível constatar que em 98,8% 
dos casos os agressores eram homens que tinham algum vínculo 
afetivo com a vítima e destes, 57,4% eram os pais. O estudo    
aponta ainda que em 80,9% dos casos analisados as vítimas eram 
do sexo feminino e 65,9% dos abusos foram cometidos contra 
crianças entre 2 e 12 anos de idade, sendo que maior concentração 
se apresenta na faixa entre 5 e 10 anos, com um percentual de 
36,2% de casos. 

A prática se sustenta sob uma complexa dinâmica e envolve 
a dominação e dependência afetiva e emocional do agressor sobre 
a criança. Quanto ao agressor, este se valerá dos mais variados 
artifícios para perpetrar de forma continuada os abusos e associa-
se a dois fatores: a) “síndrome do segredo”, pois ciente da 
reprovabilidade de sua conduta lançará mão de todos os meios para 
permanecer na obscuridade; e b) “síndrome da adição”, de caráter 
comportamental, na qual o agressor não se controla diante de 
estímulos sexuais e vê na criança um objeto para satisfação. Outros 
fatores também são apontados como potencializadores nestes 
crimes, como o abuso no uso do álcool, autoritarismo (associado 
ao patriarcalismo), falta de diálogo entre os membros da família, o 
isolamento, entre outros. Também há comprovação de que alguns 
agressores também foram vítimas de abuso sexual quando 
crianças/adolescentes. 

Quanto à vítima, ela é violentada naquele ambiente que 
teria como seu local de proteção de qualquer forma de violência, já 
que cabe à família a função de primeiro garantidor de seus direitos. 
Não é incomum que a criança adote uma postura de impotência, 
aliada a um sentimento de culpa por tudo que acontece,    
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limitando-se a manter o silêncio. A criança se cala não só pela 
coação imposta pelo agressor, mas também pelo fato de acreditar 
não ter a quem recorrer, já que quem deveria protegê-la, no fim das 
contas é o agressor. 

O processo de revelação se processa na tentativa de romper 
esse ciclo em que ela não suporta a violência que se agrava a cada 
instante. Geralmente é a mãe quem toma conhecimento dos fatos 
por parte da criança, no que surge um novo dilema associado à 
credibilidade que deve ser dada às palavras reveladas. Entre a 
dúvida e a certeza, a mãe tem que avaliar os diversos cenários 
possíveis com a decisão a ser tomada: se acredita na revelação e 
busca os meios legais para ver o agressor punido, possivelmente 
deverá enfrentar, ao menos que inicialmente, toda uma perspectiva 
de desestruturação familiar que vai desde a quebra de vínculos 
afetivos, abalo no status social, até a desestruturação financeira em 
virtude do abusador ser o mantenedor do lar; por outro lado, 
fechando os olhos para os fatos, será responsável por permitir que 
os abusos continuem ou, em última análise, nada contribuir para 
sanar a dor e sofrimento causados à criança, cujos efeitos deletérios 
se agravam, como a mudança de comportamento, sintomas 
depressivos e até casos de suicídio, quando acreditam que aquela 
realidade nunca será modificada. 

Dobke, Santos e Dell’Alglio (2010) se confrontaram com 
esse dilema acerca das consequências da revelação dos abusos para 
a mãe, conforme se observa: 

 
As mães, muitas vezes, se deparam com perdas próprias, 
perdas para os seus filhos e para toda a família, com 
confusões, conflitos e ameaças. Deparam-se também 
com decisões que têm implicações ao longo da sua vida, 
porque, por exemplo, as mães protetoras podem se 
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sentir divididas entre a lealdade ao abusador e à criança. 
Dessa  forma, as dificuldades para falar sobre o ASI (sic) 
e sobre o processo de descoberta do fato pelas mães não 
devem ser subestimadas.. 

 
 
3  MARCOS JURÍDICOS DE PROTEÇÃO DA 

INFÂNCIA E O COMBATE AO ABUSO SEXUAL 
 

 A proteção à infância recebe especial atenção, sendo 
erigida ao patamar constitucional, conforme art. 227 da 
Constituição Federal de 1988 (CF/88). A doutrina é a da proteção 
integral dos direitos da criança e do adolescente, consagrada por 
dispositivos internacionais dos quais o Brasil é signatário, 
transferindo seus princípios para sua carta política: 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 
A premissa da proteção integral considera que esse grupo 

está em desenvolvimento físico, psicológico e moral e deve receber 
especial atenção e atendimento prioritário por parte da família, 
sociedade e Estado, estando a salvo de quaisquer formas de 
violências e abusos. 

Nesse contexto, o Estatuto da Criança e do Adolescente - 
ECA (Lei nº 8.069/90) regulamenta o dispositivo do art. 227, 
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revogando o arcaico Código de Menores, que vigorava desde 1979 
e tratava da assistência e proteção de crianças e adolescentes em 
situação irregular. Por irregular, o diploma compreendia aqueles 
em situação de abandono familiar, de forma definitiva ou eventual, 
ou ainda envolvidos em crimes, além de outras situações pontuais. 
Desta forma, o Código atua no problema e não nas suas causas, ao 
contrário da doutrina de proteção integral, que reconhece a criança 
e adolescente como sujeito de direitos a partir do seu nascimento, 
independente de sua condição. 

A viabilização destes direitos deve se processar pela adoção 
de políticas públicas que envolvam todos os agentes descritos no 
art. 227 da Constituição. Neste dispositivo é importante ressaltar 
que antes de se falar em direito das crianças e adolescentes, trata-
se primeiramente daqueles que tem o dever de assegurar e garantir 
a atenção integral. 

Especificamente quanto ao tema do abuso sexual cometido 
contra este grupo, o Estatuto da Criança e do Adolescente se 
omite, no que o interesse reside em fatores associados às políticas 
de enfrentamento na ordem da saúde pública como, por exemplo, 
a obrigatoriedade de comunicação pelos profissionais da saúde 
quando forem constatados indícios de maus tratos. 

O Código Penal, por seu turno, não tipifica a conduta 
específica do abuso sexual, mas sim o estupro de vulnerável, 
compreendendo aqueles menores de 14 anos, conforme se 
depreende da análise do art. 217-A do diploma: 

 
art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato 
libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: 
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Sob essa ótica, o abuso sexual cometido no contexto 
intrafamiliar encontra-se no mesmo patamar que o crime de 
estupro de vulnerável, não havendo sequer existência de 
circunstância qualificadora, evidenciando-se como uma lacuna, 
pois quem tem o dever-poder de cuidar em um primeiro momento, 
é o mesmo que pratica o crime, sob o pretexto da confiança e 
amparado pelo pátrio poder exercido. 

 
4  ANÁLISE QUANTITATIVA X QUALITATIVA SOB A 

ÓTICA DA ELEVAÇÃO NO NÚMERO DE CASOS 
NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19 

 
A primeira metade do ano de 2020 foi marcada pela 

pandemia do Sars-Cov-2 (COVID-19), afetando todo um contexto 
social, econômico, político e cultural; em decorrência de algumas 
dessas alterações, observou-se um vertiginoso crescimento nos 
casos de violência sexual. Dados apontam o isolamento social 
como um dos fatores determinantes para essa realidade, em 
especial no tocante ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Em 
sua imensa maioria, o crime está ligado a uma relação de afeto entre 
a vítima e o abusador, que se aproveita da dependência e do 
vínculo e exerce o domínio sob a forma de abuso: 

 
A infância é violada dentro de casa. No Brasil, 90% dos 
casos de violência sexual e outros tipos de violência 
contra crianças e adolescentes ocorrem no ambiente 
familiar, praticados por quem tem o dever legal de 
proteger a vítima, mas acaba sendo o seu algoz. 
(GLOBO, 2020) 
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Cediço reforçar que a pandemia apenas acentuou a prática 
desses crimes em face do isolamento sugerido como medida de 
prevenção contra a disseminação do vírus. 

O Secretário-geral da ONU, António Guterres, posiciona-
se acerca da violência sexual: 

 
Este é um crime brutal, praticado principalmente contra 
mulheres e meninas, mas que também afeta homens e 
meninos. Esta violência se repete em todas as 
comunidades e sociedades, perpetuando ciclos de 
violência e ameaçando a paz e a segurança 
internacionais. 

 
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos - MMFDH, ligado ao Governo Federal, em 
levantamento divulgado neste ano, revela que dos 159 mil registros 
feitos pelo canal do “Disque Direitos Humanos” ao longo de 2019, 
86,8 mil são de violações de direitos de crianças ou adolescentes, 
um aumento de quase 14% em relação a 2018. Das denúncias 
recebidas, 11% são de violência sexual, correspondendo a 17 mil 
ocorrências. Alves (2020) refletindo sobre os números 
apresentados destaca: 

 
A produção de dados é a contribuição que este 
Ministério dá para toda a sociedade trabalhar o tema. 
Cada informação nos diz muito sobre a lógica de como 
a violência acontece. 

 
A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos afirma que 

73% dos casos de violência sexual acontecem na casa da própria 
vítima ou do abusador e que em 40% dos casos é cometida por pai 
ou padrasto. O grande aumento das queixas registradas neste 
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período de pandemia se dá através de ligações anônimas, denúncia 
de vizinhos ou familiares, ao perceberem comportamentos 
estranhos. São números elevados, mas ainda há de ser considerada 
a subnotificação: 

 
Embora seja difícil a sua medição em números, porque 
nem todos os casos chegam ao conhecimento das 
autoridades, algumas estimativas sugerem que, 
anualmente, centenas de milhões de crianças e 
adolescentes sofrem alguma forma de violência (abuso 
ou exploração) sexual no mundo. No Brasil, são 
contabilizadas, em média, quase 24 mil denúncias por 
ano de violência sexual contra crianças e adolescentes, 
através do Disque 100, e notificados perto de 20 mil 
casos no Sistema de Saúde. (FOLHA PE, 2020) 

 
As políticas públicas de enfrentamento, proteção e 

assistência se demonstram não tão eficientes. A falta de estrutura 
vai desde o primeiro atendimento em uma delegacia sem o 
ambiente propício que não seja de constrangimento à vítima, os 
procedimentos decorrentes como o laudo que comprove a 
materialidade, até o trâmite do processo penal que, na realidade 
brasileira, é lento; em resumo, a atual política expõe a vítima a uma 
constante processo revitimização, que em contrapartida não recebe 
a respectiva rede de suporte psicológico, no que a lentidão faz 
acreditar na sensação de impunidade. 

Almeida (2020) destaca a importância da efetividade das 
políticas públicas para preservação e não violação dos direitos     
das crianças: 
 

É dever de todos nós enquanto cidadãos lutar para que 
a Convenção sobre os Direitos das Crianças – 
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instrumento de direitos humanos mais aceito na história 
universal, tendo sido ratificado por 196 países -, bem 
como o Estatuto da Criança e do Adolescente não sejam 
apenas palavras eloquentes apropriadas por discursos 
políticos vazios e oportunistas, mas que resultem em 
políticas públicas que efetivamente promovam a 
proteção à infância e adolescência. 

 
Crianças que sofreram abuso sexual tornam-se adultos 

vulneráveis, com distúrbios psiquiátricos que levam à depressão e 
comportamentos suicidas, ou com histórico de preconceito em 
relatar esse abuso pelo estigma da culpa e deixando de confiar nas 
pessoas, podendo ainda reproduzir o comportamento de abusador 
na fase adulta, ou seja, se tornam abusadores em potencial. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A violência sexual contra crianças e adolescentes ganhou 
novos contornos desde a revogação do Código de Menores pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente no ano de 1990. A ideia de 
assistência e proteção a crianças e adolescentes em situação 
irregular foi substituída pela proteção integral, onde esse grupo é 
titular de direitos desde seu nascimento e que devem ser garantidos 
pela estrutura familiar, sociedade e Estado, visto o reconhecimento 
de que são seres em desenvolvimento. 

A vigência da Lei 8.069/90 não fez aumentar os casos de 
violência sexual contra crianças e adolescentes, mas trouxe à tona 
um problema de décadas, até então que despertava pouco interesse 
jurídico, visto que a temática era a proteção e assistência aos  
grupos em situação irregular. Como toda norma é política e reflete 
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os interesses de um grupo em determinada época, restou evidente 
que o tema não merecia discussão, situação que mudou com 
diversos movimentos sociais que levaram ao Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 

A violência sexual pode ser compreendida como gênero, da 
qual derivam as espécies do abuso sexual, exploração sexual e 
pedofilia. Quanto ao abuso sexual, este pressupõe um ato praticado 
por uma pessoa que a criança deposita elevado grau de confiança e 
respeito. Nesse contexto, há dois tipos de abuso, quais sejam o 
intrafamiliar e o extrafamiliar. Restou comprovado que o abuso 
intrafamiliar é mais recorrente e tem suas raízes no sistema 
patriarcal de dominância do homem sobre a mulher, do mais forte 
sobre o mais fraco, dos pais sobre os filhos. Aliado a esse fator, 
outros corroboram para a incidência desses crimes, como o uso 
abusivo de álcool e substâncias entorpecentes, condições 
financeiras, desestruturação familiar e o isolamento. 

O ano de 2020 foi atípico em decorrência da pandemia do 
vírus Sars-Cov-2 (COVID-19), no que uma das medidas de 
combate à proliferação foi o isolamento social, limitando o direito 
de ir e vir e confinando as famílias em suas residências. O 
isolamento é comprovadamente considerado como um dos fatores 
de risco determinantes para a prática do crime de abuso sexual 
infantil intrafamiliar e fez com que se elevasse o número de casos. 

Trata-se de um crime silencioso, regido sob o imperativo 
do medo, pois a vítima tem o agressor como aquele que deve lhe 
proteger; logo, não encontra alternativas para revelar os abusos 
sofridos sob o receio da vergonha e do sentimento de culpa, aliados 
à eventual descrença de suas narrativas. A doutrina da proteção 
integral, ao colocar a família como primeiro agente que tem o 
dever-poder de garantir a proteção da criança, foi omissa ao tratar 



 

 
123 

do crime de abuso sexual no contexto familiar. Relegou ao plano 
do estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal, 
sem definir-lhe sequer uma circunstância qualificadora. 
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RESUMO 

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 497, disciplina a 
tutela contra o ilícito e a tutela contra o dano, apresentando seus 
aspectos diferenciais. Os chamados litígios estruturais, por sua vez, 
vêm impondo o reconhecimento de um novo tipo de tutela do 
direito: a tutela estrutural ou de reestruturação. Diante da discussão 
atual sobre o problema do racismo estrutural nos Estados Unidos, 
que se espraiou para o mundo todo, a partir da reação dos 
movimentos sociais com a brutalidade policial que levou à        
morte do cidadão Georg Floyd, o objetivo do presente trabalho é, 
com supedâneo em pesquisa bibliográfica, jurisprudencial e     
estudo do caso, investigar, com o olhar na atuação do Ministério 
Público, se é possível existir e quais as perspectivas da tutela 
estrutural no Brasil. 
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Violência policial. Tutela Coletiva. Tutela estrutural. 

 
* Doutorando pela Universidad del Paes Vasco/ES, Mestre em Direito, 

Sociedade e Estado pela Universidad del Paes Vasco/ES, 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 e ESMARN, Membro do Instituto Potiguar de Processo Civil (IPPC), 
Promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, 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). Contato: 
marquinhos@supercabo.com.br. 



 

 

128 

INTRODUÇÃO 
 
 Um tema, mesmo em tempos de gravíssimo problema 
sanitário mundial, decorrente da pandemia do novo coronavírus, 
tem ocupado a ordem do dia das discussões em escala global: o 
racismo estrutural, sobretudo o decorrente da violência policial, 
que sempre é tida como um dos sintomas mais evidentes desse 
preconceito institucionalizado, sendo alvo de constantes protestos 
e bandeira do movimento contra a odiosa prática racista. 
 Impossível não se ter acompanhado, diante da amplíssima 
cobertura da imprensa (uma pauta mundial), todo o clamor público 
provocado pelas imagens inaceitáveis da morte do cidadão George 
Floyd nos Estados Unidos, que findou elevado pelos defensores 
de direitos, diante da onda de protestos em âmbito mundial,               
à condição de símbolo do combate à violência policial contra 
pessoas de raça negra, que se evidencia como exemplo de      
racismo estrutural. 
 O fato ocorrido em 25 de maio de 2020, por sua gravidade, 
tem assumido proporções inimagináveis, como se tivesse 
ressurgido no seio da sociedade americana, com contornos que não 
ficam nos limites de suas fronteiras, o histórico movimento pelos 
direitos civis do século passado. 
 Diante desse fato lamentável, o presente trabalho tem por 
objetivo discutir, no caso de o Ministério Público pretender, no 
âmbito coletivo, judicial ou extrajudicial, atuar em problema dessa 
dimensão de forma mais ampla, no afã de alcançar a ampla 
reestruturação de práticas sistêmicas de instituição policial,                 
a fim de debelar o racismo estrutural, se é possível uma tutela 
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coletiva estrutural de direitos e as perspectivas para que alcance 
resultados práticos. 
 Com os olhos em um grave problema do momento, o 
trabalho pretende partir da indagação: como o caso George Floyd 
pode iluminar a compreensão, no Brasil, da necessidade de uma 
tutela estrutural de direitos? 
 
1  O CASO GEORGE FLOYD: TUTELA ESTRUTURAL 

DE DIREITO? 
 
 George Floyd foi um afro-americano assassinado, no 
momento de sua prisão, em 25 de maio de 2020, depois que um 
policial de Minneapolis ajoelhou-se no seu pescoço durante oito 
minutos e quarenta e seis segundos, enquanto estava de bruços na 
estrada. A brutalidade policial foi gravada em vídeo por vários 
espectadores, tendo mostrado Floyd alertando que não conseguia 
respirar, o que gerou revolta social e uma onda de protestos 
antirracistas e contra a violência policial no mundo todo.1 
 Por coincidência, o caso apresentado, guardadas as devidas 
proporções, é similar a um outro, hipotético, lembrado por Mariela 
Puga (2014, p. 78), ao tratar dos litígios estruturais, para explicar     
o caráter policêntrico do processo estrutural: “Supongamos que 
nos hallamos frente a una práctica extendida y probada de 
brutalidade policial en una jurisdicción determinada.” Se a autora 
não tivesse escrito bem antes do fato, poderia estar se referindo ao 
caso em comento! 

 
1 Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assassinato_de_George_Floyd. Acesso em: 
13.06.2020. 
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 Tanto o caso George Floyd como a situação hipotética 
lembrada podem, na prática, se apresentar como casos estruturais 
a exigir atenção maior do sistema de justiça, notadamente do 
Ministério Público, ou não. Tudo vai depender de como o caso for 
relatado, construído e trabalhado pelos atores jurídicos e judiciais, 
a depender do contexto que se evidencie. Assim, constata-se desde 
logo que um problema não nasce estrutural no mundo empírico 
(não é um dado), mas pode assumir tal caráter a depender de como 
for trabalhado na prática. 
 Se litígios como os relatados, ao chegarem, por exemplo, 
nas mãos do Promotor natural, resultar apenas na instauração de 
procedimento investigatório voltado a apurar a responsabilidade 
penal, civil e administrativa do(s) oficial(is) de polícia que agiu(ram) 
com brutalidade no exercício de sua(s) função(ões), o exemplo 
será, ainda que relevante, apenas mais um dentre os tantos que 
clamam por exame ministerial. 
 Situação bem diferente é se, além da atuação individual, o 
contexto apresentado evidenciar que a violência policial é sistêmica 
e decorre de prática reiterada de racismo estrutural, explicitando 
um estado de desconformidade nos procedimentos e na própria 
prática cotidiana (no funcionamento) da instituição policial. Se 
assim for, a atuação ministerial também deverá ser coletiva e apta 
a alterar uma situação consolidada no âmbito institucional 
(macroproblema), de modo a postar-se, efetivamente, como um 
agente de transformação social. 
 A grande questão a ser debatida é, dentro de que 
parâmetros jurídicos e a partir de que meios legais, se pode pensar 
numa tutela de reestruturação das práticas policiais (tutela 
estrutural), interferindo no âmago da instituição policial, de modo 
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que passe a funcionar dentro dos limites do Estado Democrático 
de Direito, livre das práticas odiosas de racismo estrutural. 
 O tema é ainda mais tormentoso, pois atinge de frente a 
cultura jurídica ainda presente e impregnada no profissional do 
Direito de apego a uma legalidade textual, no sentido de insistir em 
aplicar um positivismo que, mesmo de há muito superado na 
literatura e na retórica jurídica, ainda povoa a mente e a ação de 
vários profissionais do sistema de justiça. 
 Tal ocorre porque não há nenhum texto legislativo que 
regule a tutela estrutural dos direitos, assim como, no caso de se 
partir para tal tutela, não se vai encontrar, em abstrato, qualquer 
texto legal que diga que medidas concretas devem ser tomadas para 
a reestruturação da instituição policial.  
 Na verdade, se o mesmo problema ocorrer, por exemplo, 
no funcionamento da polícia militar de estados diferentes, 
certamente, pelas características contextuais do problema em cada 
local, a forma de solução será diversa e deverá levar em conta o 
litígio empiricamente verificado. 
 Por outro lado, como mostram o exemplo real e o 
hipotético apresentados, além de muitos outros, em diversas áreas, 
o litígio pode ser sim estrutural e bater as portas dos órgãos do 
sistema de justiça, que pode atuar de forma pontual (e não     
resolver às mais das vezes) ou atuar de forma sistêmica,       
buscando uma solução, judicial ou extrajudicial, que leve à 
reestruturação necessária. 
 Importante, portanto, colocar em debate a tutela estrutural 
no Brasil! 
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2  DIREITO, TUTELA (ESTRUTURAL) DO DIREITO E 
TÉCNICA PROCESSUAL 

 
 Chega-se, portanto, a um ponto crucial do trabalho, que 
exige resposta à singela, mas profunda, pergunta: o sistema 
jurídico-processual brasileiro permite tutela coletiva estrutural     
dos direitos? 
 Enfim, se o caso George Floyd fosse no Brasil, sendo certo 
que não difere de tantos outros que acontecem em solo brasileiro, 
praticamente todos os dias, seria possível o Ministério Público 
brasileiro se valer de procedimento extrajudicial ou processo 
coletivo judicial voltado à tutela de reestruturação da instituição 
policial, no afã de afastar as práticas que violam direitos e 
caracterizam sinal evidente de racismo estrutural? 
 Para responder esses importantes questionamentos, mister 
lembrar que a tutela coletiva de direitos, tanto a judicial quanto a 
extrajudicial,2 sobretudo quando examinada na perspectiva do 
problema coletivo concreto (litígio coletivo), pode envolver, 
segundo a doutrina atual (MARINONI, 2018, p. 173 e ss.), tutela 
do ilícito ou do dano, já havendo quem defenda uma tutela diversa, 
não direcionada ao ato ilícito ou danoso, que seria denominada 
tutela estrutural.3 

 
2 Como afirma Marinoni (2018, p. 100): “Ou melhor, a tutela jurisdicional [judicial] 

e as tutelas prestadas pela norma de direito material e pela Administração [extrajudicial] 
constituem espécies do gênero tutela dos direitos”. (Grifos do autor). 

3 Com os olhos no problema estrutural, Didier Jr., Zaneti Jr e Oliveira (2020, p. 
49) chegam a admitir uma tutela (declaratória e, após, estrutural) do estado de 
desconformidade estruturado, que não seria tutela do ilícito nem do dano, ao 
ditarem que: “O que queremos frisar é que o problema estrutural não 
necessariamente se assenta na noção de ilicitude e, quando eventualmente nele 
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 Embora seja bastante novo o tema, parece ser possível 
identificar a possibilidade de uma tutela estrutural autônoma (tutela 
do direito). Muito mais do que a inibição ou remoção de um ilícito, 
ou ainda o ressarcimento de danos, pode-se falar, também, numa 
tutela estrutural ou de reestruturação.4  
 É importante lembrar que o direito material, as formas de 
tutela desse direito e as técnicas processuais para a tutela efetiva do 
direito não se confundem. Enfim, cabe distinguir: direito, tutela do 
direito e técnicas processuais. 
 No caso George Floyd está em jogo o direito à igualdade, 
ao cidadão não ser discriminado, o combate ao racismo estrutural 
e à violência policial. Quando se pensa nas formas de tutela do 
direito, por outro lado, se pensa em como proteger, a partir das 
necessidades concretas, esses direitos. Tutela é proteção, é 
resultado a ser garantido pelo direito material! 
 Como ensina Marinoni (2006, p. 244): “[...]as formas de tutela 
estão em um lugar mais avançado: é preciso partir dos direitos, 
passar por suas necessidades, para então encontrar as formas 
capazes de atendê-las”.5 (Grifos do autor). 

 
se assenta, não se confunde, ele mesmo, com as noções de ilicitude, muito 
embora ela possa ocorrer e quase sempre ocorra”. 

4 Nesse sentido, afirma Ferraro (2017, p. 670) que: “Talvez se possa, mais do 
que uma, encontrar diversas facetas para a tutela globalmente prestada, como 
uma tutela estrutural. Não parece haver ilícito pontual – seja uma única 
conduta, seja um conjunto de atos, seja uma atividade – que possa ser 
simplesmente inibido ou removido”. 

5 No mesmo sentido, afirma Ferraro (2017, p. 666): “Ademais, como já indicado, 
essas formas de tutela não estão no plano do processo, mas garantidas pelo 
próprio direito material, o que, porém, não significa que equivalham aos 
direitos. Estão mais além disso: ‘é preciso partir dos direitos, passar pelas suas 
necessidades, para então encontrar formas capazes de atendê-las.” (Grifos          
do autor). 
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 É muito importante, também para o estudo do processo 
coletivo, ter bem presente qual a tutela do direito buscada. Cabe ao 
legislador, em abstrato, e ao intérprete (se houver omissão 
legislativa), em concreto, após identificar e moldar a tutela do 
direito, construir técnicas processuais idôneas a permitir o efetivo 
alcance da tutela efetiva dos direitos (MARINONI; ARENHART; 
MITIDIERO, 2016, p. 78). 
 A esse respeito, as tutelas do direito podem ser específicas 
ou prestadas pelo equivalente pecuniário. Segundo Marinoni (2018, 
p. 106), a mais importante das tutelas específicas são as tutelas do 
ilícito, que se destinam a impedir (inibitória) ou remover o ato 
contrário ao direito (tutela de remoção do ilícito). Já as tutelas do 
dano (ressarcitórias) podem ser prestadas de forma específica ou 
pelo equivalente pecuniário. Pouco se tem estudado, no âmbito da 
tutela específica, acerca da tutela estrutural do direito. 
 Em dispositivo aplicável à tutela coletiva (BARROS, 
2020b), o Código de Processo Civil de 2015 (art. 497, parágrafo 
único)6 consagra a tutela jurisdicional contra o ilícito. Segundo 
Marinoni (2015, p. 314): “[...]a norma afirma a dissociação entre 
ato contrário ao direito e fato danoso, deixando claro que tais 
tutelas [inibitória e de remoção do ilícito] não têm como 
pressuposto o dano e os critérios para a imputação da sanção 
ressarcitória, ou seja, a culpa e o dolo”. Não há, portanto, nenhuma 
referência a tutela do direito que não esteja dirigida contra um ato 
ilícito ou um ato danoso! 

 
6 Art. 497. [...]. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada 

a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, 
é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa 
ou dolo. 
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 O dispositivo legal em comento tem a grande virtude de 
separar a tutela do ilícito da tutela do dano, bem como identificar 
que as tutelas do ilícito possuem cognição limitada, não precisando 
discutir dano, dolo ou culpa.  
 Ocorre que, ainda que não haja previsão legal, a tutela 
estrutural tem sido uma imposição da especificidade dos 
problemas estruturais. São muitos os casos em que a tutela deve 
ser voltada para a construção ou reconstrução, total ou parcial, de 
instituições ou estruturas. O caso George Floyd, ao que parece, é 
exemplo eloquente dessa necessidade! 
 A denominada tutela estrutural ou de reestruturação não 
pode se confundir com a tutela contra o ilícito ou àquela contra o 
dano. A primeira (contra o ato contrário ao direito) pressupõe o 
combate específico a um ato ilícito concreto ou sua ameaça. Já a 
segunda (contra os efeitos do ato) envolve o ressarcimento de 
danos. A tutela estrutural, por sua vez, combate uma situação 
ampla, já consolidada, de violação de direitos, ou seja, um estado 
real de desconformidade estruturada, que precisa ser superado. 
 Diante do problema coletivo estrutural, como na 
perspectiva sistêmica do caso George Floyd, a forma de tutela dos 
direitos transindividuais não se contenta com a inibição ou 
remoção de um ato ilícito, muito menos com o ressarcimento de 
danos, pois se está diante de uma violação institucional, mais 
ampla, por decorrer de um estado de desconformidade 
(causalidade estrutural) e exigir intervenção continuada para         
sua proteção.  
 Se for ampliado o ângulo de visão, a pensamento pode ser 
o seguinte: a tutela será dirigida ao ilícito se o problema coletivo se 
dirigir a uma atividade ilícita ou um ato ilícito bem identificados, 



 

 

136 

com o objetivo de inibi-los ou removê-los; se dirigida ao simples 
ressarcimento de danos, será ressarcitória; no entanto, se houver 
uma situação de violação sistêmica ou um estado de 
desconformidade (ex.: problema carcerário) que exija medidas para 
que se alcance um estado ideal, através da construção ou 
reconstrução da realidade, tem-se aí tutela estrutural ou de 
reestruturação.7  
 Calha, a respeito, a lição de Marcela Pereira Ferraro (2017, 
p. 668) no sentido de que nos casos estruturais: 
 

Muito mais do que um retorno a um estado anterior ou 
a chegada a uma situação equivalente a ele (aquela que 
existiria se não tivesse havido violação do direito), há a 
construção de uma nova realidade – às vezes, antes que 
“reformas” institucionais, “construções” institucionais. 

 
 Não se pode, de forma alguma, confundir ou deixar de 
perceber os espaços de cada uma das tutelas do direito material.  
 Uma discussão importante, portanto, é a comparação   
entre a tutela estrutural, que nasce a partir de litígios 
compreendidos e trabalhados como estruturais, e a tutela 
ressarcitória na forma específica.  
 A tutela estrutural é melhor chamada de tutela de 
reestruturação, pois pretende interferir de forma ampla na 
realidade, ultrapassando uma situação de violação consolidada 
(estado de desconformidade) para que se alcance um estado de 
coisas ideal (almejado). Em situações como a apresentada pelo caso 
George Floyd, busca-se interferir no funcionamento da instituição 

 
7 Nada impede, contudo, que haja cumulação de demandas que envolva tutelas 

contra o ilícito, o dano e de reestruturação, a depender do caso. 
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policial para, com os olhos no futuro, prospectivamente, debelar 
as práticas inconstitucionais. 
 Diferentemente da tutela ressarcitória na forma específica, 
não se está olhando para o passado, a fim de reparar os danos da 
conduta do oficial de polícia de forma específica (através de 
prestações não pecuniárias). Sequer é o caso, na perspectiva 
estrutural, de perscrutar dano, dolo ou culpa para fins de 
responsabilidade civil. A diferença é gritante! 
 A demanda ressarcitória na forma específica não é voltada 
à mudança do padrão social que deu causa à violação, mas à 
responsabilização do causador do dano. Não é possível, sem 
ampliar de modo demasiado a ideia de causalidade estrutural, que 
independe do exame das condutas que deram causa ao estado de 
desconformidade, pensar em tutela estrutural do dano. Reitere-se, 
porém, que, além de eventual tutela do dano, pode haver 
necessidade de reestruturação da situação apresentada, o que 
justificaria a cumulação de demandas. 
 Comparando-se, por outro lado, a tutela estrutural com a 
tutela do ilícito, inibitória ou de remoção do ilícito, tem-se que 
nestas o foco é um ilícito pontual (futuro ou passado), que precisa 
ser inibido ou removido, diferentemente daquela (estrutural)        
que envolve a construção e reconstrução de estruturas públicas    
(ou privadas), sistemas públicos ou mesmo políticas                
públicas específicas. 
 No caso que serve de pano de fundo para nossas 
cogitações, caso se pretenda uma tutela de reestruturação, o foco 
não será um ato ilícito ou sua ameaça, ou ainda uma atividade ilícita 
que deva ser cessada, por exemplo. O que existe é todo um estado 
de desconformidade a ser alterado. 
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 Digna de nota, a respeito, a lição de Ferraro (2017,                 
p. 671): 

 
No campo mais específico dos litígios estruturais, 
entretanto, o que ocorre é justamente que não se lida 
com uma conduta determinada nem com um conjunto 
específico de condutas ou atos, indo até mesmo além da 
noção corrente de atividade (como fornecimento de 
produtos e serviços, despejo de substâncias nocivas no 
meio ambiente etc.). As violações de direitos não são pontuais. 
São prospectivas, dinâmicas e sistêmicas, conquanto episódios 
individuais possam servir de exemplo ou indícios da 
existência de um padrão de prática ilícita ou da 
necessidade de reforma institucional”. 
(Grifos nossos). 

 
 A nota característica, portanto, dos litígios coletivos 
estruturais é decorrerem do modo como uma estrutura burocrática 
(organização), um sistema público ou uma política pública operam, 
sendo sua forma de funcionamento a causa da violação de direitos, 
de modo que a solução do litígio exige a reestruturação 
organizacional. Envolvem, a bem da verdade, além da pretensão 
declaratória do estado de desconformidade, a tutela contra o 
padrão de prática social então reinante (ordens regulatórias). 
 É preciso, para bem entender a tutela estrutural, precisar o 
conceito de litígio ou problema estrutural, que lhe serve de base, 
muito embora grande parte de seus aspectos, de algum modo, 
tenham sido citados. 
 O litígio coletivo estrutural, a partir da feliz definição de 
Vitorelli (2018, p. 348), é um litígio coletivo irradiado no qual a 
violação surge em decorrência do funcionamento de uma estrutura 
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burocrática, pública ou privada,8 e, em virtude das características 
contextuais em que ocorre, sua solução exige a reestruturação do 
funcionamento da estrutura. O ponto-chave, portanto, dessa 
categoria de litígio é a falha estrutural no órgão, na estrutura ou na 
instituição responsável pela violação. 
 Tem-se, portanto, que uma instituição burocrática como o 
aparato policial pode estar funcionando de modo inadequado, 
complacente com práticas odiosas de racismo estrutural, exigindo 
uma tutela de reestruturação. 
 Chama a atenção, portanto, que tais litígios, ainda que 
complexos, se diferenciam claramente em face da causa do 
problema e de sua solução. O fato gerador do litígio é o efetivo 
funcionamento de uma estrutura burocrática pública (ou privada), 
o que alcança um sistema público ou uma política pública, e a 
intervenção do órgão de controle, para uma solução adequada e 
construtiva, deve se pautar na necessidade de alcançar a ampla e 
positiva reestruturação do próprio funcionamento da estrutura. 
(BARROS, 2020a, p. 30). 
 Dois pontos, contudo, são centrais para a compreensão 
adequada do problema estrutural. O primeiro deles é a noção de 
causalidade estrutural. É preciso que o litígio nasça de um estado 
de desconformidade (uma situação consolidada), que seja a causa 
do problema coletivo. Como ensina Didier Jr., Zaneti Jr. e Oliveira 

 
8 Também pode resultar do funcionamento de um sistema público (ex.: Sistema 

Único de Saúde – SUS, Sistema Único de Assistência Social – Suas, Sistema 
Nacional do Meio Ambiente – Sinama, Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo – Sinase, Sistema Único de Segurança Pública – Susp, Sistema 
Penitenciário etc.) ou de uma política pública específica. O conceito de 
estrutura pública, portanto, deve ser mais amplo do que o de instituição 
(pessoa jurídica). 
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(2020, p. 49): “O problema estrutural se define pela existência de um 
estado de desconformidade estruturada. [...]. Como quer que seja, 
o problema estrutural se configura a partir de um estado de       
coisas que necessita de reorganização (ou de reestruturação)”. 
(Grifos do autor). 
 Diante desse estado de desconformidade, é preciso uma 
intervenção continuada, duradoura, para promover a 
reorganização ou a reestruturação da situação, como nos casos em 
que há a necessidade de mudança na estrutura de ente público, de 
um sistema público, de uma organização burocrática, de uma 
política pública etc. A intervenção, por se protrair no tempo, exige 
um contínuo acompanhamento. (DIDIER JR.; ZANETI JR; 
OLIVEIRA, 2020, p. 51). O segundo ponto, pois, é a necessidade 
de uma tutela de reestruturação! 
 Pensadas as coisas do ponto de vista dos órgãos de 
controle jurídico ou judicial, é preciso que desde a instauração do 
procedimento extrajudicial (ex.: inquérito civil no âmbito do 
Ministério Público) ou da identificação do objeto litigioso no 
processo judicial, a partir da análise da causa de pedir da petição 
inicial, o problema seja identificado, construído e trabalhado de 
forma sistêmica, já que decorre de uma causalidade cíclica e 
complexa. É muito importante, frise-se, o relato e a apreensão dos 
contornos do conflito.9 

 
9 Segundo Mariela Puga (2017, p. 110): “En este trabajo, en cambio, pretendo 

resaltar todas las veces que sea posible, las evidencias que demuenstran que 
sólo puede entender-se los casos estructurales si se advierte que la 
construcción da la litis no es un hecho dado, sino el produto de una actividad 
compleja de los jueces. Esa actividad da relevancia jurídica a ciertos elementos, 
los que aparecen estructuralmente imbricados en los polos de la relación 
jurídica”. 
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 Digno de nota, também, que já há julgado importante do 
Superior Tribunal de Justiça,10 chancelando os processos 
estruturais e reconhecendo, já na ementa, que, nesses processos, 
“[...]a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado 
de coisas ensejador da violação de direitos, em vez de buscar 
solucionar pontualmente as infringências legais”. 

 
10 “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E MELHORIAS EM HOSPITAL 
PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 
IMPOSSIBILIDADE GENÉRICA. DESCABIMENTO. PROCESSO 
ESTRUTURAL. PEDIDOS DIVERSOS E COMPLEXOS. 
POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÕES LEGAIS 
ESPECÍFICAS. OMISSÃO. NULIDADE. 
1. O controle judicial de políticas públicas é possível, em tese, ainda que em 
circunstâncias excepcionais. Embora deva ser observada a primazia do 
administrador na sua consecução, a discricionariedade cede às opções 
antecipadas pelo legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação 
judicial de sua implementação. 
2. A existência de pedidos diversos e complexos não significa automática 
pretensão de substituição do administrador. Ao contrário, pressupõe cuidado 
do autor diante de uma atuação estruturante, que impõe também ao Judiciário 
a condução diferenciada do feito. 
3. Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de 
alteração do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se 
buscar solucionar pontualmente as infringências legais, cuja judicialização 
reiterada pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade 
administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais. 
4. No caso concreto, a consideração genérica de impossibilidade de 
intervenção judicial nas falhas de prestação do serviço de saúde configura 
efetiva omissão da instância ordinária quanto às disposições legais invocadas 
que, acaso mantida, pode inviabilizar o acesso das partes às instâncias 
superiores.  
5. Recurso especial provido, para determinar o retorno do feito à origem para 
afastamento do vício” 
(STJ – Segunda Turma, REsp 1.173.412/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. de 
17.09.2019, DJe de 20.09.2019). 
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 Enfim, é preciso que, considerando o contexto todo e não 
os atos isoladamente ou somente seus aspectos mais visíveis, se 
declare, a partir de uma valoração jurídica, uma situação ou um 
estado de coisas desconforme (decisão estrutural que termina a 
primeira fase do procedimento), a fim de que sejam emitidas, na 
segunda fase procedimental, no afã de enfrentar as causas 
complexas do problema, verdadeiras ordens estruturais. Percebe-
se, portanto, que a identificação de tal tipo de tutela impõe o 
desafio ao legislador e ao intérprete de pensarem técnicas 
processuais adequadas a essa tutela. 
 No caso George Floyd, portanto, se atendidos os anseios 
dos movimentos sociais, uma tutela estrutural se impõe, havendo, 
contudo, grande espaço para um debate profícuo sobre como 
remediar o problema ou que técnicas processuais são idôneas para 
a tutela efetiva dos direitos, mas tais questões devem ser 
respondidas em outro momento. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
 Ainda que não se possa antever que o caso George Floyd, 
que ultrapassou os limites dos Estados Unidos e tem repercutido 
em todo o mundo, venha a ser trabalhado como um litígio 
estrutural nos Estados Unidos, como parece ser o caminho mais 
adequado, uma vez que, ao contrário, pode se limitar a uma tutela 
tradicional de responsabilização individual no âmbito penal, civil e 
administrativo, tal possibilidade não inviabiliza a conclusão de que 
o citado problema de ampla repercussão é um rico caso que, diante 
da possível prática de racismo estrutural, pode ensejar uma 
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alteração no funcionamento irregular da instituição policial, 
devendo ser estudado adequadamente. 
 No Brasil, em diversas áreas da tutela coletiva de direitos, 
em matéria de saúde, educação, meio ambiente, assistência social, 
segurança pública, sistema penitenciário, sistema socioeducativo 
etc., existem problemas concretos que exigem tutela estrutural     
dos direitos. 
 Órgãos de controle, como o Ministério Público, precisam 
se aperceber dessa nova necessidade de tutela, ainda que bastante 
complexa, para os direitos, devendo estudar com mais cuidado 
tanto o alcance dessa nova modalidade de tutela do direito, como 
investigar a utilização das técnicas processuais adequadas para a 
tutela estrutural dos direitos. 
 Os cidadãos vulneráveis, que vivem ou podem viver 
situações como a que George Floyd viveu, assim como a sociedade 
em geral e as presentes e as futuras gerações, agradecem uma 
atenção especial do Ministério Público brasileiro ao tema da tutela 
estrutural dos direitos! 
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RESUMO 

Considerando a atualidade e relevância do tema, será abordado no 
presente artigo os aspectos legais da adoção por casais 
homoafetivos no brasil, com destaque nos principais pontos 
jurídicos, fáticos e psicológicos que sofrem os casais 
Homoafetivos. A partir de um estudo bibliográfico mostrasse-a a 
desigualdade nessa modalidade de adoção, que, apesar de 
amparada, a adoção homoafetiva não tem uma Lei específica, o que 
dificulta demais o processo legal e social dando margem e 
intensificando o preconceito. Mais do que uma discussão jurídica, 
a realidade social é que casais homoafetivos desejam instituir 
família e ter filhos, nada mais justo que o processo seja visto e 
analisado nos mesmos parâmetros que é o da adoção 
heterossexual, haja visto a complexidade do ato e o sofrimento 
demasiado com a morosidade do judiciário relacionada a adoção. 
 
Palavras-chaves: Adoção. Igualdade. Homoafetividade. 
Preconceito. Ministério Público.  
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INTRODUÇÃO  
 

A adoção homoafetiva no Brasil é marcada por diversas 
formas de preconceito, com perguntas ou frases do tipo: Quem é 
o pai/mãe dessa criança? Quem faz o papel do pai da relação?     
Não tem medo do seu filho querer ser gay?  A criança vai sentir 
falta da presença masculina/feminina. São atitudes como estas que 
não contribuem em nada para o crescimento pessoal do ser 
humano, nem muito menos na diminuição do número de 
adotandos que se encontram sobre a tutela do estado ou, 
simplesmente, abandonados.  

Adotar não é apenas um ato de amor, é assumir alguém 
como filho permanentemente a partir de um ato jurídico, 
igualmente como na filiação biológica. Conferir o título de filho a 
alguém de origem biológica diferente da sua, requer um grande 
depósito de afeto, capacidade e acolhimento.  A verdade é que 
através desse artigo busca-se reduzir ou extinguir preconceitos no 
processo da adoção homoafetiva, pois apesar de existir um número 
elevado de adotandos no Brasil, os casais homoafetivos ainda 
encontram muitas dificuldades na hora de adotar. Precisamos 
desmitificar paradigmas preconceituosos diminuindo a 
desigualdade no processo de adoção a fim de escassear o número 
de adotandos em nossa sociedade, considerando que o adotando é 
o bem mais importante do processo de adoção e o principal objeto 
da proteção jurídica, deve-se sempre analisar e considerar a 
prioridade do melhor interesse do adotando sobre quaisquer 
condições das partes envolvidas. 
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1  ADOÇÃO NO BRASIL 
 

Apesar de ser uma prática antiga, foi somente em 1990 que 
o instituto da adoção obteve respaldo jurídico no brasil, através do 
ECA (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)3, 
do CC (CÓDIGO CIVIL)4 e, atualmente alterados, pela LEI 
12.010/095, sendo este último dominante no que se refere a adoção 
de crianças e adolescentes até os 18 anos de idade.  

Sob o aspecto Jurídico, podemos conceituar a adoção 
como “um processo legal que consiste no ato de se aceitar espontaneamente 
como filho(a) de determinada pessoa, desde que respeitadas as condições 
jurídicas para tal”6. Compartilhando da mesma linha de pensamento 
Maria Helena7, nos define que: 

 
A adoção é, portanto, um vínculo de parentesco civil, 
em linha reta, estabelecendo entre o adotante, ou 

 
3 BRASIL. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8029cons.htm>. Acesso em: 15 
de set. de 2020. 

4 BRASIL. LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Institui o Código 
Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm> 
Acesso em: 15 de set. de 2020. 

5 BRASIL. LEI Nº 12.010, DE 3 DE AGOSTO DE 2009. Dispõe sobre a 
adoção; altera as Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/lei/l12010.htm> Acesso em: 15 de set. de 2020. 

6 PORTUGUÊS. Dicionário online de, Significado de Adoção. Conceitua a 
palavra Adoção. [s.d.]. Disponível em: 
<https://www.dicio.com.br/adocao/>. Acesso em:15 de set. de 2020. 

7 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. v. 5. 25. ed. São 
Paulo Saraiva, 2010: p. 449. 
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adotantes, e o adotado um liame legal de paternidade e 
filiação civil, tal posição de filho será definitiva ou 
irrevogável, para todos os efeitos legais, uma vez que 
desliga o adotado de qualquer vínculo com os pais de 
sangue, salvo os impedimentos para o casamento (CF, 
art.227, parágrafos 5º e 6º), criando verdadeiros laços de 
parentesco entre o adotado e a família do adotante (CC, 
art.1626). 

 
Com o advento da Lei 12.210/09, a adoção passou a ser 

uma medida excepcional, fazendo-se o possível para que o 
adotando continue pertencendo a família consanguínea, sendo que, 
somente é autorizado colocá-lo em uma família substituta em razão 
do princípio do melhor interesse do adotado, sendo uma medida 
protetiva, a fim de dar-lhe um lar. 
 
2 LEI 12.010/09  
 

Em 2009 passou a vigorar a Lei 12.010, conduzindo melhor 
o processo de adoção, trazendo inúmeras inovações, dentre elas: a 
possibilidade de pessoas solteiras adotarem, o cadastro nacional de 
adotantes, impedimento a adoção direta (aquela onde o casal já 
aparecia com o adotando), maior controle sobre os abrigos 
(acolhimento institucional), proibição ao conselho tutelar de 
conduzir o adotando diretamente ao abrigo (somente por ordem 
judicial), preferência aos parentes mais próximos a adoção, a não 
prioridade da adoção estrangeira e o adotado passou a ter o direito 
de conhecer seus país biológicos bem como ter acesso irrestrito ao 
processo no qual originou-se sua adoção. 
 
Principais requisitos para adoção: 



 

 
149 

Art. 42º – O adotante deve ser pessoa maior de 18 anos, 
independentemente do estado civil, ou se casal, ligado por 
matrimônio ou união estável. 
 

Art. 8º – Revogou o art. 1.619 do CC/02 – Diferença          
de 16 anos entre o adotante e o adotado. (Se faz necessário            
essa diferença para uma melhor eficácia no desempenho do      
poder familiar.) 
 

Art. 166º § 2º e § 3º e art. 28 § 2º sucessivamente – 
Consentimento dos pais/representante legal de quem deseja 
adotar. (dispensada essa exigência se os pais foram destituídos do 
poder pátrio, como por exemplo o filho abandonado ou o de pais 
desconhecidos) e concordância do adotando (acima de 12 anos). 
 

Art. 52º, inciso VIII e art. 42 § 4º sucessivamente – 
Determina o ECA, procedimentos para adoção de menores de      
18 anos, sob a competência do Juízo da Vara da Infância e 
Juventude e o Juízo da Vara da família se o adotado for maior de 
18 anos. Requer o estágio de convivência ao adotando com mais 
de 1 ano, a critério de compatibilidade entre as partes para maior 
eficácia na adoção. 
 

Art. 8º – Revogou o art. 1.625 do CC/02 – Efetivo 
benefício para o adotante. (vedada quaisquer espécies de 
discriminações frente a filiação adotiva, no que se refere aos 
direitos alimentícios, sucessórios etc., salvo os impedimentos 
matrimonias. Uma vez atribuído a condição de filho ao adotado, 
recai sobre ele todos os direitos e deveres inerentes à filiação. 
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3 UNIÃO HOMOAFETIVA  
 

O instituto da união homoafetiva inicialmente foi 
reconhecido através da ADI (AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE) – STF (SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL) nº 42778, com efeito erga omnes, ou seja, 
sem exceção. Em seguida, com a RESP (RECURSO ESPECIAL) 
1.183.378/RS9 do STJ com decisão unanime, reconhecendo a 
legitimidade da celebração de casamento e, logo após, com a 
Resolução 17510 do CNJ (CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA), oficializando o casamento entre pessoas do mesmo 
sexo, que nos diz: “É vedada às autoridades competentes a recusa de 
habilitação, celebração de casamento civil ou de convenção de união estável em 
casamento entre pessoas de mesmo sexo”.  

 

 
8JUSTIÇA, Superior Tribunal, AÇÃO INDIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE: ADI 4277. Distrito Federal. 14 de out. 
de 2011, Disponível em:  
<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20627236/acao-direta-de-
inconstitucionalidade-adi-4277-df-stf>. Acesso em: 18 de set. de 2020. 

9 JUSTIÇA, Superior Tribunal, RECURSO ESPECIAL: Resp. 1183378 RS 
2010/003663-8 – Interior Teor. Rio grande do sul. 01 de Fev. de 2012, 
Disponível em:  
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21285514/recurso-especial-
resp-1183378-rs-2010-0036663-8-stj/inteiro-teor-21285515>. Acesso em: 18 
de set. de 2020. 

10 JUSTIÇA, Conselho Nacional de Justiça, RESOLUÇÃO Nº 175, DE 14 DE 
MAIO DE 2013. Dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil, 
ou de conversão de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo. 
[s.d.]. Disponível em: 
<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1754>. Acesso em: 18 de set.                
de 2020. 
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Da união estável, prevista na LEI 9.278/9611 que também 
dispõe: “Art. 1º É reconhecida como entidade familiar a convivência 
duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com 
objetivo de constituição de família.” 

Apesar do CC/02 em seu art. 1.723 reconhecer somente 
como entidade familiar a união entre homem e mulher a ADPF 
(ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL) nº 13212 o STF reconhece que a união 
homoafetiva tem as mesmas características da união estável, 
erguida  à entidade familiar com os mesmos efeitos, ou seja, a união 
homoafetiva possui os mesmos direitos e deveres que a união 
estável, sendo a mais importante que é constituir família. 

Vejamos o que nos diz MARIA BERENICE13 a respeito 
da definição de entidade familiar:  

 
A família não se define exclusivamente em razão do 
vínculo entre um homem e uma mulher ou da 
convivência dos ascendentes com seus descendentes. 
Também pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferentes, 
ligadas por laços afetivos, sem conotação sexual, 
merecem ser reconhecidas como entidades familiares. 
Assim, a prole ou a capacidade procriativa não são 

 
11BRASIL, LEI Nº 9.278, DE 10 DE MAIO DE 1996.   

Regula o § 3° do art. 226 da Constituição Federal. 10 de maio de 1996. 
Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9278.htm>. Acesso me: 11 de 
set de 2020 

12 JUSTIÇA, Superior Tribunal, ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO 
DE PRECEITO FUNDAMENTAL: ADPF 132 RJ. Rio de Janeiro. 14 de 
out. de 2011, Disponível em:  
<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20627236/acao-direta-de-
inconstitucionalidade-adi-4277-df-stf>. Acesso em: 18 de set. de 2020.  

13 DIAS, Maria Berenice; 2001. P.102 
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essenciais para que a convivência de duas pessoas 
mereça a proteção legal, descabendo deixar de fora do 
conceito de família as relações homoafetivas. 

 
Sem dúvidas, entende-se que, a união homoafetiva é 

amplamente amparada em nosso ordenamento Jurídico. 
Reconhecida a união estável, podemos adentrar ao                  
próximo capítulo.  
 
4 ADOÇÃO HOMOAFETIVA 
 

Assim como outros institutos jurídicos, a adoção sofreu 
modificações e com isso, há tempos deixou de ser considerada 
como um simples ato de bondade ou apenas um meio de 
proporcionar filhos aos que não podem ou optam por não ter, para 
um ato jurídico de responsabilidade definitiva, pois cria entre os 
envolvidos uma relação jurídica, sobretudo, socioafetiva 
permanente. Se outrora o interesse da adoção se concentrava em 
quem adotava, hoje o maior interessado neste processo é o 
adotante que passará de estranho para filho. Por essa evolução, este 
processo, pode ocorrer de muitas maneiras, assim será classificado 
como adoção unilateral ou bilateral, adoção póstuma, adoção 
intuitu personae14, adoção de maiores, adoção internacional e adoção 
homoafetiva, e será esta última que receberá maior atenção no 
decorrer deste artigo. 
 

 
14 JURÍDICA, Enciclopédia, Intuitu Personae. Em consideração a pessoa ou 

da pessoa. c2020. [s.d.]. Disponível em:< http://www.enciclopedia-
juridica.com/pt/d/intuito-personae/intuito-personae.htm>. Acesso em: 20 
de set. de 2020. 
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A adoção homoafetiva constitui a adoção feita por uma 
pessoa ou casal homossexual. E como todas as formas, deve-se 
atentar à interpretação da adoção como o ato jurídico que torna 
seu, alguém que não partilhe do mesmo material genético, mas que 
compartilhe afeto.  
 
5 DIFICULDADES DA ADOÇÃO HOMOAFETIVA 
 

No que tange sobre o assunto, o STF e diversos tribunais 
decidiram pela eficácia erga omnes15, equiparando a adoção por pares 
homoafetivos com a adoção por casais heterossexuais, e embora a 
lei em nada impeça, é perceptível a dificuldade impostas aos 
postulantes da adoção homoafetiva, que muito sofrem com o 
julgamento de que não são capazes de propiciar uma vida 
emocional saudável adotando, além de receberem o encargo da 
responsabilidade sobre a opção sexual de seu futuro filho,         
como também pelas características negativas que estes              
podem desenvolver com a influência causada pela relação 
homoafetiva dos pais/mães, sendo argumentos desprovidos de 
fundamento científico. 
 

 
15PORTUGUÊS. Dicionário online de, Significado de Erga omnes. 

Conceitua a palavra Adoção. Cujo efeito afeta e deve valer para todos, falando 
especialmente de uma norma ou decisão jurídica: uma decisão erga omnes valerá 
para todos, não somente para os evolvidos no processo. [s.d.]. Disponível em: 
<https://www.dicio.com.br/erga-
omnes/#:~:text=Significado%20de%20Erga%20omnes,(origem%20de%20e
rga%20omnes)>. Acesso em:15 de set. de 2020. 
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Nesse sentido, Enézio de Deus Silva Júnior16 diz que, “o 
sucesso da colocação da criança está relacionado ao ambiente familiar no qual 
será inserido e não à orientação sexual dos adotantes, que por serem 
homossexuais, não perdem os sentimentos de paternidade e maternidade”. 
Além do mais, a orientação sexual do(s) adotante(s) não faz parte 
da lista de requisitos impostos pelo ECA, nem pela lei da adoção 
para que alcancem a legalidade de tal processo. 

6 REALIDADE SOCIAL 

Decorrente de uma cultura cristã de valores 
fundamentalistas, para alguns conservadores, a homoafetividade 
ainda é considerado uma questão de saúde pública, mesmo quando 
essa possibilidade foi dispensada pela OMS há mais de 20 anos. 
Motivo pelo qual, esta modalidade de adoção, ainda não é bem 
aceita pela sociedade e antes de adentrar no mérito de sua 
beneficência, é necessário comentar sobre o tabu que ainda 
permeia sobre essa classificação da adoção. 

Nesse conservadorismo desenfreado, percebemos como 
um dentre tantos argumentos falidos e já disseminado pela ciência, 
a influência gerada na personalidade do adotando, sobretudo em 
sua opção sexual, pelos possíveis adotantes em função de sua 
sexualidade, mesmo quando já provado por todos os meios que a 
sexualidade do indivíduo é uma opção individual que só cabe ao 
próprio escolher.  

 
16 JÚNIOR. Enézio de Deus Silva. A possibilidade jurídica de adoção por 

casais homossexuais. 4ª ed. Curitiba: Juruá, 2007. Disponível em: 
<https://books.google.com.br/books/about/A_possibilidade_jur%C3%A
Ddica_de_ado%C3%A7%C3%A3o_po.html?id=y06xWCmfON4C&printse
c=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=fal
se>. Acesso em 01 de set. de 2020.  
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Ao contrário das afirmativas feitas por quem não aceita esta 
modalidade de adoção, a negatividade a qual se sujeita este 
processo particular de filiação, não é imposta se não, somente pela 
sociedade gerida de preconceitos. Dessa forma, sendo a maior 
dificuldade neste processo, segundo Levy17 , o preconceito social 
que recai sobre o(s) adotante(s) homoafetivo(s) por sua orientação 
sexual, o que pode causar um impacto negativo no adotado.  

Vejamos o entendimento da Psicóloga e Psicanalista Maria 
Antonieta Pisano Motta18 sobre essa questão: 

Não são conhecidos fatores psicológicos vinculando o 
exercício da parentalidade à orientação sexual da pessoa. 
Ao contrário, estudos realizados nas culturas anglo-saxã 
e latino-europeia, apontam que indivíduos ou casais 
homossexuais estão aptos a exercer tanto a paternidade 
quanto a maternidade. [...] Cada caso tem a sua 
particularidade, porém, perversão e perversidade, 
inadequação e patologia não são prerrogativa das 
pessoas com orientação homossexual, podendo ser 
encontradas nos indivíduos heterossexuais que 
carreguem em si inadequações atitudinais e 
comportamentais, capazes de se refletir na criação dos 
filhos, quando não se voltam contra eles. 
 

Como visto, a opinião da ciência psicossocial reafirma a 
verdade de que a sexualidade dos pais ou mães não influencia na 
formação da identidade do filho, dessa forma, desmitificando a 
deficiência do casal homossexual pela falta de um ou uma ao 

 
17 LEVY, Lidia. O casal homoafetivo e a parentalidade. Casal e família: 

transmissão, conflito e violência. CARNEIRO, Féres T. Org. São Paulo: Casa 
do Psicólogo, 2013, (págs. 141-157). 

18 MOTTA, Maria Antonieta Pisano. Homoparentalidade e Superação de 
Preconceitos. Rev. Jurídica Consulex, n.123, 01 de jul. de 2010, p.29-30. 
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assumirem os papéis específicos de “pai/mãe” definidos não pelo 
afeto que configura a relação parental, mas pela sociedade 
descabida de afeição.  

Destarte, constata-se que apesar das mudanças sociológicas e 
do avanço da ciência do Direito que reconhece as tantas variações 
de família, a sociedade ainda não enxerga com bons olhos o casal 
homossexual que, por amor, pretende transformar a vida de 
outrem a quem nada deve, sendo colocada a sexualidade dos 
adotantes no patamar mais alto de consideração do que a condição 
de necessidade a qual está submetida o adotando que aguarda por 
um envolvimento familiar, devendo ser esse o maior interesse        
da coletividade. 

7 DIREITO DA IGUALDADE 
 
No dispositivo 5º caput e incisos da CF/88 estão vedados 

quaisquer tipos de distinção entre as pessoas, portanto a 
constitucionalização da família é uma possibilidade estendida a 
todos independente de sua orientação sexual, dessa forma 
assegurando a proteção ao indivíduo nas suas relações sociais. 

Embora a constituição constitua como um dos princípios 
basilares do Direito, a igualdade de todos perante a lei, concedendo 
a todos os mesmos direitos, todavia na modalidade de adoção 
objeto de estudo desse breve trabalho, o desrespeito ao Direito da 
igualdade tem sido um problema que apesar da legislação brasileira, 
bem como os costumes sociais terem sofrido impactos com a 
evolução de seus conceitos e suas imposições, continua sendo um 
entrave na vida dos casais homoafetivos que desejam, por direito, 
constituir família.  
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Ao julgar a união estável entre pessoas do mesmo sexo, nas 
ADI/4277 e a ADPF 132, o STF tentou enquadrar a união de 
casais homoafetivos na mesma posição das relações de casais 
heterossexuais, mas o julgado está longe de equipará-los. A 
efetivação de garantia da isonomia somente se dará através de 
regulamentação legal específica aos pares homoafetivos, associada 
à políticas públicas gerando na sociedade um impacto positivo de 
igualdade e semelhança quantos a esses pares.  

Relacionado à matéria da adoção presentes no CC/02 entre 
os artigos 1.618 a 1.629, sendo alguns dos dispositivos revogados 
pela LEI nº 12.010 de 2009, em junção com o ECA e a LEI 
13.509/17, ainda não compõem uma regulamentação suficiente 
para gerir os interesses das novas famílias, deixando a adoção 
homoafetiva à mercê de teorias jurídicas vagas e omissas, 
resultando num descaso processual. 

Em consonância com o princípio da igualdade, desde que 
cumprido os requisitos determinados em lei e estando o casal 
homoafetivo apto ao processo de adoção, tal procedimento   
deveria acarretar em um processo livre de preconceitos, 
assegurando aos adotantes o seu direito de constituir família e ao 
adotando a garantia de prevalência de seu interesse, assim 
respeitando e garantido aos sujeitos sua Dignidade. Como acentua 
Maria Berenice19  

 
Não é possível excluir o direito à paternidade e à 
maternidade, em face da preferência sexual de alguém, 
sob pena de infringir-se o mais sagrado cânone do 
respeito à dignidade humana, que se sintetiza no 

 
19 DIAS. Maria Berenice. União Homossexual: o preconceito e a Justiça, 

p.216. 
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princípio da igualdade e na vedação de tratamento 
discriminatório de qualquer ordem. 

 
8  FUNÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ADOÇÃO 

HOMOAFETIVA  
 

Dentre as funções do parquet delimitadas pela Constituição 
vigente, está o dever de proteger os direitos coletivos, difusos e 
individuais das crianças e adolescentes. No que se refere aos 
direitos individuais indisponíveis, receberá maior atenção o direito 
à dignidade e, ao lado deste, o direito à convivência familiar 
atribuída às crianças e adolescentes pela constituição federal e 
assegurado no plano infraconstitucional, pelo ECA em seu art.19. 

Todavia na perspectiva da adoção na modalidade 
homoafetiva, percebe-se um déficit na garantia deste direito 
quando, em muitas das vezes, a orientação sexual do adotante 
importa além do bem estar do adotando. Sendo a adoção matéria 
de ordem pública, com a inobservância do princípio do melhor 
interesse do adotando no processo, abre-se espaço para a 
intervenção do Ministério Público que deve atuar no processo 
fiscalizando a forma correta de aplicação da lei, assim resguardando 
os interesses do adotado que será sempre o principal beneficiário. 
Nesse sentido corrobora Souza20 com o mesmo pensamento,      
qual seja:  

 

 
20 SOUZA, Alessandra Brito Lobo de. Processo de Adoção Interna e a 

Atuação do Ministério Público. 2004. 111 f. Monografia (Especialização) - 
Curso de Direito, Universidade Vale do Itajaí, São José, 2004. Disponível em: 
<http://siaibib01.univali.br/pdf/Alessandra Souza.pdf>. Acesso em: 08 set. 
2020. 
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A atuação do Ministério Público, longe de ser mera 
determinação legal, garante que o processo de adoção 
estará livre de prejuízos ao menor, porquanto o órgão 
ministerial funciona como protetor dos direitos dos 
menores, bem como verifica que o procedimento 
adotivo estará livre de vícios que importarem em     
graves consequências para a criança, como, por 
exemplo, a colocação em família que não atenda aos 
requisitos da lei.  

 
Logo, verifica-se que o poder/dever de atuação do 

Ministério Público como interventor e/ou fiscal da lei em todos os 
feitos do processo, versa sempre sobre a prevalência do melhor 
interesse do adotando, restando certo a nulidade do processo 
quando o órgão não intervir nos atos processuais e, por essa razão, 
for o interessado prejudicado, segundo  o art. 204 do ECA, “A falta 
de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será 
declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado.”  

Dessa forma, a intervenção do parquet previne que atos 
regrados de preconceitos influenciem na vida de algum adotando, 
deixando-o impedido de se tornar parte de uma família que lhe 
ofereça cuidados e afeto.  

Insta salientar que, além de intervir e fiscalizar, também 
incorre nas atribuições do Parquet quanto à adoção, a habilitação 
dos pretensos adotantes; a recomendação da criação do Cadastro 
Municipal de Adoção, à autoridade judiciária e a fiscalização das 
entidades de acolhimento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No que concerne à adoção homoafetiva percebe-se que 
uma das formas de manifestação do preconceito social é afirmar 
que a sexualidade dos adotantes influencia na formação da 
identidade dos filhos, sendo que, se a sexualidade fosse um fator 
determinante para tal feito, não haveria homoafetividade no 
mundo. Verifica-se que, o comportamento do juízo também segue 
a mesma linha do preconceito social, pois ao fazermos uma busca 
no site jusbrasil21 com a seguinte frase “adoção homoafetiva 
negada” ou “homoparental” encontra-se aproximadamente 2.120 
resultados, ao contrário dos outros tipos de adoção, onde não se 
consegue uma busca exata, como por exemplo, “adoção 
heterossexual negada” ou “adoção heterossexual”, reiterando o 
que foi amplamente abordado nesse artigo, pois a homoafetividade 
além de não ser um fator vedado na legislação, de nada influencia 
na vida do adotando que em muitas das vezes se encontra em 
estado de abandono, necessitando de um lar afetuoso para se sentir 
acolhido e seguro.  

É certo que, esse preconceito é o que mais dificulta a 
adoção por casais homoafetivos, onde reafirma que a adotando 
sofrerá prejuízos em seu desenvolvimento relacionados à formação 
de sua identidade sexual, pela falta de uma referência paterna ou 
materna. Sendo que no Brasil nada impede que os casais 
homoafetivos possam constituir família, tanto a Constituição 
Federal quanto o ECA ressaltam que a criança e o adolescente têm 
direito a convivência familiar. Absolutamente nada na legislação 

 
21 BRASIL, PESQUISAR POR ADOÇÃO HOMOAFETIVA NEGADA. 

JUSBRASIL. c2020. [s.d.]. Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/>. 
Acesso em: 05 de out. de 2020. 
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faz menção quanto a sexualidade dos candidatos, a não ser sobre a 
necessidade de ter instituído família através do casamento ou da 
união estável como requisito para a adoção conjunta, tornando a 
adoção por casais homoafetivos possível e justa. Não se pode negar 
ao adotando o direito de fazer parte de uma família, receber amor 
e proteção, atributos inerentes ao ser humano, seja ele 
heterossexual ou homoafetivo.  

Ademais, sugere-se que, por se tratar de um assunto tão 
sensível para as partes envolvidas, que a adoção seja simplesmente 
o ato de adotar, independentemente do tipo de adoção, pois o que 
deve ser levado unicamente em consideração é o princípio do 
melhor interesse do adotando, inseri-lo numa família amável e 
segura é alcançar o objetivo principal do ato. Cabe então ao 
Ministério Público intervir garantindo o devido processo legal, não 
permitindo que o preconceito seja um fator determinante para 
tanta negativa do judiciário, cumprindo a igualdade formal que 
tanto almeja os adotantes homoafetivos, de fato, aquela que deve 
prevalecer, beneficiando, principalmente, o adotando.  

Diante disto, expõe-se finalmente que, a nossa sociedade 
ainda tem muito a evoluir com relação a esse princípio, observando 
com stricto senso de humildade as questões relacionadas as 
necessidades e direitos inerentes ao ser humano. 
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A DISTRIBUIÇÃO DO “KIT-COVID” DURANTE A 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS À LUZ DO 
DIREITO À SAÚDE E A LEI DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA 
 
José Guedes da Fonseca Neto1 
 
 
RESUMO 

A saúde como um direito social foi um dos grandes avanços da 
Constituição Federal de 1988. Além disso, também ficou 
estabelecido, na CF/1988, o dever de todos os entes da federação 
na implementação de tal direito do cidadão. No caso, o presente 
estudo pretende se debruçar, sem almejar esgotar o tema, sobre a 
discricionariedade administrativa e seus limites, o pacto federativo, 
princípio da eficiência o direito à saúde na pandemia do covid-19. 
Por fim, também será abordada a distribuição de “kits” contendo 
medicamentos para o combate do coronavírus em alguns 
municípios do Brasil, à luz da Lei de Improbidade Administrativa, 
a fim de verificar a possibilidade ou não de eventual 
responsabilização.  
 
Palavras-chave: Direito à saúde. Coronavírus. Improbidade 
Administrativa. 
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INTRODUÇÃO 
   

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
estabelece a saúde como sendo um direito de todos e dever              
do Estado, o qual deve ser garantido por meio de políticas        
sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de 
outros agravos.  

Ademais, o atuar da Administração Pública, pautado no 
princípio da legalidade, encontra amarras, imposta pelo povo, 
através de seus representantes, sendo o agir permitido tão somente 
nos termos preconizados pela Carta Magna, sobretudo os 
princípios expressos e implícitos, e a Lei. Dentro do espectro 
autorizado pelo ordenamento jurídico, o gestor público pode 
proceder com certa liberdade. 

Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS)2 declarou a situação de pandemia, em razão da 
disseminação do novo coronavírus (Covid-19).  

Diante desse quadro, o presente estudo tem como objetivo 
abordar condutas de determinados gestores públicos, de 
distribuição de medicamentos (sem comprovação científica) no 
enfrentamento da pandemia do Covid-19, à luz do direito 
constitucional à saúde, a discricionariedade administrativa, o dever 
de eficiência e a possibilidade ou não de responsabilização do 
gestor por ato ímprobo. 

 
 
 

 
2 Disponível em: https://nacoesunidas.org/organizacao-mundial-da-saude-

classifica-novo-coronavirus-como-pandemia/. Acesso em: 21 set. 2020.  
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1  DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E  
 SEUS LIMITES 
 

Dentro da noção de limitação da atividade estatal 
encampada pelo princípio da legalidade, a Administração Pública 
tem a autorização de agir somente nos moldes preconizados pelo 
ordenamento jurídico pátrio. Há determinados atos 
administrativos, de natureza vinculada, em que o gestor público 
não pode optar por praticá-lo ou não, uma vez que a própria lei 
determina a sua realização a partir do preenchimento de 
determinados requisitos. 

Há, ainda, os atos administrativos discricionários, cuja 
margem de decisão, ao gestor público, é maior. Nesses casos, a lei 
não determina a prática do ato, mas confere ao administrador 
público a possibilidade de escolha do caminho para alcançar a 
finalidade pública3. 

Os atos administrativos possuem os seguintes elementos: 
competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Nos atos 
discricionários, o agente público pode avaliar, dentro de um critério 
de conveniência e oportunidade, o motivo e o objeto, também 
chamados de mérito administrativo.  

De um lado, o motivo consiste nas razões de fato e de 
direito capazes de justificar a prática do ato, enquanto que o objeto 
é o conteúdo do ato4. Vale lembrar que a Lei nº 4.717/1965, art. 
2º, parágrafo único, “c” e “d” considera nulo o ato administrativo 
cujo objeto é ilegal (“quando o resultado do ato importa em 

 
3 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 

2009. 
4 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
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violação da lei, regulamento ou outro ato normativo”) e quando o 
motivo for inexistente (“quando a matéria de fato ou de direito, em 
que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou 
juridicamente inadequada ao resultado obtido”). 

Nos termos do art. 37, da CRFB/1988, além do respeito 
ao princípio da legalidade, o atuar administrativo deve ser pautado 
pelos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência. 

A impessoalidade impede que se façam diferenciações que 
não se justifiquem juridicamente5, isto é, sem “perseguições, 
simpatias ou animosidades políticas ou ideológicas”6, enquanto que 
a moralidade impõe a adoção de condutas lastreadas por padrões 
éticos cujo objetivo precípuo é o bem comum7. 

Já o princípio da eficiência impõe a todo agente público o 
dever de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e 
rendimento funcional: “o dever da eficiência corresponde ao dever 
da boa administração”8. Leciona Emerson Garcia9 que a 
ineficiência estatal traz consigo a burocracia, vetor da corrupção, 
em razão da venda de facilidades. 

Para Agustín Gordillo10, o Estado tem uma: 
 

 
5 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo 

Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012. 
6 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: 

26ª ed. 2009.  
7 STF. Recurso Extraordinário nº 579951. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 

Tribunal Pleno, j. 20/08/2008. 
8 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: 

Malheiros, 2002. 
9 GARCIA, Emerson. Improbidade Administrativa. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 

2017, p. 115. 
10 GORDILLO, Agustín. Un Corte Transversal al Derecho Administrativo: la 

Convención Interamericana Contra la Corrupción, LL 1997-e, p. 1091. 
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(...) obrigação de resultado, que é a eficiência da despesa 
e da receita pública na contratação estatal. E 
parafraseando uma expressiva imagem do direito 
privado, não é suficiente que o matrimônio seja legítimo 
e consensual (funcionários de iure), se tenha ocupado 
com dedicação e esmero da educação e supervisão de 
seus filhos (licitação pública impecável, menor preço, 
melhor oferta etc.): se o filho termina por ser um 
vândalo (obra inútil, cara, faraônica etc.) se pode 
concluir, como questão de puro direito e sem lugar a 
dúvidas nem prova em contrário, que a gestão paterna 
(do funcionário) não foi eficiente. 

 
Além disso, a atuação da Administração Pública também 

deve estar pautada nos Princípios da Supremacia do interesse 
público sobre o privado11 e indisponibilidade do interesse público. 
As condutas estatais, portanto, devem ter como objetivo o 
atingimento de objetivos e necessidades coletivas, ou seja, 
necessidades particulares não devem ter peso maior do que os 
interesses públicos primários12. Tal interesse, ademais, não se 
encontra à disposição do administrador, devendo ser guiado pela 
lei lato sensu. 

 
 

11Para Luis Roberto Barroso (BARROSO, Luís Roberto, 2005. p. vii-xviii.). “O 
interesse público primário é a razão de ser do Estado e sintetiza-se nos fins 
que cabe a ele promover: justiça, segurança e bem-estar social. Estes são 
interesses de toda a sociedade. O interesse público secundário que seja parte 
da União, do Estado-membro, do Município ou das suas autarquias. Em ampla 
medida, pode ser identificado como o interesse do erário, que é o de maximizar 
a arrecadação e minimizar as despesas.”. 

12Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (MELLO, Celso Antônio Bandeira 
de, 2009), o Estado deve buscar o interesse público primário, que              
objetiva proporcionar bem-estar à coletividade e à sociedade como um         
todo, e não o interesse secundário, que visa a atender aos reclamos da 
Administração Pública. 
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2  O DIREITO À SAÚDE 

A Seguridade Social, nos termos do art. 195 da 
Constituição Federal, compreende o conjunto integrado de       
ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade,     
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência     
e à assistência social. 

A Carta Magna preconiza, em seu art. 194, que cabe ao 
poder público organizar a Seguridade Social com base nos 
seguintes objetivos: (a) universalidade da cobertura e do 
atendimento; (b) uniformidade e equivalência dos benefícios e 
serviços às populações urbanas e rurais; (c) seletividade e 
distributividade na prestação dos benefícios e serviços; (d) 
irredutibilidade do valor dos benefícios; (e) eqüidade na forma de 
participação no custeio; (f) diversidade da base de financiamento; 
(g) caráter democrático e descentralizado da administração, 
mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, 
dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos             
órgãos colegiados.  

Destaque-se: a universalidade de cobertura/atendimento 
possui o sentido de que todas as pessoas necessitadas devem ser 
atendidas em caso de necessidade, uma vez que o atendimento é 
universal. Além disso, há a exigência de a Seguridade Social possuir 
ações protetivas (preventivas e repressivas) a todos os riscos sociais, 
tais como morte, enfermidade grave, velhice e desemprego13. 

A Saúde, por seu turno, integrante da Seguridade Social, foi 
alçada à Direito Social e Fundamental14 com o advento da 

 
13MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. 2. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2014. 
14Flávio Martins ensina que direitos fundamentais são aqueles direitos 
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Constituição Federal de 1988, sendo mencionada em diversos 
pontos do texto, atribuindo competências comuns e concorrentes 
aos entes da federação, além de implementar o sistema de 
seguridade social, da qual a saúde faz parte.  

Há, ainda, uma seção específica na Lei Maior (seção II, do 
capítulo II, do título VIII, arts. 196 a 200) dedicada ao tema, 
estabelecendo as nuances do Direito à saúde, o sistema único de 
saúde e a assistência à saúde. 

Conforme exposto anteriormente, a Saúde, nos termos do 
art. 196 da CRFB/1988, é um direito de todos e dever do Estado, 
o qual deve ser realizado, sobretudo, por medidas que objetivem  a 
redução do risco de doença e de outros agravos, além de buscar o 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 

As ações e serviços públicos de saúde constituem um 
sistema único, organizado de acordo com algumas diretrizes, 
destacando-se o atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (art. 
198, II, CF/88). 

O art. 4º da Lei nº 8.080/1990 preconiza que o conjunto 
de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da Administração Direta 
e Indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui 
o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Ademais, “O dever do Estado de garantir a saúde consiste 
na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos”, além 

 
incorporados à ordem constitucional de um país. Os direitos sociais, por sua 
vez, para a doutrina majoritária, possuem natureza jurídica de direito 
fundamental, e impõe ao Estado um dever prestacional. 
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de estabelecer “condições que assegurem acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação” (art. 2º. §1º da Lei nº 8.080/199015). 

Em meio aos objetivos do SUS, salutar destacar a 
assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, 
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações 
assistenciais e das atividades preventivas. 

 
3   O PACTO FEDERATIVO, O PRINCÍPIO DA 

EFICIÊNCIA E O DEVER ESTATAL DA SAÚDE  
 NA PANDEMIA DO COVID-19 
 

O Brasil está, atualmente, organizado em uma Federação: 
forma de Estado em que os entes são autônomos e possuem 
determinadas atribuições. José Afonso da Silva16 ensina que a 
federação nada mais é do que a reunião de unidades autônomas, as 
quais possuem órgãos governamentais e competências próprias. 

Na distribuição das competências estabelecidas pela 
CRFB/1988, a Saúde encontra-se com competência administrativa 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios (art. 23, II) e também como competência legislativa 
concorrente dos entes federados supramencionados, à exceção dos 
Municípios (art. 24, XII).  

Aos Municípios, a Carta Magna autorizou a edição de leis 
acerca de assuntos de interesse local, suplementar a legislação 

 
15A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. 

16DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional. 15ª Ed. São Paulo: 
Malheiros. 1998. 
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federal e estadual no que couber, além de dispor sobre o dever do 
referido ente de prestar serviços de atendimento à saúde da 
população, com a cooperação técnica e financeira da União e do 
Estado (art. 30, VII).  

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a 
Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6341, 
de Relatoria do Min. Marco Aurélio, reconheceu a competência 
concorrente de estados, municípios e União no combate à Covid-19. Além 
disso, o STF confirmou que medidas adotadas pelo Governo 
Federal, na medida provisória nº 926/2020, não afastam a 
competência concorrente, nem a tomada de providências 
normativas pelos demais entes17. Desse modo, os estados e 
municípios não precisam do aval do Governo Federal para impor 
medidas restritivas tendo como objetivo a prevenção da 
disseminação do Covid-19. 

Nesse espeque, merece destaque o trecho da decisão 
monocrática do Min. Alexandre de Moraes, nos autos da Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 67218: 

 
(…). A Constituição Federal, em diversos dispositivos, 
prevê princípios informadores e regras de competência 
no tocante à proteção da saúde pública, destacando, 
desde logo, no próprio preâmbulo a necessidade de o 
Estado Democrático assegurar o bem-estar da 
sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, 
deve ser destacada como uma das principais finalidades 

 
17 Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441
447>. Acesso em: 10 jul. 2020. 

18 Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF672lim
inar.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
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do Estado a efetividade de políticas públicas    
destinadas à saúde.  
(...) No presente momento, existe uma ameaça séria, 
iminente e incontestável ao funcionamento de todas as 
políticas públicas que visam a proteger a vida, saúde e 
bem estar da população.  
A gravidade da emergência causada pela pandemia do 
coronavírus (COVID-19) exige das autoridades 
brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação 
concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de 
todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis 
para o apoio e manutenção das atividades do Sistema 
Único de Saúde.  
(…). Ressalte-se, entretanto, que o caráter discricionário 
das medidas realizadas pelo Presidente da República, 
bem como de suas eventuais omissões, é passível de 
controle jurisdicional, pois está vinculado ao império 
constitucional, exigindo a obediência das autoridades ao 
Direito, e, em especial, ao respeito e efetividade aos 
direitos fundamentais.  
Não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo de 
conveniência e oportunidade realizado pelo Presidente 
da República no exercício de suas competências 
constitucionais, porém é seu dever constitucional 
exercer o juízo de verificação da exatidão do exercício 
dessa discricionariedade executiva perante a 
constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a 
realidade dos fatos e também a coerência lógica da 
decisão com as situações concretas. Se ausente a 
coerência, as medidas estarão viciadas por infringência 
ao ordenamento jurídico constitucional e, mais 
especificamente, ao princípio da proibição da 
arbitrariedade dos poderes públicos que impede o 
extravasamento dos limites razoáveis da 
discricionariedade, evitando que se converta em causa 
de decisões desprovidas de justificação fática e, 
consequentemente, arbitrárias.  



 

 175 

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a 
medidas cautelares nas ADI’s 6421, 6422, 6424, 6425, 6427, 6428 
e 643119, decidiu, por maioria de votos, que os atos de agentes 
públicos, em relação à pandemia da Covid-19, devem observar 
critérios técnicos e científicos de entidades médicas sanitárias. O STF, 
portanto, deferiu, parcialmente, a cautelar, para: 

 
[...] a) conferir interpretação conforme à Constituição ao 
art. 2º da MP 966/2020, no sentido de estabelecer que, 
na caracterização de erro grosseiro, deve-se levar em 
consideração a observância, pelas autoridades: (i) de 
standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal 
como estabelecidos por organizações e entidades 
internacional e nacionalmente conhecidas; bem como 
(ii) dos princípios constitucionais da precaução e da 
prevenção; e b) conferir, ainda, interpretação conforme 
à Constituição ao art. 1º da MP 966/2020, para 
explicitar que, para os fins de tal dispositivo, a 
autoridade à qual compete a decisão deve exigir que a 
opinião técnica trate expressamente: (i) das normas e 
critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal 
como estabelecidos por organizações e entidades 
reconhecidas nacional e internacionalmente; (ii) da 
observância dos princípios constitucionais da precaução 
e da prevenção. Foram firmadas as seguintes teses: “1. 
Configura erro grosseiro o ato administrativo que 
ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio 
ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, 
por inobservância: (i) de normas e critérios científicos e 
técnicos; ou (ii) dos princípios constitucionais da 
precaução e da prevenção. 2. A autoridade a quem 
compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em 

 
19 Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=443
888&caixaBusca=N>. Acesso em: 05 out. 2020. 
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que baseará sua decisão tratem expressamente: (i) das 
normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à 
matéria, tal como estabelecidos por organizações e 
entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e 
(ii) da observância dos princípios constitucionais da 
precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem 
corresponsáveis por eventuais violações a direitos”. 
Tudo nos termos do voto do Relator. Ficaram vencidos 
os Ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, que 
concediam a medida cautelar em maior extensão, e o 
Ministro Marco Aurélio, que a concedia para suspender 
a eficácia da Medida Provisória até o julgamento final 
do feito. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de 
Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 
21.05.2020 (Sessão realizada inteiramente por 
videoconferência - Resolução 672/2020/STF). 

 
Assim, se afigura possível a análise dos atos do poder 

executivo, inclusive os atos discricionários, perante a Constituição 
Federal de 1988, com enfoque na realidade dos fatos e coerência 
lógica das decisões tomadas, as quais, conforme exposto acima, 
devem observar critérios técnicos e científicos de entidades 
médicas sanitárias. 
 

4  DA DISTRIBUIÇÃO DO “KIT COVID” NA 
PANDEMIA DO COVID-19: DISCRICIONARIEDADE 
ADMINISTRATIVA E A LEI DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA 

 
Como visto, é dever da Administração Pública, em razão 

de ordem constitucional, garantir a saúde por meio de políticas 
públicas, lastreadas em critérios técnicos e científicos, que 
objetivem, precipuamente, a redução de riscos de doenças e outros 
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agravos, além do dever constitucional de atuar de forma eficiente, 
otimizando o uso dos recursos públicos. 

É de conhecimento público, todavia, que alguns gestores 
públicos (cita-se, apenas a título de exemplo, os casos de Itagi/BA20 
e Natal/RN21) adotaram posturas, durante a pandemia do covid-
19, não amparadas em critérios técnicos e científicos2223. Foram 
distribuídos, em algumas cidades, kits contendo medicamentos cuja 
eficácia não foi comprovada e, em alguns casos, há estudos 
apontando que, de fato, não há qualquer efeito positivo para                    
os pacientes. 

Ressalte-se que tais fármacos, quando muito, podem ser 
adotados pelo médico na análise de cada caso em concreto. Dessa 
forma, nada impede que o ente adquira o remédio, por meio de 
licitação ou contratação direta. No entanto, a distribuição 
indiscriminada de medicamentos, de forma padronizada e sem a 
análise criteriosa e técnica do profissional de saúde, não encontra 
amparo no ordenamento jurídico pátrio. 

Em um contexto de pandemia, ao optar por realizar atos 
com nítido caráter eleitoral e político, deflagrando campanhas de 

 
20 Disponível em:  

<https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/redacao/2020/07/12/bahia-prefeitura-cria-delivery-de-kit-covid-
com-cloroquina-e-ivermectina.htm >. Acesso em: 05 out. 2020. 

21 Disponível em:  
<http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/sms-natal-ira-distribuir-kits-
com-ivermectina-e-cloroquina/486206 >. Acesso em: 05 out. 2020. 

22 Disponível em:  
<https://web.infectologia.org.br/wp-
content/uploads/2020/07/atualizacao-sobre-a-hidroxicloroquina-no-
tratamento-precoce-da-covid-19.pdf>. Acesso em: 05 out. 2020. 

23 Disponível em:  
<https://web.infectologia.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Informe-
15-uso-de-medicamentos-para-covid-19.pdf>. Acesso em 05 out. 2020. 
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distribuição de remédios sem prova de sua eficácia, age, o gestor 
público, em desrespeito ao direito à saúde do cidadão, ao dever 
estatal de minorar riscos de doenças e dispõe do que não é dele: o 
interesse público. 

Ainda, distribuir kits contendo medicamentos, cuja eficácia 
não é provada cientificamente, fere o princípio da eficiência e 
ocasiona dano aos cofres públicos. Pode causar, inclusive, 
internações e tratamentos que não ocorreriam antes, em 
decorrência de medicamentos ministrados incorretamente              
ou indevidamente. 

Conforme exposto anteriormente, o motivo do ato 
administrativo, quando o resultado obtido é materialmente 
inexistente, é considerado inexistente, o que nulifica o ato (art. 2º, 
parágrafo único, “d”). Noutras palavras, o fundamento falso torna 
o motivo inexistente. 

A Administração Pública não pode se arvorar em fantasias, 
testes ou experiências, sem qualquer embasamento técnico, em 
suas atuações, sobretudo quando se trata de saúde pública.               
O dinheiro público deve ser utilizado de forma segura, amparado 
na ciência.  

A título de exemplo, não se constroem obras sem que haja 
um projeto elaborado por um profissional habilitado (art. 6º, IX, 
art. 7, §2º, I, da Lei nº 8.666/1993). Tal exigência legal surge, 
justamente, no dever de observância do interesse público, 
promovendo justiça, segurança e bem-estar social.  

Assim, sem motivo técnico, o administrador público não 
pode dispor de recursos públicos para distribuir medicamentos 
cuja eficácia não esteja comprovada cientificamente. Não se pode 
falar em discricionariedade administrativa e em mérito 
administrativo (conveniência e oportunidade), ou até mesmo 
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engessamento gestor. Trata-se, em verdade, de ato sem 
fundamento fático, coberto sob o manto da ilegalidade e 
inconstitucionalidade. 

Destaque-se que “Discricionariedade não se identifica com 
arbitrariedade”, só sendo possível oferecer ao agente público a 
oportunidade de escolha dentre as opções que sejam compatíveis 
com o ordenamento jurídico24. 

Nessa toada, conforme exposto no tópico anterior, tais 
atos podem ser analisados pelo poder judiciário, não só quanto ao 
seu aspecto legal, mas também acerca de eventual 
responsabilização, a título de improbidade administrativa.  

Os atos ímprobos encontram-se dispostos, em regra, na Lei 
nº 8.429/1992. Para a configuração do ato de Improbidade 
Administrativa, é imprescindível a presença do ato ilegal e 
ímprobo: “A ilegalidade só adquire o status de improbidade   
quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais     
da Administração Pública, coadjuvados pela má intenção                 
do administrador”25. 

O dolo exigido para caracterização do ato de improbidade, 
por sua vez, é o dolo lato sensu ou genérico (descumprimento 
patente  da   norma,   em   relação  a   qual  não  se  pode  alegar  o  
  

 
24 GARCIA, Emerson. Improbidade Administrativa. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 

2017, p. 593. 
25 STJ. AgRg no AREsp 81.766/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012; STJ. AgInt 
no AREsp 1069262/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018. 
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desconhecimento)26. Inclusive, até mesmo o dolo eventual é capaz 
de configurar a conduta ímproba27. 

O Superior Tribunal de Justiça28 já se pronunciou no 
sentido de que, em se tratando de matéria rotineira, é descabida 
qualquer alegação de desconhecimento da ilicitude do ato,            
bem como que “a atuação deliberada em desrespeito às normas 
legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença 
do dolo”29. 

Ocorre que, em meio a presente pandemia, eventual 
existência de fármaco capaz de combater e vencer o vírus da covid-
19 seria amplamente divulgado por todas as autoridades 
competentes, seja a nível mundial, como a Organização Mundial 
de Saúde, do Governo Federal, pelo Ministério da Saúde, e até 
mesmo por instituições privadas respeitadas, como a Sociedade 
Brasileira de Infectologia. Foi o que ocorreu quando as pesquisas 
científicas apontaram para o uso benéfico da dexametasona, nos 
casos graves de covid-1930.  
  

 
26STJ. AgInt no AREsp 1184699/RJ, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 
27/09/2018. 

27“Tem-se, na espécie, no mínimo configurado o dolo eventual, que é bastante 
para enquadramento da conduta no art. 11 da Lei n. 8.429/92” (STJ. REsp 
1199004/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 02/09/2010, DJe 25/10/2010). 

28 STJ. AgRg no AREsp 470.565/PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 10/03/2015, DJe 16/11/2015. 

29 STJ. AgRg no AREsp 73.968/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 29/10/2012. 

30 Disponível em:  
<https://web.infectologia.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Informe-
14-deexametasona-covid-19.pdf>. Acesso em: 05 out. 2020. 
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Assim, não merece prosperar eventual alegação de 
desconhecimento da ineficácia dos medicamentos inseridos em 
“kits” para combate à covid-19, no atual contexto. Não é demais 
rememorar: a atuação estatal na saúde deve ser técnica e baseada 
em critérios científicos, e não em achismos. 

É sabido, ainda, que, nos termos da Lei nº 12.842/2013, é 
atribuição do médico a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das 
doenças (art. 2º, parágrafo único, II). Não se pode, sem qualquer 
lastro científico, prescrever medicamentos de forma genérica, 
padronizada e aleatória para a população. 

Inclusive, o Conselho Nacional de Saúde, em maio de 2020, 
alertou sobre os riscos do uso da Cloroquina e Hidroxicloroquina 
no tratamento da Covid-1931. Confira-se:  

 
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), é possível que um médico queira prescrever 
um medicamento para um determinado paciente, 
mesmo que este medicamento não tenha sido aprovado 
para este uso. Porém, este uso deve ser analisado caso a 
caso, baseado em conhecimento e experiências clínicas. 
Quando essa prática é feita para pacientes graves e em 
ambiente hospitalar, é possível o monitoramento do 
paciente durante 24 horas por uma equipe de Saúde no 
caso de aparecerem efeitos colaterais. 
A avaliação dos pacientes para a indicação desses 
medicamentos requer a realização de anamnese, exame 
físico e exames complementares impactando ainda mais 
o sistema de Saúde, principalmente as unidades básicas 
de saúde e Upas. Muitas dessas unidades não possuem 

 
31 Disponível em:  

<http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1194-nota-publica-cns-
alerta-sobre-os-riscos-do-uso-da-cloroquina-e-hidroxicloroquina-no-
tratamento-da-covid-21>. Acesso em: 05 out. 2020. 
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os equipamentos necessários para avaliar se um paciente 
pode ou não usar a Cloroquina ou a Hidroxicloroquina 
por causa do efeito colateral relacionado à arritmia 
cardíaca, por exemplo. 
O uso desses medicamentos como prevenção e nos 
casos leves da Covid-19 em ambiente ambulatorial, ou 
seja, quando o paciente leva o medicamento e se trata 
na sua casa, pode levar a situações onde, caso 
desenvolva um efeito colateral grave, o paciente não 
tenha tempo de ser devidamente atendido, podendo 
evoluir para um óbito que seria evitado sem o uso           
do medicamento. 
A possibilidade do desenvolvimento de efeitos 
colaterais graves, decorrentes do uso de Cloroquina ou 
de Hidroxicloroquina em pacientes leves, pode exigir 
uma internação que poderia não acontecer sem o uso 
desses medicamentos, acarretando a necessidade de 
mais leitos hospitalares. 
Mesmo não tendo seu efeito comprovado na prevenção 
ou tratamento da Covid-19, e com potencial de 
desencadear efeitos colaterais graves, o Ministério da 
Saúde, além de orientar o uso da Cloroquina e 
Hidroxicloroquina como medida de enfrentamento da 
pandemia, ainda transfere a pacientes e seus familiares, 
que se encontram numa situação de grande 
vulnerabilidade, a responsabilidade sobre a decisão de 
uso ou não desses medicamentos e suas consequências, 
por meio do “Termo de Ciência e Consentimento 
Hidroxicloroquina/Cloroquina em associação com 
Azitromicina para Covid-19”, apresentado no 
documento de orientações do Ministério da Saúde.   

 
Nesse sentido, a conduta do gestor público que adota 

posturas em descompasso aos critérios técnicos e científicos, pode 
caracterizar em ato de improbidade administrativa, disposto no art. 
11, caput, I, e art. 10, caput, da Lei nº 8.429/1992, desde que 
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demonstrado, no caso concreto, o elemento subjetivo da conduta 
(dolo, no caso do art. 11, e dolo e/ou culpa no art. 10), uma vez 
violados os princípios da administração pública, bem como por 
causar dano ao erário, conforme explanado no presente tópico. 

Ao incrementar risco proibido relevante, descumprindo 
critérios técnicos científicos e, consequentemente, majorando, 
indevidamente o gasto público com saúde, resultando lesão ao 
erário passível de responsabilização.  

 
 

CONCLUSÃO 
 

Restou evidenciado que, a Administração Pública deve 
atuar tendo como base os ditames Constitucionais e legais, seja 
praticando atos administrativos vinculados ou discricionários. 
Ademais, o ordenamento jurídico pátrio prevê o direito à saúde e 
o dever estatal de minorar o risco de doenças e outros agravos. 

Dentro da repartição de competências prevista na Carta 
Magna, a saúde consiste em uma competência comum da         
União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. De acordo 
com o Supremo Tribunal Federal, no contexto de pandemia,           
tal distribuição de competência se mantém, de modo que os 
referidos entes devem, de forma concorrente, adotar medidas de 
combate à covid-19. 

Não bastasse, também foi reconhecido pelo STF o dever 
estatal de observância de critérios técnicos e científicos na adoção 
de medidas contra a pandemia, pontuando também pela 
possibilidade de análise dos atos administrativos praticados, 
incluindo os atos discricionários. 
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Nesse contexto da pandemia do covid-19, alguns gestores 
públicos passaram a distribuir “kits” contendo medicamentos, cuja 
eficácia não havia sido comprovada cientificamente. Ou seja, não 
havia amparo técnico para a adoção de tais medidas. 

Diante disso, surge a dúvida acerca da legalidade e 
constitucionalidade dos atos praticados, bem como sobre eventual 
responsabilização, no âmbito da Lei de Improbidade 
Administrativa. 

Conforme restou evidenciado, distribuir medicamentos 
diretamente à população sem qualquer lastro científico fere o 
princípio da eficiência e ocasiona danos aos cofres públicos, 
produzindo um ato administrativo nulo. Não se trata de ato 
administrativo sem motivo, cuja legalidade não é defensável. 

Portanto, diante do disposto na Lei nº 8.429/1992, infere-
se pela possibilidade do referido ato do agente público, enquadrar 
como ato ímprobo, previsto no art. 11, caput, I, e art. 10, caput, da 
Lei nº 8.429/1992, desde que demonstrado o elemento subjetivo 
da conduta, a ser analisado em cada caso concreto. 
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OS REFLEXOS DA DUPLA FASE DEFENSIVA 
PREVISTA PELA LEI Nº 8.429/1992 NA DURAÇÃO 
RAZOÁVEL DO PROCESSO 

 
Mariana Lima Galvão1 
 
RESUMO 

O objetivo central do trabalho se concentra em estudar os efeitos da 
dupla fase defensiva estabelecida pela Lei nº 8.429/1992, com o 
intuito de verificar quais os principais reflexos na duração razoável 
das ações de improbidade administrativa. Assim, para uma melhor 
compreensão da temática, optou-se por, inicialmente, abordar o 
assunto em âmbito constitucional, de modo a ressaltar o princípio da 
duração razoável do processo como elemento essencial para a 
obtenção de decisões justas e efetivas, destacando a conjuntura de sua 
inserção no texto constitucional. Ademais, apresentou-se as regras 
processuais da ação de improbidade administrativa relacionadas à fase 
preliminar, estabelecidas pela Lei nº 8.429/1992, de modo a esclarecer 
a intenção do legislador ao incluir essa etapa nas ações de improbidade 
administrativa. Por fim, buscou-se apresentar as principais críticas em 
torno dessa dupla fase defensiva, seguido da proposta legislativa que 
visa a modificação da legislação atual. Com o trabalho concluiu-se pela 
necessidade de reformulação da Lei nº 8.429/1992, a fim de permitir 
uma tramitação mais célere e eficaz das demandas de improbidade 
administrativa, respeitando, assim, o princípio da duração razoável do 
processo. 
 
Palavras-chave: Improbidade administrativa. Dupla fase defensiva. 
Duração razoável do processo. 
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INTRODUÇÃO 
 

 O discurso entorno da corrupção está cada vez mais 
presente no cotidiano do brasileiro, havendo um verdadeiro 
consenso quanto a necessidade de se estabelecer medidas capazes 
de combatê-la. 

Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho 
Rezende Oliveira2 definem corrupção como “fenômeno pelo qual 
um funcionário público é levado a agir de modo diverso dos 
padrões normativos do sistema, favorecendo interesses 
particulares em troca de recompensa”. 

A Constituição Federal3, em seu art. 37, §4º, dispõe que “os 
atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 
direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade 
dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas 
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. 

Nessa senda, a norma constitucional foi regulamentada 
pela Lei nº 8.429/19924 – Lei de Improbidade Administrativa – 
LIA, que cuida em definir os sujeitos e os atos de improbidade, 

 
2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção e OLIVEIRA, Rafael Carvalho Resende. 

Manual de improbidade administrativa: direito material e processual. 6.ª ed. 
rev., atual. e ampl. – São Paulo: MÉTODO, 2018. P. 24 

3 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
DE 1988. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado
.htm>. Acesso em 08. Ago. 2019 

4 BRASIL. LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992. Dispõe sobre as sanções 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício 
de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, 
indireta ou fundacional e dá outras providências. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm>. Acesso em 08. 
Ago. 2019 
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bem como as sanções e as normas procedimentais a serem 
adotados, sendo este um dos principais instrumentos no combate 
à corrupção administrativa. 

Noutro pórtico, o princípio da razoável duração do 
processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, 
impõe uma atuação jurisdicional contemporânea aos fatos e apta 
a ensejar efeitos concretos quando de sua conclusão, traduzindo-
se no direito a uma tutela jurisdicional célere e efetiva, sempre 
considerando os ditames legais e a complexidade da causa. 

Nas palavras de Rui Barbosa5 “justiça atrasada não é 
justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”, traduzindo a ideia 
de que a demora excessiva no processamento e julgamento de uma 
ação, macula o direto à efetividade da prestação jurisdicional. 

Assim, diante da relevância do combate a desonestidade, a 
corrupção e a deslealdade com a coisa pública, é imprescindível 
uma prestação jurisdicional célere e efetiva, de modo que se faz 
imperiosa a existência de uma legislação apta a concretizar os 
preceitos constitucionais de probidade administrativa e duração 
razoável do processo. 

A proposta do trabalho é fazer uma análise crítica do juízo 
de delibação previsto na Lei nº 8.429/92, ponderando acerca dos 
seus reflexos na duração razoável dos processos de improbidade 
administrativa. 

 
 
 

 
5 BARBOSA, Rui. Oração aos moços. Edição popular anotada por Adriano da 

Gama Kury. – 5. ed. – Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1997. 
P. 40. 
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1  GARANTIA CONSTITUCIONAL À DURAÇÃO 
RAZOÁVEL DO PROCESSO 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso 
LXXVIII, estabelece que “a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e 
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 

O texto supratranscrito revela o princípio da duração 
razoável do processo, acrescentado à Constituição Federal por 
meio da Emenda nº 45/2004, que promoveu importantes 
inovações no sistema judiciário brasileiro. 

Segundo Ênio Morais da Silva6 a EC nº 45/2004 tratou da 
Reforma do Judiciário, cujo objetivo circundava em alcançar uma 
atuação judicial mais célere, eficaz e justa, concluindo que um dos 
meios para chegar a esse resultado seria o atendimento aos anseios 
do jurisdicionado com agilidade e presteza. 

Na exposição de motivos da EC 45/20047, apontou-se         
a morosidade do judiciário como obstáculo a prestação 

 
6 SILVA, Ênio Moraes da. A garantia constitucional da razoável duração do 

processo e a defesa do Estado. Revista de Informação Legislativa. Brasília a. 
43, n. 172, out./dez. 2006. Disponível em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/93271/Silva%20E
nio.pdf?sequence=4> Acesso em: 12 ago. 2019. 

7 BRASIL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45. Altera dispositivos dos 
arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 
115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta 
os arts. 103-A, 103-B, 111-A e 130-A, e dá outras providências.  
Disponível em:  
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/2004/emendaconstitucion
al-45-8-dezembro-2004-535274-exposicaodemotivos-149264-pl.html >. 
Acesso em 08. Ago. 2019. 
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jurisdicional adequada, destacando a necessidade de modernização 
da Justiça brasileira. 

Para André Ramos Tavares8 o princípio da duração 
razoável do processo, inserido na Constituição Federal pela EC 
45/2004, trata-se de uma inovação meramente formal, uma vez 
que a duração razoável do processo pode ser extraída do princípio 
do devido processo legal, destacando, ainda, que sua inclusão no 
texto constitucional, desacompanhada de outras medidas que 
garantam sua efetivação, torna inócua sua aplicabilidade e fragiliza 
ainda mais a imagem do judiciário perante a população. 

Segundo Humberto Theodoro Júnior9 antes da EC 
45/2004, havia um consenso doutrinário quanto a existência 
implícita da duração razoável do processo dentro da garantia          
do devido processo legal, destacando que, por força do       
parágrafo 2º do artigo 5º, a Constituição Federal estabelece que      
os direitos e garantias fundamentais não se limitam aos 
expressamente previstos. 

Theodoro Júnior10 destaca ainda que “a duração razoável 
do processo já estava incorporada ao ordenamento positivo 
brasileiro, porque figurava entre os direitos do homem previstos 
no Pacto de São José da Costa Rica, subscrito pelo Brasil (Dec. 
678/1992) antes da Emenda Constitucional nº 45/2004”. 

 
8 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017, pág. 616-619. 
9 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Direito fundamental à duração razoável 

do processo. Estudo em homenagem ao Prof. Ovídio Baptista da Silva. Belo 
Horizonte. Dez. 2008. Disponível em:  
<http://www.anima-
opet.com.br/pdf/anima2/Humberto_Theodoro_Junior.pdf>. Acesso em: 5 
ago. 2019. P. 10 

10 Ibid., P.10 
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Todavia, percebe-se que o constituinte derivado, ao 
vislumbrar a inserção da duração razoável do processo no rol 
expresso de direitos e garantias fundamentais, quis conferir um 
papel de destaque ao assunto, em especial, pela busca ao combate 
da morosidade no Judiciário que se pretendia, e é sob a luz desse 
preceito constitucional que analisaremos o rito das ações de 
improbidade administrativa. 

 
2  RITO PROCEDIMENTAL DAS AÇÕES DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
 

Uma vez constatada a existência de indícios de uma das 
condutas tipificadas nos artigos 9º, 10, e 11 da LIA, cabe ao 
legitimado propor a ação de improbidade administrativa, sendo, 
para tanto, desnecessária a instauração de um procedimento 
administrativo ou de um inquérito civil.11 

No entanto, o art. 17, §6º da Lei de Improbidade, 
determina que “a ação será instruída com documentos ou 
justificação que contenham indícios suficientes da existência do  
ato de improbidade ou com razões fundamentadas da 
impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, 
observada a legislação vigente”. 

A LIA, em seu art. 17, caput, determina que a “ação 
principal” terá o rito ordinário. Daniel Amorim e Rafael Carvalho12 
explicam que o legislador optou por essa denominação a fim de 
diferenciá-la das ações cautelares de indisponibilidade de bens e 
sequestro, definindo a expressão usada como “uma ação de 

 
11 NEVES; OLIVEIRA, op. cit. Nota 1, p. 253. 
12 NEVES; OLIVEIRA. op. cit. Nota 1, p. 267. 
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conhecimento na qual se buscará o reconhecimento do ato de 
improbidade administrativa e a consequente condenação dos réus 
ao ressarcimento do patrimônio público e à imposição das penas 
consagradas no art. 12 da Lei 8.429/1992”. 

Não obstante, em que pese a referida lei considerar o rito 
da ação de improbidade como ordinário, observa-se uma sequência 
de atos que foge do procedimento comum, mais 
especificadamente, a exigência de notificação prévia, a 
apresentação de manifestação escrita e o recebimento da inicial 
com posterior intimação da pessoa jurídica interessada, somente a 
partir dessa fase é que o rito se iguala ao procedimento ordinário. 

José dos Santos Carvalho Filho13 assevera que, pelas 
peculiaridades que a norma apresenta, o procedimento adotado nas 
ações de improbidade administrativa trata-se de um verdadeiro 
procedimento especial de jurisdição contenciosa. 

Essa dissonância se deu em virtude das alterações 
introduzidas na norma por força da Medida Provisória 2.088-
35/2000, com edição final da Medida Provisória 2.225-45/2001, 
em que, embora tenha acrescentado parágrafos no art. 17 da LIA, 
não fez alteração em seu caput. 

O art. 17, § 7.º, da Lei nº 8.429/1992, determina a 
notificação prévia do réu para, no prazo de 15 dias, apresentar uma 
manifestação escrita que resultará ou no indeferimento da inicial 
(art. 17, §8º) ou no recebimento desta. 

Nos termos da lei, havendo fundados indícios da prática de 
improbidade o juiz deve receber a inicial e ordenar a citação do 

 
13 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 

32. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018. P. 1227 
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acusado para apresentar contestação. Contra a decisão de 
recebimento cabe agravo de instrumento (art. 17, § § 9º e 10). 

Após a fase de instrução processual, o juiz profere a 
sentença que, nos termos do art. 18 da LIA, ao julgar procedente a 
“ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens 
havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos 
bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada 
pelo ilícito”. 

Sobre esse aspecto, Carvalho Filho14  aponta a norma como 
inócua por apontar os efeitos evidentes da condenação, destacando 
ainda se tratar de uma determinação incompleta, uma vez que não 
observa as demais sanções estabelecidas pela Lei de Improbidade 
Administrativa. 

 
3  ANÁLISE DO JUÍZO DE DELIBAÇÃO PREVISTO 

NO ARTIGO 17, § 8º, DA LEI DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA 

 

A fase de defesa preliminar foi inserida na Lei nº 
8.429/1992 por meio da já mencionada Medida Provisória nº 
2.225-45/2001, editada pelo então presidente Fernando     
Henrique Cardoso, e vigente por força da Emenda Constitucional 
nº 32, de 11 de setembro de 2001, que diz que “as medidas 
provisórias editadas em data anterior à da publicação desta    
emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as 
revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do    
Congresso Nacional”. 

 
14 Ibid., p.1.228 
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O Superior Tribunal de Justiça15 convencionou chamar 
essa fase de juízo de delibação, conforme tese firmada no Tema 
344, analisado na sistemática dos recursos repetitivos, que dispõe 
que “o especialíssimo procedimento estabelecido na Lei 8.429/92, 
que prevê um juízo de delibação para recebimento da petição inicial 
(art. 17, §§ 8º e 9º), precedido de notificação do demandado (art. 
17, § 7º), somente é aplicável para ações de improbidade 
administrativa típicas”. 

Segundo Daniel Amorim e Rafael Carvalho16, a fase 
preliminar inserida na LIA é espelhada no procedimento penal 
estabelecido para os crimes funcionais, previsto nos artigos 513 a 
518 do Código de Processo Penal, onde prevê o oferecimento de 
defesa prévia antes do recebimento da denúncia. 

A intenção do legislador ao promover esse contraditório 
prévio foi evitar o processamento de lides temerárias, sem um 
aparato que indique, ainda que minimamente, provas da         
atuação improba. 

Assim são os ensinamentos de Waldo Fazzio Júnior17: 
 

A prestação de informações prevista no art. 17, § 7º, da 
Lei nº 8.249/92 tem por fito evitar o trâmite de ações 
de improbidade administrativa destituídas de um 

 
15 Superior Tribunal de Justiça. TEMA N° 344. O especialíssimo procedimento 

estabelecido na Lei 8.429/92, que prevê um juízo de delibação para 
recebimento da petição inicial (art. 17, §§ 8º e 9º), precedido de notificação do 
demandado (art. 17, § 7º), somente é aplicável para ações de improbidade 
administrativa típicas. Acórdão publicado em 30 de março de 2010. Disponível 
em: <http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp>. 
Acesso em: 9 ago. 2019. 

16 NEVES; OLIVEIRA. op. cit. Nota 1, p. 283 
17 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade Administrativa: doutrina, legislação 

e jurisprudência. 4. ed. Ver., atual. e ampl., São Paulo: Atlas, 2016. p. 456 
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mínimo de fundamento ou temerárias. Se, efetivamente, 
improcede a pretensão do Ministério Público ou da 
pessoa jurídica, o réu tem, aqui, a primeira oportunidade 
para obstar o recebimento de petição inicial. (FAZZIO 
JÚNIOR, 2016, p. 456). 

 
Ademais, destaca Daniel Amorim Assumpção Neves e 

Rafael Carvalho Rezende Oliveira18: 
 

Não se tem como negar que a existência de um 
contraditório prévio à admissão da petição inicial tem 
como escopo a proteção do agente público contra-
acusações injustificadas e temerárias, bem como a 
própria Administração Pública, considerando-se o 
natural reflexo negativo imputado a ela e a instabilidade 
no setor público em razão de tal ação. Até mesmo    
alega-se que a norma protege o próprio Poder    
Judiciário de demandas aventureiras. (NEVES; 
OLIVEIRA, 2018, p. 284) 

 
Não obstante, há na doutrina divergência no que concerne 

o âmbito dessa defesa prévia. Alguns entendem que objeto da 
defesa preliminar é mais restrito, razão pela qual não se aplica o 
disposto no art. 336 do CPC.19 

Noutro viés, parte da doutrina defende que é possível, na 
fase preliminar, alegar todas as matérias que seriam apresentadas 
na contestação, ainda que preferível uma defesa mais restrita.20 

Para Daniel Amorim e Rafael Carvalho21 “serão cabíveis 
tanto defesas processuais como defesa de mérito, até porque o art. 

 
18 NEVES; OLIVEIRA op. cit. Nota 1, p. 284 
19 Ibid., p.287 
20 Ibid., p.287 
21 Ibid., p.287 
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17, § 8.º, da LIA prevê expressamente a possibilidade de 
julgamento de improcedência do pedido pelo acolhimento da 
defesa prévia”. 

No que concerne a inobservância da fase preliminar pelo 
juízo, parte da doutrina entende ser caso de nulidade absoluta, 
tendo em vista a afronta ao princípio do devido processo legal, 
podendo, na hipótese, ser arguida em qualquer fase do processo. 

Nesse sentido, Mauro Roberto Gomes de Mattos22 defende 
que “a ausência de notificação do réu para se manifestar antes do 
recebimento da inicial gera vício insanável, devendo o feito ser 
anulado para que haja o efetivo cumprimento do art. 17, § 7°”. 

Noutro pórtico, há autores que defendem que a ausência 
da fase preliminar geraria apenas uma nulidade relativa que deverá 
ser alegada na primeira oportunidade que a parte tiver de se 
manifestar, sob pena de preclusão consumativa. Assim se 
posicionam Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves23. 

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento 
aplicando nas hipóteses de inobservância da fase preliminar nas 
ações de improbidade administrativa o princípio da 
instrumentalidade das formas, de modo que, em não havendo 
prejuízo, não há que se falar em anulação do processo.24  

 
22 MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. O limite da improbidade 

administrativa: O direito dos administrados dentro da Lei n. 8.429/92. Rio de 
Janeiro: America Jurídica, 2006. P. 489. 

23 GARCIA, Emerson e ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade 
Administrativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. P. 861-862 

24 STJ. RECURSO ESPECIAL. REsp 1233629/SP, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 
14/09/2011. Disponível em:  
<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=1233629&
b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true >. Acesso em 9 ago. 2019. 
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 Nessa esteira, a inobservância do procedimento, por si só, 
não configura nulidade absoluta, mas sim nulidade relativa, que 
somente será declarada quando houver patente prejuízo a parte  
que alega. 
 
4  A DUPLA FASE DEFENSIVA E A MOROSIDADE 

OCASIONADA NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA 

 

Como dito alhures, a fase preliminar prevista na Lei nº 
8.429/1992 tem como escopo a proteção do agente público e        
da própria Administração Pública contra ações injustificadas          
ou temerárias.25 

Não obstante, esse juízo de delibação traz consigo        
alguns prejuízos, em especial o entrave à marcha processual das 
ações de improbidade administrativa, tornando o processo          
mais demorado.26 

Segundo Daniel Amorim e Rafael Carvalho27, essa 
duplicidade de defesas é desnecessária, uma vez que todas as 
matérias que o demandado pode levantar em sua defesa prévia, 
também poderá alegar em sua contestação.  

Os referidos autores28 destacam, ainda, o possível prejuízo 
que essa fase preliminar pode ocasionar ao acusado, ressaltando 
que, embora a decisão de recebimento da ação não deva ser 
considerada um pré-julgamento, o fato de haver a possibilidade de 

 
25 NEVES; OLIVEIRA. op. cit. Nota 1, p. 284 
26 Ibid., p.284 
27 Ibid., p.284 
28 Ibid., p.284 
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extinção da ação em um momento inicial transmite a ideia de culpa 
do acusado, na hipótese da ação ser recebida. 

Para Michelle Amorim Sancho Souza29, a necessidade de 
expedição de uma notificação pessoal e, em sendo recebida a ação, 
uma citação também pessoal, acarreta severos prejuízos ao 
andamento processual, especialmente pela mudança de endereço 
por parte do requerido, sem que se dê uma comunicação prévia     
ao juízo. 

Para parte da doutrina, a natureza jurídica da notificação 
prévia prevista no art. 17, §7º da LIA é de intimação, tendo em 
vista a previsão de apenas dois meios de comunicação de atos 
processuais, quais sejam, intimação e citação.30 

Não obstante, entendendo em sentido contrário, parte da 
doutrina entende que a notificação preliminar do art. 17, §7º da Lia 
tem verdadeira na natureza de citação, quanto que a citação 
estabelecida pelo art. 17, § 9º da mesma lei, tem natureza                   
de intimação. 

Nesse sentido Waldo Fazzio Júnior31 defende que a 
consolidação da relação processual se deu com a notificação,        
não havendo que se falar em citação quando o demandado já 
compõe a lide. 

 
 
 

 
29 SOUZA, Michelle Amorim Sancho. Desnecessidade de citação pessoa na ação 

de improbidade administrativa como garantia fundamental da sociedade à 
razoável duração do processo. Revista da ESMAN, v. 11, n. 11, p. 32-45, São 
Luiz, jan/jun. 2017. 

30 NEVES; OLIVEIRA. op. cit. Nota 1, p. 286 
31 FAZZIO JÚNIOR. op. cit. Nota 27, p. 467 
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Nessa corrente de pensamento, o Superior Tribunal de 
Justiça32, em sua Primeira Turma, utilizou-se em um de seus 
julgados a seguinte lição de Cássio Scarpinella Bueno acerca do rito 
da Lei 8.429/92: 

 
[...] Os §§ 9º e 10 do art. 17 da Lei 8.429, de 1992, tratam 
do que se segue à admissão da petição inicial. O § 9º 
prescreve que o réu será citado, e o § 10 expressa que da 
decisão de admissão da petição inicial cabe agravo de 
instrumento. Não pode haver dúvidas, diante do 
conteúdo do § 7º, de que o contraditório já está 
completo quando o réu é notificado para se manifestar 
sobre a petição inicial. Neste instante processual a 
relação processual já se apresenta triangularizada - o que 
é, inequivocamente, a realização concreta do princípio 
do contraditório constitucionalmente assegurado. 
Assim sendo, mais técnico que, após a admissão da 
petição inicial, seja o réu apenas intimado para 
apresentar sua defesa, considerando que ele já faz parte 
da relação processual e 'pois, que dela ele já tem ciência. 
Quando menos, que se entenda o termo 'citação', 
empregado pelo dispositivo, evidenciando a parte final 
(o ato de se defender) de sua definição legal, tal qual 
dada pelo art. 213 do Código de Processo Civil.' (Cássio 
Scarpinella Bueno in Improbidade Administrativa -
Questões Polêmicas e Atuais, 2ª Ed., pág. 174/175, 
Malheiros Editores, 2003). (STJ, 2007, on-line) 

 
Ademais, esse entendimento também é adotado pela 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 

 
32 STJ. RECURSO ESPECIAL. REsp 841.421/MA, Rel. Ministro LUIZ FUX, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/10/2007, p. 182. 
Disponível em:  
<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=841421&b
=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>. Acesso em 19 ago. 2019. 
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- ENFAM33, que editou o enunciado nº 12, no Curso de 
aperfeiçoamento da atividade judicante, Teoria e prática -  
Improbidade Administrativa, realizado no ano de 2013, com o 
seguinte teor: 

 
Na ação civil por improbidade administrativa, 
notificado o réu e apresentadas as manifestações 
preliminares, com a relação processual triangularizada     
e a realização concreta do contraditório 
constitucionalmente assegurado, recebida a petição 
inicial pelo cumprimento dos requisitos previstos na    
lei, descabe a expedição de novo mandado de citação, 
sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado 
constituído, para fins de contestação. Recomenda-se 
que a advertência de que não será realizada nova    
citação conste do mandado da notificação inicia. 
(ENFAM, 2013). 

 
Para Daniel Amorim e Rafael Carvalho34, com o advento 

do novo Código Processual Civil e a nova conceituação legal 
conferida a citação, compreendendo-se esta, nos termos do art. 238 
do CPC, como “ato pelo qual são convocados o réu, o executado 
ou o interessado para integrar a relação processual”, a notificação 
prévia (art. 17, § 7.º, da Lei 8.429/1992) passou a ter natureza de 
citação e a citação (art. 17, §9º, do mesmo diploma legal) passou a 
ter natureza de intimação. 

 
33 ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 

MAGISTRADOS - ENFAM. Curso de Aperfeiçoamento da atividade 
judicante. Teoria e prática – Improbidade Administrativa.  Disponível em: 
<https://www.enfam.jus.br/wp-content/uploads/2013/12/Enunciados-
unificado_Improbidade1.pdf>. Acesso em 20 ago. 2019. 

34 NEVES; OLIVEIRA. op. cit. Nota 1, p. 286. 
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Assim, não se mostra razoável a expedição de mandados 
para que sejam realizados dois chamamentos ao processo para o 
réu sem, contudo, haver qualquer inovação na lide, retardando o 
andamento do processo. 

 
5  O PROJETO DE LEI Nº 4.850/2016 E A PROPOSTA 

DE ALTERAÇÃO NO PROCEDIMENTO PREVISTO 
NA LEI Nº 8.429/1992 

 

Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 
4.850/201635, de iniciativa popular, iniciado através de campanhas 
organizadas pelo Ministério Público Federal e alguns setores da 
sociedade civil organizada, objetivando a aprovação legislativa de 
atualização de institutos jurídicos que possibilitem prevenir e 
combater a corrupção. 

O projeto de lei é também denominado como “dez 
medidas contra a corrupção”, dentre as quais se inclui a alteração 
na Lei nº 8.429/1992 no que concerne a fase preliminar. 

A proposta consiste em alterar a redação dos parágrafos 7º, 
8º, 9º e 10 do art. 17 da LIA, substituindo a notificação prévia do 
atual art. 17, §7º da referida lei, pela citação do réu, com prazo para 
apresentar contestação, permanecendo, no entanto, a fase de 
análise preliminar quanto a viabilidade da acusação, no mesmo viés 
apresentado pelo Código Processual Penal, que, intentando a 

 
35 PROJETO DE LEI Nº 4.850/2016. Estabelece medidas contra a corrupção 

e demais crimes contra o patrimônio público e combate o enriquecimento 
ilícito de agentes públicos. Disponível em:  
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsession
id=7BFAFEB8F099F08020F8C6CBEE3C2938.proposicoesWebExterno1?c
odteor=1448689&filename=PL+3855/2019+%28N%C2%BA+Anterior:+P
L+4850/2016%29>. Acesso em 13 ago. 2019. 
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defesa da liberdade, permite apenas uma defesa, após a qual o       
juiz poderá extinguir a ação, caso ela careça de fundamento         
para prosseguir. 

Ademais, o projeto de lei prevê a criação de varas, câmaras 
e turmas especializadas para julgar as ações de improbidade 
administrativa e as que decorram da lei anticorrupção. 

Prevê ainda a possibilidade de o Ministério Público propor 
acordo de leniência com os envolvidos nos atos de improbidade, 
seja pessoa física ou jurídica, que colaborem com as investigações. 

Da justificativa apresentada no projeto de lei se extrai que 
as alterações propostas para a Lei de Improbidade Administrativa 
visam possibilitar maior agilidade na tramitação dos processos. 

Assim, segundo o autor do projeto, a fase preliminar 
prejudica a marcha processual das ações de improbidade 
administrativa, refletindo na deficiência da proteção ao patrimônio 
público e do erário, cerceando, assim, o direito dos cidadãos à uma 
Administração Pública proba. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

O cerne do presente trabalho foi o estudo do juízo de 
delibação previsto na Lei nº 8.429/1992, a fim de verificar quais os 
reflexos ocasionados pela sua implementação na duração das ações 
de improbidade administrativa. 

Um dos principais argumentos utilizados pela doutrina é 
que a expedição de um mandado de notificação pessoal com uma 
posterior expedição de mandado de citação causa severos prejuízos 
a marcha processual nas ações de improbidade administrativa. 



 

 204 

Para tanto, o Projeto de Lei nº 4.850/2016, entre outras 
medidas, busca a substituição da notificação prévia do atual art. 17, 
§7º da LIA, pela citação do réu, com prazo para apresentar 
contestação, permanecendo, no entanto, a fase de análise 
preliminar quanto a viabilidade da acusação. 

Verifica-se, assim, a necessidade de atualização da norma a 
fim de que confira meios para garantir uma ação cuja tramitação, 
por ser contemporânea aos fatos, possibilite uma maior  
efetividade das suas decisões, desde que respeitados as demais 
garantias do devido processo legal, em especial, o contraditório e a 
ampla defesa. 

O que se observa é a existência de uma normativa que, 
embora intente a preservação do agente contra possíveis ações 
temerárias ou sem fundamento, ocasiona, na prática, um 
verdadeiro embaraço ao andamento de ações cujo teor se mostra 
cada vez mais relevante para a sociedade. 

A mudança legislativa teria o condão de possibilitar o 
crescimento da sensação de justiça no seio social, uma vez que 
permitiria uma tramitação processual mais célere acarretando em 
condenações ou absolvições mais consistentes. 

Outro aspecto destacado pela doutrina é que todas as 
matérias levantadas na defesa prévia, podem também ser arguidas 
na contestação, não havendo, pois, necessidade de duas 
manifestações sobre o mesmo assunto. 

Ademais, a doutrina aponta, ainda, como crítica a noção de 
que esse juízo de delibação acarreta um verdadeiro prejuízo a 
imagem do acusado, uma vez que o recebimento da ação transmite 
uma ideia de culpa. De fato, essa linha de pensamento se mostra 
pertinente, a medida em que a ideia inicial para incluir a fase 
preliminar nas ações de improbidade, pelo menos em um aspecto 
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central, era a preservação da imagem do agente que estaria        
sendo acusado. Desta feita, aparenta existir uma contradição, ainda 
que no plano teórico, quando a vontade do legislador e a      
realidade prática. 

Outro aspecto interessante a se destacar é a proposta 
inserida no Projeto de Lei nº 4.850/2016 de criação de varas, 
câmaras e turmas especializadas para julgar as ações de 
improbidade administrativa e as que decorram da lei anticorrupção. 
Essa mudança legislativa acarretaria um verdadeiro avanço no que 
concerne ao processamento das ações de improbidade 
administrativa. Como se pôde constatar, as varas da fazenda 
pública possuem grande acervo processual e muitas vezes acabam 
negligenciando a tramitação dessas demandas, que em sua maioria 
possuem alto grau de complexidade, com vasto elemento 
probatório para análise. 

Diante de tudo o que foi exposto, conclui-se que a Lei nº 
8.429/1992 necessita de reformulação para permitir uma 
tramitação mais célere e eficaz das demandas de improbidade 
administrativa, respeitando, assim, o princípio da duração razoável 
do processo. Essas modificações se mostram essenciais para 
adequar a norma aos anseios sociais pela busca de justiça, em 
especial no contexto histórico que se encontra o país, apontando 
um verdadeiro cenário de crise política e institucional. 
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PRINCÍPIOS DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA  
 

Bruno de Medeiros Celestino1 
 

RESUMO 

 A atividade de inteligência tem demonstrado utilidade para os 
Estados Democráticos, nas soluções de problemas sociais internos. 
A atividade de inteligência citada se fundamenta em princípios 
básicos, são eles: informação, seleção e sigilo. O aprendizado e 
observação destes princípios lançará fundamentos teóricos para o 
desenvolvimento de uma ciência da atividade de inteligência, assim 
como tornará a prática dos agentes de inteligência um trabalho 
técnico e imparcial. Os problemas sociais exigem cada vez mais 
solução rápidas, desburocratizadas e eficazes. Surge a necessidade 
de autoridades-gestores públicos que obtenham informações 
rápidas e com alta capacidade de precisão factual, para guiarem as 
decisões que se realizam nas suas atividades. Os serviços de 
inteligência profissionais e eficientes são capazes de auxiliarem de 
forma proativa as soluções das demandas sociais.  
 
Palavras-chaves: Princípios. Inteligência. Problemas. Utilidade. 
Social. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 A atividade de inteligência tem sua origem na busca 
humana por conquistas de territórios e disputas de poderes entre 
povos, noções e países. Nas guerras e conflitos nascem a 

 
1 Profissional com experiência na atuação da área jurídica, nas matérias de 

Direito Civil (Família, Seguros e Contratos), Penal e Consumo. Atualmente 
ocupa o cargo de  Analista Inteligência e investigações no Ministério Público 
do RN. 



 

 
212 

necessidade de conhecer o inimigo. Na antiguidade os rivais eram 
os povos com interesses divergentes ou ocupantes dos territórios 
contrários. Os líderes de guerras, como capitães, generais e 
governantes, tinham algumas perguntas em suas mentes, antes das 
batalhas-guerras:  
 Quem são os nossos inimigos? Quantos guerreiros-
soldados vamos enfrentar na batalha? Quais são os instrumentos 
de luta do adversário (espadas, escudos, revólveres, metralhadoras, 
tanques, aviões, etc.)?  Como é o clima e o território do inimigo 
(quente, frio, húmido, deserto, vegetação, pantanoso)? 
 Como consequência, surge a necessidade de seres humanos 
que produzam informações seguras sobre o inimigo escolhido pela 
autoridade, de modo que esse conhecimento produzido possa 
auxilia-lo. Na atualidade, após a democratização da maior parte dos 
Países, bem como do longo período sem guerra de maiores 
proporções, a função da inteligência migrou, para ter um papel 
público de auxiliar dos Estados-Nações. 
 A atividade de inteligência serve para combater os inimigos 
(problemas sociais) internos de cada país. Entre os problemas 
comuns existentes nos países podemos citar os complexos 
problemas sociais, entre eles: violência urbana, organizações 
criminosas e corrupção estatal. Como ORCRIM - Organizações 
Criminosas citamos o PCC (Primeiro Comando da Capital), SDC 
(Sindicato do Crime do RN) e CV (Comando Vermelho,             
entre outras). 
 Sobre o tema, o jornalista Lúcio Vaz faz exposição da 
realidade destes problemas no Brasil, precisamente na cidade de 
Caiçara do Norte, litoral do estado do RN – Rio Grande do Norte:
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Dali nós seguimos até a rua projetada. Chamavam a 
atenção [...] a quantidade de crianças correndo pelas 
ruas. Priscila havia explicado o fenômeno. Ocorre que 
associação de pescadores pagavam auxílio 
natalidade de mil e duzentos reais para cada 
criança nascida na colônia [...] Na rua encontrei 
Janaína Silva Chagas, de 21 anos. Ela contou que teve 
o primeiro filho com 11 anos. Caminhava com dois 
bebes no colo, o maior com um ano e o outro com um 
mês de vida. [...] Disse que já havia sido abandonada 
pelo marido, mas que o novo companheiro ajudava 
a sustentar os quatros filhos (VAZ, 2012, p. 137, 
grifos nossos).     

  
O mesmo autor relata as palavras do sertanejo em um pé 

de serra no Vale do Açu-RN: 
 

O sertanejo Canuto Fernandes da Silva, de 96 anos, 
soube que certas coisas os homens não resolvem 
sozinhos. Principalmente se forem os homens do 
governo. Morador de uma estranha vila em um pé de 
serra no vale do Açu (RN) ele aguarda a mais de meio 
século pela barragem da oiticica. A sala mal 
iluminada da casa de alvenaria tem as paredes cobertas 
por imagens de santos e fitinhas benzidas. É nelas que 
ele se apega. Bem acomodado na cadeira, ele responde 
de pronto ao ser questionado quando será concluída a 
obra que deveria trazer água, empregos e fartura aos 
agricultores daquele sertão: Quem sabe é Deus! Após um 
momento de silencio, pede reforço, Deus, nossa Senhora e 
Jesus (VAZ, 2012, p. 145 e 146, grifos nossos).   

  
Entre os problemas sociais citados a corrupção estatal se 

destaca, conforme cita Deltan Dellagnol acerca do esquema de 
corrupção apurado na Petrobras: “O Tribunal de Contas da 
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União apontou um prejuízo de 29 bilhões reais no cartel da 
Petrobras, enquanto um laudo da Polícia Federal estimou              
o rombo em até 42 bilhões” (DELTAN, 2017, p. 118,              
grifos nossos).   
 De fato, a operação Lava Jato resultou, após acordos de 
delações premiadas, na recuperação de milhões de reais para os 
cofres públicos, puniu diversos criminosos de colarinho branco. A 
realização de centenas de prisões de políticos deu maior visibilidade 
pública a busca de justiça em desfavor de autoridades públicas 
corruptas. Os resultados da operação podem ser encontrados no 
site http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/resultados. 
 Restou exposta as vísceras da corrupção institucionalizada 
no Brasil, em razão da ajuda maciça da atividade integrada              
dos órgãos de fiscalização do Estado, compostos por          
servidores públicos de inteligência, dentre outras áreas. Estes 
profissionais podem ser classificados como analistas, afeitos a 
atividade interna de pesquisa de dados e elaboração de 
documentos, e agentes, voltados a atividades operacionais 
externas, em suas múltiplas possibilidades. 
 O Estado Democrático de Direito brasileiro possui a 
necessidade do profissional que produza conhecimentos e 
informações sobre temas e pessoas específicas, com fim das 
autoridades públicas tomarem as de melhores decisões. 
 A necessidade coletiva é justificada na produção de 
decisões estratégicas, táticas e operacionais das autoridades 
públicas solicitantes, geralmente pertencentes aos órgãos de 
fiscalizações. Na prática, a publicidade da corrupção pelos meios 
de comunicação gera na coletividade-sociedade a exigência de 
justiça, no que diz respeito ao combate da corrupção e punição dos 
criminosos.  A coletividade é representada pelos órgãos e 
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autoridades incumbidos na proteção das leis e interesses públicos, 
por meio da atividade investigativa e de inteligência. 
 Nesta ótica, tais atividades têm como objetivo buscarem 
evitar, ou amenizar, a malversação da receita coletiva e dos 
prejuízos bilionários causados ao erário, por gestores públicos 
ignorantes, ineficientes e/ou corruptos.  Como 
consequência, problemas como a corrupção estatal possuem 
ramificações globais, embora com variações de intensidade e 
formas de atuação, a depender de cada país. Focando em soluções 
práticas se constata que estes obstáculos globais passam, com dito, 
por seres humanos que ocupam posições de autoridades-gestores 
públicos em cada nação. 
 Como alternativa as autoridades públicas buscam de forma 
estratégica, lógica e planejada se utilizarem dos serviços de 
inteligência e investigação, no serviço público de fiscalização. Os 
serviços de inteligência, como instrumento de investigação busca a 
solução para os problemas sociais internos, são utilizados pelos 
órgãos de fiscalização estatais no Brasil. 
 Entre estas instituições públicas podemos citar as Polícias 
(federal, civil e militar), MP´s - Ministérios Públicos (estaduais e 
federal), RC - Receita Federal e PRF – Polícia Rodoviária Federal, 
entre outros órgãos. Com efeito, surge a importância de se 
observar, estudar e sistematizar didaticamente os princípios 
norteadores da atividade de inteligência, entre eles citamos: 
informação, seleção e sigilo. 
 O presente trabalho não tem a pretensão de esgotar a 
matéria, ao contrário, busca lançar e incentivar ideias sobre o tema, 
inclusive contrárias aos pensamentos aqui expostos, dando um 
toque inicial ao debate. O foco do estudo está na indicação dos 
pilares fundamentais da atividade de inteligência estatal, sob uma 
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ótica, dentro do possível e da legalidade, para soluções de 
problemas sociais internos. Será realizada uma abordagem teórica-
dogmática do tema dos princípios da atividade de inteligência, por 
meio da utilização da linguagem coloquial, o que possibilitará ao 
presente estudo uma perspectiva comunicativa, científica e 
imparcial, mas ainda assim técnica.  
 Existem inúmeros outros princípios importantes da ciência 
da inteligência, assim como outras problematizações da atividade 
de inteligência, que não serão abordados. Entre os assuntos 
polêmicos lembramos do modo de fiscalização dos agentes de 
inteligência e abuso de poderes pela atividade de inteligência, com 
a violação do direito à privacidade dos cidadãos.  
 Tais assuntos fogem da amplitude e foco a que o presente 
trabalho se propõe, apesar de serem objetos de interessantes, 
acalorados e pedagógicos debates. Não se deixará de observar 
aspectos práticos, encontrados no dia a dia dos profissionais de 
inteligência. Para cada princípio teórico abordado serão ilustradas 
algumas situações práticas, que buscam auxiliar e dar suporte aos 
analistas de inteligência, nas soluções dos seus problemas diários.  
 
  
1 REPÚBLICA E INTELIGÊNCIA INVESTIGATIVA 
 
 Em 16/03/2016 foi noticiado o escândalo governamental 
envolvendo a presidenta da república em exercício no Brasil, 
através da divulgação de áudios da mesma com o ex-presidente e, 
naquele momento, ministro nomeado. Os áudios demonstraram os 
diálogos de um jogo de poder suspeito, vergonhoso e escuso, 
considerando que o ministro nomeado, pelos processos criminais 
que respondia e pelas investigações em andamento, não aparentava 
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possuir idoneidade moral exigida para o cargo para o qual foi 
nomeado.  O fato causou comoção social e política. O resultado 
para a nação brasileira foi a abertura de processo de impeachment na 
Câmara dos Deputados, em desfavor da presidenta, e o seu 
consequente julgamento procedente, com a sua substituição. 
 Ocorreu bastante repercussão na mídia escrita e televisiva, 
com destaques para as instituições envolvidas (Judiciário, Polícia 
Federal e MPF – Ministério Público Federal) e seus principais 
servidores, entre eles juízes e procuradores federais. A forma como 
foi obtido o áudio com o diálogo foi pouco debatido ou divulgado.  
 O fato é que o áudio foi fruto de zeloso planejamento e 
execução de serviços de investigação e inteligência, pelas as equipes 
da Polícia Federal e MPF – Ministério Público Federal, e outros 
órgãos que atuaram na integração. Este caso será objeto de 
ilustração no decorrer do presente estudo. 
 O caso é exemplo prático da importância dos servidores 
públicos da área da inteligência, desde agentes de campo a analista 
de dados.  Suas funções, claramente, beneficiaram a sociedade 
brasileira, pelos resultados positivos obtidos. Mas, quanto ao 
exercício das funções de inteligência, surgem algumas indagações, 
que precisam de respostas. Sobre quais princípios básicos se 
fundamentam a atividade de inteligência? O que reza a doutrina 
sistematizada, sobre a ciência da inteligência? 
 É pobre a bibliografia teórica sobre o tema da atividade de 
inteligência, sob a ótica científica abordada neste escrito, razão pela 
qual houve a escolha do assunto. Desta forma, se pretende dar-se 
início, além de incentivar, a exposição de pensamentos e ideias 
escritos sobre o tema: a atividade de inteligência numa perspectiva 
científica e como instrumento do Estado, para soluções de 
problemas sociais.           
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1.1 Conceito de Princípios 
 
 Os princípios são a ponto de partida da ciência estudada. 
São os pensamentos matizes, iniciais, originais e essenciais ao 
desenvolvimento do pensamento científico. São as ideias centrais 
da área científica em análise. É a pedra que alicerça os 
pensamentos, modos de atuação e soluções conseguidas pela 
ciência em desenvolvimento.  
 Na ciência de inteligência os princípios são essenciais por 
darem sustentação ao exercício da função, funcionando como 
vigas metras, parâmetros, regras e modos de condutas. Por isto, os 
agentes de inteligência não podem deixar de prestar a devida 
obediência aos seus ensinamentos.  
 Alguns destes princípios são encontrados em leis esparsas, 
entre elas citamos as Leis de n°: 9.883/1999, 4.376/2002, 
6.408/2008 e 11.776/2008. Outros princípios são práticos, da 
experiência do dia-dia, assim como os tratados em livros 
doutrinários, ao final referenciados. Aos profissionais de 
inteligência pertence a função de produzirem conhecimentos 
claros, precisos e confiáveis sobre os temas solicitados, indicando 
possíveis opções de decisões a serem tomadas. 
 Desta forma, no que toca a atividade de inteligência 
convém sistematizar didaticamente os princípios basilares, entre os 
quais citamos: informação, seleção e sigilo. 
 
1.2 Princípio da Informação 
 
 Informação é a matéria-prima dos analistas de inteligência. 
É dever do profissional de inteligência estar informado dos fatos 
sociais atuais, em especial daqueles que possuam correlação com 
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as suas funções. Por informação nos referimos dado, informe ou 
conhecimento que corresponda a um fato real. As demandas dos 
órgãos de inteligência são necessariamente acerca de informações 
e fatos correspondentes aos cidadãos. 
 Destaque-se que para que se investigue extrajudicialmente, 
por meio de órgãos públicos, fatos relacionados a um cidadão 
brasileiro, necessariamente, com base nas leis e Constituição 
Federal, haverá justa causa para seu início. Por justa causa para 
início das investigações, entenda-se fatos como denúncias 
anônimas, com indícios e materialidade da existência de crimes.  
Entre as diversas informações solicitadas, se destaca as que se 
referem ao nome, endereço, filiação, estado civil, profissão, 
antecedentes criminais, etc.  
 Na prática, nem todos os dados citados são possíveis de 
serem conseguidos, dependendo das especificidades de cada caso 
e da colaboração, ou não, de instituições privadas. A revolução 
tecnológica possibilitou, por meio da internet, a facilitação do 
acesso as informações pessoais. Daí a essencialidade dos bancos de 
dados disponíveis, que podem ser de dados abertos ao público       
ou fechados. 
 A possibilidade de acesso aos dados de sistemas 
informatizados fechados, isto é, circunscritos a determinados 
agentes públicos, depende do atendimento de requisitos legais. Tais 
requisitos basicamente preveem situações específicas que 
justifiquem o contato do agente de inteligência com estas 
informações sensíveis. 
 O desenvolvimento tecnológico, com aplicações de 
técnicas da tecnologia da informação e da ciência da computação 
trouxeram significativa eficiência na produção de conhecimento 
por profissionais de inteligência. Ocorreram a criação de sistemas 
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informatizados, especializados no assunto das atividades de 
inteligência. Uma medida comum nos noticiários, que se trata das 
determinações judiciais de busca e apreensão. Ao solicitar 
judicialmente o pedido de busca e apreensão de objetos, o 
procurador ou promotor precisa indicar ao juiz do caso o endereço 
onde irá ocorrer a medida solicitada. Neste caso, a busca de 
informações em bancos de dados é imprescindível. Além disso, 
para que não ocorra erros se faz necessário a utilização de técnicas 
de inteligência operacionais, que confirmem o endereço do 
investigado. O princípio da informação reza que os profissionais 
de inteligência são responsáveis pela obtenção atualizada dos 
dados-fatos da realidade social, em especial dos seres humanos, por 
meio de sistemas informatizados de bancos de dados e técnicas 
operacionais de inteligência, com fim de produzir conhecimento 
com celeridade, objetividade e precisão factual.  
 
1.3  Princípio da seleção  
 
 O desafio atual dos agentes de inteligência não é somente 
obter a informação ou dado negado, mas principalmente a de 
escolher e checar a veracidade, exatidão e confiabilidade                  
das informações.  
 Como citado por ALESANDRO, a internet auxiliou 
bastante processo e meio de obtenção de informações: 
 

A Internet é uma rede de computadores interligados 
mundialmente, capaz de eliminar distâncias. É a 
informação a apenas um clique de distância! [...] Desde 
a sua criação, jamais se imaginou que a Internet se 
tornaria esse conglomerado de redes em escala mundial. 
De acordo com a Internet World Stats, em junho de 
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2019 chegamos ao impressionante volume de 4,536 
bilhões de pessoas com acesso à Internet, sendo 
que no Brasil, comparativamente, em 2011 
estávamos com 88,494 milhões de usuários, no final 
de 2015 estávamos com 117.653.652 e em 31 de 
dezembro de 2017 chegamos a 149.057.635, ou seja, 
70,7% dos brasileiros com acesso à Internet64. 
Mundialmente, em junho de 2019 atingiu-se a 
marca de 58,8% da população mundial 
interconectada, ou seja, 4.536.248.808 pessoas. Isso 
significa muita informação trafegando, e-mails, 
inúmeras notícias postadas, fotografias e uma variedade 
de informações circulando que poderiam ser de grande 
utilidade na produção do conhecimento e na tomada de 
decisões governamentais, além de esclarecer vários 
delitos. (BARRETO, 2020, p. 1318, grifo nossos). 
 

 Mas, atualmente, no mundo dos dados informatizados 
embora não haja dificuldades em se obter acessos as informações, 
é preciso saber qual informação é real e relevante. 

As facilidades da criação e propagação de informações, por 
meio da rede mundial de computadores e suas redes sociais, o que 
se imaginava tornar a sociedade mais informada, teve o efeito 
inverso, levando ao surgimento do um novo problema, 
denominado de desinformação, ou, notícia falsa (fake news). Nesta 
tividade de desinformar importa destacar a existência agências de 
inteligência públicas e privadas prestando os serviços sigilosos e de 
contra inteligência no Brasil, ou seja, a divulgação de notícias falsas, 
com fim de desinformar, iludir forças contrárias e manipular a 
opinião pública. 
 Como exemplo citamos a atuação da agência de inteligência 
pública russa (KGB) no Brasil, em 1965, por meio do ex-agente 
tcheco Ladislav, conforme seu relato, quando atuava pela KGB – 
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Komitet Gosudarstvennoy Bezopastnosti – Comitê para 
Segurança de Estado: 
 

Em fevereiro de 1965, o serviço me enviou para 
vários países da América Latina, incluindo o Brasil 
e a Argentina, para analisar pessoalmente o clima 
político local e procurar brechas para novas operações. 
Àquela altura, a StB tinha muitos jornalistas a seu 
serviço na região. No México e no Uruguai, 
colaborávamos financeira e ideologicamente com 
muitos jornais; até abril de 1964, éramos mesmo donos 
de um jornal político no Brasil. Mas a desinformação 
foi tradicionalmente ligada em grande medida a 
técnicas de falsificação. Quando cheguei ao Brasil, 
a Operação Thomas Mann12 já estava 
completando a sua carreira. O objetivo da operação 
era provar que a política externa americana para 
com a América Latina havia mudado radicalmente 
desde a morte do Presidente John F. Kennedy. 
Queríamos sublinhar a política americana de 
exploração econômica e interferência nas 
condições internas dos países latino-americanos. 
De acordo com a teoria forjada, o responsável por essa 
nova diretriz era o Secretário-Adjunto de Estado 
Thomas A. Mann. Queríamos criar a ilusão de que os 
Estados Unidos estavam impondo uma pressão 
econômica injusta aos países sul-americanos com 
políticas que eram desfavoráveis para o investimento de 
capital privado americano. Também queríamos criar a 
impressão de que os EUA instavam a Organização dos 
Estados Americanos a tomar uma posição mais 
anticomunista, enquanto a CIA elaborava golpes contra 
os governos chileno, uruguaio, brasileiro, mexicano e 
cubano. A Operação Mann foi concebida de forma a 
alertar o público latino-americano contra a nova e 
endurecida política americana e a estimular 
manifestações anti-americanas mais intensas e a 
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cristalizar o posto da CIA como a notória perpetradora 
de intrigas antidemocráticas (BITTMAN, 2019, págs. 29 
e 30, grifos do nossos). 
 

 No território nacional se constatou a atuação de agências 
de inteligências privadas no ano de 2003, como afirma Rubens 
Valente, acerca da Kroll (agência de inteligência-investigação 
privada): “Entre 15 e 16 dezembro de 2003, Carla Cico, a 
executiva da Brasil Telecom e pessoa de confiança de Daniel 
Dantas, reuniu-se com investigadores contratados da Kroll 
no Hotel Ipanema Tower, no Rio. O encontro apontou três eixos 
fundamentais nas investigações no Rio” (VALENTE, 2013. p. 140, 
grifos do nossos). 
 Com fim de evitar erros é possível acessar diversas 
ferramentas na internet de checagem da informação, que levará aos 
analistas de inteligência alcançarem informações confiáveis. Será 
necessário a adoção de discernimento cauteloso e metódico, com 
finalidade de produção de informações reais, distantes de erros que 
possam comprometer o processo decisório da autoridade 
demandante. O analista de inteligência é acionado para informar de 
forma precisa e exata, o que atribuirá ao conhecimento produzido 
maior grau de confiabilidade e exatidão. Por consequência, a 
decisão com base na inteligência confeccionada com alto grau de 
precisão e qualidade, que será a mais adequada para o problema 
social, que se busca solução. 
 Como exemplo hipotético, imaginemos que houvesse uma 
demanda do MPF – Ministério Público Federal no sentido de obter 
relatório de inteligência com informações sobre círculo de amizade 
do ministro citado. Certamente uma consulta a fonte de pesquisa 
aberta do Google levaria a inúmeras informações erradas de 
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pessoas que se autodeclaram amigas do investigado, que 
resultariam em informações desconectadas da realidade.  
 Sendo assim, deve-se checar as fontes de informações, para 
analisar a veracidade e confiabilidade da informação. É essencial a 
seleção de informações reais e relevantes nos dias atuais, através de 
técnicas como checagem das fontes de informações ou outras, que 
possibilitem a obtenção de resultados confiáveis. 
 
1.4  Princípio do sigilo 
 
 O sigilo é essencial na atividade de inteligência. Este 
princípio previsto na legislação, sob um enfoque constitucional, 
visa a preservar a intimidade e vida privada dos cidadãos e assuntos 
sensíveis do Estado. É um dever jurídico dos profissionais que 
atuam nestas funções. Desta forma, se faz necessário que o agente 
de inteligência possua descrição no seu modo de atuação, por se 
tratar de serviços sigilosos, por lidar com assuntos sensíveis do 
Estado Democrático de Direito. 
 Vale lembrar que o sigilo dos profissionais de inteligência é 
meio de resguardar o interesse público. Os agentes de são 
fiscalizados pelas autoridades superiores, que controlam suas 
atividades com fim de evitarem abusos de poderes. Pensamentos 
contrários defendem que toda a atividade de inteligência seja 
transparente e aberta ao público, devido a traumas e abusos de 
poderes causados no período da imposição da governança militar. 
Mas, na prática este pensamento se torna impossível, utópico e 
ignorante acerca da legislação e fiscalização da atividade de 
inteligência no Estado Democrático de Direito. 
 O princípio do sigilo visa exatamente preservar a 
privacidade dos cidadãos brasileiros. 
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 Acerca da matéria, ressalta Joanisval Brito: 
 

Com isso o legislador deixa evidenciado que a atividade 
de inteligência no Brasil deve ser conduzida dentro dos 
princípios democráticos e respeitados os direitos 
humanos fundamentais. Entende-se com o dispositivo, 
ainda, que pode haver, sim, atividade de inteligência em 
um regime democrático, e aqueles que a exercem tem a 
obrigação de respeitar os princípios do Estado 
democrático de direito e a legislação constitucional e 
infraconstitucional em vigor” GONÇALVES, 2009, p. 
107. Comentários ao art. 1° e § 1° da Lei n° 9.983/99.  

 
 Além disso, utilizando como ilustração a caso citado da 
operação Lava Jato, convém fazer indagações. Se a investigação da 
Lava Jato, mais precisamente as escutas telefônicas citadas 
anteriormente, não fosse sigilosa, os investigados teriam tido os 
mesmos diálogos? Se as empreiteiras investigadas soubessem que 
seus computadores seriam apreendidos, teriam deixados as 
planilhas-arquivos com relação de pagamento de propinas intactas, 
sem serem apagadas?  
 Ao que a experiência prática indica haveriam atitudes de 
ocultação de provas, pelos investigados. Como exemplo de 
informações sigilosas pode-se citar as que se referem a mandados 
de prisão realizados em operações de órgãos de fiscalização estatal, 
como cita Protógenes, ex-delegado da PF- Polícia Federal: 
“Segundo nosso planejamento, todas as prisões deveriam ser 
efetuadas ao mesmo tempo, ás seis da manhã. Em São Paulo, 
Brasília, Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e no estado do Pará” 
(QUEIROZ, 2013. p. 96). Para evitar exposição desnecessárias dos 
investigados e fugas, os nomes dos investigados não poderiam ser 
divulgados, por se caracterizar como exemplo de informação 
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sigilosa-sensível, para a execução da operação. Seria um desapego 
a realidade imaginar que as atividades de inteligência devem ser 
absolutamente transparentes.  
 O trauma histórico da nação brasileira referentes abusos de 
autoridade ou excesso de poderes não são suficientes para abolição 
de toda e qualquer atividade de inteligência, ou desprestigiar a 
atuação de seus profissionais. Os interesses públicos de 
preservação do patrimônio público, punição penal para os 
contraventores, recuperação de valores para o erário público, 
combate ao aparelhamento das estatais são razões públicas e justas 
o suficiente, para justificar o sigilo nas atividades de profissionais 
de inteligência. Mas do que um atributo ou princípio da função dos 
profissionais inteligência, vale repetir, o sigilo também é um dever 
funcional. O vazamento de informações são exceções nas 
investigações promovidas por órgãos de fiscalização, e a 
preservação do sigilo é a regra, em obediência as leis, que visa a 
proteção da intimidade e vida privada dos cidadãos brasileiros. 
 A divulgação indevida de informações sigilosas pode 
comprometer investigações. É comum que os profissionais de 
inteligência se relacione com assuntos sensíveis para o Estado, daí 
a importância de mantê-los em segredo. Com efeito, a violação 
deste dever funcional poderá acarretar na responsabilização 
administrativa, penal e civil do agente de inteligência, nos        
termos legais. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
  O aprendizado e observação dos princípios da atividade 
de inteligência, transcritos no presente texto ajudará a sistematizar 
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teoricamente os fundamentos da atividade de inteligência, em 
princípios científicos e técnicos. Além disto, também servirá de 
auxílio ao Brasil, formatado como Estado Democrático de Direito, 
a: a) desenvolver de forma imparcial a atividade de inteligência, 
com o objetivo de alcançar soluções para problemas sociais 
internos, por meio da atuação de órgãos de fiscalização, 
autoridades e gestores públicos; b) respeitar e obedecer aos direitos 
e garantias fundamentais, previstos na Constituição e Leis, 
referentes aos cidadãos brasileiros; e c) a alcançar seus fins, na 
defesa dos interesses da coletividade e busca de soluções das 
demandas sociais.      
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NORTE: UM ESTUDO DE CASO 
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RESUMO 

Esse trabalho avalia os resultados alcançados nas aquisições e 
contratações de serviços e produtos de tecnologia da informação 
no Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), com a 
utilização de metodologia de planejamento e produção de 
documentação para este fim, preconizada pela Resolução nº102, de 
23 de setembro de 2013, emitida pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP). Para tanto, é apresentada a revisão 
bibliográfica relacionada ao tema e após, é delimitado o escopo das 
aquisições e contratações alvo deste trabalho e os impactos e 
resultados com a aplicação da metodologia. 
 
Palavras-chave: Licitação. Tecnologia da Informação. Resolução 
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INTRODUÇÃO 
 

No âmbito da administração pública, o processo de 
aquisição ou contratação na área de tecnologia da informação se 
mostra um grande desafio. Se por um lado, são aplicados 
mecanismos de controle e comunicação para garantir lisura e ampla 
concorrência, por outro, o avanço da tecnologia, que ocorre quase 
que diariamente, obriga a equipe envolvida na contratação a ter 
celeridade processual. Com isto, caso o tempo decorrido entre a 
elaboração do termo de referência, realização de pesquisa 
mercadológica, o procedimento licitatório em si e finalmente a 
contratação ou aquisição pretendida seja alto, corre-se o risco de a 
solução desejada encontrar-se defasada ou substituída por outra. 
Some-se a isso a falta de especialização da equipe da área de 
tecnologia da informação em atividades e trâmites administrativos, 
tão exigidos no processo de licitação, o que dificulta ainda mais a 
estruturação e instrução detalhada do procedimento licitatório. 

Licitação caracteriza-se pelo processo administrativo que 
tem por finalidade a contratação de serviços ou aquisição de bens 
pela administração pública. Esse procedimento é regulado pela Lei 
ordinária nº 8.666/93 e se aplica tanto à administração pública 
direta quanto a indireta. 

Vinculada aos princípios da administração pública - 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, probidade 
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e 
julgamento objetivo - o processo licitatório tenta garantir o 
máximo de lisura ao resultado, seja ele de contratação de serviços 
ou aquisição de bens.  

Objetivando solucionar os problemas citados acima, entre 
outros, relacionados à contratações e aquisições de tecnologia da 
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informação, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 
publicou a Resolução nº102, de 23 de setembro de 2013, que tem 
por objetivo disciplinar procedimentos relativos à contratação de 
soluções de Tecnologia da Informação. 

Nesse sentido, o presente trabalho busca demonstrar os 
resultados das aquisições e contratações, na modalidade pregão 
eletrônico, após a implantação do que é preconizado na Resolução 
102/2013-CNMP nos processos de aquisição demandados pela 
área de tecnologia da informação do Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN), no período compreendido entre os 
anos de 2018 e 2020. 

Para atingir o que se propõe, inicialmente será realizada 
revisão bibliográfica sobre os temas correlatos e após,                           
a apresentação do estudo de caso dos resultados alcançados            
no MPRN. 
 
 
1 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO OU AQUISIÇÃO 

DE BENS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO  

 
Para Furtado (2015), a Administração Pública atua de 

forma totalmente distinta dos particulares. Enquanto os 
particulares têm liberdade para desenvolver qualquer atividade, 
desde que não esteja proibida em lei, a Administração Pública 
sujeita-se ao regime jurídico administrativo, sendo obrigada a 
observar os princípios constitucionais, e estes estão ligados 
diretamente à existência do processo licitatório, de modo que o 
agente responsável pela gestão dos recursos públicos tem toda a  
sua atuação definida por lei.  
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Filho (2014) explica que o processo licitatório reduz o risco 
de deixar a critério exclusivo do administrador o poder de escolha 
das pessoas que seriam contratadas pela Administração Pública, 
liberdade que daria margem a escolhas impróprias e até a concertos 
escusos entre administradores públicos inescrupulosos e 
particulares, prejudicando assim a Administração Pública. 

A partir da doutrina, Mello (2014) define licitação como 
procedimento administrativo por meio do qual um ente público, 
com a intenção de se desfazer, adquirir ou alugar bens, executar 
obras ou serviços, conceder permissões para obras e serviços, 
segundo condições previamente estabelecidas, realiza a  
convocação de interessados para estes apresentarem propostas, 
com o objetivo de selecionar a que se revele mais vantajosa em 
função de regras e parâmetros que já tenham sido estabelecidos e 
divulgados anteriormente. 
 Bittencourt (2014), ao tratar do artigo 3º da lei de licitações, 
cita que os objetivos da licitação são propiciar oportunidades iguais 
para todos aqueles que desejam contratar com a Administração 
Pública, desde que possuam qualificação para tal; selecionar      
aquela proposta que seja mais vantajosa para a Administração 
Pública e, incluído pela Lei nº 12.349/2010, promover o 
desenvolvimento sustentável. 
 Dos conceitos relacionados ao processo licitatório 
apresentados desprende-se que, excetuados os casos previstos em 
lei, tudo o que a Administração Pública deseja adquirir ou contratar 
enseja processo licitatório para tal.  
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1.1 Modalidade de licitação pregão eletrônico 
 
 A Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 institui a 
modalidade de licitação denominada pregão, que objetiva a 
aquisição de bens e serviços comuns. A Lei refere-se à bens e 
serviços comuns como aqueles  em que os padrões de desempenho 
e qualidade possam ser definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais e comuns no mercado, onde está contida 
parte das soluções de tecnologia da informação, uma vez que, por 
serem construídas a partir de especificações técnicas bem definidas, 
é possível referenciar essas especificações na elaboração do termo 
de referência.  

Por sua vez, também há a previsão na mesma lei, onde o 
artigo terceiro, inciso segundo versa que “a definição do objeto 
deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações        
que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 
competição”, o que garante isonomia na competição entre                  
os licitantes. 

O Decreto nº 5450, de 31 de maio de 2005 regulamenta o 
pregão na forma eletrônica para aquisição de bens e serviços 
comuns, e prevê no seu artigo segundo que o pregão na sua forma 
eletrônica, na modalidade de licitação do tipo menor preço, será 
realizada à distância em sessão pública, utilizando para tanto, 
sistema que promova a comunicação via internet.  

Com a possibilidade da sessão pública ser realizada a partir 
da internet, tornou-se possível para empresas localizadas 
geograficamente em qualquer lugar do país, participar de pregões 
eletrônicos por este meio, o que trouxe maior concorrência e 
consequentemente maior visibilidade às aquisições e contratações 
realizadas pela administração pública. Por outro lado, a maior 
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visibilidade e aumento da concorrência faz com que erros na 
elaboração do edital, e no caso das aquisições de tecnologia da 
informação, na especificação técnica do objeto a ser licitado, 
tenham consequências mais graves, ocasionando problemas ao 
processo, tais como recursos administrativos e até impugnação        
do mesmo. 
  
1.2 Resolução 102/2013 - CNMP 
 

A Resolução 102/2013 do Conselho Nacional do 
Ministério Público foi criada com o objetivo de disciplinar, no 
âmbito do Ministério Público nacional, procedimentos relativos à 
contratação de soluções de Tecnologia da Informação. 

Esta resolução estrutura todo o processo de aquisição, 
determinando a elaboração de diversos documentos distintos, que, 
em conjunto, deverão propiciar maior segurança e efetividade na 
obtenção dos objetivos pretendidos com a solução de tecnologia 
de informação. 

Inicialmente, ressaltamos que a resolução estabelece que 
deve ser seguido o Planejamento Estratégico de Tecnologia da 
Informação (PETI) e o Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI). 

O PETI estrutura os principais objetivos estratégicos 
pretendidos pela área de tecnologia do órgão e indica as principais  
iniciativas de alinhamento destes objetivos aos institucionais, 
objetivando cumprir sua missão  institucional e atingir a visão de 
“Ser reconhecida como parceira estratégica na modernização  da 
instituição, e por outros órgãos de mesmo porte como referência 
no emprego de  tecnologia.” O PETI atual do MPRN foi elaborado 
em 2020 e possui o Mapa Estratégico visto na figura 1: 
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Figura 1 - Mapa Estratégico do PETI – MPRN 

 
 

Com base na definição constante do inciso XVII, do Art. 
2º, da Resolução CNMP nº102/2013, o PDTI é um “instrumento 
de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos 
de Tecnologia da Informação, aprovado pelo Comitê Estratégico 
de Tecnologia da Informação - CETI, que visa atender às 
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necessidades tecnológicas e de informação do Órgão por um 
determinado período”.  

O presente plano, por estar alinhado ao Plano Estratégico 
de Tecnologia da Informação (PETI) tem período de duração de 
4 anos, sendo revisado anualmente com o objetivo de 
acompanhar sua execução e adequação à realidade da instituição. 
Nessa análise anual serão verificados os indicadores e metas 
previstos no PETI, além da inclusão ou exclusão de projetos e 
iniciativas que componham o documento. 

O primeiro documento a ser produzido é o Documento 
de Oficialização da Demanda (DOD), onde o requisitante da 
solução descreve qual a sua necessidade e a da instituição, 
contendo as justificativas e os resultados que espera alcançar. O 
DOD visa evitar que compras sejam realizadas sem necessidade, 
garantindo que haverá utilização das mesmas, de acordo com 
objetivos da instituição. 

Posteriormente será feita a Análise de Viabilidade da 
Contratação onde serão definidos os requisitos da solução a ser 
adquirida, verificação da existência de soluções similares, com 
comparação inicial de custos e posterior escolha da que melhor 
atenda o órgão. Também deverão ser analisadas possíveis 
adequações de ambientes, sistemática de trabalho, treinamentos 
de equipe, entre outros. Com isto, é possível verificar quais      
tipos de soluções disponíveis são viáveis para aplicar no         
órgão, evitando adquirir algo, que posteriormente não tenha uso, 
devido a algum de tipo de impossibilidade técnica, lógica, 
financeira ou legal. 

Uma vez identificada que existe solução viável, é 
necessário elaborar o documento de Análise de Riscos, 
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identificando o que pode comprometer o sucesso dos processos 
de contratação e de gestão contratual, os riscos que possam fazer 
com que a solução não alcance os resultados esperados, a 
mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos 
potenciais de cada risco, a definição das ações previstas a serem 
tomadas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência         
dos eventos relacionados a cada risco, a definição das ações          
de contingência a serem tomadas caso os eventos 
correspondentes aos riscos se concretizem e a definição dos 
responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos 
procedimentos de contingência.  

O Plano de Sustentação explicita como deverá ser a 
continuidade do fornecimento da solução em eventual 
interrupção contratual, quais as atividades de transição contratual 
e encerramento do contrato e a estratégia de independência do 
órgão contratante com relação à contratada, que contemplará os 
detalhes acerca dos direitos de propriedade intelectual e direitos 
autorais da Solução de Tecnologia da Informação sobre os 
diversos documentos e produtos produzidos ao longo do 
contrato. Este plano demonstra que a preocupação deve existir 
não somente no projeto e sua execução, mas também 
posteriormente, no que diz respeito à continuidade do negócio. 

A Estratégia da Contratação será criada a partir dos 
documentos anteriores e deverá conter as responsabilidades da 
contratada, estimativa de preço, a estimativa do impacto 
econômico-financeiro no orçamento do órgão ou entidade, os 
critérios técnicos de julgamento das propostas para a fase de 
Seleção do Fornecedor, entre outros. Aqui temos uma parte mais  
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de obrigações da empresa e garantias do órgão para a execução 
da solução. 

O Termo de Referência ó o documento final e será 
elaborado a partir da Análise de Viabilidade da Contratação, da 
Análise de Riscos, do Plano de Sustentação, da Estratégia da 
Contratação. Deverá possuir as seguintes informações:     
definição do objeto, fundamentação da contratação, descrição e 
requisitos da solução, modelo de prestação de serviços ou de 
fornecimento de bens, estimativa de preços, adequação 
orçamentária, definições dos critérios de sanções e critérios de 
seleção do fornecedor.  

 
 

2 ESTUDO DE CASO: RESULTADO DA APLICAÇÃO 
DA RESOLUÇÃO 102/2013-CNMP NO PROCESSO 
DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE BENS E 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
 O estudo de caso apresentado a seguir é baseado nos 
processos licitatórios realizados para aquisições e contratações de 
bens e serviços realizadas pelo MPRN no período compreendido 
entre 24 de maio de 2018 e 09 de julho de 2020, utilizando a 
modalidade pregão eletrônico e para os quais foram construídos os 
documentos de atendimento à Resolução 102/2013-CNMP. 

Conforme prevê a referida resolução, para cada aquisição é 
definida uma equipe de contratação que é composta pelo menos 
por um integrante técnico, o integrante requisitante, normalmente 
o gestor da unidade demandante, e um integrante administrativo. 
Este último, no âmbito do MPRN, é o ocupante do cargo de 
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Gerente de Material e Patrimônio e foi designado por portaria    
com este fim. 
 No total, foram analisados dezoito processos licitatórios, 
sendo três deles objetivando a contratação de solução de tecnologia 
da informação, e quinze para registro de preços para eventual 
contratação de empresa especializada para fornecimento do objeto 
do edital. 

No escopo do trabalho, percebeu-se que nenhuma das 
licitações realizadas no período analisado restou fracassada.  

De todas as atas de registros de preço resultantes do 
procedimento licitatório no período analisado, apenas uma não foi 
utilizada pelo menos uma vez pelo órgão. A motivação para a não 
utilização foi a migração para solução similar que veio de forma 
gratuita associada a outra aquisição, gerando assim economia ao 
erário público. 
 Em três dos processos licitatórios analisados, após estudo 
minucioso das soluções disponíveis no mercado para elaboração e 
desenvolvimento dos documentos de atendimento à resolução 
102/2013-CNMP e termo de referência, percebeu-se que as 
especificações do objeto eram atendidas, alegadamente, por     
vários fabricantes de uma mesma solução. Dessa forma, foi 
necessário incluir no termo de referência a solicitação de um teste 
de conformidade para proporcionar que fabricantes diversos 
pudessem concorrer com soluções diferentes, garantindo          
ampla concorrência e diminuindo a possibilidade de manipulação 
de preços. 

O teste de conformidade caracteriza-se por um caderno de 
testes anexo ao termo de referência, objetivando comprovar que a 
solução ofertada pela licitante atende às especificações do edital. 
Dessa forma, as empresas vencedoras do certame, antes da 
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contratação, precisaram apresentar resultado da execução do teste 
em questão, de modo a garantir que seu produto fosse totalmente 
aderente às especificações técnicas previstas no edital. 

Em relação aos valores médios demonstrados nas 
pesquisas de mercado efetuadas e valores finais do processo 
licitatório, ocorreu uma redução média de 37,42% (trinta e sete 
vírgula quarenta e dois por cento) analisando todos os processos 
escopo deste trabalho. Considerando a maior redução, observa-se 
decréscimo de 74,43% (setenta e quatro vírgula quarenta e três     
por cento) no valor médio da pesquisa mercadológica e                
valor apresentado pelas empresas classificadas em primeiro lugar 
no certame. 
 No período analisado houve quarenta e seis pedidos de 
esclarecimento realizados pelas empresas licitantes. Numa análise 
por amostragem, considerando os três procedimentos com mais 
pedidos de esclarecimentos, percebe-se que todos eles foram 
respondidos com informações constantes dos documentos 
construídos em atendimento à resolução 102/2013-CNMP. 

Quanto aos recursos administrativos impetrados pelas 
licitantes, no período analisado, houve cinco recursos 
administrativos apresentados e após processo interno de avaliação, 
nenhum destes foi provido. Salienta-se ainda que, em todas as 
ocasiões, as informações constantes dos despachos administrativos 
da unidade técnica e equipe da contratação continham a 
compilação de informações já descritas nos documentos 
constantes do processo. 

Em três contratos de prestação de serviços, na construção 
dos documentos de atendimento à resolução 102/2013-CNMP foi 
notada a necessidade de criar mecanismos de medição da qualidade 
do serviço prestado e formas de aplicação de desconto nos valores 
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pagos à contratada quando do descumprimento de um ou mais de 
um desses acordos. 

 
 

CONCLUSÃO 
 
 A Lei ordinária nº8.666/93 rege que, excetuando os casos 
previstos em lei, todas as aquisições de bens e contratações de 
serviços devem ser realizadas por processo licitatório. Já a Lei nº 
10.520 e o Decreto nº5450 balizam a modalidade pregão e sua 
forma eletrônica.  
 Em razão das aquisições e contratações relacionadas à 
tecnologia da informação terem alto nível de complexidade, além 
da constante evolução tecnológica, o que gera outros desafios 
como a defasagem da solução pretendida entre o momento da 
idealização da solução e a efetiva implementação, o CNMP 
disciplinou, por meio da Resolução nº102/2013 a forma como o 
processo de contratação deveria ser feito, por meio de estudo de 
planejamento, produção de documentação, entre outros 
procedimentos relacionados. 
 Como visto na explicitação dos documentos determinados 
pela resolução 102, seu objetivo é atender a todas as etapas da 
contratação e execução de uma solução de Tecnologia da 
Informação, desde a sua elaboração e contratação, passando        
pela implantação e finalizando na continuidade posterior.              
Em cada etapa são fornecidos elementos para minimizar     
possíveis problemas. 

Dessa forma, com a aplicação da Resolução em questão às 
aquisições e contratações da área de tecnologia da informação do 
MPRN, percebe-se a obtenção de diversos ganhos, tais como a 
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capacidade de responder a questionamentos das empresas 
licitantes, o sucesso dos processos licitatórios, a redução dos 
valores das propostas finais em relação às estimativas de preço da 
pesquisa mercadológica e o aproveitamento das atas de registros 
de preço. Outras consequências indiretas podem ser consideradas, 
especialmente aquelas que envolvem o histórico e legado da 
documentação produzida ao longo do tempo, uma vez que essas 
podem embasar estudos para outras demandas e o levantamento 
de riscos relacionados à aquisição ou contratação. 

Por fim, considerando o sucesso da aplicação da 
metodologia preconizada na Resolução 102/2013-CNMP, sugere-
se a realização de estudos e eventual adaptação da metodologia 
prevista na referida Resolução nos casos de aquisições                          
e contratações de alto custo e/ou alta complexidade no âmbito       
do MPRN. 
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CASTRAÇÃO QUÍMICA: CONSTITUCIONALIDADE  
E EFICÁCIA  
     
Victor Sangh Lima de Oliveira1 
Wilkson Vieira Barbosa Silva2 
 
 
RESUMO 

A castração química tem sido matéria de relevantes debates no 
atual cenário social e político brasileiro, como uma espécie de 
punição e prevenção para crimes sexuais. Devido a pertinência e 
delicadeza do tema, por meio de revisão bibliográfica, será 
observado como a castração química tem sido adotada em outros 
países, com o objetivo de analisar sua constitucionalidade dentro 
dos parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico 
brasileiro, tendo como base axiológicas o princípio da 
proporcionalidade e o da dignidade da pessoa humana. Diante da 
complexidade do assunto, ao debate-lo com observância aos 
princípios fundamentais protegidos pela Constituição Federal, a 
castração química como pena ou tratamento condicionado a 
benefícios penais restou-se configurada como inconstitucional, 
tendo em vista que os medicamentos ministrados para a redução 
da libido podem manifestar diversos efeitos colaterais no 
indivíduo, e que há outros caminhos menos invasivos e mais 
eficazes do que tão somente a castração química.     
 
Palavras-chave: Castração química. Constitucionalidade. 
Eficácia. 
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INTRODUÇÃO 
 

A discussão principal será pautada na constitucionalidade 
da castração química como pena ou tratamento condicional aos 
condenados por crimes contra a dignidade sexual (principalmente 
o estupro e estupro de vulnerável), com a devida observância em 
relação aos direitos humanos, ao princípio da 
proporcionalidade/razoabilidade e a possível contradição – ou 
não – em relação ao Art. 5º da Constituição Federal de 1988 que 
garante os direitos individuais e coletivos, além dos tratados 
internacionais em que o Brasil é signatário. 

Analisar-se-á, qual o impacto e o nível de eficácia da 
castração química como sanção, prevenção e tratamento para os 
criminosos sexuais. Além disso, serão observadas as possíveis 
consequências físicas e psicológicas que poderão se manifestar no 
indivíduo submetido a esse tipo de intervenção.  

Também será dissertado, acerca das experiências de 
outros países que adotaram esse tratamento médico como 
resposta aos crimes sexuais, traçando um paralelo sobre           
uma possível aplicação dessa medida no bojo da realidade    
jurídica brasileira.  

Portanto, o artigo objetiva esclarecer e instigar a discussão 
que envolve o tema, mostrando o lado biológico do tratamento e 
as suas consequências, além de expor como se é aplicado em 
outros países, e a partir daí, confrontar aspectos com a realidade 
brasileira, observando se esse tipo de intervenção seria benéfico, 
tanto para sociedade como ao indivíduo, e se uma possível lei que 
regulamente a castração química, não estaria infringindo a 
Constituição Federal. 
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1 HISTÓRICO DA CASTRAÇÃO COMO PENA 
 

A prática da castração como pena para crimes de teor 
sexual não é um tema atual, pode-se notar que ao longo da 
história e em diversas partes do mundo, a castração fora utilizada 
como castigo, uma espécie de vingança privada ou pública (a 
depender do modelo de sociedade), contra aqueles que cometiam 
infrações de natureza sexual, crimes estes que maculavam a moral 
de toda a comunidade.  

Castrar é um verbo originário do latim castrare que 
significa extrair os órgãos de reprodução animal. Nesse caso, a 
castração é física e causa danos irreversíveis ao indivíduo, 
impossibilitando-o de se reproduzir sexualmente. Porém, com o 
desenvolvimento das sociedades e dos ideais humanitários, essa 
sanção passou a ser considerada primitiva e cruel, principalmente 
ao apelarmos a visão kantiana em que o homem deve ser tratado 
como um fim em si mesmo, jamais como um meio.3 

Uma das históricas civilizações que usaram esse método 
como tipo de sanção, foi a Babilônia. Guiados pela Lei de Talião, 
que seguia a máxima “Olho por olho, dente por dente”, castrar 
quem cometia delitos sexuais, não era apenas uma forma “justa”, 
seguindo essa máxima, como também uma exigência social de 
vingança em favor da honra da família do ofendido.  

Além da Babilônia, essa pena era empregada em diversas 
comunidades que seguiam tal linha de raciocínio: vingança como 
justiça. Na Antiguidade, a castração, era também uma forma de 
humilhar os vencidos em guerra. Na Europa medieval, além de 

 
3 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de 

Paulo Quintela. 1ª ed. Lisboa: Edições 70, 2007, p. 68. 
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castigo e um método de tortura, a castração era praticada por 
motivações religiosas, em meninos submetidos a esse 
procedimento, enquanto crianças, para que assim pudessem 
desenvolver uma voz aguda e cantarem nos corais da Igreja.4   

No Brasil colônia, esse castigo também estava previsto 
pelas Ordenações que compunham as Leis Manuelinas, Afonsinas 
e Filipinas, as quais representavam o sistema legislativo 
português. No Brasil império, a prática da castração também era 
permitida, conforme se pode constatar na sentença abaixo, 
proferida na cidade de Porto da Folha-SE em 1883: 

 
Condeno o cabra Manuel Duda pelo malefício que fez 
a mulher de Xico Bento e por tentativa de mais 
malefícios iguais a ser capado, a capadura deverá ser 
feita a macete. A execução da pena deverá ser feita na 
cadeia desta villa. Nomeio carrasco o carcereiro. Feita a 
capação depois de trinta dias o carcereiro solte o cujo 
cabra para que vá em paz.5 

 
Esse tipo de castigo - castração física - foi utilizada na 

primeira metade do século XX, em governos fascistas, com o 
ideal de “purificação da raça”, tornando estéreis certos tipos de 

 
4 MAGNO, Alexandre apud PENQUE, Natália de Andrade. Castração química 

nos casos de crimes sexuais cometidos por pedófilos. Rio de Janeiro: Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: 
<http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/20252/20252.PDF>. Acesso em: 23 
mai. 2018.  

5 MARTINS, Geisiane Oliveira; SALOMÃO, Rosa Maria Seba. A 
inconstitucionalidade da castração química face ao princípio da dignidade da pessoa 
humana. Disponível em:  
<http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=81
57>. Acesso em: 23 mai. 2018. 
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pessoas (criminosos, negros, homossexuais, deficientes físicos, 
doentes mentais e epiléticos)6, pois imaginavam que por meio     
da seleção genética e o controle reprodutivo melhorariam a 
espécie humana, o que se configura como um erro crasso,      
fruto de uma característica marcante dos governos totalitários: o 
uso da razão como instrumento de dominação e exploração 
(razão instrumental).7   

Com os horrores da Segunda Guerra Mundial, a dignidade 
da pessoa humana foi mundialmente divulgada e inserida nos 
mais diversos ordenamentos jurídicos. Com isso, a castração 
física, por violar a integridade física, psíquica e moral do 
indivíduo é descabida juridicamente no contexto atual, restando 
como pauta de discussão apenas a castração química.  
 
2 DO TRATAMENTO E DAS POSSÍVEIS REAÇÕES 
 

Primeiramente, é imprescindível perceber que a castração 
química só possui efeitos práticos em homens, uma vez que a 
medicação utilizada no tratamento visa inibir a atuação do 
hormônio sexual masculino. O hormônio responsável pela libido 
masculina é a testosterona, produzida pelos testículos, e uma 
obstrução ou outro tipo de intervenção nesse órgão sexual pode 
acarretar na ausência ou na baixa produção de testosterona, e 
consequentemente o enfraquecimento da libido.8  

 
6 SUPER INTERESSANTE. Limpeza racial. Disponível em: 

< http://super.abril.com.br/comportamento/limpeza-racial>. Acesso em: 
23 mai. 2018. 

7 ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. 
Tradução de Guido Antônio de Almeida. 1ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 

8 JOURNAL OF KOREAN MEDICAL SCIENCE. Chemical Castration for 
Sexual Offenders: Physicians’ Views. Disponível em:  
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A castração química proposta atualmente, não é uma 
forma de esterilização do indivíduo, e sim um tratamento, por 
meio de medicamentos hormonais que visam a redução da libido. 
O termo “castração” se dá por analogia a castração física,     
porém na química, os órgãos sexuais do indivíduo não são 
extraídos nem mutilados.  

O tratamento é realizado submetendo o paciente a doses 
periódicas e frequentes (a cada três meses) de inibidores do 
hormônio masculino. Os primeiros sinais de desenvolvimento do 
tratamento ocorrem quando os níveis de concentração da 
progesterona começam a se igualar ao da testosterona. A 
diminuição nos níveis de testosterona faz com que a libido 
diminua drasticamente, mitigando, portanto, as fantasias sexuais 
do infrator, o que dificulta uma possível reincidência. 

Um dos principais medicamentos utilizados na 
intervenção é o Depo-Provera, que demonstra uma série de efeitos 
colaterais a quem o usa, por exemplo: sobrepeso, fadiga, 
hipertensão, trombose e raras mudanças em enzimas do fígado e 
o desenvolvimento de diabetes. Além disso, pode fazer com que 
o paciente desenvolva quadros de depressão, insônia, tontura, 
cefaleia, entre outros problemas de saúde.9 Segundo o professor 
do Instituto Paulista de Sexualidade, Oswaldo Rodrigues: 

 
A castração química precisa de muito cuidado médico 
com relação às funções hepáticas, ou teremos, em 
alguns anos, um esquema semelhante à cirrose 

 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3565125/#B10>. 
Acesso em: 27 mai. 2018. 

9 MEDICINA NET. Efeitos colaterais do Depo-Provera. Disponível em: < 
http://www.medicinanet.com.br/bula/detalhes/1785/reacoes_adversas_dep
o_provera.htm>. Acesso em: 24 mai. 2018. 
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alcoólica, além de diminuição de capacidade cognitiva, 
aumento de ansiedade e depressão nesses homens.10 
 

O tema se torna mais delicado neste ponto, pois a 
ingestão de medicamentos responsáveis pelo tratamento 
apresenta a possibilidade de diversos efeitos colaterais. A 
organização American Civil Liberties Union demonstrou-se contrária 
a qualquer intervenção que submeta um ser humano a 
administração de quaisquer drogas (sem o consentimento do 
sujeito), alegando ser uma “punição cruel e incomum”, posição 
endossada pelo professor de Direito da Universidade da Flórida, 
John F. Stinneford.11 

Este panorama fomenta o debate acerca dos direitos 
humanos, especialmente no que tange ao seu princípio-mor: a 
dignidade da pessoa humana. Por isso, esse assunto deve ser 
esmiuçado sob diversos ângulos, para que não haja excesso do ius 
puniendi estatal e que por meio da proporcionalidade se encontre 
uma posição humanamente justa e socialmente adequada.  
 
3 A CASTRAÇÃO QUÍMICA EM OUTROS PAÍSES  
 

Alguns países já preveem em suas legislações a castração 
química como sanção para crimes sexuais. A experiência 

 
10 O TEMPO. ‘Castração química’ não impede casos de pedofilia e estupro. Disponível 

em: <http://www.otempo.com.br/interessa/castra%C3%A7%C3%A3o-
qu%C3%ADmica-n%C3%A3o-impede-casos-de-pedofilia-e-estupro-
1.1314159>. Acesso em 25 mai. 2018. 

11 STINNEFORD, John F. Incapacitation through Maiming: Chemical Castration, the 
Eighth Amendment, and the Denial of Human Dignity. University of St. Thomas: 
Law journal, vol. 3, 2006.   
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estrangeira servirá como forma de conhecimento e posterior 
análise deste método tão polêmico.  

Nos Estados Unidos, nove estados já adotam a castração 
química, são eles: Califórnia, Flórida, Texas, Geórgia, Iowa, 
Louisiana, Montana, Oregon e Wisconsin. Em alguns deles é 
permitida somente a castração química para condenados por 
crimes sexuais contra crianças e adolescentes (Califórnia, Geórgia, 
Iowa, Louisiana, Montana e Wisconsin)12. Nos demais estados 
(Flórida e Oregon), a idade da vítima é indiferente para a 
cominação da pena de castração química, sendo possível nos 
casos da Flórida, Califórnia, Iowa, Texas e Louisiana, a pedido do 
condenado, a castração física, depois de submetido a exames que 
verifiquem sua sanidade. 

Na Coreia do Sul, os condenados por abusos sexuais 
contra menores de 16 anos podem ser submetidos a tal 
procedimento, a depender do caso concreto. Na Moldávia, país 
do leste europeu, a castração química possui caráter obrigatório 
para condenados por pedofilia, crime sexual cometido          
contra menores de 14 anos. Além disso, é vedada a liberdade 
condicional desses criminosos. Para os condenados por abuso 
sexual contra maiores de 14 anos, a castração química é 
voluntária, servindo como requisito para a aquisição da liberdade 
condicional antecipada.  

A Polônia, foi o primeiro país da União Europeia a 
legislar sobre a castração química. Os condenados por estupro de 
crianças e adolescentes menores de 15 anos ou de algum familiar 
(incesto), independentemente da idade devem se submeter a esse 

 
12 Nos casos da Louisiana e Montana, a castração química será obrigatória, 

independentemente da idade do ofendido, nos casos em que o agressor for 
reincidente.  
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tratamento, ao sair da prisão, com a finalidade de diminuir a 
libido e melhor a saúde mental do condenado, para que assim 
possa conviver normalmente em sociedade.  

 Na França, a discussão perdeu força após a saída de 
Nicolas Sarkozy da presidência, mas ainda tramita na Assembleia 
Nacional francesa, um projeto de lei que torna obrigatória a 
castração química ou o acompanhamento psiquiátrico, a depender 
do caso concreto. Atualmente, vem sendo permitida apenas a 
castração voluntária de criminosos sexuais se médicos atestarem 
que realmente é necessário. 
 
4 PROJETOS DE LEI NO BRASIL  
 

Com a finalidade de corresponder aos anseios da 
sociedade brasileira, alguns membros do poder legislativo 
vislumbram na castração química um eficiente tratamento 
preventivo e, que de outra mão, daria uma resposta a população, 
tendo em vista que traria, supostamente, um sentimento             
de justiça.  

O primeiro Projeto de Lei criado sobre o assunto foi o PL 
nº 2725/1997, de autoria do deputado federal Wigberto Tartuce 
(PPB-DF), sendo arquivada dois anos depois, em 1999. No ano 
de 2002, o mesmo deputado federal apresentou a PL nº 
7021/2002, de similar teor, que também previa como pena para 
estupro e atentado violento ao pudor a castração química. Tal 
proposta foi considerada de plano, inconstitucional, e arquivada 
em janeiro de 2003.  

Com o insucesso das duas propostas anteriores, o 
deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) criou o Projeto de Lei 
n° 5.398/2013 mais brando, que apresentava como condição para 
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o livramento condicional do apenado condenado por estupro de 
vulnerável, a realização do tratamento químico voluntário.  

A proposta também alteraria a Lei de Crimes Hediondos 
(n° 8.072/92), almejando incluir o procedimento como condição 
obrigatória para a progressão de regime. Portanto, essa        
última proposta coloca como empecilho para a obtenção do 
livramento condicional e da progressão de regime, o tratamento 
químico voluntário.  

Apesar da última proposta ser mais branda que as outras, 
por garantir a liberdade de escolha do condenado, ela foi 
arquivada na Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, pelo relator da matéria Depurado Alexandre 
Leite (DEM-SP). Em fevereiro de 2015 ela foi desarquivada e 
atualmente, a PL aguarda a designação de um relator, tendo       
em vista que o antigo relator, Ronaldo Fonseca (PODE-DF), 
deixou de ser membro da Comissão de Constituição e Justiça e   
de Cidadania.  
 
5 DA CONSTITUCIONALIDADE E DA EFICÁCIA 
 

Paralelamente ao debate ético existe uma discussão 
jurídica acerca do assunto: Seria constitucional a castração 
química? Já sabemos de antemão que a castração física é 
inconstitucional por ferir a integridade física do sujeito e por 
imputar-lhe pena de caráter perpétuo. 

Cabe agora analisar a constitucionalidade da castração 
química como pena e tratamento para as ofensas sexuais em 
observância aos direitos individuais e coletivos, o princípio da 
dignidade da pessoa humana, os tratados internacionais do qual o 
Brasil faz parte, além de outros princípios constitucionais 
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informadores do direito penal e dos direitos de personalidade 
presentes no Código Civil. 

 
5.1  Princípio da dignidade da pessoa humana e os  

Direitos Individuais 
 

A dignidade da pessoa humana é o princípio máximo, o 
alicerce axiológico do ordenamento jurídico brasileiro. Visando 
respeitá-lo e atendê-lo, as políticas públicas devem estar em 
consonância com sua ótica. Para o constitucionalista José Afonso 
da Silva: 

 
[...] a dignidade da pessoa humana constitui um valor 
que atrai a realização dos direitos fundamentais do 
homem, em todas suas dimensões, e, como a 
democracia é o único regime político capaz de 
propiciar a efetividade desses direitos, o que significa 
dignificar o homem, é ela que se revela como seu valor 
supremo, o valor que a dimensiona e humaniza.13 

 
Já, parte da doutrina, como o jurista alemão Robert Alexy, 

entende que apersar da importância, assim como os demais 
princípios, o da dignidade da pessoa humana também não possui 
caráter absoluto, sendo passível de ponderação de acordo com o 
caso concreto.14 Nessa perspectiva se sustenta a viabilidade da 
castração química, entendendo que tal princípio deva ser 

 
13 SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da 

democracia. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47169/456
37>. Acesso em: 27 mai. 2018.  

14 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso 
da Silva. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 105-106.  
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relativizado face aos benefícios da medida, partindo de uma     
ótica utilitarista.15  

Apesar das divergências, podemos concluir que dentro    
de um contexto democrático as políticas públicas devem         
estar sempre em observância com esse princípio. O princípio      
da dignidade da pessoa humana se comunica intimamente com   
os direitos e garantias fundamentais presentes no art. 5º              
da Constituição Federal, mais especificamente nos incisos III,      
X e XLIX.  

 A castração química por apresentar comprovadamente 
efeitos colaterais, fere o art. 5º., inciso III, que prevê: “ninguém 
será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante”.  A afronta a essa garantia constitucional por si só já 
torna a castração química, mesmo como um tratamento 
voluntário atrelado a concessões de benefícios, inconstitucional, 
uma vez que se põe em risco a integridade física do paciente 
como condição para a aquisição de vantagens durante a execução 
da pena, tais como: livramento condicional, progressão de regime 
e a redução de pena.  

Corroborando com essa visão, o presidente da Associação 
Brasileira de Advogados Criminalistas (Abracrim), Elias Mattar 
Assad, afirma que “de acordo com nossa Constituição Federal, esse tipo de 
pena é cruel, configura um tratamento desumano ou degradante que se 
equipara à tortura e interfere na integridade física e moral do apenado”.16  

Já o inciso X, é um dos dispositivos que tornam a 
castração química, como pena (compulsória), inconstitucional. O 
referido inciso aduz: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, 

 
15 Doutrina ética, oriunda da filosofia liberal inglesa, desenvolvida por Jeremy 

Bentham e John S. Mill.  
16 O TEMPO. Op. cit. Acesso em: 27 mai. 2018. 
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a honra e a imagem das pessoas [...]”. Deste ponto, pode ser 
depreendido que o indivíduo penalizado com esse método, teria 
sua intimidade violada e uma vez violada a intimidade, estará 
sendo maculada também a dignidade da pessoa humana.  

A castração química, também representa uma ofensa aos 
direitos de personalidade presentes no Código Civil, 
principalmente ao que dispõe o art. 15, onde “Ninguém pode ser 
constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou 
intervenção cirúrgica”.  

Como vimos anteriormente, o tratamento apresenta 
efeitos colaterais que podem encurtar a expectativa de vida do 
apenado submetido a essa intervenção, tais como a hipertensão, o 
desenvolvimento de diabetes e o sobre peso, afrontando o art. 15 
do Código Civil, norma irradiada diretamente pelo princípio da 
dignidade da pessoa humana.  

Pelos dispositivos constitucionais anteriormente citados, a 
castração química se mostra inconstitucional, por apresentar 
claramente um vício de constitucionalidade material, no que se 
refere ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que 
o tratamento não se mostra como o mais adequado, além            
de trazer vários efeitos colaterais ao indivíduo, estando o     
Estado vilipendiando um direito natural inalienável, que é a 
integridade física. 

 
5.2 Pacto de San José da Costa Rica 
 

Com a finalidade de efetivar os direitos humanos na 
América Latina, a Convenção Americana de Direitos Humanos, 
mais conhecido como Pacto de San José da Costa Rica, foi um 
acordo que buscou consolidar entre os países latino-americanos a 
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luta pela justiça social e a liberdade. O referido pacto disserta ao 
longo de seus 81 artigos diversos temas para a obtenção de sua 
finalidade, e dentre eles estão artigos que asseguram a integridade 
física dos presos.  

Além disso, afirma no art. 5º, 2 que: “Ninguém deve ser 
submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou 
degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito 
devido à dignidade inerente ao ser humano”17 e como já foi visto 
anteriormente, a castração química é vista como uma pena cruel e 
que atinge a integridade física do sujeito.  

O Pacto de San José da Costa Rica foi ratificado pelo 
Brasil em 1992 e promulgada por meio do Decreto nº 678/92, 
afirmando logo em seu artigo primeiro que: “A Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), [...] 
deverá ser cumprida tão inteiramente como nela se contém”.18 

 Portanto, é mais do que um dever, nosso país seguir o 
referido tratado, tendo em vista que a castração química, como 
sanção, viola a integridade física do apenado, sendo de plano 
inconstitucional. 

 
5.3 Eficácia e razoabilidade 
 

Constata-se que a castração química como pena é cruel ao 
indivíduo, pois atinge o corpo do condenado de forma 
inaceitável, não sendo razoável a mitigação do princípio da 

 
17 SEITENFUS, Ricardo. Legislação Internacional. 2ª ed. Barueri: Manole, 2009, 

p. 312.  
18 BRASIL. Decreto n.° 678, de 6 de novembro de 1992, Promulga a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa 
Rica), de 22 de novembro de 1969. Diário Oficial [da] Republica Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, v. 130, n. 214, p. 15562, 9 nov. 1992. Seção 1, pt. 1. 
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dignidade da pessoa humana. Além disso, quando cumulada a 
uma pena privativa de liberdade, restritiva de direitos ou de multa, 
estaria infringindo o princípio do non bis in idem em seu sentido 
material. Por tudo isso apresentado, defende-se sua 
incompatibilidade com a Constituição.  

Mesmo se esse método hormonal for um tratamento 
vinculado a concessão de direitos ao condenado, e não a pena em 
si, discute-se sobre a influência da liberdade condicional ou da 
diminuição da pena, no livre arbítrio do indivíduo, já que a      
não continuidade do tratamento químico deverá resultar na      
violação do acordo. Ou seja, mesmo sendo um direito, isso 
influenciaria na escolha do indivíduo, uma vez que ele estaria 
naturalmente inclinado a escolher a castração para ter de volta a 
liberdade mais rapidamente.  

A utilização de medicamentos que visam diminuir a libido 
do indivíduo é viável quando não resguardar qualquer relação 
com a pena ou o cumprimento desta, mesmo se tratando de 
substâncias que possam acarretar efeitos colaterais no sujeito, 
uma vez que em muitos casos, pessoas se submetem a intensos 
tratamentos médicos que produzem dos mais variados efeitos 
colaterais, com o objetivo de cura de uma determinada doença 
física ou psicológica, a exemplo da quimioterapia.  

Um ponto a favor do tratamento são as pesquisas sobre a 
eficácia do tratamento, segundo Alexandre Magno Moreira19, a 
reincidência dos criminosos cai de 75% para apenas 2%, quando 
se submetem a terapia hormonal. Aduz ainda, que a castração 
química não deve se tratar de uma pena cruel, e sim de um 

 
19 GAZETA DO POVO. Castração química no Brasil?. Disponível em: 

<http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/castracao-quimica-no-
brasil-03cew9t04s9blr71l9ujdsrim>. Acesso em 25 mai. 2018.  
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tratamento voluntário para sanar as consequências de um 
distúrbio psicológico.  

Apesar dos convincentes dados apresentados, a castração 
química não seria uma das melhores alternativas para a verdadeira 
resolução do problema. Maria Elisa de Oliveira preconiza: 

 
Muitos psicólogos entendem que a castração química 
não seria um método verdadeiramente seguro e eficaz, 
pois, se por um lado provoca um temporário 
abrandamento dos desejos sexuais, por outro deixa o 
sujeito mais agressivo. Alertam, ainda, que os 
criminosos sexuais possuem um distúrbio psicológico e 
não biopatológico; como a castração química     
consiste na administração de hormônios, nada         
seria modificado na personalidade do pedófilo. Assim, 
seria mais eficaz um tratamento por métodos 
psicológicos durante o período da detenção que a 
administração de hormônios.20 
 

Entende-se que, a castração química pode interromper 
momentaneamente as necessidades físicas do condenado sexual, 
mas só o tratamento psicológico é realmente eficaz para suprimir 
sua patologia psíquica.  

Diante disso, considera-se um tratamento mais eficaz e 
razoável, e por sua vez menos invasivo a psicoterapia combinada 
com a terapia farmocológica. Segundo estudos realizados pela 
Universidade de Brasília (UnB), mesmo nos casos mais graves, 
como os frutos de transtornos mentais, a exemplo da pedofilia, 
noventa porcento dos agressores respondem positivamente ao 

 
20 OLIVEIRA, Mara Elisa de. Castração química não é compatível com a Constituição. 

Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2012-set-16/mara-oliveira-
castracao-quimica-nao-compativel-constituicao>. Acesso em: 25 mai. 2018.  
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tratamento psiquiátrico aliado a antidepressivos, e apenas 10% 
(dez porcento) precisam, também, de medicamentos hormonais, e 
que mesmo nestes casos é recomendado a terapia.21  

Portanto, para uma verdadeira cura e ressocialização dos 
criminosos sexuais se faz necessário acima de tudo o tratamento 
psicológico do indivíduo e quando necessário a ingestão de 
medicamentos receitados por médicos habilitados, como 
antidepressivos e em último caso o tratamento hormonal, sempre 
tendo como primados a dignidade da pessoa humana e a 
liberdade de escolha do indivíduo.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O tema abordado refere-se a uma matéria atual e 
recorrente nos debates bioéticos e sociais. À luz da Constituição 
Federal de 1988, percebe-se que a castração física e a química, 
como pena são manifestadamente inconstitucionais, sendo 
passível de discussão, nesta última, apenas a sua voluntariedade. É 
uma questão que ainda apresenta muitas controvérsias, pois, 
mesmo neste caso, ela afeta princípios básicos do ser humano, 
como por exemplo, a dignidade da pessoa humana e por também 
comprometer os direitos de personalide do condenado.  

Os países que adotaram esse tratamento hormonal 
basearam-se em dados estatísticos locais, e esta medida legalizou-

 
21 UOL. A castração química impede estupradores? Entenda como funciona. 

Disponível em: 
<https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/redacao/2016/06/17/a-castracao-quimica-impede-estupradores-
entenda-como-o-processo-funciona.htm>. Acesso em: 28 de mai. 2018.  
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se devido ao alto índice de reincidência dos condenados, e       
por sua vez a castração química tem se mostrado eficaz, 
apresentando baixos níveis de reincidência naqueles que se 
submetem ao tratamento. 

A discussão sobre o tema deve se estender além da 
eficácia do tratamento, pois, em um contexto neoconstitucional, 
o princípio da dignidade da pessoa humana, sob a égide dos 
Direitos Humanos, deve ser preservado e observado sempre ao 
propor-se alguma política pública. Portanto, a castração química 
como um tratamento voluntário servindo como pré-requisito 
para a aquisição de benefícios penais, é também inconstitucional 
por ferir princípios e dispositivos aqui elencados.  

O problema deve ser discutido desde o seu cerne, não 
sendo sensato apenas deliberar acerca da eficácia de uma medida 
tão invasiva, uma vez que esse tipo de política criminal é 
ultrapassada, pois visa muito mais a punição do indivíduo do que 
sua ressocialização. 

Por isso, entende-se que o adequado seria a realização de 
um tratamento psicológico e, se necessário (a depender do caso 
concreto), a utilização de farmacos que auxiliem no processo de 
cura mental do paciente e até mesmo de medicamentos 
responsáveis pelo controle hormonal do sujeito, desde quê os 
condenados se voluntariem a tal tratamento.  

Por ferir a dignidade da pessoa humana, invadir a seara 
mais íntima do sujeito e ainda expor o indivíduo a possíveis 
efeitos colaterais, violando sua integridade física e psicológica, a 
castração química é inadmissível em um ordenamento jurídico 
constitucional dito social e democrático como o nosso.   
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