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Apresentação
É com imensa alegria que apresentamos aos nossos associados; aos
membros do Ministério Público brasileiro e aos operadores jurídicos em
geral a 1ª edição da Revista Jurídica da AMPPE.
Sem dúvida, trata-se de um valoroso contributo acadêmico em prol
da árdua, mas nobre e digna, atuação do Ministério Público no Brasil,
através das suas múltiplas facetas, processuais ou extrajudiciais.
Deveras, apresenta-se como de extrema importância a contribuição
acadêmica dos membros do Parquet a respeito de uma teoria geral e
especíﬁca para o Ministério Público.
Uno, porque os membros trazem, em seus artigos, a experiência
prática, a qual, somada à teoria, resulta em um valioso instrumento de
estudo e aprendizado. Due, porque levam para a academia uma visão do
Ministério Público elaborada por seus próprios membros, a inﬂuenciar na
formação do pensamento cientíﬁco sobre a instituição Ministério
Público, o qual não é forjado repentinamente, mas através de estudos e
monograﬁas, que inﬂuenciarão presentes e futuras gerações de
proﬁssionais do Direito.
De fato, para aqueles que vivenciam e idealizam o MP como
instrumento de transformação social, a contribuição acadêmica,
materializada através de uma revista de artigos jurídicos, chega sempre
em boa hora e, oxalá, há de trazer bons frutos, contribuindo para o
crescimento da Instituição e dos seus membros, enquanto agentes
políticos de transformação social, comprometidos com a defesa e a
materialização dos direitos humanos.
Então, prezado leitor, sigamos em frente com a leitura da Revista
Jurídica da AMMPE, que há de cumprir o seu desiderato de ser
instrumento para o nosso contínuo processo de aprendizado, enquanto
operadores jurídicos e membros do Ministério Público brasileiro.

Salomão Ismail Filho
Presidente da AMPPE
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A corrupção no Poder Legislativo – Um
atentado à Democracia e aos Direitos
Humanos
Bianca Stella Azevedo Barroso 1

Resumo
Partindo da análise interdisciplinar das ciências jurídica e
política, o presente trabalho tem por objetivo analisar a prática da
corrupção no Brasil, em especial entre os poderes Legislativo e
Executivo, e seus efeitos deletérios sobre o Estado Democrático
de Direito e contra os Direitos Humanos. Nos termos da
Constituição Federal, os Poderes da União: Legislativo,
Executivo e o Judiciário, são independentes e harmônicos entre
si.

No entanto, a partir do momento em que um Poder se

submete a outro em razão das práticas de corrupção, passa a
existir uma superposição de um Poder sobre o outro. Neste
contexto, há verdadeira violação aos princípios democráticos,
como a quebra da soberania estatal exercida pelo povo, a
inobservância da separação e independência entre os poderes, e o
distanciamento do interesse público.
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1. Introdução

O presente trabalho parte de uma análise interdisciplinar, entre
as ciências jurídica e política, de como a prática da corrupção no
Brasil, especiﬁcamente nos Poderes Legislativo e Executivo dos entes
1

Promotora de Justiça do Ministério Público de Pernambuco.
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federativos, constitui um atentado ao Estado Democrático de Direito
e, em última análise, aos Direitos Humanos em sua essência.
O histórico da Democracia Moderna no ocidente demonstra
que esta forma de organização de governo, onde o povo exerce a
soberania popular, foi erigida em meio à crise da legitimidade da
monarquia, porquanto, a concentração de poderes de forma cerrada e
absoluta em um governante gerou excessos e desmandos, abrindo
espaço ao descontentamento popular que deu origem aos movimentos
iluministas do séc. XVIII, cujos ideais constituem a base
principiológica das Constituições e da formação do Estado
Democrático de vários países do eixo Europa-América.
O estudo revela que a crise da legitimidade da monárquica
forçou o reconhecimento da necessidade de limitação de poderes, com
a ﬁnalidade de contenção de abusos, ponto de partida da doutrina da
separação de poderes, cuja sistematização é atribuída ao ﬁlósofo préiluminista Montesquieu, na clássica obra “Do Espírito das Leis”.
Em seguimento, constata-se que a separação de poderes
constitui a pedra de toque dos regimes democráticos e dos Direitos
Humanos, como bem posto na declaração dos direitos do homem e do
cidadão-1789, ao considerar que a sociedade em que não restar
assegurada a garantia de direitos nem prevista a separação de poderes
não tem constituição2.
No entanto, a separação de poderes, ou repartição de funções
estatais como preferem alguns, apenas existe validamente se houver
independência e harmonia entre eles, pois o sistema organizacional
tende a ruir se os membros se envolvem em atos de corrupção que
acabam por confundir as funções e submeter um poder ao outro em
razão de negociatas e trocas espúrias com prejuízo aos cofres públicos.

2

Declaração dos direitos do homem e do cidadão-1789, art. 6º. Disponível em
www.direitoshumanos.usp.br, consultado em 18.05.2015.
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Neste contexto, com a violação do dogma constitucional da
separação dos poderes, pela prática de corrupção, o Estado
Democrático de Direito passa a funcionar para outros ﬁns que não o
interesse público que o justiﬁca e o legitima, gerando uma democracia
de aparência e a ausência de garantia dos direitos individuais, com
evidentes reﬂexos nos Direitos Humanos.

2. Democracia como Direitos Humanos

Os estudos acerca da Democracia apontam que a construção
histórica deste modelo de governo remonta à Grécia Antiga,
notadamente em Atenas, quando o povo se reunia na “Ágora”, praça
pública onde se exercia o poder político de forma direta e se
deliberava as questões de Estado com plena soberania sobre as
matérias de ordem legislativa, executiva e judicial 3.
Nas bases da democracia grega, apenas se reconhecia o
governo democrático se o Estado garantisse a todos os cidadãos a
isonomia, a isotimia e a isagoria, caracterizadas, respectivamente,
pela igualdade de todos perante a lei; pela abolição de títulos ou
funções hereditárias; e pela franquia ao direito de palavra, de falar e
debater publicamente os negócios de governo.
O ﬁlósofo grego Aristóteles (384-382 ac)4, considerou como
acertada três formas de governos, quais sejam a monarquia, a
aristocracia e a democracia, destacando que a última, desde que
formada por apenas bons homens, seria preferível à monarquia “para
qualquer comunidade política”5.

3

BONAVIDES, Paulo.Ciência Política. São Paulo: Malheiros Editores, 17ª edição,
2010, pág 288.
4

http://www.pucsp.br/pos/cesima/schenberg/alunos/paulosergio/biograﬁa.html,
consultado em 13.05.2015.
5
ALMEIDA FILHO, Agassiz; SOUSA, Fábio Henrique Rodrigues. A Política em
Aristóteles: Inﬂuxos na modernidade. In ALMEIDA FILHO, Agassiz BARROS,
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Na Europa clássica, a construção do modelo de Estado
Democrático moderno se percebe a partir da reação burguesa ao
absolutismo monárquico, em meados do século XVI, porquanto a
concentração de poderes em um regente acabou por gerar excessiva
desigualdade entre os indivíduos - que perderam sua liberdade -,
dando azo ao desvio de poder, concedendo privilégios injustiﬁcados à
Corte, quando a burguesia, já endinheirada em razão da evolução dos
meios de produção, passou a questionar o comando do Estado voltado
ao interesse privado de poucos.
Neste contexto, como reconhecimento formal consagrador dos
princípios democráticos, na França em 1789, foi publicada a
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que cravava os seus
princípios na política francesa ao considerar a lei como expressão da
vontade geral, devendo ser igual para todos, e reconhecendo a todos
os cidadãos o direito de concorrer, pessoalmente ou através de
representantes, para a sua formação6.
Nesta linha evolutiva, em especial na Europa do século XIX,
quando a democracia foi considerada como um ideal, uma aspiração
revolucionária, e no século XX quando se tornou um slogan, pois o
mundo ocidental passou a acreditar na democracia como um modelo
ideal de governo, segue se solidiﬁcando e se ajustando ao que exige os
novos modelos sociais até hoje7.
O reconhecimento da democracia como integrante dos Direitos
Fundamentais considera sua ligação com a ﬁnalidade do próprio

Vinícius Soares de Campos Barros (organizadores). Novo Manual de Ciência
Política. 2ª edição, São Paulo, Malheiros Editores, pág.45.
6

Declaração dos direitos do homem e do cidadão-1789, art. 6º. Disponível em
www.direitoshumanos.usp.br. Consultado em 18.05.2015.
7

SANTOS, Boaventura de Souza. Democratizar a democracia: os caminhos da
democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2002. Pág. 39.
Disponível
em
http://www.do.ufgd.edu.br/mariojunior/arquivos/boaventura/democratizardemocraci
a.pdf. Consultado em 18.05.2015.
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Estado, pois parte do pressuposto de que a forma de organização
estatal está relacionada à regulação da vida das pessoas, inclusive suas
relações com a natureza, a sua própria existência apenas se justiﬁca
para atingir o bem estar social e a felicidade das pessoas.
Neste contexto de reconhecimento de direitos e prerrogativas
inerentes ao ser humano como ser social, a garantia da participação
efetiva do cidadão nos negócios do Estado, inclusive na formulação
das leis que será aplicada em suas comunidades, se insere como pilar
da democracia.
Assim é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de
1945, dispõe textualmente que “toda pessoa tem o direito de tomar
parte na direção dos negócios, públicos do seu país, quer diretamente,
quer por intermédio de representantes livremente escolhidos” e que a
“vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes
públicos”8.
Ingo Wolfgang Sarlet9, ao tratar dos direitos fundamentais em
espécie, traz a democracia como instrumento garantidor dos direitos
individuais, ressaltando a necessidade de relegitimação do governo
democrático sempre, o que se faz pela análise do seu conteúdo estar
associado aos princípios fundamentais, com destaque para a separação
dos poderes, a dignidade do ser humano, a soberania, a cidadania e o
pluralismo político.
A participação do homem efetivamente nas decisões políticas
do Estado, seu reconhecimento como sujeito de direitos, a garantia de
sua voz, de sua igualdade e do acesso franqueado aos cargos e funções
públicas que faz com que ele não seja mero objeto do comando
8

Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 21. Disponível em
http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/textos/integra.htm.
Consultado
em
18.05.2015.
9

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; e MITIDIERO, Daniel.
Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 3ª edição,
2014, pág. 662.
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estatal, pois, em última análise, o poder do povo para o povo, apenas
se concretiza com a observância dos direitos fundamentais 10.
De outro modo, Paulo Bonavides considera a democracia
como direito fundamental de 4ª geração, ou dimensão, e chega a
aﬁrmar que os direitos individuais, sociais, ao desenvolvimento, ao
meio ambiente, à paz e a fraternidade, formam uma pirâmide cujo
“ápice é o direito à democracia”11.

3. A Democracia e a separação de poderes

Como foi visto na breve historicidade acerca da construção da
democracia moderna no ocidente, os seus princípios basilares foram
construídos na Europa nos séculos XVII e XVIII, notadamente pelos
ﬁlósofos iluministas que antecederam à revolução francesa, e
acabaram por inﬂuenciar os direitos consagrados na Declaração do
Homem e do Cidadão, na França em 1789.
O pensamento político de Jonh Locke, ﬁlósofo inglês do
século XVII, parte de uma concepção antiabsolutista de poder,
visualizando o enfraquecimento da soberania do monarca, para
suscitar que o poder deve ser exercido por pessoas distintas,
considerando que os poderes legislativo e executivo derivariam dos
poderes naturais pertencentes ao homem12.
Montesquieu, na clássica obra Do Espírito das Leis, ao tratar
da democracia e da aristocracia, considerou que estes não se tratam de

10

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; e MITIDIERO, Daniel.
Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 3ª edição,
2014, pág. 661.
11

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros Editores, 17ª
edição, 2010, pág 288.
12
ALBUQUERQUE, Armando. Locke: Dos Fins da Sociedade Civil.In ALMEIDA
FILHO, Agassiz; BARROS, Vinícius Soares de Campos Barros (organizadores).
Novo Manual de Ciência Política. São Paulo: Malheiros Editores, 2ª edição, 2013,
pág.45.
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governos livres, pois que só nos Estados moderados se encontra a
liberdade política e desde que não exista o abuso de poder,
assegurando que a “experiência eterna” mostra que “todo homem que
tem poder é sempre tentado a abusar dele”13, e desta forma seguirá
até encontrar limites.
Imbuído pelo ideal de liberdade e igualdade de todos perante a
lei, em contexto histórico desfavorável, pois no apogeu da monarquia,
a obra de Montesquieu é reconhecida como a que traz a sistematização
da separação de poderes, teorizando que “tudo estaria perdido se o
mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres, ou do
povo, exercesse esses três poderes: o de fazer as leis, o de executar as
resoluções públicas, e o de julgar os crimes ou as divergências dos
indivíduos”14.
Ao tratar da natureza dos três diferentes governos –
republicano, monárquico e despótico –, Montesquieu considerou que
no sistema republicano o povo exerce o poder soberano, constituindo
uma democracia, estando esta em contraposição à Monarquia,
especialmente em razão da concentração dos poderes no monarca e a
ausência de submissão do governante às leis que regem a nação15.
Assim, a democracia como governo, em que o poder está com
o povo e a liberdade está assegurada pelas leis, em especial pelo
princípio da igualdade, a limitação de poderes serve como barreira
para o desvirtuamento do governante, pelo que se pode concluir, como

13

MONTESQUIEU.Do Espírito das Leis. Texto Integral. Tradução Jean Melville.
São Paulo: Editora Martin Claret, 2002, pág. 164.
14

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; e BRANCO, Paulo
Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Editora Saraiva,
2008, pág. 155.
15

MONTESQUIEU.Do Espírito das Leis. Texto Integral. Tradução Jean Melville.
São Paulo: Editora Martin Claret, 2002, pág. 23.
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sintetizou Dirley da Cunha Júnior, que “a ideia fundamental da
doutrina da separação dos poderes é a contenção do Poder”16.

4. Do Poder Legislativo e suas funções

O Estado Democrático está estampado no preâmbulo da
Constituição Federal brasileira, cujo teor normativo encontra-se
previsto no parágrafo único do art. 1º ao estabelecer que: “Todo o
poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente, nos termos desta Constituição”.
Inserido neste contexto democrático, o art. 2º da Constituição
Federal organiza o Estado Federado em funções-poderes separadas,
onde consta textualmente que “são Poderes da União, independentes
e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”,
sendo tal formatação erigida à condição de cláusula pétrea, pelo que
não pode retirada do ordenamento jurídico por emenda constitucional.
Tais disposições estão em consonância com as conquistas de
matiz constitucional obtidas pelo Estado Moderno em razão das lutas
sociais travadas no século XVIII, que acabaram por impulsionar o
reconhecimento dos direitos sociais e políticos, cujos ideais foram
corporiﬁcados na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão 1789, merecendo destaque o art. 16: “A sociedade em que não esteja
assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos
poderes não tem Constituição”17.
Assim, dentro da organização do Estado brasileiro, na divisão
das competências e funções de governo, cabe ao Poder Legislativo,
como atividade típica, a realização do processo legislativo, dispondo

16

CUNHA JÚNIOR, Dirley da Cunha.Curso de Direito Constitucional. Salvador:
Juspodivm, 2013, pág. 523.
17
Art. 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, França, 1789.
Disponível em http://www.direitoshumanos.usp.br. Consultado em 18.05.2015.
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sobre matérias de seu âmbito de atuação através de atos normativos;
tendo por atividade atípica a função ﬁscalizatória prevista no art. 70
da Constituição Federal/88.
Importa destacar que o poder-dever de ﬁscalizar do Poder
Legislativo se relaciona com a estrutura do Estado Democrático,
porquanto se trata de um mecanismo de controle da administração
pública, podendo ser eﬁcaz na repressão de atos de corrupção e abuso
de poder, trazendo equilíbrio na coexistência dos Poderes, cujo
modelo foi inspirado na técnica do check and balances – dos pesos e
contrapesos, inicialmente desenvolvida na Inglaterra no século
XVIII18.

5. Da corrupção no Poder Legislativo e a superposição entre os
poderes

Vale rememorar que o Estado democrático brasileiro, em
síntese estreita, está formado pelo sistema de representação popular,
sendo o Poder Legislativo exercido pelo Congresso Nacional,
bicameral, constituído pela Câmara dos Deputados, cujos membros
são os representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional; e
pelo Senado Federal, que representa os estados federados, e seus
membros são eleitos pelo povo pelo sistema majoritário.
Ocorre que os membros do Congresso Nacional, eleitos e
diplomados para representarem o povo e os estados federados, cuja
função pública é bem remunerada para exercer os poderes mais
sublimes da república, não podem se desviar da ﬁnalidade essencial
de seu múnus: o interesse público e, em última análise, o
funcionamento do aparelho estatal para o bem comum.

18

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros Editores, 17ª
edição, 2010, pág. 150.
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A atuação política como móvel dos atos e condutas dos
membros do Congresso Nacional, notadamente com sua relação com o
Poder Executivo, possui uma linha tênue que divide o interesse
público e o interesse particular de seus membros, tudo sob o manto
protetor da legitimidade do mandato popular.
Por outro lado, a utilização brasileira do postulado do
pluripartidarismo tem gerado uma excessiva fragmentação dos
partidos políticos com representação no Congresso Nacional gerando
uma espécie de profusão de interesses e ideologias que, por si só, gera
uma diﬁculdade gerencial do Poder Executivo em levar adiante seus
planos de governo.
Neste contexto, surge o denominado “presidencialismo de
coalizão”19 como instrumento lícito pelo qual se busca a boa
governança, partindo do pressuposto de que, em que pese a existência
de um Congresso Nacional

heterogêneo, é preciso haver um

agrupamento de forças convergentes a ﬁm de levar concretizar as
políticas públicas inseridas no projeto político encampado pelo Poder
Executivo.
Todavia, por trás das coalizões existem conchavos políticos
espúrios.
O

cientista

político

Marcus

André

Melo

aponta

o

presidencialismo de coalizão como o “suspeito usual” do mal estar da
democracia brasileira, porquanto esta forma de governabilidade estaria
atrelada a um jogo corrupto voltado à formação de alianças que
garante a hegemonia do executivo20.

19

ABRANCHES, Sérgio Henrique Hudson de. In Presidencialismo de Coalizão: O
dilema institucional brasileiro. Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro. Vol.
31, n. 1, 1988, pp. 5 a 34.
20

MELO, Marcus André. Anatomia do descontentamento.
Disponível em:
http://qualidadedademocracia.com.br/2014/08/15/anatomia-do-descontentamento.
Consultado em 30.04.2015.
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Assim é que, analisando as edições da Pesquisa Legislativa
Brasileira – PLB, até 2009, os cientistas políticos Timothy J. Power e
Cesar Zucco Jr., aﬁrmaram que os próprios legisladores apontam
como aspecto negativo da política coalizacional o clientelismo e a
corrupção, conquanto acreditem proporcionar governabilidade21.
Com efeito, o sistema parlamentar brasileiro tem apresentado à
sociedade várias versões da prática de corrupção nos bastidores da
política.

São formas de desviar recursos públicos, vender apoio

político, trocar favores, negociar cargos e empregos públicos sem
sombra de mérito curricular, cujas condutas são movidas pelos
interesses particulares de seus membros e em seus exclusivos
benefícios.
Em interessante estudo acerca da corrupção e democracia no
Brasil22, Timothy J. Power e Mathew M. Taylor apresentam um
quadro dos maiores casos de corrupção da nossa história, entre 19882008, rememorando 10 acontecimentos em que políticos de
envergadura nacional estavam no comando de engenhosidades para
retirar dinheiro dos cofres públicos em proveito particular, dentre ele s
o que chamou de “Collorgate”, referindo-se a atuação do então
Presidente Fernando Collor e seu “homem forte” Paulo César Farias
que envolveu um esquema de suborno que totalizaram milhões de
dólares, cujo desfecho foi o impeachment do Presidente em 1992.
No estudo referido também foi incluído o “Mensalão”, quando
no primeiro mandato do Presidente Lula, o seu governo foi acusado de
fornecer a membros do Congresso Nacional pagamentos mensais
como troca de apoio legislativo - “legislative support”, também
21

POWER, Timothy J.; ZUCCO Jr, Cesar. O Congresso por ele mesmo –
autopercepções da classe política brasileira. Belo Horizonte: UFMG, 2011, pág.
31.
22

POWER, Timothy J.; TAYLOR, Matthew M.In Corruption and Democracy In
Brazil – The Struggle for Accountability. University of Notre Dame Press Notre
Dame, Indiana. Disponível em http://www3.nd.edu/~undpress/excerpts/P01452ex.pdf.
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incluindo suborno com ﬁns eleitorais e pessoais envolvendo cerca de
13 membros23.
Neste contexto, o que se percebe com certa facilidade é que
alguns membros do Congresso Nacional passam a utilizar seus
mandatos para obter lucros indevidos, favores eleitorais, se
submetendo a negociatas a ﬁm de enriquecer ilicitamente à custa dos
cofres públicos em troca de apoio parlamentar ao Poder Executivo,
que, por sua vez, passa a dominar a agenda legislativa e levar a cabo
seus projetos sem passar por qualquer crivo válido ou juízo de
valoração do Poder Legislativo.
Dessa forma, com a base parlamentar previamente ajustada por
negociatas, o Poder Executivo passa a exercer seu poder de execução
de projetos e implementação de sua agenda, e de suas prioridades –
lícitas ou não, bem como de gestão ﬁnanceira e orçamentária, livre do
poder de ﬁscalização e de análise crítica do Congresso Nacional.
Não há a ﬁscalização, avaliação, equilíbrio, contrapoder, nem
check and balances, pois o Poder Executivo, responsável pela
arrecadação dos tributos, gerenciamento e execução dos recursos
públicos, acaba por dominar parte dos membros do parlamento em
número suﬁciente para garantir a aprovação de várias de suas
medidas, se tornando um superpoder.
Retornando ao ﬁlósofo precursor dos ideais iluministas,
Montesquieu, ao tratar da corrupção dos princípios da democracia
Montesquieu fez constar “que ninguém se admire se os sufrágios
forem comprados pelo dinheiro. Não se pode dar muito ao povo sem
que dele se tire mais ainda; porém, se tirar dele, é necessário
derrubar o Estado”24.

23

Ibidem.
MONTESQUIEU.Do Espírito das Leis. Texto Integral. Tradução Jean Melville.
São Paulo: Editora Martin Claret, 2002, pág. 125.
24
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Destaca o citado autor, tratando sobre o princípio da
democracia, que neste “Estado Popular”, além do povo é necessária
uma força a mais: a virtude. Pois, defende que para a manutenção de
um governo Monárquico ou Despótico não é necessário muita
probidade, pois o Monarca se julga acima das leis; enquanto que no
governo popular aquele que manda executar as leis também está
submetido às mesmas normas e ocorrendo a não execução das leis o
Estado já estará perdido, sendo consequência da corrupção da própria
república25.
A Constituição Federal/88 estabelece que o Brasil é uma
República Federativa e se constitui em um Estado Democrático de
Direito, onde todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou
por meio de representantes eleitos; cuja organização estatal está
calcada no primado da separação de funções, legislativa, executiva e
judiciária de forma harmônica e independente, não podendo ser objeto
de alteração constitucional26.
Os princípios democráticos consideram pelo menos três ideias
fundamentais: 1) a soberania estatal é exercida pelo povo, diretamente
ou por representantes; 2) a garantia da liberdade se viabiliza pela
limitação de poder, que se concretiza pela separação dos poderes,
independentes e harmônicos entre si; e 3) a ﬁnalidade do Estado,
como sociedade civil organizada, apenas se justiﬁca pelo bem estar
comum indissociável dos Direitos Humanos.
Quando o povo participa da formação do governo, escolhendo
nominalmente ou proporcionalmente seus representantes para tomar
assento nos cargos públicos eletivos, assim o faz, em tese, com boa fé
e conﬁança na probidade dos escolhidos, e para que estes sejam

25

MONTESQUIEU.Do Espírito das Leis. Texto Integral. Tradução Jean Melville.
São Paulo: Editora Martin Claret, 2002, pág. 35.
26

Constituição da República Federativa do Brasil/1988-Art. 1º, parágrafo único, art.
2º e art. 60, § 4º, III.
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empossados e recebam salários do Estado a ﬁm de prestar relevantes
serviços à Nação vinculados à ﬁnalidade pública e a preservação do
interesse social.
Destarte, o exercício do mandato eletivo não autoriza o
parlamentar ou o representante do executivo a, em nome do povo,
formar suas bases políticas com manobras clientelistas e recebimento
de propinas a ﬁm de, unicamente, enriquecer fabulosamente à custa
dos cofres públicos.
Neste toar, o agente político trai a própria fonte de poder, que
está concentrada na vontade do povo.
Por sua vez, os atos de corrupção praticados pelos
parlamentares, membros do Congresso Nacional, em suas relações
funcionais com o Poder Executivo, além de criar uma confusão entre
os poderes, quebra a separação de poderes em sua essência, pois
permite a concentração de poderes em um só, passando o executivo a
dominar o legislativo em razão de pagamento de suborno e vantagens
ilícitas.
Não há equilíbrio, controle, e limitação de poder. Há
concentração de poderes, com a superposição de apenas um Poder de
Estado.
Por ﬁm, as garantias que orbitam a dignidade da pessoa estão
garantidas pelo Estado Democrático de Direito, eis que este preconiza
a igualdade perante a lei, a limitação de poderes – inclusive do
legislativo e os direitos políticos, de modo que os atos de corrupção
impõe a desigualdade, a fruição de privilégios não previstos
legalmente, o abuso de poder, o desvio de recursos públicos que torna
o Estado pobre e enfraquecido, cujo impacto direto e sentido na
população é a ausência de serviços essenciais do governo.
Não há o retorno esperado do investimento que a sociedade
realiza no Estado. A ausência de garantias aos direitos individuais
viola frontalmente os Direitos Humanos.
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6. Conclusão

A conclusão deve partir de um fato concreto: a vontade política
é o móvel do processo legislativo e dos atos do executivo. E a linha
que divide a vontade política, como forma de pressão e oposição e
execução de projetos de governo; e a vontade ilícita voltadas à
extorsão, e o ganho de vantagens particulares, é tênue, sutil, invisível
aos olhos, mas possível de se delimitar quando se visualiza

o

interesse obtido: o público ou o privado.
A corrupção entre os Poderes Legislativo e Executivo causa a
ruptura do princípio da separação dos poderes, com reﬂexo direto na
democracia, tanto em sua acepção como regime político pautado na
máxima “poder do povo para o povo”, como na compreensão do
direito à democracia como verdadeiro direito humano.
E não pode ser tolerada pela sociedade, porquanto não há
qualquer óbice ao controle de constitucionalidade e legalidade a ser
exercido pelo Judiciário frente ao processo legislativo, não havendo,
portanto, que se falar em vedação por se tratar de ato interna corporis,
eis que o próprio STF já se pronunciou pela sua plena
admissibilidade27.
Neste contexto nebuloso de democracia em xeque, é bem vinda
a reforma política e imprescindível o controle social nas urnas, sendo
forçosa a conscientização política, para que o cidadão possa valorar as
opções políticas que lhes são postas e participe ativamente do controle
e funcionamento do governo; restando às instituições detentoras de
poder constituído para o enfrentamento da corrupção, atuar
preventivamente, ﬁscalizar e cobrar a punibilidade.
27

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
- 4889; Origem: DISTRITO
FEDERAL; Entrada no STF:11/12/2012; Relator: MINISTRA CÁRMEN LÚCIA;
Requerente: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL; Requerido:
CONGRESSO NACIONAL. Pendente de julgamento
.
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Por ﬁm, considerando que o Supremo Tribunal Federal tem
admitido o controle de constitucionalidade de normas em razão de
procedimento legislativo viciado, cabe ao Ministério Público, como
instituição investida de atribuições para defesa da ordem jurídica e do
regime democrático, ser instrumento para expurgar os atos normativos
produzidos em sede de procedimento contaminado por conduta de
parlamentares, e demais agentes políticos, com violação aos artigos,
1º, 2º e 5º, caput, da Constituição Federal.
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A implementação da legislação ambiental
na Bacia Hidrográfica do rio Capibaribe –
Atuação do Ministério Público em Busca
da Efetividade da Norma
Geraldo Margela Correia 1

Resumo
O tema do artigo é a necessidade de implementação da legislação
ambiental ao ambiente da Bacia Hidrográﬁca do rio Capibaribe
em Pernambuco em parâmetros que podem e devem ser
aplicados em outras bacias hidrográﬁcas.
Para tal desiderato faz-se necessária a ação do Estado e
municípios como primeiros responsáveis constitucionalmente
por prover as políticas e os instrumentos necessários ao ﬁm
desejado. De igual modo, se impõe a atuação do Ministério
Público como guardião do meio ambiente designado pela
Constituição Federal como impulsionador de tais políticas, ante a
inércia dos primeiros responsáveis, inclusive no sentido de fazer
entender a tais responsáveis a necessária prioridade que deve ser
dada ao assunto, sendo ele primordial para a conservação e
preservação da vida em todas as suas formas.
A

ação

se

faz

importante

diante

da

responsabilidade

socioambiental a que a Constituição junge Estado e Sociedade a
todos obrigando a realizar as ações de controle e recomposição
de ecossistemas que sejam essenciais à manutenção do equilíbrio
da vida humana e da natureza.
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Procurador de Justiça Aposentado do Ministério Público de Pernambuco.
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1. Introdução

Justiﬁca a realização deste artigo o desejo de aperfeiçoamento
do saber jus - cientíﬁco, necessário às atribuições de membro do
Ministério Público e a necessidade de melhor inserção, como ser
social, na busca da evolução da sociedade brasileira para a conquista
de sua sustentabilidade socioambiental (social, econômica, ambiental
e democrática), sabido, ainda, que Pernambuco apresenta como área
crítica a questão da gestão hídrico-ambiental, não se vislumbrando a
real organização da gestão estatal para ela.
O tema é de alta relevância tendo em vista que o Estado tem o
menor acúmulo de água no País, o que de há muito deveria ter
suscitado nos administradores a necessidade de estabelecer a gestão
eﬁcaz dos nossos recursos hídricos e das funções ambientais
necessárias à melhora da qualidade das águas e de aumentar sua
quantidade.
Os estudos apontam por toda parte o progressivo esgotamento
da água utilizável pelos seres humanos para os múltiplos usos
possíveis, isto se devendo ao descaso com que são tratados os bens
ambientais e a insânia de empresários e das populações em fazer da
água o depósito dos mais diversos subprodutos de suas atividades de
produção e consumo, até mesmo nas atividades que têm a água como
principal ou um dos principais insumos (o chamado uso consuntivo).
No Brasil, como de resto em países subdesenvolvidos, os
administradores se escudam em uma suposta falta de recursos para
enfrentar as tarefas necessárias à recuperação e descontaminação da
água, do solo, do ar e das ﬂorestas com sua biodiversidade. O fato é
que não pautam as políticas públicas suﬁcientes e adequadas à tutela
desses bens, arrastando-se os problemas sem qualquer enfrentamento
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e, em alguns casos, sendo considerados insolúveis e “infelizmente”
consolidados.
A gravidade do problema e a inércia estatal diante do mesmo
determinaram a escolha deste tema, cujo tratamento parece bem
pertinente, sendo o desaﬁo que se pretende enfrentar e veriﬁcar se
ainda é possível despertar o interesse para que, também nesta bacia
hidrográﬁca importante do Estado, se inicie o planejamento de gestão
dela tendo em vista o desenvolvimento sustentável, necessário para
sua recuperação e a melhoria das condições de vida das populações de
seu espaço territorial.
Assim este artigo, responde ao desaﬁo imposto, quer ser uma
análise da situação da efetividade da legislação ambiental no espaço
delimitado de uma bacia hidrográfica, mais especiﬁcamente na Bacia
Hidrográﬁca do Rio Capibaribe, a partir do ano de 2000.
A investigação se desenvolve buscando uma explicação para a
ausência de políticas públicas visando ao enfrentamento das
disfunções presentes no que importa à solução dos problemas
socioambientais da bacia hidrográﬁca mencionada, causa de sua
degradação ambiental, diagnosticada e amplamente conhecida.
Há uma abordagem, mais direta, do perﬁl e da atuação de um
dos atores responsáveis pela implementação da lei ambiental na bacia
hidrográﬁca estudada, o Ministério Público, que age ante a inércia ou
o vagar da ação estatal e da sociedade, em movimento que tenciona
uma alteração nesse estado de coisas, em benefício dessa bacia
hidrográﬁca, para alcançar a efetividade normativa.
Nela também se perquire sobre as fontes do direito no sentido
de analisar seu signiﬁcado em nossa sociedade em seu atual estágio de
desenvolvimento, conduzindo a um esboço de tratamento do problema
da eﬁcácia das normas, especialmente de sua eﬁcácia social ou
efetividade (a implementação voluntária ou forçada da legislação em
vigor).
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Impõe-se uma leitura da legislação aplicável à tutela
ambiental, ainda esparsa e não consolidada, por vezes confusa,
desconhecida pela maioria e, entretanto, para ela se deve buscar
efetividade.
A problemática ambiental da Bacia Hidrográﬁca que se
considera é levantada e, sendo ela bastante grave, exige do
administrador público e da sociedade, a cooperação para o
estabelecimento de políticas públicas capazes de renaturalizar seus
ecossistemas e a admissão de que tais políticas devem estabelecer-se
de forma sustentável, inclusive, para buscar a solução dos igualmente
graves problemas da população da bacia hidrográﬁca de que se trata,
em movimento que se pretende com visão socioambiental.
Um perﬁl e o desenho do papel do Ministério Público vem na
sequência, salientando-se sua condição de operador do direito
ambiental, com responsabilidades, entre as quais se deve salientar a de
guardião da lei (custos legis) e como impulsionador de políticas
públicas pelo uso de instrumentos que a lei põe a seu dispor, dos quais
se faz estudo crítico da eﬁcácia dos mesmos. A busca da efetividade
da lei é necessária para o restabelecimento das condições de um meio
ambiente equilibrado, condição essencial à sadia qualidade de vida da
população desse importante espaço geohidrográﬁco do Estado de
Pernambuco.
Os estudos e análises permitem que, ao ﬁnal, se estabeleçam
algumas conclusões a respeito da temática enfrentada, que
demonstrem o alcance dos objetivos que foram postos: de analisar a
função do direito como balizador da ação estatal e social quanto ao
meio ambiente; de veriﬁcar a existência, a ausência ou inefetividade
de políticas públicas em relação à Bacia Hidrográﬁca d o Rio
Capibaribe; de efetuar a abordagem crítica das principais leis
ambientais e a atitude do Estado e da Sociedade perante as mesmas,
quanto à efetividade de seus dispositivos; de circunscrever,
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sumariamente, a Bacia Hidrográﬁca do Rio Capibaribe e relatar seus
principais problemas ambientais e de sustentabilidade; de descrever o
papel do Ministério Público como Custos Legis, agente político estatal
como legitimado para atuar em nome da sociedade em vista da
efetivação da normatividade jurídica, trazendo à baila projetos e ações
desenvolvidas e em desenvolvimento no período mencionado e alguns
efeitos produzidos e, por ﬁm, sugerir encaminhamentos considerados
importantes para o desenvolvimento sustentável da Bacia Hidrográﬁca
do Capibaribe.
Procura-se alcançar o propósito deste artigo em uma
abordagem que se quer a mais aproximada do método cientíﬁco,
utilizando-se conhecimentos de sociologia, do direito e de outras
ciências, uma vez que o direito ambiental exige uma abordagem
multidisciplinar das questões enfrentadas.
Compulsada a literatura jus-cientíﬁca pertinente, como de
outras ciências que abordem as questões que a própria pesquisa sugere
e que dão suporte a este estudo.
Também se faz uso de material produzido em revistas e
publicações especializadas, especialmente em matéria ambiental, para
aclarar as ideias que se pretende expor e defender.
Busca-se apoio também nos resultados das Oﬁcinas de
Trabalho, em audiências públicas, em termos de compromissos
celebrados, em ações civis públicas e ações penais movidas em busca
de provimentos judiciais, consultados e mencionados neste trabalho,
em apoio às hipóteses sugeridas.
Que se persista no trabalho de implementação da lei é a
sugestão que decorre do tratamento da temática.

2. Lei como fonte de direito
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Como sabido, o Direito é um conjunto de princípios e normas
positivados, formador de um ordenamento jurídico. A Constituição é a
norma superior legitimadora das demais normas. Cria o Estado
realizando a repartição de poderes e competências e institui órgãos
estatais, determinando os limites do poder estatal frente aos direitos do
cidadão, direitos que foram objeto de conquista humana em virtude de
movimentos históricos libertários inscritos como direitos humanos e,
que, consignados na Constituição, são considerados direitos
fundamentais. São garantias do cidadão em relação ao Estado e cujo
desrespeito é de ser questionado como litígio a ser composto por um
dos poderes estatais, o Judiciário, intérprete autorizado da vontade do
constituinte exarado na Constituição em face do estabelecimento de
conﬂitos.
Nada obstante sua inefetividade em nossa realidade social, sua
inscrição na Constituição sinaliza, ao menos, a possibilidade de
legitimação pelo procedimento2 na luta persistente do cidadão em
busca da conquista deles nos movimentos sociais.
O ordenamento jurídico brasileiro tem como sua norma de
mais alta hierarquia a Constituição ou norma constitucional, dela não
podendo dissentir qualquer outra norma, pena de ser expurgada do
mesmo ordenamento por força das medidas de controle constitucional
efetivada, em última decisão pelo Supremo Tribunal Federal-STF-,
ou, em primeira, em caso de Ação Direta de Inconstitucionalidade.
A Constituição é lei, a Lei Maior, determinante das prioridades
da Sociedade e do Estado e à qual estão subordinados os cidadãos e
todos os entes estatais (União, Estados e Municípios).
Pois bem, a nossa Constituição é a primeira fonte do direito,
sendo a legislação complementar, ordinária e demais tipos de leis e
regulamentos fontes subordinados a essa mesma Constituição.
2

Em sentido análogo ao utilizado por Niklas Luhmann. Cf. João Maurício
Adeodato. Ética e Retórica. São Paulo: Saraiva, 2002, pág.52 e ss.
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Há dispositivos constitucionais que exigem complementação
para sua eﬁcácia plena e o constituinte apontou sua nece ssidade no
próprio dispositivo3. As leis complementares não alteram os raros
dispositivos constitucionais que as mencionam, apenas explicitam ,
especiﬁcam ou detalham suas determinações. Por serem de ordem
hierárquica imediatamente inferior à Constituição não poderão com
ela apresentar contradição e, esta ocorrendo, tornam-nas inválidas.
Exigem quórum de cinquenta por cento mais um (em verdade,
o primeiro número inteiro após a metade) dos votos de integrantes de
cada uma das casas legislativas- Senado Federal e Câmara dos
Deputados, ou seja, sua aprovação exige a maioria absoluta dos votos
(art. 69 da CF), sendo este um quórum privilegiado.
A maioria das leis se encontra classiﬁcadas como leis
ordinárias. Nos dispositivos constitucionais elas são simplesmente
nominadas lei4. Nas leis ordinárias se explicitam ou determinam
comportamentos dos cidadãos com as respectivas responsabilidades
por sua inobservância. As leis ordinárias tratam dos mais diversos
temas da vida civil, das condutas que constituem infrações
administrativas ou criminais e dos processos e procedimentos de
aplicação delas. O quórum necessário para aprovação de lei ordinária
é o da maioria simples, vale dizer, cinquenta por cento mais um dos
votos dos representantes, exigida a presença na reunião da maioria
absoluta em cada casa legislativa ou em reunião conjunta do
Congresso, consoante dicção do Art. 47 da CF.
As leis ambientais são desse tipo5.
Existem outros tipos de normas que podem assumir o caráter
de lei ordinária depois de satisfeitas as exigências para tal, como é o
3

E.g. § 9° do Art. 14, ou Art. 21 , inc. IV ; ainda o Art. 128, § 5° da CF 88.

4

Cf. Art. 182 da CF 88.

5

Exemplos: Lei da Política Nacional de Meio Ambiente (6.938/81); Lei Nacional de
Recursos Hídricos (9.433/97); Lei dos Crimes Ambientais (9.605/98).
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caso das leis delegadas e das medidas provisórias, assunto que não
está no escopo deste trabalho.
Há normas sem o caráter de lei que são emitidas por órgãos
legitimados, porém não passam pelo crivo do Poder Legislativo. Elas
existem

para

possibilitar

aos

poderes,

cumprindo

função

administrativa, ou a órgãos colegiados de governo e os colegiados de
representação governamental e social emitir ordens de execução das
leis, vedada discrepância com as mesmas ou criação de obrigações não
previstas nelas. São os decretos, os regulamentos, as portarias, as
recomendações e as resoluções de órgãos colegiados, entre outros.
Nenhuma dessas normas é lei no sentido próprio, mas da lei
retiram sua força para que ela tenha efetividade. De algum modo elas
regulamentam as leis, clariﬁcando-as e as instrumentalizando para
implementá-las, ao tempo em que personiﬁcam atribuições.
Para o propósito deste trabalho, no qual se aborda a eﬁcácia
social ou efetividade da legislação ambiental em uma bacia
hidrográﬁca deﬁnida, são de grande importân cia as resoluções dos
órgãos colegiados do Sistema Nacional de Meio Ambiente –
SISNAMA, especialmente do Conselho Nacional de Meio Ambiente –
CONAMA que as tem emitido em abundância, orientando a atividade
da administração ambiental e esclarecendo e interpretando o teor das
leis. Alguma discussão tem havido em casos de litígios, quando se
alega criação de determinações não previstas em lei por tais
resoluções, como que elastecendo o domínio legal e, sendo verdadeira
a alegação, deve ser afastado o comando da resolução, por mais
benéﬁco que se aﬁgure ao meio ambiente, pena de lesão à legalidade.
Podemos concluir que a Constituição, as leis complementares,
as leis ordinárias e demais tipos de normas existentes em nosso
ordenamento jurídico constituem as fontes principais do direito em
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nossa sociedade6, podendo o cidadão delas utilizar-se para reger-se em
suas atividades e conduzir-se no meio social, buscando nelas o amparo
aos seus legítimos interesses e aos da própria sociedade.

3. A Efetividade da norma jurídica

Normas Constitucionais são normas jurídicas integrantes da
Constituição e que realizam a criação do Estado e sua organização
político-administrativa, estabelecendo, ainda, direitos fundamentais e
obrigações do cidadão em face do mesmo.
Como normas de direito, as normas constitucionais são dotadas
das notas distintivas próprias em relação a outras normas de conduta
social, tais como as relativas à religião, à moral e aos usos sociais.
Assim, tem-se como certo que elas são possuidoras de exterioridade,
signiﬁcando que a norma jurídica diz respeito a condutas humanas
exteriorizadas, capazes de produzir efeito em relação a outrem;
possuem também a característica da heteronomia, no sentido de que
são impostas, independendo de escolha individual; outra característica
é a alteridade da norma, ou seja, o direito sempre diz respeito à
conduta de alguém relacionada a uma outra pessoa, ao contrário da
norma moral que diz respeito ao aperfeiçoamento do próprio
indivíduo, isto a fazendo dotada, assim, de identidade; a coercitividade
é a nota característica do direito pela qual ele se faz valer, seja por
obediência voluntária, seja forçadamente, sendo consequência desta
característica a possibilidade de aplicação de sanções previstas na
própria norma jurídica; por ﬁm, ainda há a característica da
bilateralidade pela qual, sendo o direito o estabelecimento de relações

6

São também fonte de direito em sentido formal a doutrina, a jurisprudência e as
práticas tradicionais, denominadas costumes, para as quais haja uma consciência de
legalidade.
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entre ao menos duas pessoas, estabelece direitos e obrigações nessas
relações7.
Dizer que as normas constitucionais valem, é o mesmo que
reconhecer que elas são dotadas de eﬁcácia, positiva no sentido de que
seus comandos devem ou têm a possibilidade de surtir efeitos e
negativa, no sentido de que, ao menos, não pode o legislador editar
norma que lhe seja contrária, sob pena de ser expurgada do sistema
jurídico que se considere. A eﬁcácia jurídica, destarte, diz respeito ao
fato de que as normas jurídicas e, assim, também as constitucionais
são eﬁcazes, isto é, se fazem valer surtindo seus efeito s na sociedade
na qual existem.
A Constituição e as leis são dotadas de eﬁcácia jurídica, isto é,
seus comandos podem ser utilizados para forçar recalcitrantes a
cumprir o que nelas se encontra determinado.
O comando de nossa Constituição que aﬁrma que “todos são
iguais perante a lei”8 tem eﬁcácia jurídica, nada obstante sermos na
prática uma sociedade tão desigual e profundamente injusta;
entretanto a existência deste comando na Constituição possibilita a
qualquer do povo insurgir-se contra as desigualdades e as injustiças,
buscando socorro nas instituições contra práticas e leis que acobertem,
mesmo que veladamente, essas desigualdades.
Podemos dizer, então, que eﬁcácia jurídica é a aptidão das
normas jurídicas de produzir todos os efeitos de sua previsão, não
signiﬁcando que esses efeitos efetivamente se cumpram. Para explicar
isto, deve-se recorrer a outro conceito que é o de eﬁcácia social ou
efetividade da norma jurídica.
A eﬁcácia social das normas constitucionais, ou seja, o fato de
elas efetivamente surtirem os efeitos previstos, nem sempre ocorre
7

Síntese com base em ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma
teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002, págs. 23 e 24.
8

Art. 5º da CF 88.
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como desejado e no tempo necessário. Distinguimos, então, eﬁcácia,
tout court, de efetividade que vem a ser o mesmo que eﬁcácia social.
A efetividade é a qualidade da norma que a faz ser obedecida e que
tem seus comandos realizados na sociedade, de forma espontânea por
aqueles a quem ela se dirige ou forçadamente quando os obrigados se
quedam inertes.
É o caso, por exemplo, em que a Constituição manda editar lei
sobre determinado tema e o legislador desconsidera tal comando, por
qualquer que seja o motivo. Deixa a norma constitucional de ser
efetiva, a menos que algum movimento social ou órgão de controle da
legalidade force o legislador a obedecer ao comando utilizando
instrumento de correção instituído na própria Constituição.
Grande parte das normas constitucionais é autoaplicável, isto é,
não exige e não pede complementações em graus inferiores de
normas, permitindo aos órgãos de controle agirem independentemente
da edição de normas infraconstitucionais.
A efetividade, pois, pode ser conseguida por obediência
espontânea do cidadão ou por meio de ações dos órgãos legitimados
de controle que consigam sua implementação ou as sanções
consequentes ao inadimplemento.
A eﬁcácia social refere-se não apenas à aptidão das normas de
gerarem seus efeitos no mundo jurídico, mas de efetivamente eles se
concretizarem no seio da sociedade, ou seja, não apenas existe o
comando legal perfeito e acabado, mas ele tem efetividade, é
realmente cumprido, não existe apenas para ﬁgurar em um comando
legal para a satisfação perante os outros de dizer que, por exemplo,
tem-se a mais avançada legislação ambiental do planeta, mas poucos
levarem em conta tal legislação na prática social.
O que constitui a eﬁcácia social ou a efetividade é que haja
sintonia entre a palavra da lei e o mundo dos homens e das coisas; é
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que suas determinações sejam queridas e cumpridas, porque a lei é
produto de um consenso social sobre seu conteúdo.
Tratando desta matéria Maria Helena Diniz aﬁrma: “Consiste a
eﬁcácia no fato real da aplicação da norma, tendo, portanto, um
caráter experimental, por se referir ao cumprimento efetivo da norma
por parte de uma sociedade, ao reconhecimento dela pela
comunidade, no plano social, ou, mais particularizadamente, aos
efeitos sociais que ela suscita pelo seu cumprimento. A eﬁcácia social
seria a efetiva correspondência da norma ao querer coletivo, ou dos
comportamentos sociais ao seu conteúdo”, apoiando-se em Tércio
Sampaio Ferraz Jr. e em Miguel Reale, citados 9.
A busca da efetividade das leis é tarefa que incumbe aos
órgãos estatais e à sociedade que é a origem do poder estatal. O
Ministério Público é exemplo de órgão estatal que recebeu
explicitamente o múnus de guardião da legalidade e, assim, de efetivar
sua implementação por si ou pelo acionamento dos instrumentos que a
lei põe a seu dispor para obrigar os responsáveis a dar-lhes
efetividade.

4. Legislação ambiental e de recursos hídricos

Meio Ambiente é expressão cunhada para o “conjunto de
condições, leis, inﬂuências e interações de ordem física, química e
biológica , que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
formas”10.
A Constituição Federal de 1988 em seu art. 225 determina que
o bem jurídico ambiental é “bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida”. Tem, assim, a natureza jurídica de direito
9

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. São
Paulo: Saraiva, 2000, pág. 393.
10
Inc. I do Art. 3° da Lei n° 6.938/81.
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difuso11. Não há relação jurídica entre os titulares de tais direitos; o
liame entre eles apenas se dá por circunstâncias de fato. A população
que vive em uma bacia hidrográﬁca tem inegável interesse sobre tal
ecossistema, não havendo, entretanto, qualquer relação jurídica-base
que estabeleça direitos e obrigações de uns para com outros; apenas a
circunstância de fato de habitarem no mesmo ecossistema é capaz de
gerar para cada um deles um direito difuso a sua manutenção como
“bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida” tal qual
estabelecido na Constituição. A não ser que o dano o atinja
diretamente, não é o interessado difuso legitimado a agir em nome dos
demais para a obtenção de provimento jurisdicional visando a
reparação adversamente ao poluidor ou degradador ambiental.
Sendo bem de uso comum do povo é, por isso, da categoria dos
bens públicos, não no sentido de bens de domínio público (pois há
bens ambientais sob domínio privado), mas no sentido de que estão
submetidos ao interesse comum, daí decorrendo, por exemplo, a
integração do respeito ao meio ambiente como componente da função
social da propriedade12.
O caráter de essencialidade do meio ambiente para a sadia qualidade
de vida transforma-o em direito fundamental, qualquer ataque a ele
sendo levado à conta de grave violação à vida humana, capaz, assim,
de gerar responsabilidade para o agressor, que a Constituição institui
em tríplice tutela para marcar ﬁrmemente a proteção que a eles se
deve dar.
A própria atividade econômica, qualquer que seja, integrará a
componente ambiental em princípio ao qual deve subordinar- se13.

11

Ver deﬁnição que se ext rai do art. 81, Parágrafo Único, Inciso I da Lei nº 8.078/90
– Código de Defesa do Consumidor.
12

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 3ª Ed. São Paulo: Lumen Juris,
1999, pág. 20.
13

Art. 170, inc. VI. com redação dada pela EC n° 42/2003).
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Na Constituição estão as regras de competência legislativa e de
proteção aos bens e recursos ambientais, trazendo determinações ao
legislador de complementá-las e de dar-lhes efetividade por meio de
leis ordinárias, algumas preexistentes, que a ela devem adaptar-se.
A Constituição Federal de 1988, assim, recepcionou a
legislação ambiental sempre que compatível com suas determinações
e, mais ainda, com o espírito protetivo que a inspirou diﬁculta que tal
legislação possa vir a desproteger os bens ambientais, cabendo ao
Poder Público e à Sociedade a responsabilidade de dar à Constituição
e à legislação ambiental a efetividade de suas normas e a efetiva
proteção ao meio ambiente.
A lei n° 6.938/81 que estabeleceu a política nacional de meio
ambiente cuidou de criar um sistema responsável pela implementação
dessa política e das políticas públicas ambientais 14.
Dito sistema vem explicitado e estruturado na referida lei e em
seus regulamentos posteriores15.
Como sistema deve existir em todos os entes federativos que se
devem dotar de estruturas formuladoras e gestoras de políticas
públicas ambientais, de estruturas executoras de tais políticas e de
órgãos colegiados de discussão e deliberação acerca dessas políticas e
de sua implementação.
Assim é que a União organizou um Ministério de Meio
Ambiente como órgão de concepção e gestão de políticas públicas
ambientais federais, um órgão executor destas políticas exercendo as
funções de licenciamento, monitoramento e ﬁscalização de atividades
e a proteção dos bens ambientais e, aﬁnal, um órgão de discussão e
deliberação acerca dessas políticas com as competências, atribuições e

14

Cf. art. 6º, caput, incisos I a VI e parágrafos de 1° a 4° da Lei n° 6.938/81.

15

Lei 6.938/81, art. 3º e seg.; Decreto 99.274/90, art. 3º e segs.
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composição previstas nos arts. 6° e 8° da Lei n° 6.938/81 e nos arts. 4°
e 7° do Decreto n° 99.274/90.
No âmbito dos Estados a Lei manda criar e funcionar os órgãos
setoriais, sendo uma Secretaria Estadual de Meio Ambiente (com
variadas denominações e abrangências, como no caso de Pernambuco
que tem uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente –
SECTMA, que também desempenha a função de órgão gestor das
políticas de Recursos Hídricos, um órgão de execução16 e, ainda, o
órgão setorial colegiado, o Conselho Estadual de Meio Ambiente17.
Atualmente a secretaria se denomina SEMAS - Secretaria Estadual de
Meio Ambiente e Sustentabilidade, tendo havido dela o desligamento
das questões atinentes aos recursos hídricos, com a criação da
Secretaria Estadual de Recursos Hídricos (evidentemente as questões
ambientais seguem sendo trabalhadas pela SEMAS).
Órgãos locais devem ser criados também nos municípios para
o estabelecimento das políticas de gestão ambiental, cabendo-lhes
aplicar as legislações ambientais federais e estaduais sobre a matéria,
criando as estruturas de gestão, de execução e de discussão e
deliberação. Teríamos uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(com as combinações possíveis), um órgão de execução e um
conselho municipal de meio ambiente, estruturas que, ainda hoje, são
raras nos municípios pernambucanos e, em geral, nos brasileiros. Em
recente pesquisa que foi objeto de trabalho para obtenção de crédito
em disciplina do Curso de Especialização em Direito Ambiental e
Urbanístico da Faculdade Salesiana do Nordeste – FASNE – e
apresentada como tese no VI Congresso Estadual do Ministério
16

Em Pernambuco é a CPRH, sigla da Agência Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos.
17

No Estado de Pernambuco este Conselho tem a sigla de CONSEMA – Conselho
Estadual de Meio Ambiente e, em decorrência das leis de recursos hídricos –federal
e estadual- apesar da gestão situar-se no âmbito da SECTMA, há um Conselho
Estadual de Recursos Hídricos, no que copia a União Federal, como se água não
fosse bem ambiental.
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Público de Pernambuco onde foi aprovada à unanimidade, discutiu-se
a questão da existência de autorização constitucional para o município
legislar em matéria ambiental, concluindo-se pela falta de autorização.
A questão do estabelecimento dos órgãos locais de meio
ambiente é de difícil solução, seja pela falta mesma de cultura local de
participação em conselhos, seja pela má vontade dos políticos de
“ceder” o que entendem ser seu poder, seja de discussão, seja de
deliberação, o que origina o controle por parte das administrações
municipais sobre tais conselhos, ou ainda, pela existência de muitos
outros conselhos o que redunda, quase sempre, na participação dos
mesmos cidadãos em vários deles, signiﬁcando sobrecarga para eles e
a insuﬁciente prática democrática nesses importantes instr umentos de
participação social.
Reputa-se de importância fundamental a construção do
SISNAMA para a completa implementação da legislação ambiental,
pela difusão de uma cultura mais adequada à proteção dos bens
ambientais pela qual também a Sociedade é responsável, em face do
mandamento do artigo 225 da Constituição Federal de 1988.
Legislação Civil Ambiental é a legislação ambiental que trata
de matéria administrativa, civil e processual.
A história apenas bosquejada do Direito Ambiental Brasileiro,
mesmo levando-se em consideração aquilo que Eduardo Campos
chama de Invenção do Discurso Ambiental18, obra na qual demonstra
a preocupação com animais e plantas, e mesmo com o verde em geral,
já nos tempos das compilações de leis afonsinas, ﬁlipinas e
manuelinas, não há, contudo, uma consideração geral com o ambiente
a não ser referido a atividades econômicas em favor do Rei ou de
proprietários como proteção delas.

18

CAMPOS, Eduardo. A Invenção do Discurso Ambiental. Fortaleza: Casa José
de Alencar/Programa Editorial, 1998.
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O mesmo se dá na legislação brasileira, como na Lei Civil (o
Código de 1916) que em nenhum de seus artigos trata da questão
ambiental, a não ser como bens isolados referidos à propriedade
privada que devem ser protegidos em favor de seus donos, tal visão
tendo continuidade com o Código das Águas de 1934, com laivos de
publicização19 para o Nordeste, visão ainda predominante no Código
Florestal, Lei n° 4.771 de 15 de setembro de 1965, ao depois
emendado para adequação à Constituição de 1988.
O tratamento da matéria segue patrimonialista e dentro de uma
cosmovisão individualista, apenas se atingido um patamar de
consideração dos bens ambientais como bem de uso comum do povo
com a aprovação da Constituição de 1988 que introduziu
modificações na legislação ambiental20. A Lei n° 6.938/81 é que
introduziu um tratamento de meio ambiente mais orgânico, isto é, com
a consciência de que os bens ambientais deveriam ser vistos não
isoladamente, mas em conjunto e imbricados uns em relação aos
outros.
A questão processual em matéria de meio ambiente, como de
resto em relação a outros bens e interesses difusos e coletivos, passa a
ter um tratamento de ação coletiva com a criação da ação civil pública
na Lei n° 7.347/85, a Lei da Ação Civil Pública, que também criou o
Inquérito Civil Público, manejável pelo Ministério Público na tutela
de tais interesses, instrumentos que possibilitaram ultrapassar o
individualista processo civil brasileiro, pouco útil para a proteção de
interesses difusos e coletivos, cuja lesão atinge uma coletividade
indeterminável,

19

exigindo

tutela

coletiva,

não

manejável

Ver art.5º do Decreto nº 24.643 de 10 de junho de 1934.

20

Ver, por exemplo, modiﬁcação introduzida na Lei nº 6.938/81 pela Lei nº
8.020/90, adaptando-a aos ditames dos incisos VI e VII do art. 23 e ao art. 225,
ambos da CF 88.
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individualmente, a não ser em face de lesão direta a interesse
individualizável.
O Código de Defesa do Consumidor introduziu na Lei
7.347/85 um instrumento que capacita entes, que autoriza, a obter o a
satisfação e recuperação do interesse difuso atingido pelo consenso
com o agressor, fora da esfera jurisdicional, de sorte que o mesmo
venha a se readequar ao comando legal: o Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta21.
Até o ano de 1998 a legislação referente a crimes ou
contravenções ambientais era dispersa com tipos penais ﬁgurando em
diversas leis, como por exemplo, na Lei n° 4.771/65, em cujo artigo
26 se encontravam como contravenções diversas condutas, em suas
alíneas de a até q; outro exemplo é o tipo previsto como crime no
artigo 15 da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente que criou o
crime de poluição; a Lei que trata do uso de agrotóxicos, de n°
7.802/89, em seus artigos 15 e 16 cria tipos penais. Tal era a prática
legislativa.
Somente com o advento da Lei n° 9.605 de 12 de fevereiro de
1998 é que se fez a consolidação da matéria criminal ambiental entre
nós, aliás, com grande proveito, com a revogação da maioria quase
absoluta dos tipos penais e contravencionais esparsos, como visto, na
legislação ambiental. Esta lei transformou as contravenções com
penas irrisórias do Código Florestal em crimes ambientais, com penas
mais bem ajustadas e com maior coerência na apenação prevista 22,
embora ainda haja situações criticáveis nessa lei. A lei intitulada
21

Este será estudado no item 8.3 deste artigo sendo considerado um instrumento do
consenso entre o Ministério Público e o infrator ambiental.
22
Veja -se, a título de exemplo, que a destruição de ﬂoresta de preservação
permanente tem como previsão de pena a prisão simples de 3 (três) meses a 1 (um)
ano ou multa ou ambas cumulativamente, enquanto o art. 34 da Lei n° 5.197/67 (Lei
da Fauna) considera crimes inaﬁançáveis (penas sempre a partir de 1(um) ano) todos
os elencados nos diversos artigos da referida lei, como se o incêndio ou a
degradação de uma ﬂoresta não signiﬁcasse maior prejuízo à fauna.
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também de Lei da Natureza traslada diversos tipos da esparsa
legislação, às vezes com os mesmos defeitos criticados nelas, como,
verbi gratia, o texto do artigo 18 da Lei n° 5.197/67, onde se lê a
expressão “exportar para o exterior” copiada no artigo 30 da Lei n°
9.605/98, dentre outras23.
Avanços importantes desta lei é a possibilidade de apenação da
pessoa jurídica (a lei não excepciona a de direito público, como faz a
lei francesa24) e da desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica visando alcançar o patrimônio dos sócios no caso da pessoa
jurídica constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à
qualidade do meio ambiente.
O tema da responsabilidade penal da pessoa jurídica, sem
dúvida alguma, ainda é o mais polêmico dos introduzidos pela Lei n°
9.605/98. Ela dividiu a responsabilidade penal em nosso ordenamento
em responsabilidade penal da pessoa física e responsabilidade penal
da pessoa jurídica. No tocante à aplicação da pena não há qualquer
dilema em aplicá-la à pessoa física. Já com relação à pessoa jurídica,
há grandes divergências jurisprudenciais e doutrinárias, não apenas
em nosso país, mas também em outros países, especialmente porque,
em se tratando de matéria de direito penal, impera o princípio da
culpabilidade. A pessoa física é punida consoante sua culpabilidade
(imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de
conduta diversa).
Já a dosimetria da pena, no tocante a pessoa jurídica, é
condicionada às consequências e à extensão dos danos causados ao
meio ambiente.
23

Críticas importantes são feitas por Luiz Régis Prado em Crimes Contra o
Ambiente, publicado pela RT, logo após a edição da lei, como se pode observar a
partir das Considerações Gerais (página 15 e ss.).
24

Vide discussão a respeito em PRADO, Luiz Régis. Crimes Contra o Ambiente.
São Paulo:RT, 1998, pág. 20 e 21, onde se posiciona pela inconstitucionalidade do
art. 3°. O assunto vem amplamente tratado, também em DE SANCTIS, Fausto
Martin. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. São Paulo: Saraiva, 1999.
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Ressalte-se que a doutrina majoritária não admite a
responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas a tendência no direito
penal moderno é romper com o clássico princípio societas delinquere
non potest. É claro que a pessoa jurídica não pode ser vista como na
doutrina clássica. Devem-se observar suas particularidades para a
eventual aplicação da sanção de caráter penal. Sua responsabilidade
jurídica não pode ser vista como dotada de vontade. Deve-se
distinguir a pessoa física que age em nome da pessoa jurídica da
própria pessoa jurídica. Se aquela incursionar no terreno penal,
responderá por esse delito, separando-se atuação pessoal da atuação da
entidade.
Entretanto, nossa Lei Fundamental admitiu a responsabilidade
penal da pessoa jurídica (arts. 173, §5°, e 225, §3°, da CF), e a Lei n°
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, disciplinou-a em seu art. 3°, da
forma que segue:
As pessoas jurídicas serão responsabilizadas
administrativa, civil e penalmente conforme o disposto
nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por
decisão de seu representante legal ou contratual, ou de
seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua
entidade. Parágrafo Único. A responsabilidade das
pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas,
autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.

De Sanctis analisando a matéria fala dos fundamentos básicos
da responsabilidade penal da pessoa jurídica encontrando-os primeiro
na “proteção da sociedade contra os delinquentes” e depois “na ideia
de que a realidade social e jurídica do grupamento, considerando-o
entidade distinta, com vontade própria, comparável às pessoas físicas,
permite a punição penal, a ﬁm de evitar os abusos que decorrem de
sua força, como também permitir perfeita distribuição da Justiça”25.
As sanções, pois, que podem ser aplicadas à pessoa jurídica
que pratica algum ato lesivo ao meio ambiente, estão disciplinadas na
25

DE SANCTIS, Fausto Martin.Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. São
Paulo: Saraiva, 1999, pág. 47.
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Lei n° 9.605/98 e são: multa; restritivas de direito e prestação de
serviços à comunidade (art.21). A multa, por sua vez, será calculada
pelos mesmos critérios estabelecidos no art. 49 do Código Penal.
Poderá essa pena ser triplicada se revelar ser ineﬁcaz a pena apurad a
(art. 18 da Lei n° 9.605/98). O legislador não especiﬁcou com clareza
hipótese de multa para a pessoa jurídica. Foi adotado idêntico critério
do utilizado para a pessoa física. As restritivas de direitos consistem
em suspensão parcial ou total de atividades (art. 22, I e §1° da LCA),
interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade (art. 22, II
e §2°, da LCA) e proibição de contratar com o Poder Público, bem
como dele obter subsídios, subvenções ou doações por até dez anos
(art. 22, III e §3°, da LCA). A prestação de serviços à comunidade
consiste em custear programas de projetos ambientais (art. 23, I,
LCA), executar obras de recuperação de áreas degradadas (art. 23, II,
LCA), manter espaços públicos (art. 23, III, LCA) e contribuir para
entidades ambientais ou culturais públicas (art. 23, IV, LCA).
A pena de maior gravidade é a decretação da liquidação
forçada da pessoa jurídica que possibilitar de qualquer forma a prática
de crime deﬁnido nesta lei; seu patrimônio será considerado
instrumento do crime, e como tal perdido em favor do Fundo
Penitenciário Nacional (art.24 da LCA).
Sempre que a personalidade da pessoa jurídica consistir num
óbice ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio
ambiente, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada (art. 4° da
LCA).
É a conhecida desconsideração da personalidade jurídica, que
permite que o juiz afaste momentaneamente a pessoa jurídica,
voltando-se diretamente contra o patrimônio dos seus administradores
que utilizaram a empresa apenas como meio para praticar crimes em
seu nome, permitindo que ele seja alcançado para ressarcir os
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prejudicados e a sociedade lesada em seu patrimônio ambiental em
face da ação danosa da pessoa jurídica infratora26.
Ressalte-se que as penas contidas nos tipos penais da parte
especial da Lei Ambiental são as privativas de liberdade. Nesses tipos
penais não constam as penas aplicáveis às pessoas jurídicas, mas só às
físicas. Essa é uma questão que merece uma análise mais cuidadosa. O
legislador deveria tratar em capítulo exclusivo acerca dos crimes
praticados por pessoas jurídicas e suas respectivas penas, uma vez que
nem todos os tipos penais da parte especial são cometidos por pessoas
jurídicas. Entretanto, o legislador decidiu colocar as penas atribuídas
às pessoas jurídicas na parte geral como norma de extensão à parte
especial.
É tradição brasileira, quando da elaboração de seus
dispositivos legislativos, colocar após a tipiﬁcação penal, o quantum
da punição entre um mínimo e um máximo. Mas não há sanção penal
na parte especial para a pessoa jurídica. O legislador tratou apenas da
pena privativa de liberdade da pessoa física. Em relação à pessoa
jurídica o operador do direito deverá buscar as penas na parte geral
desta lei, no art. 21, especiﬁcamente. Provindo a norma da mesma
fonte legislativa, a pena se aplica de igual maneira, integrando-a com a
parte geral. Essa técnica legislativa visa evitar que determinadas
condutas degradantes sejam consideradas atípicas, assim, introduz-se
uma regra geral que funciona como norma de extensão aos tipos legais
da parte especial do Código Penal ou de leis extravagantes. O nosso
direito penal desconhece normativa similar27. Será também difícil
saber em qual tipo penal a pessoa está incursa, especialmente nas
modalidades dolosas e culposas. Poderá haver o risco de se imputar

26

Este assunto foi desenvolvido magistralmente por COELHO, Fábio Ulhoa.
Desconsideração da Personalidade Jurídica. São Paulo: RT, 1989, especialmente
págs. 46 e ss.
27

PRADO, Luiz Regis. Idem, págs. 25 e segs.
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um crime à pessoa jurídica e o juiz entender que esse crime só pode
ser praticado por pessoa física e vice-versa.
Percebe-se, nada obstante os avanços, uma criminalização
exacerbada de condutas que teriam função mais adequada como mera
responsabilidade administrativa e civil, buscando-se, efetivamente, a
construção de um direito penal mínimo, o que também pode signiﬁcar
um desejo de obedecer fortemente ao comando constitucional de
estabelecer a tríplice tutela, tendo em vista uma defesa mais eﬁcaz da
natureza. A Constituição é que estabelece a deﬁnição de “quais
valores são dignos da tutela criminal” 28. O legislador ordinário
interpretará este desiderato de forma mais ou menos perfeita.
A Lei tem uma parte geral que vai até o artigo 28.
Os diversos tipos penais se desenham a partir do art. 29 da
LCA, este tratando dos crimes contra a fauna silvestre avançando até o
art. 37. Os crimes contra a ﬂora estão previstos nos artigos de 38 a 53.
O crime de poluição “e outros crimes ambientais” estão dispostos a
partir do art. 54, de difícil implementação, até o artigo 61. Os artigos
62 a 65 tratam dos crimes contra o ordenamento urbano e o
patrimonial. Os artigos de 66 a 69 deﬁnem os crimes contra a
administração ambiental. Os artigos de 70 a 76 falam sobre infrações
administrativas, o processo administrativo e as punições aplicáveis. A
cooperação internacional visando à preservação do meio ambiente é
objeto dos artigos 77 e 78 e, por ﬁm, os artigos 79 até 82 trazem as
disposições ﬁnais.
A Lei em comento não é de fácil aplicabilidade. Em recente
Congresso Nacional do Ministério Público, ocorrido em Belo
Horizonte - MG, o autor logrou aprovar, à unanimidade, singela tese
versando esta questão quanto ao artigo 54 da LCA, extraindo da tese
as seguintes conclusões articuladas:
28

Cf. CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A Tutela Ambiental do Ar
Atmosférico. Rio de Janeiro: Esplanada, 2002, pág.135.
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1. A falta de objetividade da descrição das condutas,
excetuada a de alguns incisos, no tipo do art.54 da Lei
9.605/98 favorece sua não aplicação, conduzindo à
impunidade dos transgressores e, ao fragilizar a defesa
do meio ambiente, não contribui para a consecução da
paz e da justiça social.
2. O tipo penal oferece margem à integração nele de
condutas previstas em outras leis, alargando seus limites
e acrescentando óbices à sua aplicabilidade, em face da
incidência de hipóteses que não se apresentam
claramente no mesmo.
3. As condutas elencadas, com exceções, exigem a
realização de provas periciais contemporâneas ao evento
e de elevada complexidade, pouco factíveis na atual
situação dos órgãos ambientais com atribuições de
monitoramento e ﬁscalização.
4. Ao Estado (União, Estado – Membro e Município)
compete o aparelhamento dos órgãos ambientais a ﬁm
de que os mesmos possam suportar as demandas de
ﬁscalização e autuação exigidas pelo tipo penal em
estudo, como de outros, cabendo ao Ministério Público,
como dominus litis, fazer exigências no sentido do
aperfeiçoamento de tais órgãos.29

Há outros tipos que apresentam idêntica diﬁculdade.
Acresce, ainda, que a apenação prevista para a maioria dos
tipos penais permite a aplicação dos benefícios previstos na Lei nº
9.099/95, que são a transação penal em que o promotor de justiça
oferece a aplicação de pena alternativa e a suspensão condicional do
processo, pela qual o infrator deverá cumprir as condições, sem
caráter de penalidade, prevista na mencionada Lei. A condição sine
qua non para que possa o infrator usufruir desses benefícios é a da
prévia composição do dano ambiental, sujeitando-se à indenização
quando a recuperação se apresente impossível.
Há diversos tipos de responsabilidade, como já sabido, dentre
elas mencionando-se a moral, a religiosa e a jurídica.
Interessa-nos,

por

agora,

a

responsabilidade

jurídica,

signiﬁcando a consequência advinda da prática de um ilícito jurídico
por algum sujeito de direito que resultou em dano para outrem,
29

CORREIA, Geraldo Margela. Do Crime de Poluição do art. 54 da Lei nº
9.605/98. Tese apresentada no XVI Congresso Nacional do Ministério Público
realizado nos dias 07,08 e 09 de novembro de 2005 em Belo Horizonte – MG e
aprovada à unanimidade.
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acarretando ao transgressor da norma ou contrato a imposição de uma
sanção prevista na lei ou no contrato. As normas morais e religiosas
também impõem sanções, distinguindo-se das normas jurídicas no fato
de que tais sanções não se dotam da característica da coercibilidade,
não podendo o transgressor delas ser forçado a cumpri-las. Ao menos
nas sociedades em que impera um sistema jurídico dessacralizado, nas
quais já se desfez a confusio entre Estado e Religião.
Ainda se pode deﬁnir responsabilidade como o instituto
jurídico em virtude do qual a pessoa a quem é imputado um ato ilícito
jurídico deve uma reparação à outra pessoa contra quem tal ato foi
cometido.
Para haver responsabilidade jurídica há, pois, requisitos e
características próprios, diversos daqueles de outros tipos de
responsabilidade. Assim é que não se pode imputar responsabilidade
jurídica a qualquer pessoa se a conduta que se proﬂiga não vem
prevista ou proibida em norma jurídica, o que vem a signiﬁcar a
necessidade da ilicitude da ação praticada, como ainda se ela não
produz qualquer lesão ou dano, seja a um particular , seja à sociedade
ou ao Estado; o dano pode ser patrimonial ou moral, causado a
outrem, seja pessoa natural ou jurídica; a responsabilidade jurídica
possui a característica da coercibilidade, id est, é possível forçar o
responsável por conduta ilícita e danosa a outra conduta que venha a
descaracterizar o dano causado, seja repondo o bem agredido na
condição anterior ao ato danoso praticado, seja, indiretamente,
ressarcindo prejuízos por meio de valor monetário, seja, ainda,
impondo restrições à sua liberdade pessoal. Ainda é necessário que
haja um liame entre o ato praticado e o agente para que venha a
assumir a responsabilidade jurídica, não sendo lícito imputar a alguém
ato de outrem.
Outro elemento necessário à ocorrência da responsabilidade é
que a ação seja voluntária, ou seja, haja um querer do agente em
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realizar a conduta defesa em lei, o que exige aptidão psíquica para
determinar-se no sentido de afrontar a proibição e, pois, a
culpabilidade do agente pela lesão ao direito.
Neste passo aparece a necessidade de uma discussão mais
aprofundada em torno do conceito e abrangência da responsabilidade,
seja no sentido de indicar que ela pode ocorrer, também, sem que se
tenha de mencionar o elemento da culpabilidade e sem que se ﬁxe no
elemento da voluntariedade da conduta para que produza o dano e a
correspondente necessidade de sua reparação por parte de seu
causador, seja por repartir-se a doutrina em teorias que demarcam
ideias de objetividade e de subjetividade no que respeita à
responsabilidade.

Importa,

igualmente,

distinguir

bem

a

responsabilidade jurídica civil da penal, para uma compreensão mais
adequada do fenômeno.
Fala-se em sujeito de direito que é conceito pressuposto ao de
responsabilidade jurídica e para o qual se utilizam também as
expressões pessoa natural e pessoa jurídica. O conceito de pessoa tem
na doutrina tradicional o sentido de “ente físico ou coletivo suscetível
de direitos e obrigações”30 que a doutrina kelseniana deﬁniu como “a
personiﬁcação de um complexo de normas”31 seja a pessoa natural ou
a pessoa jurídica ou, de outra forma, como um centro de imputação
de normas jurídicas.
Ser centro de imputação jurídica ou ser sujeito de direitos e
obrigações implica em estabelecimento de relações jurídicas, relações
em que exsurgem polos, um ativo e outro passivo, polos que podem
ser ocupados, indistintamente, por pessoas naturais e/ou jurídicas, que
apresentem capacidade jurídica. Por pessoa natural, expressão
majoritariamente adotada pela doutrina pátria, entende-se o ser
30

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, 1º Vol. 14ª ed., São
Paulo/SP, Saraiva, 1998, pág. 102.
31

DINIZ, Maria Helena. Idem. Pág. 102.

Revista Jurídica da AMPPE ‐ nº 1, março 2016 | 49

humano como sujeito de direitos e obrigações, o ser humano dotado,
essencialmente, dos atributos de consciência e vontade, personalidade
que encontra sua medida na capacidade jurídica (“Todo homem é
capaz de direitos e obrigações” 32). Já a pessoa jurídica33 é ente
coletivo, resultante da união de duas ou mais pessoas naturais, distinta
delas34, com atribuições próprias compactuadas em contrato que tem
objeto lícito, juridicamente e, assim, não defeso em lei. De outra
forma também se pode dizer que “pessoa jurídica é a unidade de
pessoas naturais ou de patrimônios, que visa à consecução de certos
ﬁns, reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direitos e
obrigações”35.
As pessoas jurídicas realizam suas atividades por intermédio
de seus órgãos, tais como a diretoria, a assembleia e outros
determinados em seu ato constitutivo, sendo tais órgãos representados
por pessoas naturais, representantes legais que exteriorizam sua
vontade.
No desempenho das atividades contratuais e possibilitadas na
legislação civil as pessoas jurídicas, privadas ou públicas, podem vir a
causar danos a terceiros, decorrendo disto a responsabilidade civil,
seja por descumprimento de cláusula contratual, seja por desrespeito a
vedação legal, respondendo elas com seus bens pelos prejuízos
advindos do inadimplemento contratual ou da afronta à norma
jurídica.
Dotadas de capacidade, as pessoas jurídicas agem,
emitem declarações de vontade, adquirem direitos e
contraem obrigações. Como qualquer pessoa natural, e
aqui a invocação tem inteira procedência, o ente moral

32

Código Civil Brasileiro, art. 2º.

33

Expressão utilizada no Código Civil Brasileiro nos arts.13 e ss.

34

Código Civil Brasileiro, art.20.

35

DINIZ, Maria Helena. Idem. Pág. 142
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se obriga e, vinculado à emissão de vontade, responde
pelos compromissos assumidos.36

A responsabilidade civil pode ser subjetiva, id est, para sua
ocorrência é necessária à existência de culpa, signiﬁcando a exigência
de que tenha havido imperícia, imprudência ou negligência na
realização da atividade de que decorreu o dano (como se pode notar
no art. 1525 do Código Civil). Pode também ser objetiva, isto é, não
exigir a culpa do causador do dano, decorrendo do só exercício da
atividade, em face do risco a ela inerente (v. g. art. 14, inc. VII e seu §
1º, da Lei nº 6938 – Política Nacional de Meio Ambiente).
A responsabilidade civil ambiental é objetiva, já sabemos o
que vem a signiﬁcar que com a ocorrência do dano ambiental não se
indaga se o causador teve dolo ao infringir a norma ou se teve culpa
de assim atuar. Isto decorre da previsão do art. 225,§ 3° da
Constituição Federal de 8837. A consequência é a reparação do dano
de forma integral, o que signiﬁca a restitutio in integrum ou a
indenização, se comprovada a impossibilidade da reconstituição do
bem lesado em suas características originais.
A responsabilidade advinda da inadimplência de cláusula
contratual, mutatis mutandis, tem características semelhantes à da
responsabilidade advinda de descumprimento de dever legal, eis que o
contrato é lei entre as partes.
A tríplice tutela ambiental determinada com vigor na
Constituição Federal de 1988 tem aplicação simultânea, quer dizer,
infringindo a legislação ambiental o infrator pode responder nas três
esferas de responsabilidade se a conduta se subsumir como dano civil,
como

dano

ambiental

penal

e

descumprimento

de

regras

36

PEREIRA, Caio M. da Silva. Instituições de Direito Civil, 1º Vol., 13ª ed., Rio
de Janeiro, Forense, 1992, pág. 217.
37

Consta ali a “obrigação de reparar os danos causados” independente de sanções
nas três esferas de responsabilidade.
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administrativas,

podendo

as

sanções

serem

aplicadas

cumulativamente.
Tais condutas são antijurídicas por se situarem no campo da
proibição legal, nem que seja por omissão. O que as diferencia é se a
conduta vem descrita como ilícito civil, ilícito penal e/ou ilícito
administrativo e, desta forma, com as especíﬁcas sanções, em
decorrência também da gradação do dano produzido.
No que respeita à responsabilidade criminal, responde
penalmente por seus atos a pessoa que perfaz, por sua conduta, a
descrição do tipo penal. Signiﬁca isto que se pode distinguir a
responsabilidade civil da penal, simplesmente considerando a fonte da
mesma: se disser respeito à lei civil, temos a responsabilidade civil;
caso haja afronta à lei penal, dá-se a responsabilidade penal.
Neste passo a discussão diz respeito à possibilidade ou não, da
responsabilidade penal da pessoa jurídica, posta no polo ativo da
relação, uma vez que não se põe a dúvida quanto à responsabilidade
penal da pessoa natural. A noção de responsabilidade penal tem
estreita relação com a de culpabilidade, não se dando na área penal a
responsabilidade objetiva, independente da culpa, residindo nisto uma
das diﬁculdades para a aceitação tranquila da responsabilidade penal
da pessoa jurídica. É que a noção de culpa exige o elemento
característico da personalidade humana que é o livre arbítrio ou
liberdade moral que conduz à imputabilidade, de nenhum modo
compatível com a responsabilidade penal da pessoa jurídica.
Como visto, a responsabilidade penal da pessoa natural se dá
sempre que alguém perfaz a conduta descrita na lei penal como
conduta sancionada, devendo o responsável ser forçado a uma
contraprestação em face da conduta delitiva, que pode ser uma pena
de restrição à liberdade ou uma das medidas despenalizadoras
previstas no ordenamento jurídico. Uma série de princípios devem ser
respeitados no que concerne à penalização da conduta, tais como o do
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devido processo legal, o da inexistência de crime sem lei anterior que
o tipiﬁque, o da personalidade da pena que aﬁrma a impossibi lidade
desta passar da pessoa do condenado, o da ampla defesa e outros mais
previstos em sede constitucional ou legal.
Em nosso sistema penal tradicional não há lugar para a
consideração do que se chama de responsabilidade penal da pessoa
jurídica tendo em vista o célebre e mais que vetusto princípio descrito
no aforismo latino que diz: “societas delinquere non potest”, embora o
tema tenha entrado em discussão de há muito. Essa discussão mais se
acentuou em face do dispositivo expresso na Constituição Federal
relativo à defesa do ambiente (art. 225, § 3º), uns, considerando ser
equivocada a interpretação que tem este dispositivo como autorizador
da penalização da conduta societária 38, tendo em vista sua
incompatibilidade com o sistema jurídico-penal pátrio, outros
considerando que o legislador constitucional avançou ao acompanhar
as tendências modernas do direito penal, já aplicada tal penalização no
sistema da Common Law 39, como de resto em outros sistemas do
direito codiﬁcado, tal o caso da França, Portugal, México e outros.
Acompanhando a segunda interpretação, ou seja, a da
possibilidade da apenação da pessoa jurídica, o legislador ordinário
editou a lei nº 9 605 de 12 de fevereiro de 1998 que diz em seu artigo
3º, verbis:
As pessoas jurídicas serão responsabilizadas
administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto
nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por
decisão de seu representante legal ou contratual, ou de
seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua
entidade.

38

O argumento é de que deve ser estabelecida distinção entre conduta e atividade,
esta, própria das empresas e cuja sanção não pode ser a penal.
39

Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, Canadá e Austrália, informação que se
obtém em PRADO, Luiz Régis. Direito Penal Ambiental (problemas
fundamentais). São Paulo: RT, 1992.
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Assim, temos positivado que também as pessoas jurídicas
incorrem em crime deﬁnido como ação típica, antijurídica e culpável,
sendo elas igualmente suscetíveis de atividades dolosas e culposas,
uma vez agindo por intermédio de seus órgãos ou representantes no
que concerne à questão ambiental, penalização que ,ao que se
pretende, será mais cedo que se pensa, introduzida em outras normas,
especiﬁcamente, naquelas que dizem respeito à defesa da ordem
econômica, ﬁnanceira e da economia popular.
Nada obstante entender, ante a positivação legal, superada a
discussão a respeito do tema na área ambiental, não se pode esquecer
que a matéria pode vir a ser interpretada nos tribunais quando de sua
aplicação prática, ante argumentação de inconstitucionalidade do
dispositivo legal, atendendo ou não dita argumentação. Em Recurso
Especial julgado mais recentemente (02.06.2005) a mesma Quinta
Turma do STJ (DJ de 13.06.2005, pág. 331), sendo Relator o Ministro
Gilson Dipp, traz a seguinte Ementa:
CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL PRATICADO
POR PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO
PENAL DO ENTE COLETIVO. POSSIBILIDADE.
PREVISÃO
CONSTITUCIONAL
REGULAMENTADA POR LEI FEDERAL. OPÇÃO
POLÍTICA DO LEGISLADOR. FORMA DE
PREVENÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE.
CAPACIDADEDE AÇÃO. EXISTÊNCIA JURÍDICA.
ATUAÇÃO DOS ADMINISTRADORES EM NOME
E
PROVEITO
DA
PESSOA
JURÍDICA.
CULPABILIDADE COMO RESPONSABILIDADE
SOCIAL.
CORRESPONSABILIDADE.
PENAS
ADAPTADAS À NATUREZA JURÍDICA DO ENTE
COLETIVO. RECURSO PROVIDO.
I.
Hipótese em que pessoa jurídica de direito
privado, juntamente com dois administradores, foi
denunciada por crime ambiental, consubstanciado em
causar poluição em leito de um rio, através de
lançamento de resíduos, tais como, graxas, óleo, lodo,
areia e produtos químicos, resultantes da atividade do
estabelecimento comercial.
II.
A Lei ambiental, regulamentando preceito
constitucional, passou a prever, de forma inequívoca, a
possibilidade de penalização criminal das pessoas
jurídicas por danos ao meio- ambiente.
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III. A responsabilização penal da pessoa jurídica pela
prática de delitos ambientais advém de uma escolha
política, como forma não apenas de punição das
condutas lesivas ao meio-ambiente, mas como forma
mesmo de prevenção geral e especial.
IV.
A imputação penal às pessoas jurídicas encontra
barreiras na suposta incapacidade de praticarem uma
ação de relevância penal, de serem culpáveis e de
sofrerem penalidades. 07.07.15
V.
Se a pessoa jurídica tem existência própria no
ordenamento jurídico e pratica atos no meio social
através da atuação de seus administradores, poderá vir a
praticar condutas típicas e, portanto, ser passível de
responsabilização penal.
VI. A culpabilidade, no conceito moderno, é a
responsabilidade social, e a culpabilidade da pessoa
jurídica, neste contexto, limita-se à vontade do seu
administrador ao agir em seu nome e proveito.
VII. A pessoa jurídica só pode ser responsabilizada
quando houver intervenção de uma pessoa física, que
atua em nome e benefício do ente moral.
VIII. De qualquer modo, a pessoa jurídica deve ser
beneﬁciária direta ou indiretamente pela conduta
praticada por decisão do seu representante legal ou
contratual ou d seu órgão colegiado.
IX. A atuação do colegiado em nome e proveito da
pessoa jurídica é a própria vontade da empresa. A
coparticipação prevê que todos os envolvidos no evento
delituoso serão responsabilizados na medida de sua
culpabilidade.
X.
A Lei Ambiental previu para as pessoas jurídicas
penas autônomas de multas, de prestação de serviços à
comunidade, restritivas de direitos, liquidação forçada e
desconsideração da pessoa jurídica, todas adaptadas à
sua natureza jurídica.
XI. Não há ofensa ao princípio constitucional de que
“nenhuma pena passará da pessoa do condenado...”,
pois é incontroversa a existência de duas pessoas
distintas: uma física – que de qualquer forma contribui
para a prática do delito – e uma jurídica, cada qual
recebendo a punição de forma individualizada,
decorrente de sua atividade lesiva.
XII. A denúncia oferecida contra a pessoa jurídica de
direito privado deve ser acolhida, diante de sua
legitimidade para ﬁgurar no polo passivo da relação
processual-penal.
XIII. Recurso provido, nos termos do voto do Relator.

O Relatório foi, aﬁnal, acolhido à unanimidade dos presentes,
sendo provido o Recurso Especial. Veriﬁcou-se a ausência justiﬁcada
do Ministro Felix Fischer.
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Fausto Martin de Sanctis faz repousar a responsabilidade penal
das pessoas jurídicas em dois fundamentos básicos: a defesa social e
de que a realidade social e jurídica do grupamento permite a punição
penal40. Não é possível tolerar que se organizem empresas com
destino especíﬁco de agredir o ambiente, exterminando a vida em toda
a sua diversidade ou conspurcando os elementos essenciais à saúde da
população, ou que utilizem estes bens até sua exaustão em completo
desprezo à geração atual e às gerações futuras, sem que tais condutas
sejam retribuídas com severas penas e, principalmente, sem a
imposição da recuperação de ecossistemas e recomposição dos danos
que causam sistematicamente.
Ainda há a considerar as questões referentes à aplicação
prática,

que

esbarram

em

diﬁculdades

doutrinárias

e

de

implementação. Diﬁculdade doutrinária é a de compatibilizar a
responsabilidade penal com a responsabilidade sem culpa (exigência
de vontade consciente e livre para se determinar no sentido da prática
do delito); em vez de imputabilidade, melhor seria usar atribuibilidade
(assim, em lugar de se dizer dano causado por conduta imputável à
empresa, use-se dano causado por atividade atribuível à empresa);
doutrinária e de implementação é a de compatibilizá-la com o
princípio da personalidade da pena, uma vez que a pena aplicada à
pessoa jurídica alcançará até mesmo a família de operários que não se
encontram em posição de comando nas empresas (cf. as penas
previstas de suspensão ou interdição ou de liquidação forçada da
empresa)41 e, de outra parte, o contribuinte, em caso de apenação de
pessoa jurídica de direito público, já que a lei não a excepciona.
Quanto à ﬁnalidade do arrependimento em relação à conduta
delitiva cuja possibilidade se aplica à pessoa natural, o que
40

SANCTIS, Fausto Martin de. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. São
Paulo: Saraiva, 1999, pág. 7.
41
Cf. arts. 22 e 24 da Lei nº 9 605/98.
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possibilitaria sua reeducação, de modo algum se aplica à pessoa
jurídica. Inaplicável à pessoa jurídica, por óbvio, a pena de prisão,
privativa de liberdade. Há, ademais, as diﬁculdades práticas da citação
e da intimação, para cuja solução se aponta o uso de dispositivo do
Código de Processo Civil.
A responsabilidade administrativa decorre da infração às
normas inerentes ao poder de polícia da administração pública.
Tais normas são inúmeras e existem nas três esferas da
federação42. Dizem respeito ao licenciamento de atividades, ao
monitoramento e ao uso de bens e serviços sob controle do Estado. A
desobediência a elas impõe a responsabilidade administrativa,
decorrendo a aplicação de sanções previstas nas leis e regulamentos,
tais como, multas pecuniárias, advertências, suspensão e até o
encerramento das atividades.
A aplicação correta e efetiva delas pode fazer cessar a agressão
ao ambiente, sendo muitas vezes suﬁciente sua aplicação, inclusive
como medida preventiva.
O aparato estatal detentor do poder de polícia existe para
aplicá-lo nas situações em que há uma desobediência aos comandos
administrativos baseados nas leis e regulamentos, devendo a ausência
de sua ação, seja qual for o pretexto, ser levada à conta de
improbidade administrativa e, se ela se dá em matéria ambiental, de
improbidade administrativa ambiental43.

5. A bacia hidrográﬁca como âmbito territorial de implementação
da legislação ambiental

42

Ver, por exemplo, Decreto nº 3.179/99, que trata das sanções aplicáveis às
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, além de outros decretos federais. O
referido decreto vem exaustiva e fundamentadamente estudado em TRENNEPOHL,
Curt. Infrações Contra o Meio Ambiente. Belo Horizonte: Fórum, 2006.
43

COELHO, Ricardo V. D. L. de Vasconcelos. Improbidade Administrativa
Ambiental. Recife: Bagaço, 2004
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A questão da água toma a cada dia maior relevância no cenário
mundial em face da recente consciência de sua ﬁnitude como recurso
essencial à vida, especialmente a vida humana.
Problemas

graves

existem

representados

pela

atual

insuﬁciência de água relacionada à população, sabendo -se que nada
menos que 1.100.000.000 (1,1 bilhão) de pessoas não dispõem de
água potável, sabido, ainda, que mais de dois bilhões de pessoas não
são servidas por sistema de saneamento, não dispondo de instalações
sanitárias44.
A atual população mundial é estimada em 6 bilhões de
pessoas, prevendo-se que por volta de 2050 a Terra contará com uma
população prevista de cerca de 12 bilhões de habitantes.
Confrontando o cenário atual em que cerca de 1/3 (um terço)
da população mundial enfrenta as graves diﬁculdades de falta de água
potável e saneamento, certamente o cenário futuro será de calamidade,
sendo mais que provável o agravamento das tensões internacionais
não apenas em razão da escassez de produtos energéticos, mas em
razão da falta de água, com importantes conﬂitos pelo domínio da
escassa água doce do planeta, que além do mais vem sendo degradada
nos mais variados ecossistemas pelo lançamento de eﬂuentes os mais
diversos, de esgoto não tratado a metais pesados provenientes de
fábricas, como também de produtos químicos contaminantes, fontes
de doenças para os seres humanos, além de causarem graves
desequilíbrios à biodiversidade, prevendo-se grave estresse de água já
para o ano 2025, ano em que com alta probabilidade cerca de 4
bilhões de pessoas não terão acesso a água tratada.
Um dos Objetivos de Desenvolvimento para o Milênio, da
ONU, nada obstante o cenário acima bosquejado é reduzir à metade a
44

Ver CAUBET, Christian Guy. A Água, A L ei, A Política... E O Meio
Ambiente? Curitiba: Juruá, 2005, pág. 19.
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população sem acesso à água potável até o ano de 2015. Sendo um
bem essencial à vida, não dá para entender desenvolvimento nem
justiça com a falta da mesma, pois sem ela não há sustentabilidade.
No caso do Brasil, que detém cerca de 12% da água doce do
planeta, graves problemas também estão presentes, com início na má
distribuição geográﬁca da mesma, além da desigualdade de acesso,
que reproduz o dualismo básico da sociedade brasileira.
O Brasil é classiﬁcado como país rico em matéria de água
doce, uma vez que apresenta uma oferta de água de 33.841 m³/ano per
capita45. Entretanto, não temos distribuída, equitativamente, a água
existente, seja pela própria natureza (do total de água doce do Brasil
que detém 12% da água doce mundial, 68% se concentra na Região
Amazônica que abriga menos de 5% da população brasileira, contra o
que ocorre na Região Nordeste que abriga cerca de 13% da população
brasileira na qual a água corresponde a apenas 0,5% da existente no
Brasil, seja pelo fato de que o acesso à água tratada está restrito acerca
de

da população, sendo que na zona rural ela é quase inacessível,

além da concentração do uso da água nas atividades de irrigação
(cerca de 70%), atividades ainda em franco incremento de áreas.
A Agenda 21, documento produzido na Conferência das
Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio Ambiente
(CNUMAD-RIO92), mais conhecida como RIO-92, traz em seu
capítulo 18 um tratamento especíﬁco sobre recursos hídricos
(Proteção da Qualidade e do Abastecimento dos Recursos Hídricos:
Aplicação de Critérios Integrados no Desenvolvimento, Manejo e Uso
dos Recursos Hídricos), no qual propõe sete áreas de programas com
referência às águas doces: desenvolvimento e manejo integrado dos
recursos hídricos; avaliação dos recursos hídricos; proteção dos
45

REBOUÇAS, Aldo da Cunha. Proteção dos Recursos Hídricos. In: BENJAMIN,
Antônio Herman V.(Org.). Direito, Água e Vida. São Paulo: Imprensa Oﬁcial, vol.
1, 2003, pág. 248
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recursos hídricos, da qualidade das águas e dos ecossistemas
aquáticos; abastecimento de água potável e saneamento; água e
desenvolvimento urbano sustentável; água para produção sustentável
de alimentos e desenvolvimento rural sustentável e impactos da
mudança do clima sobre os recursos hídricos46, cada programa
comportando a previsão de itens referidos como base para ação,
objetivos, atividades e meios de implementação.
Tais áreas de programas se

relacionam com bacias

hidrográﬁcas, ecossistemas naturalmente integrados e completos, nas
quais os fenômenos que ocorrem têm reﬂexos mediatos e imediatos
nos recursos hídricos. A bacia hidrográﬁca é um território delimitado
por acidentes geográﬁcos que fazem com que toda a água, meteórica,
superﬁcial e grande parte da subterrânea, escoe em busca de um único
exutório, que é o seu rio principal.
O território brasileiro compreende um sem número de bacias
hidrográﬁcas, reunidas sob denominações correspondentes às grandes
regiões hidrográﬁcas brasileiras. São elas: Região Hidrográﬁca
Amazônica; Região Hidrográﬁca Tocantins – Araguaia; Região
Hidrográﬁca do Paraguai; Região Hidrográﬁca Nordeste Oci dental;
Região Hidrográﬁca do Parnaíba; Região Hidrográﬁca Atlântico
Nordeste Oriental (Fig. 2); Região Hidrográﬁca do São Francisco
(Fig.1); Região Hidrográﬁca Atlântico Leste; Região Hidrográﬁca
Atlântico

Sudeste;

Região

Hidrográﬁca

do

Paraná;

Regi ão

Hidrográﬁca do Uruguai e Região Hidrográﬁca do Atlântico Sul 47.
O Estado de Pernambuco tem seu território situado nas grandes
Regiões Hidrográﬁcas Atlântico Nordeste Oriental e do São
Francisco, tendo cerca de 2/3 de seu território situado na Bacia

46

SENADO FEDERAL.Agenda 21. Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, 2ª Ed. Brasília, 1997, capítulo 18, págs.331 a 374.
47
ANA - Agência Nacional da Água. Informação obtida no sítio eletrônico
http://www.ana.gov.br / (pesquisa em 08 de fevereiro de 2006).
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Hidrográﬁca do São Francisco da qual são tributárias diversas sub bacias (Pajeú, Moxotó, Garças, Brígida, Terra Nova e Pontal) cujos
exutórios deságuam no Rio São Francisco. As bacias que deságuam
diretamente no Oceano Atlântico (todas situadas na Região
Hidrográﬁca Nordeste Oriental, têm suas nascentes no Agreste
pernambucano, passando e tendo sua foz na Zona da Mata: A Bacia
Hidrográﬁca do Capibaribe, a do Rio Goiana, a do Rio Ipojuca, a do
Rio Una, além de outras de menor expressão como a do Rio
Sirinhaém, a do Rio Pirapama e a do Rio Jaboatão).
Pernambuco é entre os Estados Brasileiros o que apresenta a
menor disponibilidade hídrica e, bem ainda, volume acumulado de
água, não se conhecendo a prática de qualquer política ou plano
governamental para melhoria dessa situação48. Noticia-se a elaboração
de um plano estadual de recursos hídricos que deve ainda passar pelo
crivo do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH, levando
ainda tempo para sua aprovação, bem como a geração dos
consequentes planos de bacia hidrográﬁca 49.
Falta a compreensão da necessidade de implementação da
legislação ambiental

no espaço territorial

natural da

bacia

hidrográﬁca, de sorte que programas e projetos são organizados e
aplicados em regiões do Estado sem levar em conta essa realidade que
a Lei n° 9.433/97 considera como o território de gestão natural da
água e, em consequência, dos outros recursos naturais, já que todos
estão correlacionados50.
48

Anote-se a existência de Plano Estadual de Recursos Hídricos - PE, dado a
conhecimento ainda no ano de 1998, ainda no terceiro Governo Arraes, sem avanços
em sua aplicação nesse governo ou no seguinte a ele.
49

A minuta de Plano Estadual de Recursos Hídricos pode ser encontrado em
www.sectma.pe.gov.be e reproduz, atualizando o Plano de 1998.
50

Lei 9.433/97, art. 1º(sobre os fundamentos da Política Nacional de Recursos
Hídricos) dispõe no inc. V- “a bacia hidrográﬁca é a unidade territorial para
implementação da Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos”,
dispositivo que vem repetido na Lei Estadual de Recursos Hídricos em seu art.
2º(igualmente tratando dos fundamentos), inciso V “a bacia hidrográﬁca é a
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O Rio Capibaribe51 nasce no Município de Jataúba tendo suas
nascentes na Serra do Jacarará, com altitude aproximada de 1.000 m,
próxima aos limites do Estado da Paraíba. Na cidade de Poção,
limítrofe a Jataúba, é voz corrente que o Capibaribe nasce em seu
território, mais exatamente na Lagoa do Angu, local delimitado e até
mesmo ﬁlmado como legítima nascente do Rio. Em que pesem os
argumentos utilizados de cada lado, parece mais adequado considerar
que, em verdade, um rio pode apresentar diversas nascentes em uma
área contígua, todas abastecidas a partir de uma chapada ou de serras
próximas (hoje quase sempre desmatadas o que faz que encontremos
“nascentes” que não nascem, ou seja, não mais apresentem água que
justiﬁque a denominação).
Constitui a UP2 (Unidade de Planejamento Hídrico 2) do
Estado, localizando-se em sua porção norte-oriental, limitando-se ao
norte com o Estado da Paraíba e a bacia hidrográﬁca do Rio Goiana
(UP1), ao sul com a bacia hidrográﬁca do Rio Ipojuca (UP3), bem
como a oeste; a leste encontra-se com o Oceano Atlântico onde
desemboca, após sinuosidades na várzea do Recife. Atravessa desde a
nascente as regiões do Agreste, da Zona da Mata e da Região
Metropolitana do Recife, sendo sua extensão correspondente a cerca
de 270 km e a área da bacia hidrográﬁca de mais ou menos de
7.557,4km². Sua área de drenagem corresponde à de 41municípios,
dos quais 18 têm sua área inteiramente dentro da Bacia Hidrográﬁca 52.
Além dessas cidades, outras de importância econômica têm sua sede
unidade territorial para implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos e
para atuação do Sistema Estadual de Recursos Hídricos”- Lei nº 12.984 de 30 de
dezembro de 2005.
51
Os dados desta parte foram encontrados em Cd rom intitulado Sistema de
Informações de Recursos Hídricos de Pernambuco – Subsistema de
Macroplanejamento – Macroplan, Módulo de Acesso ao Plano Estadual de
Recursos Hídricos. Governo do Estado de Pernambuco. Recife: 1998.
52

Brejo da Madre de Deus, Chã de Alegria, Cumaru, Feira Nova, Frei Miguelinho,
Glória do Goitá, Jataúba, Lagoa de Itaenga, Passira, Riacho das Almas, Salgadinho,
Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria de Cambucá, Surubim, Taquaritinga do
Norte, Toritama, Vertentes do Lério e Vertentes.
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às margens do próprio Rio Capibaribe, tais como Recife, São
Lourenço da Mata, Paudalho e Limoeiro, como também algumas
situadas em rios que constituem sub-bacias.
São aﬂuentes pelo lado direito: rio do Mimoso, riacho Aldeia
Velha, rio Tabocas, rio Fazenda Velha, riacho Doce, riacho Carapatós,
rio Cachoeira, riacho das Éguas, riacho Caçatuba, rio Batatã, rio
Catunguba, rio Goitá e rio Tapacurá. Pelo lado esquerdo temos: rio
Jataúba, rio Caraibeira, rio Mulungu, rio Olho d’Água, riacho Pará, rio
Tapera e riacho Doce, riacho Tapado, riacho do Manso, riacho Cajaí e
riacho Camaragibe.
De importância são os aﬂuentes Tabocas, Goitá e Tapacurá
uma vez que neles é armazenada boa quantidade de água, para usos
diversos e também como controle de cheias, como é o caso do Goitá.
No próprio Rio Capibaribe há também uma barragem para contenção
de cheias que afetavam especialmente o Recife, a Barragem do
Carpina.
Ao longo da bacia hidrográﬁca do Rio Capibaribe há uma
diversidade de empreendimentos nas cidades e na zona rural com
interferências diretas na qualidade das águas do Capibaribe.
Destaque-se o uso de agrotóxicos em diversos cultivares como
beterraba e cenoura em Jataúba e Brejo da Madre de Deus e de cana
de açúcar em toda a Zona da Mata, a produção e lavagem de “jeans”
em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Riacho das Almas, Caruaru e
Vertentes, em lavanderias nas quais são usados diversos produtos
químicos seriamente prejudiciais e poluentes e o uso de matriz
energética inadequada (madeira), contribuindo fortemente para o
desequilíbrio dos ecossistemas, além da contribuição descontrolada de
dióxido de carbono em reforço ao efeito estufa que vem causando a
elevação da temperatura terrestre causa de catástrofes ambientais
percebidos em toda parte.
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Afora tais problemas, ocorrem outros mais ou igualmente
degradantes da bacia hidrográﬁca, como a matança d e animais em
matadouros, em geral públicos ou sob concessão, sem as mínimas
condições de funcionamento do ponto de vista da higiene e da saúde
humana e de eﬂuentes que são lançados no meio ambiente sem
qualquer tratamento.
Ainda de graves efeitos é o desmatamento de diversas áreas,
especialmente, das áreas de nascentes e das margens dos cursos
d’água, acarretando seu assoreamento com consequências para a
quantidade das águas e a deterioração dos solos, ainda carreando
elementos químicos que afetam a sua qualidade.
Não há como deixar de mencionar a falta de coleta adequada e
tratamento do lixo que simplesmente é depositado sem qualquer
controle em áreas inadequadas, provocando a proliferação de vetores
de doenças e poluindo os cursos d’água e o solo com o chorume
produzido.
Impossível deixar de referir um problema geral de nossas
cidades, que não só as desta bacia hidrográﬁca, consistente na falta de
tratamento dos eﬂuentes de esgotos domésticos, resultante em graves
problemas de saúde para a população e do aumento de gastos do poder
público com o sistema de saúde.
Na sub-bacia do Rio Tapacurá, importante contribuição de
água para as necessidades da Região Metropolitana do Recife, não
obstante haver nela também a produção de eﬂuentes indesejáveis e
prejudiciais à saúde humana e ao ambiente que é o subproduto
venenoso da fabricação da farinha de mandioca na região de Pombos e
Vitória de Santo Antão, a manipueira. A consequência direta disso é a
necessidade de utilização de produtos químicos e outros processos
capazes de anular a ação dela na água que é distribuída à população,
elevando os custos do tratamento.
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Outro problema geral é o da ocupação irregular, no campo e na
cidade, das chamadas áreas de preservação permanente, as referidas
no Código Florestal, como outras criadas pelo poder público,
responsável também pela degradação dos ecossistemas da bacia
hidrográﬁca que se considera neste trabalho.
O mais grave dos problemas, porém, situa-se na esfera do
conhecimento e da consciência da população, dos detentores da
autoridade administrativa e mesmo judicial, sobre tais problemas e da
necessidade de deles cuidar efetivamente, a uma em relação ao
processo de participação dos órgãos do sistema de defesa do meio
ambiente, a duas pela morosidade ou, até mesmo, inexistência de
ações concretas quanto à mobilização das comunidades para criação e
funcionamento de tais órgãos do sistema e a três pela falta de
provimentos jurisdicionais para questões judicializadas.
Em diálogo aberto e público com a representante da SECTMA
em que se aﬁrmava a inação do Estado no sentido de promover a
criação e funcionamento do Comitê de Bacia do Rio Capibaribe em
uma Oﬁcina, a mesma informou que não há uma busca dos atores da
bacia hidrográﬁca (prefeituras municipais, usuári os, representações da
sociedade organizada) para esta necessidade, apesar das diversas
tentativas de mobilização dos mesmos, salientando-se que o Exmo.
Senhor Secretário de Estado da SECTMA respondeu a Recomendação
da Promotora de Justiça da Capital acatando-a e destacando que há
uma razoável mobilização na cidade do Recife, entretanto ainda não
vislumbrada a consciência da Bacia Hidrográﬁca, limitando -se as
ações a uma visão puramente local, tendo ouvido de autoridade
municipal que os problemas do Capibaribe estariam resolvidos com a
solução deles nas cidades de São Lourenço da Mata e de
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Camaragibe53. Ela testemunha ainda a existência de pequena equipe
na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – SECTMApara trabalhar as questões das bacias hidrográﬁcas, especialmente a
mobilização para a criação e funcionamento do comitê da bacia que se
estuda.
Ante a consciência de tal realidade o Ministério Público de
Pernambuco entendeu de planejar suas ações54 para a defesa do meio
ambiente tomando como espaço territorial aquele espaço natural em
que os problemas naturalmente se imbricam, que é o ecossistema da
bacia hidrográﬁca, na verdade um conjunto de ecossistemas inter relacionados.
Antes desse planejamento, porém, já se identiﬁcara essa
necessidade e em 1999 o Centro de Apoio Operacional de Defesa do
Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural e um
grupo de promotores de justiça discutiu e criou o primeiro Projeto de
Implementação da Legislação Ambiental na Bacia Hidrográﬁca do
Rio Jaboatão, como um projeto piloto de aprendizagem de trabalho
visando à inclusão dos órgãos ambientais do Estado e dos municípios,
como também das entidades sociais e pessoas interessadas na
aprendizagem e integração de ações em favor do meio ambiente em
bacias hidrográﬁcas, buscando a efetivação da legislação ambiental.
O Projeto de Implementação da Legislação Ambiental na
Bacia do Rio Capibaribe foi aprovado em 30 de julho de 2001,
encontrando-se em andamento até o ano de 2007.
Este trabalho vem sendo realizado, concomitantemente, nas
Bacias Hidrográﬁcas do Rio Goiana, do Rio Ipojuca, do Rio Una,
tendo sido aprovado Projeto também para a bacia do Rio Sirinhaém.
53

Na XVI Oﬁcina do Projeto de Implementação da Legislação Ambiental na Bacia
Hidrográﬁca do Rio Capibaribe, realizada no dia 17 de março de 2006, na cidade de
Riacho das Almas.
54

Ministério Público de Pernambuco. Plano de Estratégias. Recife: Procuradoria
Geral de Justiça, 1999, sendo, em 2002, aprovado Plano Estratégico 2002-2004.
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Ainda é acompanhado o trabalho do Comitê de Bacia do Rio Jaboatão
para apoiá-lo em momentos de necessidade posta pelos próprios
integrantes do Comitê. Já existem comitês de bacia nas mencionadas
anteriormente, com exceção da Bacia do Rio Capibaribe.
Igualmente se realiza trabalho no mesmo sentido na Bacia
Hidrográﬁca do São Francisco em Pernambuco (2/3 do Estado,
contemplando as sub-bacias do Pajeú, Moxotó, Brígida, Garças e
Pontal, mencionando-se ainda a do Ipanema que é bacia federal),
tendo sido criado o Fórum Interinstitucional da Bacia Hidrográﬁca do
Rio São Francisco em Pernambuco visando à integração dos órgãos
estaduais e federais que interferem naquela Bacia Hidrográﬁca no
sentido de sua revitalização. Este Fórum realiza reuniões mensais.
A prática se encarregou de estabelecer que a bacia hidrográﬁca
é o âmbito territorial adequado para a implementação da legislação
ambiental, em face à constatação de que os fatos ocorrentes nesse
território têm mediata ou imediata interferência na mesma, devendo
ela ser considerada o espaço privilegiado de ações socioambientais
para o estabelecimento do que se convencionou chamar de
desenvolvimento sustentado ou sustentável.
O elenco de tais problemas sugere a necessidade do
estabelecimento de políticas públicas claramente estabelecidas com a
determinação dos atores e de suas atribuições da parte do poder
executivo (União, Estado-Membro e Municípios), o estabelecimento
de pautas legislativas (Pernambuco não dispõe, por exemplo, de lei de
política ambiental, nem de proteção de seus bens históricos,
patrimoniais e culturais). Enﬁm, impõe-se o estabelecimento da gestão
dos bens ambientais como regra da sociedade, de sorte a que
possamos alcançar o estágio de sustentabilidade socioambiental.

6. O Ministério Público operador do Direito Ambiental
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A partir da Constituição Federal de 1988 o Ministério Público
Brasileiro ganha nova conﬁguração que o distancia do perﬁl original
da Instituição. Passa a exercer misteres distanciados da representação
estatal e, em perﬁl moderno, mais próximos da representação da
sociedade, embora se possa aﬁrmar que ele ainda é o Estado Promotor
de Justiça, assim como há o Estado Juiz, embora a Constituição não
atribua a ele uma função de poder estatal.
Seu perﬁl tem-no como Função Essencial à Justiça, vale dizer ,
sem que ele se apresente, ﬁca a sociedade impossibilitada de sua
implementação, a Justiça não se dá em sua inteireza, permanecendo a
injustiça. O texto constitucional diz expressamente que “O Ministério
Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art.
129, caput).
O capítulo constitucional que trata do Ministério Público é o
Capítulo IV do Título IV, este sendo intitulado Da Organização dos
Poderes.
O capítulo IV mencionado se intitula Das Funções Essenciais à
Justiça, vale dizer que o constituinte intuiu que sem a sua presença nas
atuais condições da sociedade brasileira não se poderia alcançar esta
ﬁnalidade mesma da Constituição que permite a construção da
cidadania e, pois, da felicidade geral da Nação.
Lendo a Constituição com olhos não críticos pode-se observar
que o capítulo vem denominado como Função Essencial à Justiça,
enquanto no art. 127 o mesmo Constituinte, como que arrependido,
trata-o com função essencial à jurisdição, e, aparentemente, apequena
sua área de atribuições. Um olhar mais abrangente permite ver, à luz
da própria Constituição e da legislação pertinente, que a função
ministerial se cumpre também fora dos espaços jurisdicionais, de
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modo a se constituir também em um Ministério Público resolutivo55 e
não somente intermediador (se bem que entendida esta função
intermediadora entre a sociedade e os órgãos públicos relacionada aos
infratores ambientais ou em áreas de outros interesses difusos, não
confundida com a arbitragem, é bem própria do Ministério Público
pós Constituição de 1988).
O Ministério Público, que se diz uno e indivisível (princípios
institucionais inscritos no § 1° do art. 127 da CF), abrange, na
verdade, o Ministério Público da União que se subdivide em
Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho,
Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios e, de outra parte, os Ministérios Públicos dos Estados (ver
art. 128 da CF 88, incs. I e II, artigo que também trata da forma de
acesso à Cheﬁa do Ministério Público da União e a dos Estados, bem
como da organização e das garantias e vedações próprias dos
membros da Instituição).
Para realizar suas funções dispõe

de uma

estrutura

administrativa em muito semelhante e atrelada à do poder Judiciário,
sendo dividida a carreira em instâncias e entrâncias. Na primeira
instância os promotores de justiça funcionam perante o juízo singular
e na segunda os procuradores de justiça perante o juízo coletivo
(Tribunal de Justiça). As entrâncias seguem a estrutura organizacional
do Judiciário que se pode veriﬁcar em seu Código de Organização
Judiciária56. Em Pernambuco as entrâncias são três, sendo que a
Capital, sozinha, constitui a Terceira Entrância e as outras se
distribuem tendo por base a população e o número dos feitos judiciais,

55

Sobre este entendimento leia-se GOULART. Ministério Público e Democraciateoria e práxis. São Paulo: LED, 1998, pág. 119.
56
Na verdade a Resolução n° 010/70 com a ementa: Código de Organização
Judiciária do Estado de Pernambuco.
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além da importância política e histórica do município, alçados à
condição de Comarcas57.
A

Constituição

determina

ao

Ministério

Público,

genericamente, como visto as incumbências da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (art. 127 da CF 88). Especiﬁca tais incumbências ao lhe
conferir as denominadas funções institucionais no art. 129, incisos de I
a IX, fazendo-o promotor privativo da ação penal pública; zelador e
promotor das medidas necessárias à garantia do respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados
na Constituição, de modo a garantir a efetividade desse respeito;
defensor do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos, manejando os instrumentos do inquérito
civil público (privativamente) e da ação civil pública, de modo a obter
sua proteção; acionador da jurisdição em face de inconstitucionalidade
ou representante pela intervenção da União e dos Estados quando da
ocorrência de casos previstos na Constituição; defensor judicial dos
interesses das populações indígenas e controlador externo da atividade
policial; em todos os casos devendo utilizar os instrumentos previstos
nos incisos de VI e VIII, além de outras funções compatíveis com suas
ﬁnalidades (inc. IX).
Nota-se a tremenda responsabilidade que o constituinte
entendeu de entregar ao Ministério Público, conferindo-lhe para tanto
a autonomia funcional e administrativa (§ 2°), podendo elaborar seu
próprio orçamento.
No caso do Ministério Público de Pernambuco tal autonomia
foi conquistada a duras penas e quando iniciava seu processo de
estruturação

para

atender

de

57

forma

adequada

o

desiderato

A Constituição do Estado de Pernambuco determina que a “Todo Município será
sede de Comarca” (ver art. 81). O Código de Organização Judiciária faz letra morta
dessa determinação, o que se pode veriﬁcar no seu art. 5° e parágrafos.
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constitucional (construção ou compra de seus próprios imóveis,
organização de seu quadro de funcionários e preenchimento do quadro
de membros para atender a todas as Promotorias de Justiça do Estado
em correspondência ao quadro das Comarcas existentes) teve seu
desenvolvimento tolhido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar n° 101/2000), limitativa do repasse orçamentário em
apenas 2% (dois por cento)58 da receita corrente líquida do Estado
para despesa com pessoal, insuﬁciente para sua adequada manutenção,
especialmente nas circunstâncias de pobreza institucional, ainda mais
ante a ﬂuidez do conceito de receita corrente líquida bastante
manipulável, em Estado em que as receitas não são signiﬁcativas,
inobstante o caráter moralizador da Lei em face do controle dos gastos
públicos.
Acresce que a lei em tela invadiu a esfera de competência do
Estado, nesta parte rompendo o pacto federativo.
Como, então, atender à demanda da sociedade em busca da
defesa dos interesses coletivos e difusos sem recursos ﬁnanceiros
adequados ao preenchimento dos cargos do quadro de membros e
funcionários e

sem

as condições de

prover

seus

espaços

administrativos?
Não é demais lembrar que o Ministério Público sendo , como
se pensa, resolutivo e demandante, em verdade, sua resolutividade
representa o alcance do consenso com o causador (ou potencial
causador) do dano ambiental que, de boa vontade, aquiesce à
celebração do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta
para adequação aos termos da lei ambiental, embora o Ministério
Público possa brandir o texto legal contra o poluidor, numa posição de
força. A falta da aquiescência resultará na judicialização do litígio

58

Art. 20, inc. II, alínea d , da Lei Complementar n° 101/2000.
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com as consequências práticas sobre as quais se discorrerá no tópico
8.

7. Instrumentos de implementação da legislação na bacia
hidrográﬁca do Capibaribe

A atuação do Ministério Público, muito frequentemente, ocorre
em razão do recebimento de representações ou notícias da parte da
população ou de autos de infração remetidos pelos órgãos ambientais,
resultando na abertura de inquéritos civis públicos, os quais podem
deﬂagrar a celebração de um Termo de Compromisso de Ajustamento
de Conduta, o ajuizamento de uma Ação Civil Pública e/ou de uma
Ação Penal, em todos os casos sempre precedidos de composição do
dano ou o pagamento de uma indenização, na impossibilidade
comprovada da recuperação do ecossistema degradado.
Ocorre

que,

muitas

vezes,

os

problemas

ambientais

representam a inexistência de políticas publicas, o que impõe ao
Ministério Público a realização de planos e projetos visando inﬂuir
nesta vertente, procurando por suas atividades atrair a atenção e o
trabalho das instituições públicas para que estabeleçam tais políticas,
necessárias e imprescindíveis ao desenvolvimento sustentável do
Estado.
O Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de
Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico, Artístico e
Cultural, Habitação e Urbanismo do Ministério Público de
Pernambuco, às vezes antecipando-se ao Planejamento Estratégico da
própria Instituição apontou planos e projetos na direção da segunda
vertente acima explicitada. Exemplo disso é o trabalho desenvolvido
em relação aos “lixões” em todo o Estado que se iniciou com minuta
de proposta acolhida pelo Procurador Geral de Justiça que, no dia 26
de abril de 2000, editou a Recomendação nº 002/2000, incentivando
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os Promotores de Justiça a enfrentarem os problemas gerados pela
disposição irregular dos resíduos sólidos nas cidades com a
instauração de considerável número de inquéritos civis, celebração de
termos de compromisso e promoção de ações civis públicas de
conhecimento e de execução, pondo os administradores municipais
em permanente tensão, o que veio, certamente por pressão dos
prefeitos perante o governo estadual, a resultar na produção do
diagnóstico dos resíduos sólidos nos municípios do Estado59 e na
construção de uma Lei Estadual de Resíduos Sólidos 60, estabelecendo
uma política estadual de resíduos sólidos.
De modo semelhante iniciou o processo de construção dos
projetos de implementação da legislação ambiental em bacias
hidrográﬁcas, iniciando pelo referente à bacia Hidrográﬁca do Rio
Jaboatão, trabalhado e aprovado com os Promotores de Justiça
daquela bacia hidrográﬁca, ainda em 1999, que veio a obt er a
participação dos órgãos estaduais, municipais e da população,
organizada ou não, construindo-se o Comitê da Bacia Hidrográﬁca do
Rio Jaboatão – COBH Jaboatão, que permanece funcionando e com
plano de ação aprovado e em aplicação61.
Este Projeto serviu de modelo para os demais, inclusive para
aquele referente à Bacia Hidrográﬁca do Rio Capibaribe, aprovado em
30 de julho 2001.
As Oﬁcinas são realizadas nas diversas cidades da Bacia
Hidrográﬁca segundo uma pauta que se inicia com a apresentação do
Projeto para os presentes; na sequência os promotores de justiça
relatam as atividades desenvolvidas em razão do Projeto; a
comunidade se manifesta em seguida sobre os problemas enfrentados
59

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Política de Resíduos Sólidos
de Pernambuco. Recife: 2001.
60

Lei n° 12.008 de 01 de junho de 2001.

61

Comitê de Bacia do Rio Jaboatão. Plano Anual de Trabalho - 2005.
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na cidade, tanto a população quanto as autoridades locais; os
representantes dos órgãos estatais - de meio ambiente e patrimônio
histórico, artístico e cultural, saúde (vigilância sanitária e ambiental),
educação (núcleo de educação ambiental), planejamento (pesquisa),
repressão, monitoramento e ﬁscalização (policiamento) e produção
rural e tratamento e distribuição de água e esgotamento sanitário –
tecem considerações sobre os problemas da Bacia já conhecidos e
sobre os apontados pela comunidade, apontando soluções e dispondo
os trabalhos dos órgãos que representam para realização de parcerias
para resolver as questões postas; por ﬁm, são redigidas, discutidas e
aprovadas as conclusões da Oﬁcina com encaminhamento de
atividades a serem desenvolvidas pelos diversos atores oﬁciais e
sociais62.
Às vezes há conclusões complexas que exigem uma atuação
decidida do Promotor de Justiça para que represente uma conquista na
proteção ao ambiente. Neste passo, não se poderia deixar de

62

Comitê de Bacia do Rio Jaboatão. Plano Anual de Trabalho - 2005.
Cita-se como exemplo o elenco das conclusões da XIV Oﬁcina do Capibaribe,
realizada no Município de Salgadinho em 18 de fevereiro de 2005
1. Fazer campanha para controlar o desperdício de água;
2. Projetar e implementar campanhas para regionalizar os matadouros públicos
dentro dos padrões técnicos, recomendação da FAO;
3. Instaurar inquérito civil público para revisar os problemas dos novos matadouros
públicos, visando a solução dos mesmos;
4. Prosseguir nos trabalhos relativos ä defesa das áreas de preservação permanente,
especialmente nas áreas urbanas, promovendo sua renaturalização;
5. Fomentar as ações necessárias à formalização e funcionamento do Comitê de
Bacia do Capibaribe;
6. Promover a defesa do patrimônio histórico e cultural nos municípios da Bacia do
Capibaribe, especialmente o povoado de São Vicente do municíp io de Salgadinho;
7. Criar e fazer funcionar os conselhos municipais de meio ambiente nos municípios
da Bacia do Capibaribe;
8. Abrir procedimento de investigação para adequar os lixões da bacia do Capibaribe
à situação de legalidade, privilegiando a forma consorciada;
9. Promover a educação ambiental nos municípios e motivar a participação da
comunidade;
10. Abrir inquérito civil para veriﬁcar a situação de tratamento de esgoto nos
municípios da bacia para projetar e implementar o tratamento do esgoto sanitário;
11. O DNPM juntamente com as prefeituras apresentará ao MP estudos relativos à
extração de minerais junto à Bacia do Capibaribe.
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mencionar os trabalhos realizados pelo Promotor de Justiça de
Toritama63 que decidiu inﬂuenciar a atividade local das lavanderias de
“jeans” causadoras de grave poluição diretamente no leito do Rio
Capibaribe, com diversos produtos químicos, afora os problemas de
queima de madeira não licenciada, sem uso de ﬁltros adequados à
eliminação de fuligem e minimização do lançamento de dióxido de
carbono.
Em cerca de quatro anos de atuação conseguiu que os
empresários celebrassem termo de ajustamento de conduta (exemplar
nos Anexos) no sentido de equipar a empresa de sistema de tratamento
da água, possibilitando seu reuso, dispor ﬁltros que possibilitassem a
eliminação completa da fuligem e, apesar de resistências iniciais, as
medidas saneadoras foram efetivamente aplicadas, resultando em
melhora sensível nas condições ambientais da cidade, surgindo como
produto não buscado diretamente, a criação de uma associação
industrial e de comércio, rompendo o isolamento egoísta empresarial.
Tal trabalho deve prosseguir nas outras cidades do polo têxtil
de “jeans” do Estado64, inclusive como forma de homenagear os
empresários de Toritama para que não se vejam em condições menos
favoráveis de concorrência com aqueles que nada despendem em
favor do ambiente.
Destaque-se também Recomendação Conjunta (nos Anexos)
da Promotora de Justiça de Meio Ambiente da Capital e da
Procuradora da República65 para que a Prefeitura do Recife se
abstivesse de licenciar obras às margens do Capibaribe e de outros
63

Promotor de Justiça Sérgio Gadelha Souto que apresentou o desenvolvimento de
seu trabalho no Congresso Nordestino de Direito Ambiental realizado em Recife nos
dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro de 2005, publicado na Revista do
Congresso (Recife Ambiente) sob o título Desenvolvimento Sustentável pela
Implementação da Legislação Ambiental no Arranjo Produtivo Local de
Toritama, página 75 e ss, com boa repercussão.
64
Caruaru, Riacho das Almas, Santa Cruz do Capibaribe e Vertentes.
65

Respectivamente Promotora de Justiça Alda Virgínia de Moura e Procuradora
Federal Sônia Maria Macieira.
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cursos d’água em desobediência às determinações da Lei n° 4.771/67
(Código Florestal). A Recomendação teve acatamento do Prefeito e
resultou em estudos realizados pela Universidade Federal de
Pernambuco sobre as áreas de preservação permanente da cidade,
trazendo ao conhecimento a realidade das ocupações irregulares em
modelo de repercussão pelo País, auxiliando o Município na
requaliﬁcação desses espaços necessários à defesa dos cursos d’água e
da higidez ambiental.
A Lei n° 7.347/81 (a Lei da Ação Civil Pública) criou um
instrumento e o pôs à disposição do Ministério Público, somente dele,
para investigar as infrações na área de interesses difusos e coletivos: o
Inquérito Civil Público. É instrumento de investigação e coleta e
produção de provas, para que o Promotor de Justiça possa obter o
convencimento sobre a natureza do dano produzido, sua extensão e a
possibilidade de obtenção de recuperação do ambiente degradado, o
quantum debeatur
a ser cobrado do poluidor como indenização pelo
fato. Há questões complexas que exigem estudos, laudos técnicos,
análises e tomadas de decisões.
A Lei autoriza ao Ministério Público a requisição de
documentos onde quer que se encontrem e da feitura de laudos
técnicos às autoridades administrativas tendo em vista a solução das
questões postas, com prazos que deﬁne o mínimo de dez (10) dias,
conforme o § 1º do art.8º, o que permite ao Promotor de Justiça
determinar prazos menos exíguos em face das condições reais dos
órgãos ambientais que, porém, devem gerar algum tipo de informação,
nem que seja o de pedir o elastecimento do prazo, cominada pena em
caso de não atendimento - recusa, retardamento ou omissão (art. 10º).
Ao ﬁnal do Inquérito o Representante do Ministério Público
pode tomar a medida de arquivamento do mesmo, em caso de não
encontrar provas suﬁcientes para comprovação do dano ou da autoria,
arquivamento que deverá ser encaminhado ao Conselho Superior do
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Ministério Público para controle; ou celebra Termo de Compromisso
de Ajustamento de Conduta com o infrator, se este anuir; ou, aﬁnal,
poderá acionar o juízo por meio da Ação Civil Pública para obter a
defesa do interesse difuso ambiental. Também poderá, se convencido,
determinar a abertura de Inquérito Policial, se necessário, para intentar
uma Ação Penal Pública, se a conduta puder se subsumir em um tipo
penal.
O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta é
instrumento procedimental extrajudicial, de natureza contratual
pública e, por isso, voluntário, tal voluntariedade se traduzindo na
possibilidade de recusa de celebração do termo, entre parte legalmente
legitimada para tomar o compromisso e qualquer agente que ameace
ou efetivamente cause dano a um interesse difuso ou coletivo66,
implicando para o compromitente o “reconhecimento implícito da
ilegalidade da conduta”67 e a promessa de que este se adequará às
determinações legais. Há discussão, ainda em aberto, a respeito da
natureza jurídica do Termo de Compromisso, alguns autores não
aceitando a natureza contratual sob a alegação de que não ocorre
transação entre o órgão público legitimado e o compromissário, pois,
somente este assume as obrigações de adequação aos ditames legais.
É de salientar que, nada obstante sua importância para a
solução de conﬂitos entre o agente causador da lesão ou do perigo de
lesão e o agente público legitimado, consoante previsão legal, não teve
ainda regulamentação, sendo manejado ao sabor da inteligência e do

66

Ver § 6º , do Art 5º da Lei nº 7.347/1985, parágrafo introduzido por determinação
do Art. 113 da Lei nº 8.078/1990, verbis: “Os órgãos públicos legitimados poderão
tomar dos interessados compromisso de ajustamento de conduta
exigências
`as
legais, mediante cominações,que terá eﬁcácia de titulo executivo extrajudicial
”.
67

Pereira, Ana Paula Mendes Simões. Uma Análise do Termo de Ajustamento de
Conduta como Instrumento para a Prevenção e Recuperação do Dano
Ambiental. (Tese apresentada ao 9° Congresso Internacional de Direito Ambiental,
de junho de 2005, extraída do sítio www.planetaverde.org. em 25 de maio de 2005).
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bom senso das partes, porém, algumas vezes ensejando a ocorrência
de falhas e manejo inadequado.
Com a instituição do Termo de Compromisso, a lei permitiu ao
agente público legitimado transigir com o infrator da lei, não, porém,
em relação ao comando legal, pois sua ﬁnalidade é conduzi -lo à
adequação aos termos da lei, mas sobre prazos e formas de adequação.
O Termo de Ajustamento é de ser celebrado em razão de
ameaça de dano ou sua prática, que possam constituir ou constituam
infração administrativa ou cível por parte de pessoa natural ou pessoa
jurídica, sempre que se aﬁgure mais apropriado, após trâmite de
inquérito administrativo instaurado por agente público legitimado ou
de inquérito civil público de exclusivo manejo pelo Ministério
Público68, não sendo aconselhável celebrá-lo sem uma discussão
prévia das questões de fato e de direito, podendo o Ministério Público
requisitar documentos, autos, vistorias, licenças e autorizações
fornecidas, seja dos órgãos públicos ou de entidades privadas,
constituindo improbidade administrativa a recusa de agentes públicos
a trazer as informações no período aprazado ou a atuação de forma
displicente, sem reação adequada às condutas e atividades lesivas aos
interesses difusos e coletivos 69. A Lei dos Crimes Ambientais (Lei n°
9.605/98) em seu art. 27 fala em “prévia composição do dano” o que,
a nosso ver, corresponde a um Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta, uma vez que no art. 74 da Lei n° 9.099/95
assim está descrito: “a composição dos danos civis será reduzida a
escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá
eﬁcácia de título executivo a ser executada no juízo cível
competente”, somente se distinguindo em face da exigência de
68

Ver § 1° do Art. 8º da Lei nº 7. 347/1985.

69

Meio ambiente, relações de consumo, bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico, criança e adolescente, patrimônio público e
qualquer outro interesse difuso ou coletivo, consoante dicção do art. 1º, incisos I, II,
III, IV, V e VI da lei em comento.
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homologação pelo Juiz. Isto leva o TAC também ao campo criminal
como exigência prévia para obtenção de benefícios previstos na Lei
9.099/95 aos infratores que cometeram crimes de menor potencial
ofensivo70.
Isto nos faz lembrar que tal ocorre em razão da possibilidade
da tríplice imputação jurídica às condutas lesivas ao meio ambiente,
pela qual o infrator pode receber a sanção administrativa, cível e
penal, concomitantemente.
O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta deve
apresentar requisitos como os de constituir a manifestação de vontade
do potencial ou efetivo infrator ,bem como o da participação do órgão
público legitimado para sua celebração (não há Termo de
Compromisso entre pessoas privadas), ainda devendo conter menção
precisa à violação ou sua possibilidade (se o Termo é preventivo) e a
indicação das obrigações claramente deﬁnidas, além de ser documento
formal, escrito e nele constar a indicação do prazo ou prazos de
realização dos compromissos que constituem obrigações de fazer ou
de não fazer. Deve ainda prever cominações para o caso de seu
inadimplemento.
A Ação Civil Pública foi introduzida pela Lei da Ação Civil
Pública – Lei nº7.347/ 85- tendo em vista a defesa em Juízo dos
interesses coletivos e difusos (meio ambiente, relações de consumo,
patrimônio histórico, estético, artístico e cultural, idosos, criança e
adolescente etc.) trazendo importante inovação na processualística
nacional ao admitir a defesa de tais interesses, com um número
indeterminado de indivíduos como afetos a eles “por liame factual ,

70

Em razão da Lei n° 10.259/2001, que ao dispor sobre instituição dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, houve modiﬁcação no
conceito de crime de menor potencial ofensivo (Parágrafo Único do art. 2°) para “os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, ou multa” que na
lei anterior era “pena máxima não superior a um ano”.
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sem uma relação jurídica base entre os possíveis atingidos pelo ataque
ao interesse difuso”.
Em minucioso estudo da Ação Civil Pública, Rodolfo de
Camargo Mancuso71 diz que o nomen juris, apesar de inadequado, a
uma por não se tratar de interesse público e sim de interesse difuso o
objeto que se pretende defender em Juízo, a duas por não ser
legitimado unicamente o Ministério Público como autor, havendo
outros co-legitimados, inclusive privados, aptos para utilizá-la para
proteção desses interesses e a três por não ser o Estado o polo passivo
da ação, a não ser em casos eventuais, vem, nada obstante, consagrado
em textos legais. A matéria legal de que se ocupa é a da lei civil que
trata dos interesses difusos, ou não criminais, por exclusão.
Ao manejar a Ação Civil Pública o Ministério Público ou outro
legitimado pretende obter um provimento jurisdicional efetivo em
favor da sociedade detentora do interesse e não em favor de si próprio,
demandante que atua como parte em legitimação extraordinária uma
vez que o interesse em jogo não é seu próprio, mas de uma
coletividade72.
Busca a recuperação da situação do bem ambiental ao seu
status quo ante às expensas do causador do dano.
Curt Trennepohl chama apropriadamente a atenção para o fato
de que este instrumento tem sido utilizado quase que exclusivamente
pelo Ministério Público, ao mesmo tempo em que constata que os
“gestores públicos e até mesmo operadores do direito e representantes
do Ministério Público e do Poder Judiciário têm se preocupado muito
mais com os aspectos dissuasórios e/ou indenizatórios da legislação

71

Ação Civil Pública – em defesa do meio ambiente, patrimônio cultural e dos
consumidores, 3ª ed. São Paulo: RT, 1994, págs. 14 a 19.
72

Neste sentido ver Rodolfo Mancuso em Ação Civil Pública. São Paulo: RT,
1994, pág.73
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ambiental do que com a exigência da recomposição do dano
causado”73.
Apesar de ser o Ministério Público o manejador quase que
exclusivo da Ação Civil Pública, considerado instrumento de extrema
valia, na prática já se sente certo desencanto com sua utilização em
face da morosidade do judiciário em prolatar sentenças, especialmente
quando se trata de provimentos jurisdicionais em obrigação de fazer,
com não raros casos demorando mais de cinco (5) anos, não se
obtendo resultados satisfatórios para a proteção da natureza e
recomposição do dano. Em levantamento planilhado das ocorrências
nas cidades da Bacia Hidrográﬁca do Capibaribe nos anos de 2001 a
2005 encontramos contabilizadas apenas 11 Ações Civis Públicas
contra 118 Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta.
Tal fato tem levado o Ministério Público a privilegiar o Termo
de Compromisso de Ajustamento de Conduta, pois este permite o
monitoramento direto do promotor de justiça em articulação com os
órgãos ambientais e, não sendo o Termo cumprido, em qualquer de
suas cláusulas, vai-se ao juízo simplesmente para executá-lo por meio
da Ação Civil Pública de Execução, valendo o Termo de
Compromisso como título executivo extrajudicial, não mais sendo
necessário discutir as questões de fato e de direito, em face da
conﬁssão do poluidor e das provas colhidas para a celebração do
Termo de Ajustamento.
Quando há um provimento jurisdicional em razão de ação civil
pública de conhecimento com a condenação do autor do dano
ambiental nos pedidos articulados pelo legitimado ativo, em geral o
Ministério Público, o mesmo pode , aceitando a decisão, cumprir de
pronto a ordem judicial. Do contrário, pode recorrer da decisão com a
pretensão de desfazer a decisão, mas se aﬁnal, após todos os trâmites,
73

Infrações Contra o Meio Ambiente: multas e outras sanções administrativas.
Belo Horizonte: Fórum,2006, pág. 61.
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não obtém sua reforma, recusar-se a realizar o comando judicial, deve
ser executado o título judicial, a sentença, obtido na ação.
Também há a execução de Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta, quando não adimplida uma ou mais das
cláusulas ajustadas, pois o Termo tem força de título executivo
extrajudicial.
A Ação Civil Pública de Execução é utilizada para que o
infrator ambiental seja forçado a realizar o provimento jurisdicional
ou as cláusulas pactuadas no Termo de Compromisso para efetivação
da restauração ambiental ou realização de compensações.
Em lição sobre a matéria Carlos Alberto Sales, apoiando-se em
José Ignácio Botelho de Mesquita e Vicente Greco Filho aﬁrma:
“independente de o sistema processual adotar ou não uma rígida
bipartição procedimental entre cognição e execução, o fato é que essa
distinção indica importante diferença na ﬁnalidade da atividade
judicial em um e outro caso. Na primeira a tutela jurisdicional visa
fundamentalmente à declaração do direito, enquanto na segunda, a
satisfazer o credor através de o cumprimento do comando contido na
sentença ou a satisfação da obrigação contida no título”74.
Também na matéria de execução ambiental, em razão da
complexidade do comando de obrigação de fazer, há enorme
diﬁculdade da parte do Poder Judiciário de fazer valer o comando
executivo, desaparelhado que se encontra a estrutura judicial para
monitorar e efetivar suas determinações, especialmente quando se
trata da administração pública. Relativamente fáceis de executar são
as sentenças de obrigação de não fazer ou aquelas em que a obrigação
se resolve em pagamento em pecúnia, o que se mostra pouco eﬁcaz
para a satisfação da função ambiental.

74

Execução Judicial em Matéria Ambiental. São Paulo: RT, 1998, pág. 230 e
231.
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A Ação Penal é instrumento processual de combate à
criminalidade que tem início com a denúncia acolhida pelo juiz e da
qual o denunciado tomou conhecimento pela citação.
Ela pode ser pública , quando somente pode ser movida pelo
Representante do Ministério Público ou privada, quando somente o
ofendido pode movê-la, nos casos previstos na lei penal.
Também se divide a ação penal pública em condicionada (para
movê-la o Ministério Público necessita de uma representação) e
incondicionada, quando nenhuma condição se impõe para o seu
exercício, bastando que esteja descrita a conduta do acusado
subsumida no tipo penal, com as circunstâncias do crime e
determinada a autoria do mesmo.
Os crimes previstos na Lei n° 9.605/98 são todos de ação penal
pública incondicionada (art. 26 da Lei n° 9.605/98), iniciando-se
quando o Promotor de Justiça toma conhecimento corretamente
documentado

de

sua

ocorrência.

Não

estando

corretamente

documentado (falta a autoria, ou a conduta não vem descrita
adequadamente, não há determinação do local do fato, por exemplo)
deve o Representante do Ministério Público requisitar a feitura de
Inquérito Policial ou a complementação de informações pelo Órgão
Ambiental informante, a ﬁm de que possa, então, iniciar o processo
em juízo.
A maioria dos crimes ambientais é de pequeno potencial
ofensivo conforme deﬁnição legal, possibilitando a aplicação dos
benefícios da transação penal ou da suspensão condicional do
processo, previstos na Lei n° 9.099/95, devendo o promotor de justiça
propor as medidas, dentro das condições que a própria lei prevê, a
primeira consistente na possibilidade da aplicação de uma pena
restritiva de direitos, em vez da pena prevista de privação da liberdade
(art. 76) e a segunda consistente na possibilidade de suspensão do
processo desde que o infrator satisfaça as condições impostas, daí o
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nome (art. 89), somente se oferecendo a denúncia ante a recusa desses
benefícios, assim considerados, entre outras razões, por não se
registrarem antecedentes criminais. Algumas peculiaridades em
relação aos crimes ambientais são descritas no artigo 28 da Lei dos
Crimes Ambientais.
Condição indispensável para fazer jus a um dos benefícios é a
da prévia composição do dano ambiental visando à recuperação do
bem lesado à situação em que se encontrava antes da agressão a que
fora submetido, somente sendo decretada a extinção da punibilidade
ante laudo de constatação da reparação integral do dano ambiental.
Na impossibilidade comprovada da reparação do dano, deverá
ser o mesmo indenizado em pecúnia que será utilizada, de preferência,
para a recuperação de áreas contíguas degradadas ou a compensação
pela realização de obrigações de natureza ambiental.
Registre-se que ainda ocorrem casos em que a proposta de
suspensão condicional do processo ou da transação penal signiﬁca o
oferecimento, como alternativa, de doação de cestas básicas, sem
qualquer relação com o dano ambiental.
Este instrumento processual tem sido utilizado largamente pelo
Ministério Público, na maioria dos casos, em relação aos tipos penais
relacionados

com

a

madeira

não

licenciada(transporte,

armazenamento, guarda, venda, corte, transformação em carvão etc,
sem o documento da Autorização para Transporte de Produtos
Florestais – ATPF- correspondente) constando mais de 100 ações
penais entre os anos de 2001 e 2005 na Bacia Hidrográﬁca do Rio
Capibaribe75.

8. Conclusão

75

Na planilha consultada existem anotadas 53 ocorrências, não estando
contabilizadas as ações penais promovidas no Juizado Especial Criminal da Capital,
porém constantes em planilha distinta.
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As questões implícitas e explícitas deste artigo foram
analisadas e podemos já apontar conclusões resultantes dessas
análises.
Primeiramente, podemos aﬁrmar que há uma legislação
ambiental bem razoável, satisfazendo parte considerável das
necessidades do operador de direito para impulsionar a proteção do
meio ambiente, nada obstante a descoberta de necessidades
legislativas não satisfeitas, por exemplo, na constatação da
inexistência de estruturas eﬁcazes para aplicação de lei nacional de
política de resíduos sólidos, inclusive adiada decisão quanto à data
limite para que não houvesse mais lixões nos municípios, ou na
constatação da inexistência de uma lei de política estadual de meio
ambiente, demonstrando desatenção do legislador e do administrador
em relação ao estabelecimento de políticas públicas de defesa da
natureza.
Esta desatenção do legislador e do administrador, que se
registra, pode signiﬁcar falta de compromisso ou desconhecimento da
realidade circunstante, o que implica em gestão desarticulada ou
explícita falta dela, resultando no desaparelhamento das estruturas
estatais (Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário) para a
implementação da legislação entendida aqui como o mínimo
necessário para a proteção ambiental, uma vez que, em não raros
casos, esta própria legislação é insuﬁciente para promover a proteção
que se pretende com ela. Há pouca preocupação com a qualiﬁcação
dos agentes públicos para efetivar as atribuições a eles cometidas na
lei, quando não ocorre um claro combate a tal qualiﬁcação entendida
como desviante da função que se pretende como principal da
Instituição.
De outra parte podemos aﬁrmar que os instrumentos de
implementação da lei são bem apropriados ao seu ﬁm. Aplicados
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adequadamente podem trazer resultados importantes para impulsionar
as políticas públicas que a natureza exige para sua proteção e para a
sustentabilidade. Os problemas são trazidos por uma burocracia
incrustada em todos os Órgãos e Poderes que até fazem desistir do uso
mais frequente de algum desses instrumentos, além da incapacidade
técnica do enfrentamento das necessidades de implementação de
decisões, administrativas ou jurisdicionais.
Como agente político estatal o Ministério Público, ainda que
com perﬁl ambíguo por não se encontrar inserido em qualquer dos
Poderes e, ao mesmo tempo, em função de ﬁscal da lei e, portanto, das
condutas de todos sem reais poderes para tanto, tem atendido com
vigor as demandas a que deve satisfazer por dever legal, assumindo
um papel de aliado dos interesses primordiais da sociedade, por vezes
com caráter resolutivo e nos demais casos como demandante nas
instâncias administrativas e jurisdicionais.
Assim é que tem planejado suas ações e formatado projetos em
busca da implementação da legislação ambiental, seja em bacias
hidrográﬁcas, com espaço territorial naturalmente estabelecido, sej a
em regiões especíﬁcas criadas artiﬁcialmente pela administração
(Região Metropolitana, por exemplo), como é o caso do projeto
estabelecido para a Bacia Hidrográﬁca do Rio Capibaribe, colhendo já
resultados importantes na proteção da mesma, como demonstrado em
casos relatados. Tais atuações deveriam ser retomadas por parte das
estruturas de apoio institucional ao trabalho dos Promotores de Justiça
na área ambiental (Centro de Apoio, Escola Superior do Ministério
Público e da própria Procuradoria Geral de Justiça).
Por ﬁm, há que entender que a consciência da necessidade da
proteção ambiental e a realização de ações resultantes de tal
consciência somente se estabelecem vagarosamente, uma vez que os
bens ambientais não se pronunciam, não fazem greve de fome nem
passeatas, não gritam no momento da agressão. As consequências
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advêm com o tempo e as respostas são violentas e inesperadas, como
já se pode observar mundo afora.
Isto obriga a um trabalho incessante na defesa dos
ecossistemas locais para atingir a defesa do meio ambiente global, em
movimento constante de recepção e doação de inﬂuência, para que se
estabeleça o cuidado necessário e a ética suﬁciente para a proteção do
meio ambiente.
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O Ministério Público e o mito de Anteu: o
fortalecimento institucional através da
função‐mãe
Júlio César Soares Lira1

O artigo aborda, por meio de uma aproximação com a lenda
mitológica de Anteu, a necessidade dos membros do Ministério
Público não esquecerem da função, hoje desdenhada por muitos,
que mais aproxima os Promotores de Justiça da sociedade a que
servem, que é a do atendimento ao público, que se consubstancia
na ﬁgura do “ombudsman”, no ouvidor do povo, como base para
formação da unidade nacional da instituição ministerial e como
pressuposto para se determinar com muito mais força a nossa
legitimação social.

Palavras-chave: Direito Público; Ministério Público; Ombudsman;
Unidade Nacional do Ministério Público; legitimação social do
Ministério Público

1. Introdução

Da união de Posídon e Gaia (Terra), descreve a mitologia
grega, nasceu o gigante Anteu. Exposto à luta, à refrega esgotante,
bastava tocar o corpo fatigado na terra (sua mãe) para reanimar-se e
tornar-se imbatível. No encontro com o ﬁlho de Zeus, toda vez que
Anteu percebia se lhe escaparem as energias, rojava-se ao chão para
1
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logo se erguer contundente, ameaçador. Foi Héracles (Hércules) que,
percebendo a maravilhosa ajuda que Anteu hauria quando jazia
estendido na areia, gritou:
“- De pé, Anteu! Não te deixarei mais renovar teu vigor:
morrerás esmagado pelo meu peito”.
Assim foi. Erguido do solo, fora de contato com a terra, o
gigante aﬁnal sucumbiu.
É dentro desta concepção de uma terra que revitaliza que
podemos encontrar o mito de Anteu. O mito de Anteu permite
caracterizar o novo vigor que se manifesta quando há um reencontro
com a origem, com a mãe-terra2.
Contextualizando o mito de Anteu ao nosso valoroso
Ministério Público, de se observar que a instituição deverá buscar sua
força vital no povo, na aproximação adequada e eﬁcaz com a
sociedade, no desiderato de alcançar a almejada legitimação social,
fortalecendo-se e tornando-se imbatível no desempenhar de suas
funções constitucionais, notadamente, no que é pertinente ao seu
mister de DEFENSOR DA SOCIEDADE.
Esse sistema de retroalimentação, onde o Ministério Público
vai buscar sua “sobrevivência” no tecido social, atendendo através de
suas atribuições judiciais e extrajudiciais aos legítimos anseios do
povo; e onde a sociedade se alimenta de tais atividades para ver
assegurado os direitos e interesses que lhe são mais caros, certamente,
proporcionará a sonhada legitimação social e a eﬁcácia funcional da
Instituição em foco.
Os membros do Ministério Público do Século XXI,
reforçando-se na condição de agentes políticos representantes do
interesse da sociedade, necessitam assumir um novo perﬁl de atuação,
tornarem-se Promotores de fatos, ou Promotores resolutivos, a ﬁm de
2

CAMPOS, Eduardo. Complexo de Anteu Ensaios. Fortaleza 1978, in
<http://www.eduardocampos.jor.br/_livros/e17.pdf>. Acesso em 30 jul. 2011.
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enfrentar as atuais demandas, até pouco tempo inimagináveis, próprias
de uma sociedade em constante mutação.
A missão, os objetivos estratégicos, os valores, suas forças e
oportunidades deverão conduzir o Ministério Público a superar as
grandes ameaças que lhe cercam, todavia é imperioso canalizar todas
essas condições favoráveis à eﬁcácia de suas ações. As prioridades
institucionais não podem estar desvinculadas dos anseios sociais, por
isso a participação da sociedade deverá dar o norte às ações do
Ministério Público para que não seja dissonante a atuação dos
Promotores de Justiça com os desejos e necessidades primárias da
população a que servem.
Destarte, o que se visa no presente ensaio é a demonstração de
que a aproximação com a sociedade trará força vital revigorante ao
Ministério Público, como o Anteu mitológico, força essa capaz de
minimizar, ou até mesmo neutralizar, as ações nefastas que teimam
em retirar da Instituição as importantes funções que lhe ﬁzeram
imprescindível ao fortalecimento do Estado Democrático de Direito.
Talvez, numa análise açodada, possa parecer contraditório o
que se persegue, isto é, idealizar o fortalecimento institucional através
de um retorno atávico à função-mãe da Instituição, que é o
atendimento do Promotor de Justiça ao público, todavia, é justamente
essa volta estratégica, devidamente adaptada às atuais demandas, que
possibilitará o engrandecimento e o fortalecimento do Ministério
Público.
Buscando reaﬁrmar essa necessidade essencial de ﬁdelidade
do Ministério Público aos seus ideais de berço, vale destacar as
impressões do Ilustre João Gaspar Rodrigues:
O Ministério Público não retira sua força da
proximidade com o judiciário, Executivo ou Legislativo,
ou de qualquer outro escaninho da máquina estatal. Não.
Como Anteu da mitologia, a instituição fortalece-se
quando se aproxima da sociedade, quando através de
suas atribuições (judiciais e extrajudiciais) atende os
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legítimos anseios sociais, quando em defesa dos
interesses sociais não escolhe ou poupa adversários,
quando em sua evolução institucional se mantém ﬁel
aos ideais de berço (ou às coordenadas originárias):
justiça, paz, segurança, liberdade, interesse público. É
no começo de todas as coisas que se encontra o que há
de mais precioso e essencial.3

Entre as principais e mais antigas funções dos órgãos do
Ministério Público, está o atendimento ao público, por meio do qual
os

Promotores

de

Justiça

orientam,

informam,

fazem

encaminhamentos, recebem denúncias e reclamações de toda ordem,
podendo-se denominá-la de FUNÇÃO-MÃE.
Tal função remonta a tempos não precisos na evolução do
Ministério Público brasileiro, sendo certo que, historicamente, as
atribuições ministeriais, tanto essa função de atendimento à população
como todas as demais funções que lhe conferem importância,
surgiram primeiro de fato, por intermédio das demandas prementes,
sendo posteriormente reconhecidas legalmente4.
Não se quer aﬁrmar aqui que o Ministério Público deixou de
realizar o atendimento ao público, ao revés, posto que, mesmo após a
Constituição Cidadã lhe retirar a função de prestação de assistência
judiciária aos necessitados nas localidades onde não existissem órgãos
com tal atribuição, o atendimento ao público persistiu e constitui a
mais signiﬁcativa das atribuições Ministeriais.
Portanto, a ligação, o elo entre o Ministério Público e a funçãomãe (a mãe terra, para Anteu), no caso a do atendimento direto à
população, trará, além da legitimação social, o seu fortalecimento,
para tornar-se, cada vez mais, depositário da defesa dos Direitos
Fundamentais da sociedade.

3

RODRIGUES, João Gaspar. Ministério Público de resultados: a atual missão
institucional. Jus Navigandi, Teresinha, ano 15, n. 2585, 30 jul. 2010. Disponível
em: < http://jus.uol.com.br/revista/texto/17076>. Acesso em: 18 jul. 2011.
4

Cf. Hugo Nigro Mazzilli, Manual do Promotor de Justiça, 2ª edição, 1991.
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Elegendo o atendimento ao público como prioridade, através
da sistematização desse atendimento pelo Ministério Público em todos
os rincões do nosso País, de norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque
ao Chuí, nas zonas rurais ou urbanas, onde quer que atue um Promotor
de Justiça, pode-se alcançar de fato a unidade nacional.

2. O Ministério Público “Ombudsman
”

O “ombudsman” é originário da Suécia, nos idos de 1809,
surgindo parra propiciar ao Parlamento o controle dos funcionários
públicos e os magistrados em face do cumprimento das leis.
... esta ﬁgura foi criada visando proteger os direitos e
garantias fundamentais do cidadão, apresentando,
dentro do ordenamento jurídico de cada país, uma
denominação, qual seja: ombudsman (Suécia),
mediateur
(França),
comissário
parlamentar
(Inglaterra), provedor da justiça (Portugal), prokuratura
(Rússia), defensor do povo (Espanha).5

O “ombudsman”, portanto, pode ser conceituado como um
sistema de amparo aos direitos individuais, sendo, “órgão de controle
ou ﬁscalização da atividade estatal, atribuído a um ou mais indivíduos,
com amplos poderes de investigação e de recomendação”6.
“O ombudsman, nos países de origem, vem a ser um
órgão destinado a exercer controle sobre as atividades
da administração, bem como defender interesses
coletivos diversos, como, por exemplo, o ombudsman
do consumidor, o da liberdade econômica, do da
imprensa, o da saúde pública, o estudantil, o
empresarial. Sendo um órgão investigatório, não tendo o
poder de punir ou reparar qualquer injustiça” 7.

5

MORAES, A. de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários
aos arts. 1º a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e
jurisprudência. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p.53.
6

FERREIRA FILHO, M. G.Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Saraiva,
1998. p. 87.
7

MAZZILLI, H.N. O Ministério Público na constituição de 1988. São Paulo:
Saraiva, 1989. p. 101.
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No Brasil, ainda sob a égide da Carta de 1969, mas já na
Assembléia Nacional Constituinte de 1987/1988, manifestava-se a
preocupação em criar a ﬁgura jurídica do “Ombudsman” nacional,
com inspirações nas Constituições espanhola e portuguesa, com o
objetivo de integração entre os Poderes.
Contudo, chegou-se ao consenso de que já contávamos com o
Ministério Público, organizado em carreiras em todo o País e
devidamente estruturado para o exercício de funções afetas ao
“ombudsman”, principalmente, através do atendimento ao público,
carreando-lhe, a Constituição Federal vigente, em verdadeiro
alargamento funcional, os instrumentos para que assumisse novos e
relevantes encargos, inteiramente, diga-se, compatíveis com sua
destinação.
Vale a pena trazer a colação trecho da apreciação de Mazzi lli,
à época, acerca do ora disposto:
Fala-se hoje na criação do ombudsman no país. O
ombudsman vem a ser um órgão surgido nos países
escandinavos, destinado a um controle sobre as
atividades da administração e depois para atender a
interesses coletivos diversos (ombudsman do
consumidor, da liberdade econômica, da imprensa, da
saúde pública, o estudantil, o empresarial etc). Em
nosso entender, porém, não é necessário criá-lo. O
órgão do Ministério Público, em nosso direito, tem
tradicionalmente a função de receber as notícias de
abusos de autoridades, á estando investido no poder que
o Estado lhe confere de promover junto à Justiça a
responsabilização criminal dessas autoridades, o que ao
próprio ombudsman não é conferido nos países onde ele
é órgão auxiliar do Poder Legislativo.8

Desta feita, a Constituição Federal, em seu art. 129, inciso II,
trouxe, entre outras, como função do Ministério Público a de “zelar
pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as

8

MAZZILLI, H.N.O Promotor de Justiça e o atendimento ao público. 1985. São
Paulo: Saraiva. p. 72-3.
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medidas necessárias a sua garantia”, que conﬁgura, exatamente, a
ﬁgura do “ombudsman”.
Fácil

perceber,

assim,

que

as

funções

próprias

do

“ombudsman” que foram atribuídas ao Ministério Público, merecendo
destaque a função de defesa dos direitos sociais e dos direitos
individuais indisponíveis, ganharam relevo, ao passo que, ao contrário
da ﬁgura originária, foi conferida ao Órgão Ministerial a prerrogativa
de

agir

seja

preventiva

quanto

repressivamente,

seja

extrajudicialmente seja judicialmente.
O Ministério Público tem legitimidade, outorgada pela
Constituição
(artigo
129),
para
promover,
privativamente, a ação penal pública; como também a
legitimidade – concorrente com a de outros entes – para
ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo; legitimidade para fazer a representação por
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo;
legitimidade para fazer a representação por
inconstitucionalidade para intervenção da União em
Estado-Membro ou no Distrito Federal, no caso de
violação de princípio basilar da República Federativa do
Brasil; e, ainda, legitimidade para promover a ação civil
pública (concorrentemente) e quaisquer outras ações
judiciais que se ﬁzerem necessárias para requerer do
Poder Judiciário a prestação jurisdicional, toda vez que
for conﬁgurada a lesão ou ameaça de lesão de direitos e
interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos e
individuais indisponíveis.9

Na mesma linha de entendimento a respeito de ser despicienda
a criação do “ombudsman” fora do Ministério Público, Mazzilli
arremata:
Temos sustentado que um Ministério Público realmente
forte e independente dispensaria tal órgão à parte, que,
mesmo nos países onde foi criado, tem funções apenas
investigatórias, enquanto o Ministério Público, entre
nós, além da investigação, tradicionalmente tem a
função de levar às barras dos tribunais os responsáveis
pelas violações.10

9

CAMINHA, M.A.L. em: http: www.jusnavigandi.com.br. Acesso em 01 de Julho
de 2009.
10

MAZZILLI, H.N. Regime jurídico do ministério público. 4. ed. São Paulo:
Saraiva, 2000. p. 378.
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Reaﬁrma-se, então, que a Constituição Federal de 1988, com
base em novo paradigma, conferiu ao Ministério Público a
possibilidade de construir

uma nova

ordem

social,

agindo

politicamente (e não partidariamente) junto e para a população mais
carente. O Promotor de Justiça, desta feita, deve ser orientador e
conciliador, deve buscar instrumentos fora do processo (e processuais,
se for o caso) para aplacar a falta de equilíbrio material nas relações
jurídicas e sociais.
E como ? Qual a forma mais eﬁcaz do Ministério Público se
desincumbir de suas funções de cunho social ? Sem dúvidas, para o
ﬁm de dar maior mobilidade e capilaridade as suas ações a Instituição
deve ir à comunidade, deve ir ao povo. Convém que o Promotor de
Justiça saia de seu gabinete. É nas ruas que o Promotor de Justiça irá
haurir os problemas sociais, ouvindo e agindo para que possa cumprir
suas tarefas, na luta pelos direitos sociais e coletivos dos reais
interessados em sua eﬁcaz e combativa atuação, ou seja, o povo.

3. O Ministério Público em busca da legitimação social

Os membros do Ministério Público, como é cediço, não são, na
forma da Constituição, alvos de escolha direta pelo povo, contudo, tal
nota da Instituição não é óbice para a consecução de sua legitimação
social, mesmo porque o perﬁl institucional inaugurado após a Carta
Constitucional ainda está em processo de construção, não se podendo
olvidar que o prestígio social somente deverá advir da eﬁcaz e efetiva
atuação na defesa do Regime Democrático, da Ordem Jurídica e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis11.
Não

há

dúvidas

de

que

o

legislador

constituinte

institucionalizou no Ministério Público aspectos de especial relevância
11

art. 127, caput, da CF/88.
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para o desenvolvimento da sociedade, o dotou de importantes funções
essenciais ao Estado Democrático de Direito, o transformou no Órgão
que detém, por excelência, o encargo de defender a sociedade como
um todo.
Mas, como já se disse, a verdadeira legitimação social há de
ser produto da eﬁciência e competência no desempenho das atividades
conﬁadas à Instituição.
No contexto da Emenda Constitucional 19/1998 surge
normatizado o princípio da eﬁciência, gerando prática salutar, no
âmbito do Poder Público, que planejamento estratégico se tornasse
palavra de ordem, alcançando, também, por óbvio, o Ministério
Público.
Nesse particular, importa ao Ministério Público estreitar o
diálogo direto com a sociedade a que serve, permitindo que se
estabeleça em seu programa estratégico ações e metas originadas de
propostas e reclamos desta mesma sociedade.
Urge, portanto, um melhor conhecimento dos problemas
sociais, já se faz tarde uma melhor articulação entre os atores deste
roteiro da vida política e social do nosso País. Não é segredo: nem a
sociedade conhece o Ministério Público, nem o Ministério Público
conhece, adequadamente, a sociedade a que serve.
Tal dissonância põe em xeque tanto a eﬁciência da atuação
funcional do Ministério Público quanto a sua legitimação social e, no
dizer de João Gaspar Rodrigues12, “a performance funcional do MP
presta-se como um meio de ampliar a conﬁança na instituição e,
principalmente, sua legitimação perante a sociedade. Performance
funcional com resultados e legitimidade social são faces da mesma
moeda e constituem um círculo virtuoso: quanto mais eﬁciência

12

Op. cit.
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funcional maior a legitimidade, e quanto mais legitimidade maior o
estímulo para aprimorar a função”.
Aproximar-se do cidadão, atendê-lo, ouvi-lo, percebê-lo,
realizar e se realizar nele, sem qualquer dúvida, função primeva do
Ministério Público, de onde todas as outras eclodem, jorram, surgem,
provem, sua FUNÇÃO-MÃE por natureza, trará a perseguida
legitimação social e, a reboque, a eﬁciência, exigência constitucional.
O atendimento ao público pelo Promotor de Justiça é o contato
revigorante, vital, essencial com a mãe-terra, com a função originária
do Ministério Público.
Porém, é preciso saber, é forçoso constatar que nem todos os
integrantes da classe ministerial se familiarizam com o atendimento
direto ao cidadão, não raro o fazem, quando fazem, por estrita
obrigação funcional e, por isso, sem o desvelo necessário, sem buscar
o máximo ediﬁcante do contato, sem ser resolutivo, nem tampouco
demandista, mas, infelizmente, apenas com desdém.
E é preciso compreender que a mudança desta forma refratária
de agir encontrada, ainda, em alguns Promotores de Justiça não se
transformará do dia para noite, não se dará “por meio de decreto” ou
com alterações no ordenamento jurídico, mas com uma mudança
cultural no seio da Instituição e com o diálogo franco entre os
membros do Ministério Público, com elaboração de estudos e técnicas
que façam com que haja a compreensão sistemática de que o
atendimento ao público é primordial para a obtenção da sua eﬁciência
e legitimação, em suma, para o fortalecimento institucional.
E o ideal é que o Promotor de Justiça não se quede inerte a
esperar que as demandas lhe batam as portas do gabinete, mas que ele
seja dinâmico, que seja resolutivo, que se antecipe a estas demandas,
que vá até onde os problemas sociais são causas das aﬂições da
sociedade.
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4. O Ministério Público Resolutivo

A nota da inércia é própria da Magistratura, o Ministério
Público, no entanto, foi forjado para o dinamismo, para o bom embate,
para o denodo no atuar de suas funções constitucionais e
infraconstitucionais, com consciência de que as funções que lhe foram
atribuídas não reﬂetem todas as possibilidades de sua atuação.
As funções Ministeriais são fundamentadoras e conformadoras
do Estado Democrático de Direito, contudo, não se limitam ao
manuseio de instrumentos técnico-jurídico viabilizadores do acesso ao
Poder Judiciário13. A defesa dos interesses e direitos difusos, coletivos
e individuais indisponíveis dever-se-á dar, notadamente, através de
ações desenvolvidas pelos Promotores de Justiça diretamente junto à
população afetada14.
Fazer

uso,

portanto,

dos

instrumentos

judiciais

e/ou

extrajudiciais para se desincumbir de seu múnus público possibilita
distinguir tipos ideais de Promotor de Justiça.
Em sua pesquisa, Cátia Aida Silva15, identiﬁca e distingue os
Promotores de fatos e os Promotores de Gabinete:
O Ministério Público se debate entre dois tipos ideais de
promotor: promotor de gabinete e promotor de fatos. O
primeiro tipo pode ser deﬁnido como aquele que,
embora utilize procedimentos extrajudiciais no
exercício de suas funções, dá tanta ou mais relevância à
proposição de medidas judiciais e ao exame e parecer
dos processos judiciais dos quais está encarregado.
Detalhe: o promotor de gabinete não usa os
procedimentos extrajudiciais como meios de
negociação, articulação e mobilização de organismos
governamentais e não governamentais. O segundo tipo,
13

LIRA, Júlio César Soares. O Ministério Público “Ombudsman”: O Promotor
de Justiça nas Ruas. Tese apresentada no XVIII Congresso Nacional do Ministério
Público, realizado entre os dias 25 e 28 de Novembro de 2009, na cidade de
Florianópolis-SC.
14
Idem.
15

SILVA, Cátia Aida. Promotores de Justiça e novas formas de atuação em defesa
de interesses sociais e coletivos. Revista Brasileira de Ciências Sociais, Vol. 16, n.
45.
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o promotor de fatos, conquanto proponha medidas
judiciais e realize atividades burocráticas ligadas à sua
área, dá tanta ou mais importância ao uso de
procedimentos extrajudiciais, mobilizando recursos da
comunidade, acionando organismos governamentais e
não governamentais e agindo como articulador político.

O

Ministério

Público

resolutivo,

portando,

pode

ser

conceituado como aquele que atua na solução de conﬂitos sociais, no
âmbito da própria Instituição e em parceria com a sociedade, sem a
necessidade de recorrer ao Poder Judiciário, já tão saturado.
Gregório Assagra de Almeida16, citando Marcelo Pedroso
Goulart, traça os perﬁs ora estudados, clariﬁcando o modelo que o
Ministério Público moderno deve assumir:
Dentro do novo perﬁl constitucional do Ministério
Público, Marcelo Pedroso Goulart sustenta que existem
dois modelos de Ministério Público: o demandista e o
resolutivo. O Ministério Público demandista, que ainda
prevalece, é o que atua perante o Poder Judiciário como
agente processual, transferindo a esse órgão a resolução
de problemas sociais, o que de certa forma, aﬁrma o
autor, é desastroso, já que o Judiciário ainda responde
muito mal às demandas que envolvam os direitos
massiﬁcados 17. O Ministério Público resolutivo é o que
atua no plano extrajurisdicional, como um grande
intermediador e paciﬁcador da conﬂituosidade social.
Marcelo Goulart ainda ressalta que é imprescindível que
se efetive o Ministério Público resolutivo, levando-se às
últimas conseqüências o princípio da autonomia
funcional com a atuação efetiva na tutela dos interesses
ou direitos massiﬁcados. Para tanto, é imprescindível
que o órgão de execução do Ministério Público tenha
consciência dos instrumentos de atuação que estão à sua
disposição, tais como o inquérito civil, o termo de
ajustamento de conduta, as recomendações, audiências
públicas, de sorte a fazer o seu uso efetivo e legítimo.
Portanto, nesse contexto, a atuação extrajurisdicional da
Instituição é fundamental para a proteção e efetivação
dos direitos ou interesses sociais.

E conclui o festejado autor:

16

ALMEIDA, Gregório Assagra de. O Ministério Público no
Neoconstitucionalismo: perﬁl constitucional e alguns fatores de ampliação de
sua
legitimação
social,
in
http://www.unifaﬁbe.com.br/revistasonline/arquivos/revistajuridicafaﬁbe/sumario/5/
14042010170607.pdf.
17

Op. cit. nota anterior, p. 119-123.
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O Ministério Público resolutivo, portanto, é um canal
fundamental para o acesso da sociedade, especialmente
das suas partes mais carentes e dispersas, a uma ordem
jurídica realmente mais legítima e justa. Os membros da
Instituição devem encarar suas atribuições como
verdadeiros trabalhadores sociais, cuja missão principal
é o resgate da cidadania e a efetivação dos valores
democráticos fundamentais.

Destarte, os mecanismos extrajudiciais de solução de
conﬂituosidade social se nos aﬁgura mais consentâneo com o desenho
constitucional do atual Ministério Público, sendo fácil perceber que
dos instrumentos de atuação não demandista, não judicial, o
atendimento ao público é o mais eﬁciente para que o Promotor de
Justiça possa ser o agente transformador da realidade social a que se
vê inserido.
Recebendo ou buscando, em atitude resolutiva, pró-ativa, a
aproximação com o povo, o Ministério Público, notadamente, pelo
órgão de execução, terá todas as condições de cumprir com eﬁciência
as suas funções, isto em qualquer área de atuação: cível, criminal,
coletiva etc.
Veja -se, por importante, que essa forma de atuar possibilita
também ao Ministério Público não só resolver os problemas, mas,
principalmente, se antecipar a eles, sendo certo que a simbiose entre o
Promotor de Justiça e a sociedade facilitará a tomada de soluções
preventivas para as demandas comunitárias, evitando-se sempre a
busca pelo Judiciário, que deve se tornar espaço excepcional de sua
atuação.
Vale dizer ainda que o modelo de Ministério Público
resolutivo pautado no atendimento à população não colide com a
decantada racionalização da atuação institucional, notadamente, no
cível. Ora, é possível sim, mesmo com o atendimento ao público
diretamente pelo Promotor de Justiça, visto que lhe é exigência
funcional, ﬁltrar ou estabelecer prioridades no agir Ministerial.
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A intervenção qualitativa do Ministério Público também deve
ser alvo do atendimento ao público, todavia, com uma oportunidade
sensível para as personagens deste roteiro, posto que mesmo que o
Promotor de Justiça, ao ouvir o reclamo popular, veriﬁque que a
demanda é eminentemente individual e de nenhuma ou ínﬁma
repercussão social, o simples contato Promotor/Cidadão já é
mutuamente engrandecedor, saindo do encontro mais engrandecido o
próprio membro da Instituição, já que alcançou o rejuvenescimento
vital, o exercício da FUNÇÃO-MÃE, o revigoramento para os novos
embates.
Entender, assim, que o contato aproximado com a sociedade
poderá sobrecarregar o Ministério Público mais do que já se encontra,
onde o atendimento ao público trará mais demandas que estão às
margens da verdadeira atuação institucional, é não compreender as
inúmeras possibilidades que poderão surgir para que se possa resgatar
a cidadania daqueles que mais necessitam ver resguardados seus
direitos primários.
Marcelo Pedroso Goulart18 se pronuncia:
Integrando a sociedade civil, o Ministério Público, nos
limites de suas atribuições, deve participar efetivamente
do 'processo democrático', alinhando-se com os demais
órgãos do movimento social comprometidos com a
concretização dos direitos já previstos e a positivação de
situações novas que permitam o resgate da cidadania
para a maioria excluída desse processo, numa prática
transformadora orientada no sentido da construção da
nova ordem, da nova hegemonia, do 'projeto
democrático.

Repise-se, então, o atendimento ao público pelo Promotor de
Justiça é mais do que uma obrigação e uma necessidade, é uma
verdadeira exigência do Ministério Público resolutivo, moderno,
antenado aos novos reclamos da sociedade, que busca na troca, na
simbiose com o povo a sua real razão de existir, que nesse ciclo
18

GOULART, Marcelo Pedroso. Ministério público e democracia - teoria e
práxis, p. 96.
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virtuoso recebe e dá a esta mesma sociedade força vital para superar
as suas respectivas diﬁculdades.

5. O Ministério Público e o Atendimento ao Povo

Não resta contestação de que o atendimento ao público pelo
Promotor de Justiça, notadamente nas promotorias do interior dos
Estados, se constitui em uma das funções mais expressivas. É por
intermédio do atendimento direto ao povo que o Ministério Público se
faz conhecer e busca conhecer aqueles a quem serve.
Não paira dúvidas também que esta atuação é obrigatória, é
dever funcional19 e é através do atendimento direto ao povo que o
Promotor de Justiça, por meio de conselhos, sugestões, orientações e
conciliações mais do que ensejar o mero acesso ao Poder Judiciário,
rende ensanchas ao real acesso à Justiça.
Além de constituir dever funcional, a função de atendimento ao
público representa para o Promotor de Justiça a concretização de sua
própria designação funcional e na visão de Camargo Penteado “...é
encontrar na dignidade do trabalho o caminho seguro para o
progressivo aperfeiçoamento do proﬁssional que, na plena doação à
comunidade, conquista a sua realização integral como pessoa”20.
As questões que mais aﬂigem a população e que,
costumeiramente, são trazidas aos Promotores de Justiça em seu
atendimento são aquelas relacionadas ao direito de família (prestação
alimentícia, guarda de ﬁlhos, investigação de paternidade, interdição,
destituição de pátrio poder etc.); à criança e adolescente (adoção,

19

Constituição Federal, art. 129, inciso II; Lei 8.625/93, art. 27, parágrafo único,
incisos I e IV e Lei Complementar Estadual nº 12/94, art. 5º, parágrafo único,
incisos I e IV.
20

CAMARGO PENTEADO, J. de. A ética do promotor de justiça.In: Funções
institucionais do Ministério Público. ALVES, A.B. ET. Alii. (Orgs). São Paulo:
Saraiva, 2001. p. 30.
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tutela, guarda, abandono, abuso sexual etc.); informações gerais a
respeito de andamento processual; notitia criminis, além de agressões
ao meio ambiente, ao direito do consumidor, ao direito dos idosos, ao
transporte coletivo, coleta de lixo, enﬁm, diversos outros assuntos
relacionados aos direitos sociais e outros direitos fundamentais.
Trata-se, dessa forma, a função institucional do atendimento ao
público como FUNÇÃO-MÃE porque, diante da gama de atribuições
do Ministério Público é através do contato direto com o povo que se
pode amalgamar às súplicas da sociedade com a exigência da
eﬁciência do atuar Ministerial.
É por meio do atendimento ao público que o Promotor de
Justiça poderá exercer a razão de sua existência que é a de promover
justiça,

tanto

judicialmente,

como,

extrajudicialmente,

preferencialmente, é através do contato com o povo que terá condições
de atuar na seara cível, criminal, coletiva etc. Por isso é o atendimento
ao público a função primeva, originária, que acompanha o Ministério
Público através do seu desenvolvimento enquanto Instituição talhada
para a salvaguarda dos interesses mais caros à sociedade.
Por intermédio do atendimento ao povo se é possível
conformar, plasmar, o papel do Ministério Público resolutivo, na
defesa dos interesses sociais, que deve ser exercido de forma efetiva
em todas as suas esferas de atuação.
Na área criminal, por exemplo, é imprescindível a inserção do
Promotor de Justiça no seio social, para que venha a se inteirar das
verdadeiras causas da criminalidade e exija políticas públicas
especíﬁcas do Poder Público, além de atuar diretamente nas
investigações das condutas criminosas que mais abalam a sociedade,
de forma a combater com rigor e eﬁciência o crime organizado e
permitir que o Direito Penal tenha eﬁcácia social.
Na área coletiva, o Ministério Público, com o contato com a
sociedade, poderá conferir prioridade a atuação preventiva para evitar
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a violação dos direitos sociais, além de combater de modo articulado e
eﬁciente as condutas danosas aos direitos massiﬁcados.
Na sua atuação extrajurisdicional, o atendimento ao público, é
capaz de transformar o Promotor de Justiça no grande intermediador e
paciﬁcador da conﬂituosidade social, o Ministério Público assumirá
função social pedagógica, se fazendo conhecer, demonstrando ao povo
para que serve e a quem serve, ensinando a coletividade o exercício da
cidadania.
E nessa relação de troca mútua entre sociedade e Ministério
Público existem instrumentos eﬁcientes para que se realize, mesmo
que extrajudicialmente, o acesso ao cidadão não ao Judiciário, mas à
Justiça, podendo se utilizar a Instituição das recomendações, das
audiências públicas e também do termo de ajustamento de conduta,
entre outros, tudo num grande esforço de promoção da paciﬁcação
social não somente por meio de implementação de ações visando
solucionar as angustias, mas, principalmente, realizando condutas
preventivas a tais aﬂições.
E o Ministério Público já vem acordando para a exigência
social aqui exposta neste trabalho, já que em alguns dos ministérios
públicos brasileiros, a gestão operacional já estabelece como meta
estratégica o apoio as demandas populares, incentivando e
fomentando nos Promotores de Justiça a necessidade de saírem de
seus gabinetes para procurar o direito nas ruas, junto à parcela menos
favorecida de cidadãos e até mesmo e, principalmente, junto aqueles
que nem sequer alcançaram ainda a cidadania plena.
Em alguns Estados, como Ceará, com o projeto “Ministério
Público na Comunidade”; Pará, com o seu “Ministério Público e a
Comunidade”; Pernambuco, com o “Ministério Público nas Ruas”;
Paraná, através das Promotorias da Comunidade; e, entre outros,
Bahia, com “O Ministério Público vai às Ruas”, existem modelos de
atendimento ao público pelo Ministério Público que tem sido exitosos.
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No Paraná, por exemplo, pioneiro nesta empreitada, existem
Promotorias de Justiça especializadas no atendimento à população: as
Promotorias das Comunidades. Chama atenção o modelo paranaense
porque há muito Mazzilli já advoga a ideia da imprescindibilidade da
criação de cargos para Promotores de Justiça especializados no
atendimento ao povo, inclusive, chega a traçar verdadeiro roteiro
prático e esclarecedor para o correto e eﬁcaz atendimento 21.
Na Bahia, mais precisamente, em Salvador, o Ministério
Público baiano desenvolve o atendimento às pessoas diretamente nos
bairros através do “MP vai às Ruas”, utilizando-se de um ônibus
adaptado para favorecer a execução da referida função institucional
em qualquer lugar.
Em Pernambuco, teve-se a felicidade de ver o projeto “MP nas
Ruas”, inicialmente concebido e levado à efeito pelos Promotores de
Justiça de Petrolina-PE., tornar-se projeto institucional, onde a
Procuradoria-Geral de Justiça fomentou em todas as circunscrições
ministeriais a boa prática da aproximação com a sociedade.
Como se vê, uma sistematização do atendimento ao público,
“proﬁssionalizado”, adequado as especiﬁcidades de cada Ministério
Público, permite não só a eﬁciente organização administrativa interna
dos recursos materiais e humanos disponíveis, criando ambiente para
cumprimento da identidade constitucional, como também aproxima o
Ministério Público da comunidade, o que poderá ser feito a partir de
criterioso diagnóstico da realidade local e pela criação de espaços
democráticos relevantes que fortalecerão a legitimidade da atuação
ministerial perante o destinatário de sua atividade: a sociedade.
O contato do Ministério Público com a sociedade, então, lhe
dará forças, lhe renovará as esperanças, lhe tornará imbatível,

21

MAZZILLI, H.N. Manual do Promotor de Justiça. 2. ed. São Paulo: Saraiva,
1991. p. 233-302.

Revista Jurídica da AMPPE ‐ nº 1, março 2016 | 109

inquebrantável pelas forças que tentam reduzir sua importância como
instituição vocacionada para os interesses da sociedade.
O fortalecimento institucional pela aproximação com a maior,
com a mais importante das atribuições, função geratriz de todas as
outras, que dela decorrem, a que ora denomina-se FUNÇÃO-MÃE,
talvez a mais simples de ser exercida, a que prescinde de maiores
recursos, tão escassos ao “Parquet”, poderá conferir sim um caráter de
unidade nacional ao Ministério Público.
O fomento ao atendimento ao público de forma correta, com
sensibilidade, com proﬁssionalismo, com honestidade intelectual, com
o mínimo de estrutura que possibilite o conforto de quem acorrer ao
Promotor de Justiça, será o canal seguro para que o Ministério Público
alcance a eﬁciência no seu importante atuar.

6. Conclusão

Buscou-se no presente trabalho constatar que o atendimento ao
público, dentre as importantes funções do Ministério Público, é a que
realiza a sua aproximação com a sociedade, proporcionando-lhe força
vital revigorante, capaz de lhe conferir legitimação social e eﬁciência
no desincumbir de seu múnus constitucional e infraconstitucional.
O Ministério Público brasileiro é instituição vocacionada à
defesa do povo e para garantia da manutenção de suas funções
constitucionais e como forma de promover o seu próprio
fortalecimento e unidade nacional, necessita eleger o atendimento ao
público com prioridade em suas ações estratégicas.
A forma mais indicada para a promoção dessa aproximação é a
criação da cultura de que o atendimento ao povo, além de ser dever
funcional, deve ser realizado de forma institucional, organizada e
eﬁcaz.
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Somente através do atendimento ao público é que o Ministério
Público poderá estruturar o modelo ideal de Ministério Público
resolutivo, tornando-se campo fértil para a amplitude da atuação
Ministerial de resolução extrajudicial da conﬂituosidade social.
A maneira adequada e eﬁcaz de realizar o atendimento ao
povo, resolvendo as suas demandas, é através da criação e
estruturação, em todos os Ministérios Públicos dos Estados e do
Distrito Federal, das Promotorias de Justiça Comunitárias, com
Promotores de Justiça especializados no trato com os diversos setores
da sociedade, notadamente, buscando ouvir as pessoas, identiﬁcar os
seus problemas e, ﬁnalmente, dar o encaminhamento adequado para
resolvê-los, preferencialmente, sem a necessidade de se recorrer ao
Poder Judiciário, privilegiando, assim, a solução extrajudicial dos
conﬂitos, deixando a judicialização das contendas como ultima ratio.
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A improbidade administrativa como
instrumento
de defesade
dadefesa
educação
inclusiva
instrumento
da educação

inclusiva da
da pessoa
pessoa com
com deficiência
deficiência
Leonardo Brito Caribé1
Este artigo aborda a educação como meio necessário para
promoção da cidadania e inclusão social plena da pessoa com
deﬁciência e discute a viabilidade da aplicação das sanções da
improbidade administrativa aos agentes públicos que pratiquem
atos omissivos ou comissivos contrários aos princípios e regras
que vinculam a prestação de serviço educacional pelo Estado à
pessoa com deﬁciência.

Palavras-chave: Pessoa com deﬁciência; educação; improbidade
administrativa

1. Introdução

Segundo dados da ONU, cerca de 10% da população mundial,
aproximadamente 650 milhões de pessoas, tem alguma deﬁciência. É
a mais signiﬁcativa minoria do mundo. Aproximadamente 80% dessas
pessoas vivem em países em desenvolvimento - como o Brasil, nos
quais 90% das crianças com algum impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial não frequentam a
escola2.
Na medida em que são afastadas da escola, as pessoas tornamse mais vulneráveis, pois ﬁcam alijadas de conhecer e de exercer seus
direitos e deveres, inabilitadas para se fazer ouvir e manifestar seu
1

O autor é Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco,
especialista em Processo Civil pela UFPE e mestrando em Direito pela UNICAP.
2

Fonte: ONU Brasil. Disponível em http://nacoesunidas.org/acao/pessoas-comdeﬁciencia/. Acesso em 15 jun 2015.
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pensamento, despreparadas para tomadas de decisões independentes e
com poucas chances de assumir os melhores postos do mercado de
trabalho3. A falta de educação de qualidade à pessoa com deﬁciência
fere sua dignidade humana, já que afasta dela a autodeterminação, o
livre arbítrio e a liberdade de manifestação do pensamento, valores
intrínsecos aos seres humanos e que devem ser preservados.
A política de inclusão social passa inarredavelmente pelo
combate às desigualdades sociais, econômicas e culturais, o que
envolve a qualiﬁcação das redes de ensino para lidar com a
diversidade e acolher a pluralidade de sujeitos. A escola inclusiva
deve assegurar a matrícula e eliminar os obstáculos arquitetônicos e
barreiras discriminatórias que possam restringir ou prejudicar o acesso
e a permanência na escola e a aprendizagem, bem como a participação
dos alunos com deﬁciência, em igualdade de condições, a jogos e a
atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar,
mediante a promoção de adaptações físicas, de transporte e
comunicacionais,

bem

como

pela

adequação

curricular

e

metodológica, sem olvidar da capacitação dos docentes para lidar com
as necessidades singulares dos alunos, com vistas a garantir a todos,
indistintamente, a possibilidade de gozo dos direitos fundamentais
relacionados à cidadania.
O dever do Estado para com a educação é realizado através dos
agentes públicos, que agem no sentido de elaborar e concretizar a
política educacional. Embora não seja o usual, aqui e acolá, ocorrem
abusos e desvios no exercício do poder, comprometendo a prestação
do serviço educacional. Há casos de alunos com matrícula recusada na
escola em razão da sua condição singular; outros, em que a escola
3

Como observa Gabriel Chalita: “A consciência de direitos e deveres, a
possibilidade de participar de pleitos decisórios sem ser conduzido por falta de
informação, o direito à voz, à manifestação do próprio pensamento, o preparo para a
autonomia, para a independência, é a grande meta da educação” (CHALITA,
Gabriel. Educação: a solução está no afeto. São Paulo: Editora Gente, 2001, p. 107).
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deixa de tomar as medidas necessárias para inclusão plena do aluno
com deﬁciência, altas habilidades ou superdotação e transtornos
globais do desenvolvimento. Esses e outros abusos violam a dignidade
da pessoa diretamente atingida e afrontam o interesse público,
representando

graves

violações

aos

princípios

e

deveres

administrativos consagrados na Constituição, aos quais estão
submissos os agentes públicos.
A Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), que
regulamentou o art. 37, § 4º, da Constituição Federal, impõe sanções
aos agentes públicos que pratiquem atos de improbidade nos casos que
importem em enriquecimento ilícito, causem prejuízo ao erário ou
atentem contra os princípios da Administração Pública. Os artigos 4º e
11 da Lei de Improbidade Administrativa estabelecem a obrigação dos
agentes públicos, de qualquer nível ou hierarquia, de velarem pela
estrita observância dos princípios da administração pública, no trato
dos assuntos que lhes são afetos, independentemente de lesão ao
erário público. Daí resulta que a violação do direito fundamental à
educação da pessoa com deﬁciência pode constituir ato de
improbidade administrativa, em face da mera lesão moral sem
repercussão econômica imediata aos cofres públicos.
As sanções da improbidade administrativa representam
inegável meio de proﬁlaxia e defesa social, diante do caráter
intimidador que exercem sobre os agentes políticos. Todavia, o ato de
improbidade é um ato ilegal, mas nem toda violação de princípios e
regras constitui ato ímprobo, de modo que o grande desaﬁo do
operador do direito é aplicar o instituto da improbidade administrativa
sem transformá-lo em instrumento autoritário de controle das políticas
públicas.
O ponto culminante a inspirar o presente estudo é discutir
sobre as condições de aplicação das sanções da improbidade
administrativa aos agentes públicos que deixem de cumprir o dever de
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assegurar educação inclusiva de qualidade à pessoa com deﬁciência,
segundo os princípios do Estado Social e Democrático de Direito

2. Educação inclusiva da pessoa com deﬁciência

Até o século passado, a escola seguia o modelo da integração:
era aceito no ambiente escolar quem tivessem condições de
acompanhar os métodos de ensino e o ritmo de aprendizagem. O aluno
que precisava ser modiﬁcado (habilitado, reabilitado, educado) para se
tornar apto a satisfazer os padrões aceitos no meio social. Quem não
se adaptasse era encaminhado para a classe especial, para a escola
especial ou, simplesmente, desistia de estudar4. O debate político
iniciado nos anos 1970 questionava as possíveis vantagens da
educação destinada aos sujeitos com deﬁciência em instituições nas
quais era oferecida aos alunos uma experiência de encontro restrito a
outros sujeitos com limitações semelhantes5. Percebeu-se que a
deﬁciência não é um problema da pessoa, mas o resultado da
incapacidade da sociedade em atender às necessidades dessa mesma
pessoa. Enﬁm, houve a compreensão de que a escola é que precisa se
adaptar às necessidades do aluno, promovendo as modiﬁcações e os
ajustes necessários para propiciar a participação da pessoa na vida
escolar. Inverteu-se, então, o tratamento de exclusão, para a proposta
de inclusão, na qual a escola procura atender às necessidades
educacionais especiais do aluno, com vistas a prepará-lo para assumir
um papel na sociedade.

4

GIL, Marta; Gil, ALQUÉRES, Hubert. Educação Inclusiva: O que o professor
tem a ver com isso? São Paulo: Imprensa Oﬁcial do Estado de São Paulo, 2005, p.
32.
5

BAPTISTA, Cláudio Roberto. À italiana? Uma análise do percurso histórico da
inclusão escolar. In BAPTISTA, Cláudio Roberto; JESUS, Denise Meyrelles.
Avanços em Políticas de Inclusão : o contexto da educação especial no Brasil e em
outros países. Porto Alegre: Editora Mediação, 2011, p. 19.
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A educação inclusiva é a que propicia o acesso dos alunos com
necessidades educativas especiais nas salas de aula regulares, sempre
que possível, desde a educação infantil até os níveis superiores de
ensino, numa ação política de mínima segregação e máxima
socialização. Para tanto, a escola precisa contar com estrutura que
favoreça o aprendizado e permita a todos os alunos aprender,
contribuir e participar de todas as atividades escolares, sem
discriminações. A educação inclusiva é importante para construção de
uma subjetividade livre e autônoma. Além disso, propicia aos demais
alunos contato direto com pessoas com caraterísticas diferentes das
suas, levando-os a valorizar as qualidades dos colegas e não suas
limitações, o que contribui para desmistiﬁcar o preconceito,
facilitando a formação de uma sociedade mais pluralista, fraterna e
solidária, na qual os indivíduos reconhecem que todos são dignos de
igual consideração e respeito, apesar das suas limitações.
A escola inclusiva procura realizar modiﬁcações urbanísticas e
arquitetônicas nas salas de aula, bibliotecas, parques infantis e demais
ambientes, faz adaptações nos transportes, com vistas a facilitar o
acesso à escola e o aprendizado. Os alunos com necessidades
educacionais particulares devem contar com apoio individualizado,
através de proﬁssionais preparados para lidar com suas limitações,
mas não é necessário que haja especialistas na escola. A escola
preocupada com a educação inclusiva age no sentido de remover as
barreiras de comunicação, se preciso com emprego de tecnologias
assistivas que auxiliem aluno e professor e favoreçam o aprendizado e
a participação da pessoa com deﬁciência na vida escolar. O recurso
deve ser reavaliado, sempre que necessário, para veriﬁcar a utilidade
ou necessidade de aprimoramento ou substituição. Como a
necessidade de cada pessoa é única, as adaptações não podem ser
arbitrárias e autoritárias, o aluno, a família e as organizações de apoio
à pessoa com deﬁciência devem ter voz. O lema é: “nada de nós sem
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nós”. A possibilidade emancipatória da educação da pessoa com
necessidades educativas especiais só pode ser alcançada através de
uma perspectiva interdisciplinar, na qual devem conversar a família, a
comunidade, a saúde, o transporte e a assistência social, enﬁm, todos
os atores que possam de alguma forma contribuir para remover
qualquer barreira urbanística, arquitetônica, nos transportes, nas
comunicações e na informação, atitudinais e tecnológicas 6. Esse
diálogo multissetorial de agentes torna mais fácil à inclusão plena da
pessoa no ambiente escolar e, de forma indireta, ainda tem o ganho de
contribuir para multiplicação das ações inclusivas.
A presença da pessoa com deﬁciência na escola regular
demanda a adoção currículos mais ﬂexíveis e de material didático
apropriado. Além de disso, é preciso que o processo de avaliação
corresponda às características especíﬁcas e possibilidades de
aprendizado e de desenvolvimento dos alunos com algum tipo de
impedimento de longa duração.

3. O dever do Estado com a educação inclusiva

Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos
(ONU, 1948): “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade
6

Nos termos do art. 3º, IV, da Lei Brasileira de Inclusão: são consideradas, para os
efeitos legais, “barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que
limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o
exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão,
à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança,
entre outros, classiﬁcadas em: a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos
espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo; b) barreiras
arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados; c) barreiras nos
transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes; d) barreiras nas
comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou
comportamento que diﬁculte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de
mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de
tecnologia da informação; e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que
impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deﬁciência em
igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas; f) barreiras
tecnológicas: as que diﬁcultam ou impedem o acesso da pessoa com deﬁciênci a às
tecnologias”.
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e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação
umas às outras com espírito de fraternidade”. Como aﬁrma Piovesan,
“a ética dos direitos humanos é a ética que vê no outro um ser
merecedor de igual consideração e profundo respeito, dotado do
direito de desenvolver as potencialidades humanas, de forma livre,
autônoma e plena”7. Sob essa ética, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos expressou a preocupação com a educação, como
instrumento de modiﬁcação estrutural da sociedade. Concitou todos os
povos e todas as nações a se esforçar, pelo ensino aberto a todos, em
plena igualdade, a desenvolver os direitos e liberdades fundamentais.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos inspirou vários
tratados internacionais sobre educação, como a Declaração Mundial
de Educação para Todos (Tailândia, 1990), que manifestou o
compromisso de universalizar o acesso à educação, melhorar a
qualidade do ensino e satisfazer as necessidades básicas de
aprendizado de todas as pessoas, sem discriminação8.
Sob o patrocínio da Unesco – Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Declaração de Salamanca, de
1994, adotou o princípio da educação inclusiva em forma de lei ou de
política pública, para que todas as crianças sejam matriculadas em
escolas regulares, independentemente de suas condições particulares.
A Declaração de Salamanca reconheceu que toda criança possui
características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem
únicas, e aquelas com necessidades educacionais especiais devem ter
acesso à escola regular, dentro de uma pedagogia capaz de satisfazer
7

PIOVESAN, Flávia. Igualdade, diferença e direitos humanos: perspectivas global e
regional. In: LEITE, George; SARLET, Ingo (coord.). Direitos Fundamentais e
Estado Constitucional: estudos em homenagem a J. J. Gomes Canotilho. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 295.
8

A Declaração Mundial de Educação para Todos proclamou que: “5. As
necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deﬁciências
requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de
acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deﬁciência, como parte
integrante do sistema educativo.”
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tais necessidades. As escolas regulares com orientação inclusiva
constituem

os

meios

mais

eﬁcazes

de

combater

atitudes

discriminatórias, criando comunidades acolhedoras e inclusivas, e
alcançando educação para todos.
A Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a “Pessoa Portadora de Deﬁciência”,
de 1999, teve por objetivo prevenir e eliminar todas as formas de
discriminação e propiciar a plena inclusão social de todos, através de
medidas de diversas naturezas, como as educacionais. A Convenção
foi aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada pelo Decreto nº
3.956/2001.
No Brasil, o mais importante acordo internacional no campo da
educação inclusiva é a Convenção das Nações Unidas sobre os
Direitos das Pessoas com Deﬁciência e seu Protocolo Facultativo –
Convenção de Nova York, cuja aprovação pelo Congresso Nacional se
deu pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, conforme
o procedimento do § 3º do art. 5º da Constituição, com status
equivalente às emendas constitucionais.
Os princípios da Convenção de Nova York reaﬁrmam a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao enfatizarem a
necessidade de eliminar as desigualdades e o preconceito e aﬁrmar a
diversidade como um patrimônio da humanidade. Essa Convenção
reconhece a deﬁciência como um conceito em evolução, que resulta
da interação entre pessoas e as barreiras devidas às atitudes e ao
ambiente, que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas
na sociedade, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
Para superar essas barreiras, estimula a adoção de políticas públicas de
inclusão social, mediante programas governamentais de promoção,
proteção e defesa dos direitos da pessoa com deﬁciência, em
articulação com instituições não-governamentais.
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Tais tratados internacionais de direitos humanos, ratiﬁcados
pelo Brasil, têm impacto jurídico e eﬁcácia imediata no direito interno
brasileiro. Cabe, assim, a todos os Poderes Públicos assegurar sua
implementação no âmbito nacional, na medida em que são
diretamente aplicáveis e complementam o universo de direitos
nacionalmente garantidos, reforçando a Carta de direitos prevista
constitucionalmente9.
O Estado Democrático de Direito, como se depreende do art.
1º, caput, da Constituição Federal, exige a igualdade entre os
cidadãos, não apenas no sentido formal, de assegurar proteção frente à
arbitrariedade do político, mas, também, no sentido concreto ou
material, para inclusão social e construção de uma sociedade livre,
justa e solidária (art. 3º, I), que combate o preconceito, elimina as
desigualdades (art. 3º, III), promove a cidadania e aﬁrma a dignidade
da pessoa humana (art. 1º, I e III), pressuposto basilar de todos os
demais direitos10.
Como diz Sarlet, “o princípio da dignidade da pessoa impõe
limites à atuação estatal, objetivando impedir que o poder público
venha a violar a dignidade pessoal, mas também implica (numa
perspectiva que se poderia designar de programática ou impositiva,
mas nem por isso destituída de plena eﬁcácia) que o Estado deverá ter
como meta permanente, proteção, promoção e realização concreta de
uma vida com dignidade para todos”11.
A proteção da dignidade, o combate ao preconceito e a
eliminação das desigualdades são verdadeiras normas-objetivo a

9

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos
Internacional. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 91.

e

o

Direito

Constitucional

10

COLAUTTI, Carlos E.Derechos Humanos. Buenos Aires: Editorial Universidad,
1995, p. 123.
11

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos
fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora, 2011, p. 133.
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serem dinamizadas como instrumentos de governo e observadas por
todos os agentes públicos na operacionalização das políticas
públicas12.
Na esteira dessas normas-objetivo, o art. 205 da Constituição
Federal de 1988 estabelece que “a educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualiﬁcação
para o trabalho”. Para que a educação não se torne privilégio de
alguns, mas direito universal, o Estado deve assegurar igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola (CF, art. 206, I).
Segundo José Afonso da Silva13: o Estado tem que aparelharse para fornecer, a todos, sem exceção, os serviços educacionais e
ampliar cada vez mais as possibilidades de que todos venham a
exercer igualmente esse direito. “Todas as normas da Constituição,
sobre a educação e ensino, hão que ser interpretadas em função
daquela declaração e no sentido de sua plena e efetiva realização”.
Qualquer distinção, restrição ou limitação do direito ao ensino, em
função da deﬁciência, representa ﬂagrante violação aos tratados
internacionais de direitos humanos e ao plexo de direitos decorrentes
do texto constitucional.
No sentido de assegurar a igualdade de condições de acesso e
permanência na escola, a Constituição Federal determina que o dever
do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de
atendimento educacional especializado à pessoa com deﬁciência,
preferencialmente na rede regular de ensino (CF, art. 208, III), o que
deve se ocorrer independentemente da situação econômico-social, das
12

GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do
Direito. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, XIX.
13

SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo:
Malheiros Editores, 2005, p. 313.
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habilidades ou da existência de impedimentos de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, as quais, em interação
com diversas barreiras arquitetônicas, comunicacionais ou atitudinais,
possam obstruir a participação plena e efetiva da pessoa com
deﬁciência na escola. A Constituição compreende a educação da
pessoa com deﬁciência como instrumento de realização das normasobjetivo do sistema constitucional.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90)
determina que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente
atendimento educacional especializado aos portadores de deﬁciência,
preferencialmente na rede regular de ensino (art. 54, III).
A LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
nº 9.394/1996) determina que a educação escolar pública seja
efetivada

mediante

a

garantia

de

atendimento

educacional

especializado gratuito aos educandos com deﬁciência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
preferencialmente na rede regular de ensino. A educação em escolas
regulares é a regra e o ensino ministrado em classes, escolas ou
serviços especializados, excepcional (art. 58 da LDB).
Para propiciar educação inclusiva, os sistemas de ensino
assegurarão aos professores do ensino regular, capacitados para a
inclusão desses educandos nas classes comuns (art. 59, da LDB).
Quando necessário, deverá haver serviços de apoio especializado, em
caráter complementar ou suplementar (art. 58, § 1º, da LDB). No
intuito de superar as barreiras ao aprendizado, a LDB prevê a
adaptação dos currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e
organização especíﬁcos (art. 59, I).
A LDB foi regulamentada pela Resolução CNE/CEB nº
02/2001, a qual determinou que “os sistemas de ensino devem
matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o
atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais,
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assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade
para todos” (art. 2º). Nesse diapasão, o art. 8º da mencionada
Resolução estabelece que as escolas da rede regular de ensino devem:
a) prover, nas classes regulares, professores das classes comuns e da
educação especial; b) distribuir os alunos com necessidades
educacionais especiais pelas várias classes do ano escolar; c)
ﬂexibilizar os currículos e adotar recursos didáticos diferenciados e
processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que
apresentam necessidades educacionais especiais; d) manter serviços de
apoio pedagógico especializado, mediante atuação colaborativa de
professor especializado, de professores-intérpretes das linguagens e
códigos aplicáveis; d) disponibilizar serviços de apoio necessário à
aprendizagem, à locomoção e à comunicação; e) manter serviços de
apoio pedagógico especializado em salas de recursos, nas quais o
professor

especializado

em

educação

especial

realize

a

complementação ou suplementação curricular; f) propiciar condições
para reﬂexão e elaboração teórica da educação inclusiva; g) adotar
temporalidade ﬂexível do ano letivo, para atender às necessidades
educacionais especiais de alunos com deﬁciência mental ou com
graves deﬁciências múltiplas, h) realizar atividades que favoreçam, ao
aluno que apresente altas habilidades/superdotação, o aprofundamento
e enriquecimento de aspectos curriculares, dentre outras obrigações.
O dever do Estado com a educação inclusiva é reaﬁrmado no
art. 8º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deﬁciência (Lei nº
13.146/2015). A Lei prevê que para realizar tal direito, sem
discriminação e com igualdade de oportunidades, deve ser assegurado
sistema educacional inclusivo, em todos os níveis, e aprendizado ao
longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento
possível dos talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e
sociais da pessoa com deﬁciência, segundo suas características,
interesses e necessidades de aprendizagem (art. 27). O Estatuto
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manifestou a preocupação do legislador com os princípios da
educação inclusiva e determinou a realização de diversas ações por
parte do Poder Público para sua efetivação, com destaque para a
formação continuada de professores, ﬂexibilização curricular,
utilização de recursos pedagógicos diversos, preparação dos espaços
da escola regular para receber o aluno com deﬁciência e adoção de
técnicas assistivas14.

14

Dispõe o art. 28 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deﬁciência que:
“Art. 28 - Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar,
incentivar, acompanhar e avaliar: I - sistema educacional inclusivo em todos os
níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida; II aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso,
permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de
recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;
III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional
especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender
às características dos estudantes com deﬁciência e garantir o seu pleno acesso ao
currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua
autonomia; IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na
modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes
bilíngues e em escolas inclusivas; V - adoção de medidas individualizadas e
coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos
estudantes com deﬁciência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a
aprendizagem em instituições de ensino; VI - pesquisas voltadas para o
desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos,
de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva; VII - planejamento de estudo
de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de
organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e
usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva; VIII - participação dos
estudantes com deﬁciência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da
comunidade escolar; IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o
desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e proﬁssionais,
levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do
estudante com deﬁciência; X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos
programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação
continuada para o atendimento educacional especializado; XI - formação e
disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de
tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de proﬁssionais de apoio;
XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de
tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes,
promovendo sua autonomia e participação; XIII - acesso à educação superior e à
educação proﬁssional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com
as demais pessoas; XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível
superior e de educação proﬁssional técnica e tecnológica, de temas relacionados à
pessoa com deﬁciência nos respectivos campos de conhecimento; XV - acesso da
pessoa com deﬁciência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades
recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar;
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Os acordos internacionais e normas internas deixam claro que
a deﬁciência é um produto social, que decorre da relação das pessoas
com seu entorno, impedindo-as de exercer a cidadania e de concorrer
com igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Cabe à
família, à sociedade e ao Estado criar as condições adequadas para que
todos sejam incluídos na sociedade. Para concretizar o direito
fundamental à educação de qualidade para todos, o Estado, por meio
dos seus agentes, tem de formular e executar políticas públicas que
garantam o acesso e a permanência dos alunos na escola, propiciando
as condições favoráveis a que os indivíduos tenham acesso equitativo
à educação.

4. A improbidade administrativa e a educação inclusiva

O instituto da improbidade administrativa se mostra importante
instrumento de controle e defesa da educação inclusiva, visto que é
dever da Administração Pública assegurar as condições necessárias
para que o direito fundamental à educação da pessoa com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação seja efetivado, podendo se caracterizar como ato
ímprobo o comportamento omissivo ou comissivo de agente público
que torne rarefeito ou sem eﬁcácia o direito à educação inclusiva de
qualidade.
A proteção da educação inclusiva exige a existência de um
sistema de controle com poder de coação, que imponha o respeito ao
direito de todos à educação, sem discriminações. Esse dever de
respeito é ainda maior por parte dos agentes públicos, pois a eles é
XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais
integrantes da comunidade escolar às ediﬁcações, aos ambientes e às atividades
concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino; XVII - oferta de
proﬁssionais de apoio escolar;
XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas.”
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incumbida a tarefa de satisfazer as necessidades básicas da população.
As sanções da improbidade administrativa podem fazer com que os
agentes que desempenham o poder público não ultrapassem o campo
do que é permitido, nem se omitam de realizar o que razoavelmente
deles se espera, segundo o ordenamento jurídico posto, temendo as
graves consequências jurídicas da sua conduta antijurídica.
Luiz Alberto Warat15 chama a atenção para a existência de
“usos complacentes da lei que guardam, como em cofres de sete
chaves, os princípios de controle da produção dos discursos jurídicos.
Uma discursividade enganosamente cristalina que escamoteia, em
nome da verdade, da segurança e da justiça, a presença subterrânea de
uma ‘tecnologia de opressão’ e de uma microfísica conﬂitiva de
ocultamento que vão conﬁgurando as relações de poder inscritas no
discurso da lei”. Essas práticas servem para justiﬁcar “a produção
institucional de um sujeito de direitos sem direito à transformação
autônoma da sociedade”. (...). “É preciso reconhecer que as práticas
interpretativas do Direito quase nunca se situam como respostas
superadoras da opressão instituída”.
No campo da improbidade administrativa não é diferente.
Posições conservadoras sobre os contornos do ato de improbidade
administrativa, muitas vezes, esvaziam a eﬁcácia do instituto,
inviabilizando seu emprego na tutela dos direitos fundamentais dos
oprimidos. A falta de responsabilização dos agentes públicos que
deixam de cumprir o dever de efetivar os direitos fundamentais dos
sujeitos de direitos cria um clima de impunidade que favorece a
manutenção do status quo e acarreta no retardamento ou na completa
ausência de implementação das reformas estruturais almejadas pela
sociedade.
15

WARAT, Luiz Alberto. Introdução Geral ao Direito: interpretação da lei, temas
para uma reformulação. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1994, v. I, p.
19-20.
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Uma interpretação da Lei de Improbidade Administrativa que
se coadune com a Constituição deve estar implicada com o sentimento
constitucional do povo de realização da cidadania, valorização dos
direitos fundamentais e de ﬁm à impunidade dos agentes públicos que
se afastam dos seus deveres funcionais16.
A Constituição estabelece 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” (art. 37, § 4°, CF). A tarefa de deﬁnir o que constitui
ato de improbidade coube à Lei nº 8.249/1992, que dispõe sobre as
sanções aplicáveis aos agentes públicos, nos casos de improbidade no
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração
pública direta, indireta ou fundacional.
A Lei de Improbidade Administrativa disciplinou os atos de
improbidade em três categorias: a) atos que importam enriquecimento
ilícito do agente público (art. 9º); b) atos que causam prejuízo ao
erário (art. 10); c) atos que atentam contra os princípios da
Administração Pública (art. 11).
A improbidade é mais frequentemente relacionada ao ato do
agente público que se desvia do poder para alcançar ﬁm ilícito ou
vantagem indevida para si ou para outrem. Nesse passo, Márcio
Cammarosano diz que “só se pode falar em improbidade em face de
imoralidade especialmente qualiﬁcada pelo atuar de forma desonesta,

16

Como ressalta Pablo Lucas Verdú: “quando um ordenamento jurídico é capaz de
suscitar ampla e intensa adesão efetiva quanto à sua normação e, sobretudo, quanto
às instituições mais enraizadas em suas bases sociais, então tal ordenamento é algo
vivo. Não está ali, afastado, nutrindo-se solitariamente de suas próprias
interconexões e interpretações formais. Penetra nas entranhas populares para
converter-se em ordenamento sentido” (VERDÚ, Pablo Lucas. O Sentimento
Constitucional. Rio de Janeiro. Forense, 2004, p. 7).
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corrupta, dolosamente, portanto”17. Ocorre que a associação da
improbidade com o enriquecimento ilícito ou à ocorrência de dano ao
erário não tem razão de ser. O art. 11 da Lei nº 8.249/1992 tipiﬁca a
conduta do agente público que deixa de observar o interesse público e
malferem os princípios da Administração Pública, violando os deveres
de eﬁciência, moralidade, legalidade, honestidade, imparcialidade e
lealdade às instituições, ainda que não tenha havido prejuízo para o
erário ou enriquecimento ilícito. A circunstância de a conduta do
agente não ocasionar dano ou prejuízo ao erário não signiﬁca que seja
impassível de reprimenda, pois "a lesividade decorre da ilegalidade.
Está ela in re ipsa. O agente administrativo apenas pode decidir em
face das ﬁnalidades encampadas no ordenamento normativo. A ele é
dada competência apenas para que atinja boa prestação de serviços
públicos. O ﬁm gizado na norma constitucional ou legal é o objetivo
único do agente, no sistema normativo. A ilegalidade do
comportamento, por si só, causa o dano. Dispensável a existência de
lesão" (REsp 490.259/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 04/02/2011). Vislumbra-se, pois, a possibilidade de ser
pessoalmente responsabilizado tanto o agente público desonesto como
aquele que deixa de cumprir o dever de boa administração e de
realizar os direitos da coletividade.
A improbidade administrativa decorre tanto da desonestidade e
da deslealdade, quanto da inidoneidade ou da incompetência do agente
público no desempenho de suas atividades funcionais, com violação
aos princípios e regras da administração pública. Nesse diapasão, o
artigo 21, inciso II, da Lei nº 8.429/92 prevê que: “A aplicação das
sanções previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência de dano ao
patrimônio público”.
17

CAMMAROSANO, Márcio. O princípio constitucional da moralidade e o
exercício da função administrativa. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de
Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1997, p. 161.
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Observam Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, para
haver improbidade é preciso que a vontade livre e consciente de
praticar o ato incompatível com os princípios e regras regentes da
atividade estatal ou que o agente, prevendo a possibilidade de violálos, assuma tal risco com a prática do ato. Apenas os atos de lesão ao
erário, previstos no art. 10 da Lei nº 8.429/92, admitem a forma
culposa. Nos casos de atos de improbidade administrativa que
resultem em enriquecimento ilícito (art. 9º) ou violação aos princípios
administrativos (art. 11), o ato deve ser doloso18. Assim, "para que
seja reconhecida a tipiﬁcação da conduta do réu como incurso nas
previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a
demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para
os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas
hipóteses do artigo 10" (AgRg no AgREsp 21.135/PR, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/04/2013).
Todavia, é preciso atentar que o dolo decorre da própria
conduta daquele que se afasta da exigência de probidade
administrativa na condução do bem público, de modo que incorre em
improbidade administrativa o agente público que deixa de observar os
princípios

e

regras

que

assegurem

a

boa

administração,

independentemente da demonstração de dolo especíﬁco. A Cort e
Especial tem a compreensão de que "o elemento subjetivo, necessário
à conﬁguração de improbidade administrativa censurada nos termos
do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que
18

GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa.
São Paulo: Saraiva, 2014, p. 423. No mesmo sentido é a jurisprudência atual do STJ:
“A conﬁguração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei
de Improbidade Administrativa (atos de improbidade administrativa que causam
prejuízo ao erário), à luz da atual jurisprudência do STJ, exige a presença do efetivo
dano ao erário (critério objetivo) e, ao menos, culpa, o mesmo não ocorrendo com os
tipos previstos nos arts. 9º e 11 da mesma Lei (enriquecimento ilícito e atos de
improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração
pública), os quais se prendem ao elemento volitivo do agente (critério subjetivo),
exigindo-se o dolo” (AgRg no AREsp 374.913/BA, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turna, julgado em 27/3/2014, DJe 11/4/2014).
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atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo
a presença de dolo especíﬁco" (REsp. 951.389/SC, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011).
Como expõe Cambi: “devido à gravidade das sanções e
restrições impostas (arts. 37, § 5º, da CF/1988 e 12, III, da Lei
8.429/1992), a caracterização da improbidade administrativa, mais do
que a prática de ato meramente irregular ou ilegal, decorre da falta de
boa-fé do administrador. O agente público, no exercício de suas
funções, não pode aproveitar os poderes ou facilidades delas
decorrentes, em proveito pessoal ou de outrem a quem queira
favorecer. Entretanto, a caracterização da conduta ímproba, resultante
da violação dos princípios constitucionais da administração (art. 11 da
Lei 8.429/1992), deve levar em consideração critérios objetivos de
correção administrativa, ou seja, considerar o princípio da boa-fé em
sentido objetivo, o qual impõe deveres de honestidade, imparcialidade
e lealdade. Logo, a avaliação da conduta independe da descoberta da
intenção (subjetiva) do agente público, bastando examinar se o seu
comportamento, no caso concreto, observou um parâmetro geral de
atuação, pelo qual qualquer bom administrador público agiria, de
maneira normal e razoável, diante daquela situação analisada”19.
O art. 1º da Lei de Improbidade Administrativa relaciona os
órgãos ou entidades que podem ser vítimas da improbidade
administrativa. De acordo com Pazzaglini Filho20, aspecto peculiar é a
gestão de verbas públicas e de exercício de atividades públicas ou
privadas de interesse público. Nesse sentido, a decisão proferida pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Agravo de Instrumento
nº 98.387, JTJ, LEX 220/167: “Nos termos do artigo 1º da Lei federal
19

CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo: direitos
fundamentais, políticas públicas e protagonismo judiciário. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011.
20

PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa
Comentada. São Paulo: Atlas, 2002, p. 20.
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nº 8429, de 1992, onde houver um único centavo em dinheiro público
envolvido, a lei terá incidência, independentemente de a entidade
exercer atividade de natureza pública ou privada.”
Sujeito ativo da improbidade é todo aquele que, de qualquer
modo, com ou sem vínculo empregatício, exerça função pública ou de
interesse público, remunerada ou não, nos órgãos da Administração
direta ou indireta, nos Poderes do Estado, nas empresas privadas
controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Público, e nas
entidades privadas de interesse público. O particular que não é
servidor ou agente público pode ser coautor da improbidade, ao
induzir ou concorrer para o ato21.
As sanções da improbidade são graduadas, a depender da
espécie de improbidade: suspensão dos direitos políticos; multa civil;
proibição de contratar com o Poder Público e receber benefícios ou
incentivos ﬁscais ou creditícios. Mas há sanções comuns a todos os
atos de improbidade, como a perda da função pública; o ressarcimento
integral do dano; e a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente
ao patrimônio (no caso de enriquecimento ilícito).
Segundo Wallace Paiva Martins, as punições não visam
exclusivamente à recuperação dos valores patrimoniais, senão à
preservação dos valores morais, direcionadas ao resgate do autêntico
interesse social, violado pelo agente moralmente inidôneo para o
exercício da função pública, cujo comportamento rompe com o
compromisso de obediência aos deveres inerentes à função, viola os
princípios e regras da atividade administrativa e, além disso, deixar de
dar importância aos deveres do cargo e à relevância dos bens, direitos,
interesses e valores que lhe foram conﬁados, inclusive por omissão.
“A partir desse comportamento, desejado ou fruto de incúria,
desprezo, falta de precaução ou cuidado, revelam-se a nulidade do ato
21

Ibidem, p. 25.
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por infringência aos princípios e regras, explícitos ou implícitos, de
boa administração e o desvio ético do agente público e do beneﬁciário
ou partícipe, demonstrando a inabilitação moral do primeiro para o
exercício da função pública”22.
Constitui improbidade administrativa a transgressão aos
princípios gerais da Administração Pública, reportados no art. 37,
caput,

da

Constituição

Federal:

legalidade,

impessoalidade,

moralidade, publicidade e eﬁciência. Mas há uma série de outros
princípios que devem ser observados pela Administração e pelo
agente público, alguns decorrentes do próprio Estado Democrático de
Direito, como o princípio da dignidade da pessoa humana, que impede
qualquer forma de discriminação em virtude de deﬁciência física,
mental, intelectual ou sensorial.
É obrigação do agente público a eliminação dos entraves à
participação plena e efetiva da pessoa com deﬁciência na escola. O
agente que deixa, deliberadamente, de adotar as providências
necessárias para eliminar as barreiras físicas, de comunicação ou
atitudinais, indispensáveis ao acesso e permanência da pessoa com
deﬁciência na escola, pode ser responsabilizado por ato de
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
igualdade e da não-discriminação.
Os direitos sociais de cunho prestacional, como a educação,
encontram-se a serviço da igualdade material, objetivando, em última
análise, a proteção da dignidade da pessoa humana. Compreende-se
não como um conjunto de prestações suﬁcientes apenas para assegurar
a existência (a garantia da vida) humana, contudo, uma vida boa23. A
não-discriminação é manifestação do princípio da igualdade, cujo
22

MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade Administrativa. São Paulo:
Saraiva, 2001, p. 113.
23

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos
fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora, 2011, p. 119.
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reconhecimento, como valor constitucional, inspira todo ordenamento
jurídico brasileiro e funciona como diretriz geral que veda tratamento
diferenciado à pessoa em razão da sua deﬁciência.
Como diz Celso Antônio Bandeira de Mello24: “A lei não deve
ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da
vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos.
Este é o conteúdo político-ideológico absorvido pelo princípio da
isonomia e juridicizado pelos textos constitucionais em geral, ou de
todo modo assimilado pelos sistemas normativos vigentes”. Por isso, o
princípio da igualdade dirige-se tanto ao legislador quanto ao
aplicador da lei, os quais estão sujeitos ao dever de dispensar
tratamento equânime às pessoas.
Portanto, a igualdade e a não-discriminação, seu corolário
fundamental, são cânones de interpretação de todos os textos do
ordenamento jurídico. Como pontua Eros Grau, não se interpreta o
direito em tiras, mas no seu todo. “A interpretação de qualquer texto
de direito impõe ao intérprete, sempre, em qualquer circunstância, o
caminhar pelo percurso que se projeta a partir dele – do texto – até a
Constituição.”25 Nesse passo, a Constituição Federal, a Convenção de
Nova Iorque e as demais normas internacionais e internas que tratam
da educação devem ser aplicadas a partir do conteúdo jurídico dos
princípio da igualdade e da não-discriminação, que balizam o
comportamento do agente público, vendando práticas discriminatórias
na escola, sob pena de incorrer em improbidade administrativa o
agente público que aplica a lei de maneira a reproduzir exclusão.
De

extrema

ilegalidade

e,

portanto,

conﬁgurador

de

improbidade, são os atos constitutivos de delitos. O art. 8º, I, da Lei nº
24

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da
igualdade. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 09-10.
25

GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do
Direito. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, XVIII.
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7.853/89 tipiﬁca como crime, punível com reclusão e multa, recusar,
suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a
inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou
grau, público ou privado, por motivos derivados da deﬁciência. O
agente público, que praticar quaisquer dessas condutas previstas no
aludido tipo penal, viola os princípios da legalidade, da moralidade e
da igualdade, como também afronta o dever de lealdade às instituições,
pelo que incide nas sanções da improbidade administrativa, as quais não
têm natureza criminal, e se aplicam sem prejuízo da ação penal
cabível, nos termos do art. 37, § 4º, da Constituição.
A Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deﬁciência regulamenta o dever do Estado em prestar atendimento educacional
inclusivo e determina diversas prestações ao Poder Público, em todos
os níveis e modalidades de ensino, no sentido de assegurar um
ambiente que favoreça a educação. Não podem os agentes públicos
deixar de adotar as medidas necessárias para cumprimento do
programa normativo, pois se tratam de atos administrativos
vinculados, acerca dos quais não há margem de discricionariedade.
A ausência de cumprimento, sem justa causa, de quaisquer das
obrigações estabelecidas no Estatuto da Pessoa com Deﬁciência viola
o princípio da legalidade, pilar do Estado Democrático de Direito, e
faz com que o agente público incorra em improbidade administrativa.
Como leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da
legalidade impõe a completa submissão dos agentes públicos às leis.
Estes devem tão somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática,
atuando como dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das
disposições legais, pois esta é a posição que lhes compete no direito
brasileiro26.

26

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São
Paulo: Malheiros Editores, 1994, p. 48.
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O administrador público precisa ser eﬁciente na realização das
suas tarefas, produzindo bom resultado e exercendo suas atividades de
modo a garantir a igualdade de todos perante a lei, na satisfação do
bem comum. Hely Lopes Meirelles menciona que o dever de
eﬁciência corresponde ao dever de boa administração, “que se impõe a
todo agente público de realizar suas atribuições com presteza,
perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da
função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada
apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço
público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e
de seus membros”27. O princípio da eﬁciência está interligado com o
princípio da moralidade, porquanto se espera do administrador bons
resultados sob o manto da igualdade de todos, devendo se considerar
como imoralidade administrativa ineﬁciência grosseira da ação da
Administração

Pública28.

O

princípio

da

eﬁciência

abre

a

possibilidade de o Poder Judiciário, na defesa dos direitos
fundamentais, controlar a qualidade dos serviços públicos prestados
pelos

agentes

administrativos,

inclusive

responsabilizando

pessoalmente as autoridades omissas que deixaram de atuar em prol
do interesse público.
O agente público responsável pela escola deve agir de modo
eﬁciente, produzindo o resultado esperado pela sociedade na
concretização da educação inclusiva. Para tanto, deve promover a
remoção

das

barreiras

arquitetônicas,

nos

transportes,

nas

comunicações, na informação e atitudinais que limitem ou impeçam o
acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem da pessoa com

27

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo:
Malheiros Editores, 1996, p. 90.
28

MORAES, Alexandre de. Princípio da Eﬁciência – Controle Jurisdicional. In:
LEITE, George; SARLET, Ingo (coord.). Direitos Fundamentais e Estado
Constitucional: estudos em homenagem a J. J. Gomes Canotilho. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 427-428.
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deﬁciência em todas as atividades da escola, pois, do contrário, sua
ação ou omissão poderá ser considerada ato de improbidade
administrativa.
É importante destacar que o direito à educação da pessoa com
deﬁciência está compreendido no conteúdo do mínimo existencial, o
que exige condutas eﬁcientes dos gestores das instituições de ensino
para tornar concreto esse direito. Concretizar um mínimo existencial
não signiﬁca abdicar de parcela dos direitos fundamentais sociais, mas
apenas encontrar um modo para efetivá-los na melhor medida
possível. Como o Estado tem limitações orçamentárias, deve organizar
os gastos públicos de modo a propiciar as condições gerais mínimas
para assegurar uma vida humana digna e prospera29, na base da qual
está uma educação de qualidade para todos.
As limitações ﬁnanceiras não devem, assim, ser utilizadas
como justiﬁcativa para impossibilitar ou prejudicar a efetivação de
soluções aos problemas afeitos a direitos assegurados pelas políticas
públicas educacionais inclusivistas, pois o que exige a Lei é que sejam
realizadas as adaptações razoáveis, como tais consideradas as
“adaptações, modiﬁcações e ajustes necessários e adequados que não
acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em
cada caso, a ﬁm de assegurar que a pessoa com deﬁciência possa
gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as
demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais” (art. 6º,
VI, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deﬁciência), e não
adaptações de grande porte, que muitas vezes envolvem custos
superiores à capacidade ﬁnanceira dos entes públicos.

5. Conclusão
29

CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo: direitos
fundamentais, políticas públicas e protagonismo judiciário. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011, p. 391.
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O Estado tem a obrigação de assegurar o direito à educação
inclusiva à pessoa com deﬁciência. Esse direito está compreendido no
conteúdo do mínimo existencial e demanda a execução e o
aperfeiçoamento das políticas públicas educacionais, com vistas a
assegurar condições de acesso e permanência da pessoa com
deﬁciência na escola, de modo a potencializar o aprendizado e sua
inclusão social.
As políticas públicas educacionais estão submetidas ao
controle jurídico do próprio aparato estatal. Os atos omissivos ou
comissivos dos agentes públicos que violem os princípios e regras que
regulam a prestação de educação pelo Poder Público à pessoa com
deﬁciência podem ser tipiﬁcados como improbidade administrativa,
sujeitando os administradores às sanções da Lei nº 8.429/1992. A
utilização do instituto da improbidade administrativa é importante
aliado na defesa da educação inclusiva, uma vez que estimula os
agentes públicos a executar uma política educacional que favoreça a
diversidade e a rejeitar práticas segregacionistas, discriminatórias e
excludentes, temendo as graves consequências jurídicas que a
improbidade pode acarretar.
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A judicialização do direito à identidade de
gênero: retificação registrária
Marco Aurélio Farias da Silva 1
Intertexto
Primeiro levaram os negros
Mas não me importei com isso
Eu não era negro
Em seguida levaram alguns operários
Mas não me importei com isso
Eu também não era operário
Depois prenderam os miseráveis
Mas não me importei com isso
Porque eu não sou miserável
Depois agarraram uns desempregados
Mas como tenho meu emprego
Também não me importei
Agora estão me levando
Mas já é tarde.
Como eu não me importei com ninguém
Ninguém se importa comigo.
(Bertold Brecht)

É função do Poder Judiciário resolver os conﬂitos sociais,
designadamente quando a própria sociedade e a Administração
Pública não conseguem compreender a situação fática das
pessoas envolvidas no conﬂito e, com isso, negam o exercício da
cidadania, exigindo que uma instituição independente analise e
proclame o direito. Essa incompreensão ainda ocorre em relação
ao prenome e ao sexo das pessoas naturais, sobretudo quando a
demanda é originária da transexualidade, por inﬂuência de parte
da doutrina civilista que não interpreta a questão como direito
subjetivo. O Poder Judiciário vem admitindo a mudança do
prenome e do sexo das pessoas transexuais e travestis por
intermédio do processo judicial. Nesse trabalho será exposto o
entendimento de que a transexualidade não é doença, mas fruto
da autodeterminação e, com arrimo na Constituição Federal de

1

Promotor de Justiça do Ministério Público de Pernambuco.
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1988, que consagra a dignidade da pessoa humana como um
fundamento do Estado de direito, bem como a igualdade e a
liberdade como direito e garantia fundamental, deve ser
assegurado o direito à retiﬁcação do prenome e do sexo das
pessoas transexuais e travestis administrativamente.

Palavras-chave: identidade de gênero; nome social; retiﬁcação de
prenome e sexo; transexual e travesti

1. Introdução

A judicialização do direito à identidade de gênero deve-se ao
não reconhecimento social e legal do processo de subjetivação ou
construção identitária, como atributo do direito da personalidade, pois
assim é a interpretação dada por alguns operadores do direito que, por
seu apego a um critério de antropologia física ou biológica, em
completo desprezo ou menosprezo aos produtos culturais, deﬁnem
gênero e suas consequências sociais como algo externo ao sujeito de
direito, transformando-o em objeto de designação.
Embora respeitados nomes da doutrina civilista defendam essa
posição, especialmente pelo argumento de que o objeto da relação
jurídica não pode se confundir com o sujeito, a Constituição Federal
de 1988 consigna a dignidade da pessoa humana como fundamento a
guiar o legislador e o intérprete pátrio, bem como a igualdade ou
isonomia constitucional e o direito à liberdade como princípios e
garantias individuais.
A dignidade da pessoa humana tem por centralidade o
reconhecimento do sujeito de direito em qualquer situação que esteja.
São vários os conceitos e concepções já desenvolvidos com o objetivo
de assegurar a isonomia constitucional, as liberdades individuais, e

Revista Jurídica da AMPPE ‐ nº 1, março 2016 | 143

todos convergem para o reconhecimento da autodeterminação da
pessoa natural.
Essa isonomia deve ser observada em suas diversas dimensões,
vale dizer, formal e material. Na ótica formal, todos são iguais perante
a lei, porém ausente o critério da equidade que é fundamental para
reconhecer a igualdade; surge a igualdade material, nesse caso a
equidade passa a ser o elemento essencial para o reconhecimento das
diferenças e das subjetividades.
Os elementos necessários para a conjugação da isonomia
material são variados e pouco aplicados pelos operadores do direito
que, comumente, empreendem por, no máximo, reconhecer as
diferenças.
No quadro em epígrafe, surge que o sexo de nascimento não
determina, como numa relação de causa-efeito, o gênero de uma
pessoa, pois o que ocorre é uma probabilidade de identidade.
Entretanto, o Código Civil não foi vigilante quanto à inexistência da
relação de causa-efeito dessa questão, que apresenta apenas uma
probabilidade, gerando a regulamentação do nome e sexo da pessoa
natural pelo simples critério da identiﬁcação dos elementos naturais
ou biológicos.
Nesse contexto a temática se desenvolverá, veriﬁcadas as
disposições do Código Civil e da Lei N º 6.015/73, conhecida como a
Lei dos Registros Públicos, em cotejo com a Constituição Federal,
observada a prática de alguns Tribunais brasileiros, já que outros não
conseguem incorporar o critério da subjetividade como inerente ao
princípio da igualdade em seu aspecto material.
Mesmo admitindo a existência de julgados que incorporam a
subjetividade ao princípio da igualdade material, forçoso é que a
Administração

Pública

e

a

sociedade

não

consagram

a

autodeterminação da pessoa interessada como o critério para
retiﬁcação do prenome e do sexo no registro civil, restando, a quem
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tiver o interesse, levar o seu caso ao Poder Judiciário, onde o resultado
nem sempre é razoável para a parte, pois o pedido pode ser indeferido
em uma questão altamente relevante e constrangedora para o sujeito
que, em razão da qualiﬁcação civil, não consegue se sentir pertencente
ao seio social onde reside.
Por ﬁm, apresenta-se um grande desaﬁo, que é assegurar a
população de pessoas transexuais e travestis o pleno exercício da
cidadania através do direito ao nome social, como estratégia para
modiﬁcar a legislação infraconstitucional e tornar a modiﬁcação do
prenome e do sexo no assento registral um procedimento simpliﬁcado
e sem a judicialização.

2. Dignidade da pessoa humana

Aﬁrmação importante para a concepção de dignidade da
pessoa humana foi apresentada por Kant (2007, p. 68), quando disse
que “O homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe
como ﬁm em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta
ou daquela vontade”. Essa aﬁrmativa conduziu, a humanidade, à
concepção de que a pessoa humana é sujeito de direito em qualquer
situação que esteja vivenciando, deixando a posição de objeto para a
de sujeito na relação jurídica.
Atualmente, seguindo essa linha de pensamento e agregandose outros valores que visualizam a diversidade humana, tem-se
concepções mais amplas e apropriadas para o tema, como a
apresentada por Sarlet (2001, p.60):
Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade
intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte
do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido,
um complexo de direitos e deveres fundamentais que
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de
cunho degradante e desumano, como venham a lhe
garantir as condições existenciais mínimas para uma
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vida saudável, além de propiciar e promover sua
participação ativa co-responsável nos destinos da
própria existência e da vida em comunhão dos demais
seres humanos.

O que se pode extrair desse conceito é que a dignidade da
pessoa humana é o direito ao respeito e à consideração inerente a todo
ser humano, a serem garantidos pelo Estado e promovidos pela
sociedade. Respeito e consideração devem constituir uma base
mínima de direitos que protejam a pessoa humana contra o tratamento
degradante e desumano por parte do Estado, pessoa, ou grupo de
pessoas. Por ﬁm, não bastam as condições mínimas de existência, mas
essas devem ser saudáveis e propiciar, promover, a inclusão social,
despertar e assegurar, para todas as pessoas, a sensação de
pertencimento à sociedade.
A normatização pátria tem no topo da pirâmide a Constituição
Federal de 1988, que traça os princípios e garantias em geral, esses
preservam o respeito à diversidade humana por meio do direito à
liberdade em várias dimensões, inclusive em relação ao direito à
identidade de gênero, com a regulamentação infraconstitucional por
intermédio do Código Civil e a Lei dos Registros Públicos, que não
podem negar vigência a lei maior.
Assim, dispõe a Constituição Federal de 1988, em seu art. 1º
dispõe sobre os fundamentos do Estado, com a seguinte expressão:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana; (destaco)
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.

A expressão constitucional de fundamento assegura às pessoas
a condição de sujeito de direito em qualquer situação que ostente,
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passa a ser direito inalienável e parâmetro para a legislação
infraconstitucional.
O Constituinte de 1988 não esqueceu o que a Declaração
Universal dos Direitos Humanos – DUDH - dispõe em seu Artigo 1º
de que “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade
e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para
com os outros em espírito de fraternidade”, e mais, que a dignidade
exige o acesso aos direitos econômicos, sociais e culturais
indispensáveis para sua efetivação (Artigo 22, DUDH). Por isso, o art.
5º, da Constituição Federal assegurou, em seus termos, os direitos e
garantias fundamentais, oponíveis ao próprio Estado, em relação a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, sendo que, por intermédio da Emenda Constitucional
nº 71/12, instituiu a política pública para promover o desenvolvimento
humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos
culturais.
Com esse arcabouço legal, tem-se que o Inciso I do art. 5º da
Constituição Federal assegurou a igualdade formal, com a
determinação de que “homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição”. Nesse caso não cuidou de
estabelecer qualquer critério de deferência para direitos e obrigações,
homogenizou as pessoas em seu aspecto formal, mas não exauriu a
matéria, visto que um dos objetivos da República é a promoção do
bem comum sem preconceitos ou quaisquer formas de discriminações.
No que dispõe sobre as bases da dignidade da pessoa humana,
destaca-se que a igualdade também ﬁgura no art. 3º, inciso IV, da
Constituição Federal, pois ao serem previstos os objetivos
fundamentais da República, consignou a promoção do bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.
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Desta feita, surge o aspecto material do princípio da igualdade,
quando serão levados em consideração as diferenças entre as pessoas e
suas respectivas subjetividades, ou processo de subjetividade ou
construção identitária, que as diﬁcultem ou as impeçam de exercerem
os seus direitos.
Diferenças, aqui em relação aos sujeitos, estão ligadas aos
aspectos externos, mas que não podem constituir uma barreira ao
direito e seu exercício, conforme preceitua a Constituição Federal de
1988, razão pela qual surgem as políticas aﬁrmativas, como uma
forma de reduzir ou anular as diﬁculdades delas decorrentes e permitir
o exercício do direito, tudo alavancado pelo princípio da igualdade.
Sobre a expressão da subjetividade, esta diz respeito a aspectos
ou atributos internos das pessoas, vale dizer, é como o sujeito de
direito se deﬁne e compreende o seu meio social e, em razão de
compreensão diversa do senso comum, interage com a sociedade e
instituições públicas. Aqui, ele receberá a proteção constitucional do
direito à igualdade, bem como do direito à liberdade de expressão.
Também, nesse último caso, devem ser disponibilizadas etapas
apropriadas para a sua expressão pessoal e social, vez que esse aspecto
não é percebido em função da cor da pele, tamanho da pessoa, traços
ﬁsionômicos, etc. Talvez nesse ponto residam as maiores diﬁculdades
para o exercício e o reconhecimento da igualdade, pois a ignorância da
situação fática em que as pessoas estão envolvidas ainda constitui uma
grande invisibilidade, porque o conﬂito é inicialmente intrasubjetivo.
Nessa situação, o processo de exclusão tende a iniciar na
própria família a qual a pessoa pertence, repete-se na escola, trabalho
e demais espaços sociais, gerando um processo de exclusão social
extremamente perverso, pois sem causa, por ignorância, falta de
informação, preconceito, simplesmente porque a pessoa não se
encaixa nos modelos sociais predeterminados e consagrados em
normas jurídicas.
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Tal contexto é revelador do surgimento d e um conﬂito entre os
elementos biológicos e culturais da antropologia, que o intérprete da
lei necessita trazer à tona e focar em sua análise.
É que as observações de cunho biológico levam em
consideração aspectos da vida relacionados ao processo de geração,
criação, desenvolvimento e funcionamento do corpo, identiﬁcação de
doenças, formulação de remédios e terapêuticas para a recuperação da
saúde.
O aspecto cultural considera as concepções e necessidades
pessoais, as formas de expressões, os relacionamentos, o processo de
elaboração das convenções (usos, costumes, leis), a legitimar as
relações pessoais e sociais.
No entanto, quando o aspecto biológico é hipertroﬁado em
relação ao cultural no processo de elaboração legislativa, o resultado
não terá o alcance e a capacidade de reconhecer toda a diversidade
humana e assim promover a construção de uma sociedade livre, justa e
solidária, como prega a nossa Carta Política de 1988.
Também é notório que algumas necessidades surgem antes,
durante ou depois do advento da lei e, quando essa tem seu conteúdo
excludente da realidade atual e não se prepara para uma intervenção
mediante a compreensão das subjetividades, os conﬂitos tendem a
permanecer e surgirem outros até então desconhecidos. Pois os
produtos culturais estão em constante mutação, o que pode provocar a
necessidade de alteração legislativa para a promoção da inclusão
social das situações emergentes.
A antropologia cultural mostra uma realidade humana que a
biológica não consegue externalizar, especialmente a construção
identitária, ou melhor, como o sujeito se reconhece e deseja interagir
no meio social. Muito embora o aspecto biológico possa gerar uma
expectativa de relacionamento social, na realidade plasma uma
probabilidade de identidade e comportamento e não é um critério do
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tipo causa-efeito, assim o critério biológicos exclusivamente não é
válido para reger a vida em sociedade.
Dessa forma, o elemento cultural passa a ser essencial para ser
atingido o objetivo republicano da promoção do bem comum sem
preconceito ou discriminação e, como forma de corroborar essa
posição, repete-se as lições do saudoso Flores (2009, p. 85/86):
No platonismo linguístico, está sempre latente um
aspecto de violência e alienação, pois, no processo de
nomear o mundo, separa os seres humanos daquilo que
é nomeado: o nomeado não depende de nossa ação, mas
de nossa aceitação passiva do que as essências
determinam. E isso não é assim. Ainda que não
tenhamos outro remédio senão aceitar que o cultural,
entre cujos componentes essenciais está a linguagem,
tem um forte aspecto causal: somos produzidos pelo já
nomeado; também há que se aceitar que, junto aos
aspectos causais, estão os metamórﬁcos (nós
produzimos o cultural e, portanto, temos a possibilidade
e a capacidade de transformá-lo) e os interativos (somos
nomeados e nomeamos o mundo coletiva e
comunitariamente.
Estamos diante da diferença qualitativa entre os
processos de identidade e os processos de subjetivação.
O termo "identidade" parte do pressuposto de uma
essência ﬁxa e independente da variedade de discursos
disponíveis por parte dos indivíduos. Ou seja, o termo
identidade sugere um sujeito unitário e autoconstituinte,
cujas características autônomas e primordiais são prédiscursivas por natureza, supostamente constituídas fora
da relação social, da história e do poder: a raça, o sexo...
A identidade é aquilo que se apresenta como
naturalmente dado, não como convencionalmente
construído. por isso, construir culturalmente desde a
identidade implica sempre o perigo de ver o diferente
como um inimigo potencial que contradiz ou desvanece
nosso sentido de pertencimento, justiﬁcando com isso a
necessidade do fechamento identitário. Essa construção
imaginária da identidade termina por convencer os
indivíduos de que as essências transcendentes à práxis
humana controlam consciente e atomizadamente suas
vidas, desprezando todo vínculo social e toda pretensão
de compromisso com os outros excluídos, por natureza,
de nosso círculo de autoverdades.
Pelo contrário, a subjetividade, ou mais precisamente o
processo de subjetivação, nos permite reconhecer e
atuar sobre as formas pelas quais os indivíduos pensam
sobre suas experiências e sobre os obstáculos que se
encontram para levá-las a cabo. A subjetividade sugere
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uma presença individual que se relaciona com outros
para alcançar o grau de sujeitos.

A subjetividade, em relação ao direito interno, é protegida pela
Constituição Federal e regulamentada pelo Código Civil brasileiro
dentro dos direitos da personalidade, mas não atingiu os seus efeitos
de forma efetiva e pacíﬁca na prática forense, enquanto elemento da
dignidade da pessoa humana, garantida pelos princípios de igualdade e
da liberdade.

3. Direito da personalidade

O nome civil, constituído pelo prenome e do nome de família,
é a palavra, ou são as palavras, pela qual, ou pelas quais, a pessoa
natural é conhecida junto à família, à sociedade e às instituições;
assim, deve ser um atributo positivo conforme os costumes locais, por
ser esse um elemento de vínculo familiar e social importante para a
pessoa desenvolver seus talentos e habilidades.
Nos primórdios não chegava a ser um direito da pessoa natural,
mas uma forma de designação dessa, vale dizer, alguém nomeava o
outro, cabendo a este simplesmente aceitá-lo, pois era entendida como
uma providência necessária para a segurança das outras pessoas.
Nessa fase, o importante era a identiﬁcação da pessoa.
A legislação civil considera elementos do nome o prenome e o
nome de família. Quanto ao nome de família, nunca houve diﬁculdade
de inclusão ou exclusão, especialmente para constar nomes de
ancestrais ou cônjuge. No entanto, o prenome sempre recebeu uma
atenção maior, especialmente para não considerar a possibilidade de
modiﬁcações com raríssimas exceções, no campo da exposição ao
ridículo. Sobre o sexo no registro civil, tem-se como conexo ao
prenome.
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A não interação do indivíduo ao seu prenome sempre foi
matéria tormentosa sob a égide do Código Civil de 1916 e a Lei dos
Registros Públicos e, mesmo com o advento do novo Código Civil e
alterações promovidas na Lei de Registros Públicos, esta dispõe que:
“Art. 58. O prenome será deﬁnitivo, admitindo-se, todavia, a sua
substituição por apelidos públicos notórios. (Redação dada pela Lei nº
9.708, de 1998)”, ainda não foram capazes de assegurar o direito à
identidade como subjetivo, para assegurar a autodeterminação como
único critério para a retiﬁcação registrária em relação ao prenome e
sexo,

porque

este

diploma

legal

impõe

um

procedimento

administrativo que, em algumas hipóteses, pode ser convertido em
judicial.
Na realidade, parte da doutrina também já publicizou a
diﬁculdade de reconhecer o próprio direito da personalidade como
direito subjetivo, sob o argumento de que haveria uma confusão entre
sujeito e objeto na relação jurídica. Contudo, no plano doutrinário tal
diﬁculdade já foi afastada pela maioria dos estudiosos e, com isso,
aﬁrmar-se o direito da personalidade é um direito subjetivo.
Nesse diapasão, tem-se a lição de Amaral (2000, p. 246) como
exempliﬁcadora dos efeitos dessa concepção:
Os direitos da personalidade, como direitos subjetivos,
conferem ao seu titular o poder de agir na defesa dos
bens ou valores essenciais da personalidade, que
compreendem, no seu aspecto físico o direito à vida e ao
próprio corpo, no aspecto intelectual o direito à
liberdade de pensamento, direito de autor e de inventor,
e no aspecto moral o direito à liberdade, à honra, ao
recato, ao segredo, à imagem, à identidade e ainda, o
direito de exigir de terceiros o respeito a esses direitos.

Mas, a dinâmica forense ainda não foi modiﬁcada, razão pela
qual se prepondera a identiﬁcação externalizada pelo pai e/ou pela
mãe, sem qualquer possibilidade de manifestação de vontade do titular
do direito a usar o nome que lhe ofertaram, pois normalmente é
infante, fato que é corroborado pela interpretação literal dos artigos 57
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e 110 da Lei de Registros Públicos que, mesmo em caso de erro
evidente determina a instauração de processo administrativo, em
alguns casos com prazo assinado para o exercício do direito, tudo sob
a ﬁscalização do Ministério Público, e essa regulamentação diﬁculta o
exercício do direito da personalidade.
De fato a legislação brasileira, com esse arsenal legal, não
consegue assegurar o exercício da cidadania das pessoas que recebem
prenomes que não condizem com sua identidade de gênero, e a
questão ganha maior relevo quando o aspecto é de natureza cultural,
ampliando a invisibilidade da situação vivenciada pelas pessoas
transexuais e travestis.
É que as questões de natureza biológicas (diferenças
anatômicas, transtorno de identidade, etc...) são facilmente admitidas
nas Cortes de Justiça, tanto é assim que já foram propostas mudanças
na lei civil para possibilitar a mudança do prenome em razão desse
critério. É como se a sociedade ainda não tivesse alcançado a era
antropológica cultural, tivesse congelado todo o seu conhecimento na
era da antropologia física ou biológica.
O direito da personalidade, que protege a vida, integridade
física, imagem, honra e intimidade, no atual Código Civil é
regulamentado nos artigos 11 a 21, consigna a proteção ao nome e ao
pseudônimo para atividades lícitas, mas este não se confunde com a
retiﬁcação do prenome. Pois o pseudônimo é utilizado por alguém que
não quer utilizar o seu nome em uma atividade lícita, fato comum
entre escritores, atletas, artistas, etc... que gera, à luz da Lei de
Registros Público e Lei de Direitos Autorais, consequências
patrimoniais. Anote-se que o apelido, na dimensão de vulgo, tem
conteúdo depreciativo, enquanto o vocativo expressa elementos já
contidos no nome civil.
No bojo da legislação civil, especialmente o art. 13 do Código
Civil ao prevê a proibição de ato de disposição do corpo, gera uma
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tendência para recepcionar o critério biológico como o único a excluir
essa regra geral, porque o mencionado artigo excepciona quando
houver exigência médica; bem como as disposições previstas no
Código Penal,

artigo 129, § 2º, inciso III: “Art. 129. Ofender a

integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três
meses a um ano. (…) § 2° Se resulta: (…) III perda ou inutilização do
membro, sentido ou função; (…) Pena - reclusão, de dois a oito
anos.”, também podem reforçar a ideia da justiﬁcação médica como
único critério a guiar a retiﬁcação registrária; mas, já foram lançados
os esclarecimentos necessários de que a questão tem outra dimensão
ou natureza jurídica diversa.
Diante desse quadro, utilização do critério biológico para
embasar as decisões judiciais autorizadoras da retiﬁcação registrária
de prenome e sexo das pessoas transexuais e travestis, que podem ser
facilmente comprovadas por intermédio dos julgados exarados por
alguns Tribunais, como será exposto no item 5, a população de
pessoas transexuais e travestis se insurge para exercer o direito à
autodeterminação e, em função da orientação dos julgados dos
Tribunais de Justiça, passou a exercer a sua cidadania por meio do
nome social, forma de imediata adequação à identidade de gênero e
ainda revela a resistência política contra a atitude discriminatória do
serviço de registro civil ao interpretar a legislação infraconstitucional
em desacordo com a Lei Maior.
Por isso, o nome social não deve ser entendido como um nome
artístico, apelido notório ou vocativo, mas como o prenome acolhido
pela autodeterminação do sujeito, fruto de um processo identitário,
embora não reconhecido pelo serviço de registro público. Fato
importante é que algumas instituições públicas, a exemplo do
Ministério Público de Pernambuco, já regulamentaram o uso do nome
social em seu respectivo âmbito administrativo e, no Estado do Rio
Grande do Sul, o nome social é consignado em cédula de identidade,
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como determina o Decreto do Governador daquele Estado sob o Nº
49.122, de 17 de maio de 2012.

4. Identidade de gênero e orientação sexual

Como já foi exposto, uma grande diﬁculdade é que a
legislação infraconstitucional, especialmente quando trata do direito
da personalidade, ainda não apresenta instrumentos para alcançar a
sua efetividade. Embora a maioria da doutrina consagre o direito da
personalidade como subjetivo, na prática, prevalece o critério da
identiﬁcação no sentido de elaborar a convicção da autoridade
pública, vale dizer, uma terceira pessoa declara ao oﬁcial do registro
civil o nome daquela a ser registrada, exceto nos casos de registro
tardio de pessoas maiores de 18 anos. É nesse momento que a
identidade de gênero e a orientação sexual são interpretadas pela
família, Estado e sociedade, tudo conforme o padrão heteronormativo
e binário (masculino e feminino). Na realidade a lei impõe a
declaração do sexo, porém esse fato repercutirá no gênero, na
identidade de gênero, na orientação sexual, em outros direitos e
obrigações de alguém que ainda não se identiﬁcar com o prenome e o
sexo a ele designado.
É importante destacar que os termos sexo e gênero chegam a
gerar confusão, razão pela qual é necessário entender que o termo
sexo é ligado ao campo biológico, enquanto gênero é como as relações
sociais decorrem a partir do sexo. Como essa discussão surgiu e como
vem ganhando forma?
Um referencial histórico importe sobre a questão é apresentado
por BRAUNER (2003, 2/3):
Historicamente, “a consciência de gênero” surgiu entre
as mulheres européias, na França e na Inglaterra, no
momento das revoluções burguesas, especialmente na
Revolução Francesa de 1789, quando são encontradas as
primeiras manifestações pelos direitos das mulheres.
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[...] Portanto a utilização da categoria de gênero vem a
ser o resultado da construção histórica e cultural que
objetiva compreender as designações e os pressupostos
relativos ao sexo biológico como elemento deﬁnidor e
naturalizador de características, qualidades e
potencialidades de homens e mulheres, através da
história e das diferenças culturais.

Pode-se registrar, também, como um outro marco importante
dessa discussão a ideias de Butler (2015, p. 17), quando apresenta as
seguintes citações com ponto de partida para a compreensão do sujeito
do sexo, gênero e desejo:
Ninguém nasce mulher: torna-se mulher.
Simone de Beauvoir

Estritamente falando, não se pode dizer que
existam “mulheres”.
Julia Kristeva

Mulher não tem sexo.
Luce Irigaray

A manifetação da sexualidade […] estabeleceu
esta noção de sexo.
Michel Foucault

A categoria do sexo é a categoria política que
funda a sociedade heterossexual.
Monique Wittig

Realmente, problematizar as questões de sexo e gênero é
importante, pois ambas não se exaurem em si mesmas, todas tem no
mínimo um reﬂexo social e político direto, revelam como as relações
de poder podem ser estabelecidas em detrimento do sujeito de direito,
por isso a identiﬁcação das diferenças entre sexo e gênero ganham
importância, como as observações formuladas por Butler (2015,
25/26):
Embora a unidade não problematizada da noção de
“mulher” seja frequentemente invocada para construir
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uma solidariedade da identidade, uma divisão se
introduz no sujeito feminista por meio da distinção sexo
e gênero. Concebida originalmente para questionar a
formulação de que a biologia é o destino, a distinção
entre sexo e gênero atende à tese de que, por mais que o
sexo pareça intratável em termos biológicos, o gênero é
culturalmente construído: consequentemente, não é nem
resultado causal do sexo nem tampouco tão
aparentemente ﬁxo quanto o sexo.

Como resultado das veriﬁcações no cotidiano, a situação
comum é de nascimento de pessoas com o sexo masculino ou
feminino, muito raramente se observa o nascimento de pessoas com
características externas e internas dos dois sexo ao mesmo tempo, ou
características internas de um sexo e externas de outro. Esse caso
caracteriza o intersexo, como primeira problematização à identidade
de gênero e à orientação sexual, onde o critério biológico é largamente
utilizado para atender ao padrão legal.
As situações que mostram o intersexo não são uniformes, na
realidade admitem variações e densidade de características que
reﬂetem no comportamento e, consequentemente, na inclusão ou não
dessas pessoas na sociedade onde residem, em função do prenome,
sexo e gênero, e como são reconhecidos, em virtude do direito, pelo
Estado.
O caso das pessoas intersexo estão sendo interpretados a partir
do fator biológico que, por ser externalizado, facilita a instrução de
processo judicial, especialmente porque o senso comum no ambiente
judicial leva em consideração tal critério como deﬁnitivo para a
retiﬁcação de registro civil, mas essa atuação institucional também
não é reveladora do reconhecimento da subjetividade.
Em relação aos demais casos, tem-se que as pessoas nascem
com um sexo e podem se identiﬁcar com o mundo sociocultural do
outro, não por uma opção, mas por questões de autodeterminação,
pois se tivessem a opção não gostariam de passar pelo processo de
exclusão social existente. Logo, essas pessoas necessitam da
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documentação civil que assegure o exercício de direito próprio desse
gênero, tomando-se como ponto de partida a construção identitária,
dentro de uma realidade complexa que exige o conhecimento de
outras deﬁnições além de gênero e de sexo, que são os signiﬁcados da
identidade de gênero e da orientação sexual.
Segundo as orientações divulgadas na cartilha intitulada
“Direitos da população LGBT - Questões práticas sobre orientação
sexual, identidade de gênero e homofobia”, elaborada em uma ação
articulada do Ministério Público de Pernambuco com instituições
públicas e entidades privadas, a identidade de gênero vem a ser o
reconhecimento de si mesmo em relação ao gênero masculino ou
feminino enquanto produto cultural que é. Pode ser exempliﬁcado em
relação ao agir, vestir, interagir socialmente.
De fato, o comportamento social pode decorrer conforme o
sexo de nascimento ou não, visto que é uma expressão da
autodeterminação do sujeito. As possibilidades são várias, em função
da diversidade cultural que é própria dos seres humanos. Assim, as
pessoas que se expressam conforme o sexo de nascimento ocupam o
lugar de cisgênero, ao passo que aquelas que se expressam, dentro de
sua autodeterminação, conforme o gênero oposto, ocupam o lugar de
transgênero. Conceitua-se mulher trans, a pessoa que nasceu com o
sexo biológico masculino e se reconhece como mulher, enquanto o
homem trans é aquela pessoa que nasceu com o sexo biológico
feminino e se autodetermina como homem. Quanto às travestis, estas
são mulheres e devem ser tratadas e reconhecidas dessa forma.
Dessa diversidade não se vislumbra qualquer elemento
constitutivo de ilícito civil, penal ou doença, infelizmente a história da
humanidade revela que diante das condutas diferentes daquelas já
aceitas pelo grupo social a pessoa é reduzida a um problema. Diante
do problema, por não saber com esse lidar, as práticas utilizadas são:
primeiro, criminaliza-se a conduta e aplica a pena de morte; veriﬁcada
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a ineﬁcácia desta pena, comuta-se para a de privação de liberdade;
mas esta já faliu, então se considera a conduta uma doença, tratandose com a internação; e, quando se compreende que é uma mera
expressão humana, mais um fenômeno natural e inerente à pessoa,
pensa-se em construir a convivência pacíﬁca em nome do paradigma
liberdade. No atual estágio social, a transexualidade é catalogada na
Classiﬁcação Internacional das Doenças, sob o nº CID-10 F64.0, sob a
designação de transtorno de identidade sexual.
Na perspectiva da convivência com a diversidade e em
consonância com os princípios constitucionais já comentados, tem-se
como importante recomendação os Princípios de Yogyakarta, que
consagram a orientação sexual e a identidade de gênero como
essenciais para a dignidade e humanidade de cada pessoa e não devem
ser motivo de discriminação ou abuso, apresentando, na sua
introdução, um conceito sobre a identidade de gênero:
(…) a vivência interna e individual do gênero tal como
cada pessoa o sente, a qual pode corresponder ou não
com o sexo atribuído após o nascimento, incluindo a
vivência pessoal do corpo. O exercício do direito à
identidade de gênero pode envolver a modiﬁcação da
aparência ou da função corporal através de meios
farmacológicos, cirúrgicos ou de outra índole, desde que
isso seja livremente escolhido. Também inclui outras
expressões de gênero, como a vestimenta, os modos e a
fala (...)

Em seu Princípio 19, ao tratar do Direito à Liberdade de
Opinião e Expressão, dentre outras recomendações, consigna que
todos os Estados deverão:
c) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas
e outras medidas necessárias para assegurar o pleno
gozo do direito de expressar a identidade ou autonomia
pessoal, inclusive por meio da palavra, comportamento,
vestimenta, características corporais, escolha de nome
ou qualquer outro meio.

Importante destacar que a identidade de gênero não se
confunde com a orientação sexual, que também deve ser assegurada,
pois essa é expressa pela atração física e afetiva que as pessoas sentem
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pelas outras. Assim, a pessoa natural pode ser heterossexual,
homossexual ou bissexual, desta feita devendo ser guiada pela
identidade de gênero e não demanda alteração de prenome e sexo.

5. Posicionamento dos Tribunais

Os tribunais brasileiros, calcados no texto constitucional,
admitem a retiﬁcação do prenome das pessoas transexuais e travestis
mediante ação judicial, essa com a instrução probatória para
demonstrar a realidade biológica ou existência de transtorno de
identidade sexual.
O Supremo Tribunal Federal foi provocado pela ProcuradoriaGeral da República por meio de ação direta de inconstitucionalidade,
ADI 4275, que tem como o objeto reconhecimento ao direito das
pessoas transexuais de alteração do prenome e sexo no álbum do
registro civil, sem a necessidade de cirurgia para mudança das
características genitais.
Até o momento não ocorreu decisão, mas outra ação, acórdão
da admissão de repercussão geral no recurso abaixo mencionada,
pode-se perceber a complexidade que a matéria exige:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL.
REGISTROS PÚBLICOS. REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS NATURAIS. ALTERAÇÃO DO ASSENTO
DE NASCIMENTO. RETIFICAÇÃO DO NOME E
DO GÊNERO SEXUAL. UTILIZAÇÃO DO TERMO
TRANSEXUAL
NO
REGISTRO
CIVIL.
O
CONTEÚDO
JURÍDICO
DO
DIREITO
À
AUTODETERMINAÇÃO SEXUAL. DISCUSSÃO
ACERCA DOS PRINCÍPIOS DA PERSONALIDADE,
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA,
INTIMIDADE, SAÚDE, ENTRE OUTROS, E A SUA
CONVIVÊNCIA
COM
PRINCÍPIOS
DA
PUBLICIDADE E DA VERACIDADE DOS
REGISTROS
PÚBLICOS.
PRES
ENÇA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. (RE 670422 RG / RS- RIO
GRANDE DO SUL. REPERCUSSÃO GERAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Relator(a): Min.
DIAS TOFFOLI. Julgamento: 11/09/2014. Publicação
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe
-229 DIVULG 20-11-
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2014 PUBLIC 21-11-2014. Parte(s) RECTE.(S): S T C.
ADV.(A/S):
MARIA
BERENICE
DIAS.
RECDO.(A/S): OITAVA CÂMARA CÍVEL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.)

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais tem admitido
a retiﬁcação do prenome, porém com o exaurimento das provas para
demonstrar a condição de transexual:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO
DE
REGISTRO
CIVIL ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO TRANSEXUAL
INTERESSADO
NÃO
SUBMETIDO
À
CIRURGIA
DE
TRANSGENITALIZAÇÃO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA - POSSIBILIDADE IN ABSTRACTOINSTRUÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA- OCORRÊNCIA NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
EXAURIENTE PARA O DESLINDE DO FEITO. O
reconhecimento judicial do direito dos transexuais à
alteração de seu prenome conforme o sentimento que
eles tem de si mesmos, ainda que não tenham se
submetido à cirurgia de transgenitalização, é medida
que se revela em consonância com o princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana.
Presentes as condições da ação e aﬁgurando -se
indispensável o regular processamento do feito, com
instrução probatória exauriente, para a correta solução
da presente controvérsia, impõe-se a cassação da
sentença, sob pena de se conﬁgurar o cerceamento de
defesa da parte autora (TJMG - Apelação Cível
1.0702.14.043172-8/001, Relator(a): Des.(a) Yeda
Athias, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
07/07/2015, publicação da súmula em 17/07/2015).

O Superior Tribunal de Justiça também exige a dilação a
probatória e já negou aplicabilidade à autodeterminação para o
deslinde da questão.
Ementa: Prenome: alteração. Julgamento antecipado.
Necessidade da dilação probatória. Precedente da Corte.
1. Impõe-se a dilação probatória quando a parte
pretende comprovar as alegações que traz para alterar o
prenome, presente a circunstância de que o julgado
entendeu não estarem presentes condições excepcionais
que justiﬁcariam a mudança.
2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 679237
/ MG. RECURSO ESPECIAL 2004/0100854
-0.
Relator(a) Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO (1108). Órgão Julgador T3 - TERCEIRA
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TURMA. Data do Julgamento 24/08/2006. Data da
Publicação/Fonte DJ 18/12/2006 p. 368 RJP vol. 14 p.
122.)

Insistindo no critério biológico, também pode ser citado outro
acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconhece o direito à
retificação do prenome mediante a cirurgia de redesignação sexual:
Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento
15/10/2009. Data da Publicação/Fonte DJe 18/11/2009.
RDTJRJ vol. 100 p. 210. RMP vol. 37 p. 301. RSTJ vol.
217 p. 840.
Ementa: Direito civil. Recurso especial. Transexual
submetido à cirurgia de redesignação sexual. Alteração
do prenome e designativo de sexo. Princípio da
dignidade da pessoa humana.
- Sob a perspectiva dos princípios da Bioética - de
beneﬁcência, autonomia e justiça -, a dignidade da
pessoa humana deve ser resguardada, em um âmbito de
tolerância, para que a mitigação do sofrimento humano
possa ser o sustentáculo de decisões judiciais, no
sentido de salvaguardar o bem supremo e foco principal
do Direito: o ser humano em sua integridade física,
psicológica, socioambiental e ético-espiritual.
- A aﬁrmação da identidade sexual, compreendida pela
identidade humana, encerra a realização da dignidade,
no que tange à possibilidade de expressar todos os
atributos e características do gênero imanente a cada
pessoa. Para o transexual, ter uma vida digna importa
em ver reconhecida a sua identidade sexual, sob a ótica
psicossocial, a reﬂetir a verdade real por ele vivenciada
e que se reﬂete na sociedade.
- A falta de fôlego do Direito em acompanhar o fato
social exige, pois, a invocação dos princípios que
funcionam como fontes de oxigenação do ordenamento
jurídico, marcadamente a dignidade da pessoa humana cláusula geral que permite a tutela integral e unitária da
pessoa, na solução das questões de interesse existencial
humano.
- Em última análise, aﬁrmar a dignidade humana
signiﬁca para cada um manifestar sua verdadeira
identidade, o que inclui o reconhecimento da real
identidade sexual, em respeito à pessoa humana como
valor absoluto.
- (...)
- Conservar o “sexo masculino” no assento de
nascimento do recorrente, em favor da realidade
biológica e em detrimento das realidades psicológica e
social, bem como morfológica, pois a aparência do
transexual redesignado, em tudo se assemelha ao sexo
feminino, equivaleria a manter o recorrente em estado
de anomalia, deixando de reconhecer seu direito de
viver dignamente.
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- Assim, tendo o recorrente se submetido à cirurgia de
redesignação sexual, nos termos do acórdão recorrido,
existindo, portanto, motivo apto a ensejar a alteração
para a mudança de sexo no registro civil, e a ﬁm de que
os assentos sejam capazes de cumprir sua verdadeira
função, qual seja, a de dar publicidade aos fatos
relevantes da vida social do indivíduo, forçosa se mostra
a admissibilidade da pretensão do recorrente, devendo
ser alterado seu assento de nascimento a ﬁm de que nele
conste o sexo feminino, pelo qual é socialmente
reconhecido.
- Vetar a alteração do prenome do transexual
redesignado corresponderia a mantê-lo em uma
insustentável posição de angústia, incerteza e conﬂitos,
que inegavelmente atinge a dignidade da pessoa humana
assegurada pela Constituição Federal. No caso, a
possibilidade de uma vida digna para o recorrente
depende da alteração solicitada. E, tendo em vista que o
autor vem utilizando o prenome feminino constante da
inicial, para se identiﬁcar, razoável a sua adoção no
assento de nascimento, seguido do sobrenome familiar,
conforme dispõe o art. 58 da Lei n.º 6.015/73.
(...)
- De posicionamentos herméticos, no sentido de não se
tolerar “imperfeições” como a esterilidade ou uma
genitália que não se conforma exatamente com os
referenciais cientíﬁcos, e, consequentemente, negar a
pretensão do transexual de ter alterado o designativo de
sexo e nome, subjaz o perigo de estímulo a uma nova
prática de eugenia social, objeto de combate da
Bioética, que deve ser igualmente combatida pelo
Direito, não se olvidando os horrores provocados pelo
holocausto no século passado.
Recurso especial provido.

O Supremo Tribunal Federal, em voto do Ministro Ayres Brito
na ADPF nº 132-RJ que tratou da interpretação do art. 1.723 do
Código Civil conforme a Constituição Federal que, dentre outros
argumentos, ressalto os itens 35, 36 e 37, quando o Relator destaca e
reconhece a importância da liberdade sexual em todas as suas
acepções, o que permite a problematização da judicialização, para a
retiﬁcação do prenome e do sexo das pessoas naturais, como seguem:
35. Muito bem. Consignado que a nossa Constituição
vedou às expressas o preconceito em razão do sexo e
intencionalmente nem obrigou nem proibiu o concreto
uso da sexualidade humana, o que se tem como
resultado dessa conjugada técnica de normação é o
reconhecimento de que tal uso faz parte da autonomia
de vontade das pessoas naturais, constituindo-se em
direito subjetivo ou situação jurídica ativa (destaco).
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Direito potestativo que se perﬁla ao lado das clássicas
liberdades individuais que se impõem ao respeito do
Estado e da sociedade (liberdade de pensamento, de
locomoção, de informação, de trabalho, de expressão
artística, intelectual, cientíﬁca e de comunicação, etc).
Mais ainda, liberdade que se concretiza:
I - sob a forma de direito à intimidade, se visualizada
pelo prisma da abstenção, ou, então, do solitário
desfrute (onanismo);
II – sob a forma de direito à privacidade, se a
visualização já ocorrer pelo ângulo do intercurso ou
emparceirado desfrute (plano da intersubjetividade, por
conseguinte).

E continua,
36. Não pode ser diferente, porque nada mais íntimo e
mais privado para os indivíduos do que a prática da sua
própria sexualidade. Implicando o silêncio normativo da
nossa Lei Maior, quanto a essa prática, um lógico
encaixe do livre uso da sexualidade humana nos
escaninhos jurídicofundamentais da intimidade e da
privacidade das pessoas naturais. Tal como sobre essas
duas ﬁguras de direito dispõe a parte inicial do art. 5º,
X, da Constituição, verbis: “são invioláveis a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas”. Com o aporte da regra da auto-aplicabilidade
possível das normas consubstanciadoras dos direitos e
garantias fundamentais, a teor do §1º do art. 5º da nossa
Lei Maior, assim redigido: “As normas deﬁnidoras dos
direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade
imediata”.
37. Daqui se deduz que a liberdade sexual do ser
humano somente deixaria de se inscrever no âmbito de
incidência desses últimos dispositivos constitucionais
(inciso X e §1º do art. 5º), se houvesse enunciação
igualmente constitucional em sentido diverso. Coisa que
não existe. Sendo certo que o direito à intimidade diz
respeito ao indivíduo consigo mesmo (pense-se na
lavratura de um diário), tanto quanto a privacidade se
circunscreve ao âmbito do indivíduo em face dos seus
parentes e pessoas mais chegadas (como se dá na troca
de e-mails, por exemplo).

Os argumentos, contidos no voto do Ministro Relator,
declaram que a sexualidade encontra seu aparato no princípio da
liberdade, nos aspectos intimidade e privacidade, assim, para ganhar
os efeitos jurídicos necessários para essa liberdade, ou direitos
conexos,

dentre

outros,

é

necessário

o

reconhecimento

autoaplicabilidade do direito, como acima ﬁcou esclarecido.
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Um dos efeitos desse julgamento foi a proibição da rejeição ao
casamento entre pessoas do mesmo sexo pelo serviço de registro civil,
isso por intermédio da Resolução Nº 175/2013, do Conselho Nacional
de Justiça.
Por tais argumentos é que o exercício da autodeterminação
para a expressão da identidade de gênero encontra suporte normativo
na própria Constituição Federal, conforme interpretação do Supremo
Tribunal Federal, pois essa contém dispositivos que conﬁguram um
Estado democrático de direito, com fundamento na dignidade da
pessoa humana, nos princípios da igualdade e liberdade, tudo sem
preconceitos, na perspectiva de construção de uma sociedade livre,
justa e solidária.

6. Projetos legislativos

Na perspectiva de assegurar o direito da personalidade das
pessoas transexuais e travestis, como forma impositiva para o Estado,
o Congresso Nacional já recebeu diversos projetos de alteração
legislativa, porém ainda não foi capaz de forjar um diploma legal
sequer razoável para atender a essa demanda, pois se constata uma
tendência de reconhecer a transexualidade como uma doença e,
simplesmente, como uma terapêutica, assegurar a retiﬁcação do
prenome nos termos da lei. Essa ideia permaneceu no Congresso
Nacional até 2013, quando o Deputado Federal Deputado Jean Wyllys
e a Deputada Érika Kokay apresentaram um projeto de lei nº
5002/2013, dispondo sobre o direito à identidade de gênero e reforma
do art. 58 da Lei dos Registros Públicos.
O projeto de lei nº 5002/2003 ao assegurar o direito à
identidade de gênero também aborda outros direitos, possibilitando a
transversalidade necessária para a efetivação da autodeterminação, tais
como a assistência à saúde, liberdade de escolha da aparência,
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expressão, fala, maneirismos. A proposta é assegurar a todas as
pessoas o direito à identidade de gênero, por isso o projeto interage
como o Estatuto da Criança e do Adolescente, expressando que a lei
atuará “levando em consideração os princípios de capacidade
progressiva e interesse superior da criança.”
Em seu art. 4º, o Projeto de Lei nº 5002/2013, conhecido como
Projeto João Neri, propõe o reconhecimento à identidade de gênero de
forma adequada ao estabelecer critérios, vendando a exigência de
intervenção cirúrgica de transexualização total ou parcial, terapias
hormonais, qualquer outro tipo de tratamento ou diagnóstico
psicológico ou médico ou autorização judicial. Com tais elementos
inseridos na norma, surge a garantia da autodeterminação legal
expressa a nível infraconstitucional, pois o art. 58 da Lei de Registro
Público passará a ter a seguinte redação: “Art. 58º. O prenome será
deﬁnitivo, exceto nos casos de discordância com a identidade de
gênero auto-percebida, para os quais se aplicará a lei de identidade de
gênero. Admite-se também a substituição do prenome por apelidos
públicos notórios”.
O fato é que outros países já adotaram legislação reconhecendo
a autodeterminação como único critério para retiﬁcação do prenome, a
exemplo da Argentina.
Diante dos impasses e diﬁculdades apresentados na prática, os
delegados da última Conferência Nacional de Direitos Humanos
apresentaram uma estratégia de enfrentamento a essa situação, aceita
pelo Governo Federal, ao expedir o Plano Nacional de Direitos
Humanos – PNDH-3, por meio do Decreto nº 7.037, de 21 de
dezembro de 2009, estabeleceu, dentre outras, garantias para a
população LGBT (lésbica, gays, bissexuais, transgêneros), contém a
seguinte diretriz:
Diretriz 10: Garantia da igualdade na diversidade.
Objetivo estratégico V:
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Garantia do respeito à livre orientação sexual e
identidade de gênero.
Ações programáticas:
a)Desenvolver políticas aﬁrmativas e de promoção de
cultura de respeito à livre orientação sexual e identidade
de gênero, favorecendo a visibilidade e o
reconhecimento social.
Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos
da Presidência da República
b)Apoiar projeto de lei que disponha sobre a união civil
entre pessoas do mesmo sexo.
Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência da República; Ministério da
Justiça.
c)Promover ações voltadas à garantia do direito de
adoção por casais homoafetivos.
Responsáveis: Ministério da Justiça; Secretaria Especial
dos Direitos Humanos da Presidência da República;
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da
Presidência da República
d)Reconhecer e incluir nos sistemas de informação do
serviço público todas as conﬁgurações familiares
constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais, com base na desconstrução da
heteronormatividade.
Responsável: Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão
e)Desenvolver meios para garantir o uso do nome social
de travestis e transexuais.
Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos
da Presidência da República

Por

consciência

e

entendimento

da

importância

da

autodeterminação para as pessoas exercerem adequadamente sua
cidadania, várias instituições públicas passaram a regulamentar o
nome social no âmbito interno, como acima foi apresentado, tudo em
atendimento às diretrizes ﬁxadas no Plano Nacional de Direitos
Humanos - PNDH-3.

7. Conclusão

A partir de tudo que foi exposto, conclui-se que a retiﬁcação
registária por intermédio do Poder Judiciário revela uma dimensão de
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não

reconhecimento

da

autoaplicabilidade

do

direito

à

autodeterminação, bem como do direito da personalidade enquanto
direito subjetivo, além do mais a judicialização vem sendo utilizada
como remédio eﬁcaz somente à vista de critério biológico e, por isso,
não encerra a demanda das pessoas transexuais e travestis, pois esse
critério não é o adequado e apropriado para o reconhecimento da
dignidade da pessoa humana.
Os movimentos sociais em defesa do exercício da cidadania
das pessoas transexuais e travestis, apesar de reconhecerem a
importância das decisões judiciais nos termos acima, entendem que a
cidadania das demais pessoas que não aceitam serem submetidas a
perícia, cirurgia ou procedimento judicial, ﬁca prejudicada; assim,
subsiste a insurgência de algumas pessoas transexuais e travestis em
se recusarem a promover uma ação judicial, por indignação contra o
estágio atual da Administração Pública em não admitir, sem qualquer
perícia ou ﬁscalização, a mudança de prenome e sexo em face da
autodeterminação como elemento da subjetividade, pensamento que
encontra esteio nos termos de acórdão já prolatado pelo Supremo
Tribunal Federal.
Nesse contexto de incompreensão social e institucional sobre a
matéria, surgiu o nome social, como uma estratégia para avançar na
proteção da dignidade das travestis e transexuais, até que ﬁnalmente a
cultura jurídica brasileira consagre o direito da personalidade como
direito subjetivo e assegure sua efetividade.
Curiosamente, é o próprio Poder Judiciário que administra os
serviços de registro civil no Brasil e, paradoxalmente reconhece
judicialmente o direito à autodeterminação da sexualidade, não faz
regulamentar a retiﬁcação do prenome e do sexo mediante o
comparecimento e declaração da pessoa interessada ao oﬁcial de
registro civil. Qual a razão? A bem da verdade, o Conselho Nacional
de Justiça já o fez para o casamento entre pessoas do mesmo sexo, por
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meio da Resolução Nº 175, de 14 de maio de 2013, e os argumentos
são semelhantes.
Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha
enfrentado a questão da mudança de prenome e de sexo, onde ainda
vigora o critério biológico a exigir cirurgia de redesignação de sexo
e/ou a comprovação do transtorno de identidade sexual, o mesmo ao
julgar a interpretação dos dispositivos inseridos no Código Civil, que
proibia o casamento de pessoas do mesmo sexo, lembrou que o art. 5º,
inciso X, da Constituição Federal de 1988, assegura como invioláveis
a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, trazendo
à tona a inexistência de exceções a autoaplicabilidade do direito à
liberdade.
Na esteira do entendimento esposado pelo Supremo Tribunal
Federal, que também reconhece como direito subjetivo ou situação
jurídica ativa o uso da autonomia da vontade das pessoas naturais,
sobretudo em razão da inexistência de previsão expressa na
Constituição Federal de dispositivo proibindo o exercício de tal
direito, fato que guarda semelhança com a possibilidade de mudança
do prenome e do sexo no assentamento registral sem qualquer
oposição, é que tem sustentação a tese da não judicialização para a
retiﬁcação registrária.
Em verdade, conforme a Constituição Federal de 1988 e o
posicionamento da Suprema Corte, não será imperiosa a mudança
legislativa, sendo eﬁciente uma interpretação conforme a Carta
Magna, para que os Tribunais regulamentem a mudança do prenome e
do sexo perante o oﬁcial do registro civil, mediante a simples
declaração da pessoa interessada.
Essa medida não apenas encontra apoio constitucional, mas
sobretudo nas atitudes tomadas por algumas instituições Públicas que
regulamentaram o uso do nome social em seu âmbito de
administração, bem como para ajudar a reduzir o sofrimento das
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do

direito

à

autodeterminação, bem como do direito da personalidade enquanto
direito subjetivo, além do mais a judicialização vem sendo utilizada
como remédio eﬁcaz somente à vista de critério biológico e, por isso,
não encerra a demanda das pessoas transexuais e travestis, pois esse
critério não é o adequado e apropriado para o reconhecimento da
dignidade da pessoa humana.
Os movimentos sociais em defesa do exercício da cidadania
das pessoas transexuais e travestis, apesar de reconhecerem a
importância das decisões judiciais nos termos acima, entendem que a
cidadania das demais pessoas que não aceitam serem submetidas a
perícia, cirurgia ou procedimento judicial, ﬁca prejudicada; assim,
subsiste a insurgência de algumas pessoas transexuais e travestis em
se recusarem a promover uma ação judicial, por indignação contra o
estágio atual da Administração Pública em não admitir, sem qualquer
perícia ou ﬁscalização, a mudança de prenome e sexo em face da
autodeterminação como elemento da subjetividade, pensamento que
encontra esteio nos termos de acórdão já prolatado pelo Supremo
Tribunal Federal.
Nesse contexto de incompreensão social e institucional sobre a
matéria, surgiu o nome social, como uma estratégia para avançar na
proteção da dignidade das travestis e transexuais, até que ﬁnalmente a
cultura jurídica brasileira consagre o direito da personalidade como
direito subjetivo e assegure sua efetividade.
Curiosamente, é o próprio Poder Judiciário que administra os
serviços de registro civil no Brasil e, paradoxalmente reconhece
judicialmente o direito à autodeterminação da sexualidade, não faz
regulamentar a retiﬁcação do prenome e do sexo mediante o
comparecimento e declaração da pessoa interessada ao oﬁcial de
registro civil. Qual a razão? A bem da verdade, o Conselho Nacional
de Justiça já o fez para o casamento entre pessoas do mesmo sexo, por
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meio da Resolução Nº 175, de 14 de maio de 2013, e os argumentos
são semelhantes.
Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha
enfrentado a questão da mudança de prenome e de sexo, onde ainda
vigora o critério biológico a exigir cirurgia de redesignação de sexo
e/ou a comprovação do transtorno de identidade sexual, o mesmo ao
julgar a interpretação dos dispositivos inseridos no Código Civil, que
proibia o casamento de pessoas do mesmo sexo, lembrou que o art. 5º,
inciso X, da Constituição Federal de 1988, assegura como invioláveis
a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, trazendo
à tona a inexistência de exceções a autoaplicabilidade do direito à
liberdade.
Na esteira do entendimento esposado pelo Supremo Tribunal
Federal, que também reconhece como direito subjetivo ou situação
jurídica ativa o uso da autonomia da vontade das pessoas naturais,
sobretudo em razão da inexistência de previsão expressa na
Constituição Federal de dispositivo proibindo o exercício de tal
direito, fato que guarda semelhança com a possibilidade de mudança
do prenome e do sexo no assentamento registral sem qualquer
oposição, é que tem sustentação a tese da não judicialização para a
retiﬁcação registrária.
Em verdade, conforme a Constituição Federal de 1988 e o
posicionamento da Suprema Corte, não será imperiosa a mudança
legislativa, sendo eﬁciente uma interpretação conforme a Carta
Magna, para que os Tribunais regulamentem a mudança do prenome e
do sexo perante o oﬁcial do registro civil, mediante a simples
declaração da pessoa interessada.
Essa medida não apenas encontra apoio constitucional, mas
sobretudo nas atitudes tomadas por algumas instituições Públicas que
regulamentaram o uso do nome social em seu âmbito de
administração, bem como para ajudar a reduzir o sofrimento das
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pessoas transexuais e travestis que, por falta de apoio do Estado e da
sociedade, estão em situação de vulnerabilidade e, a exigência de
judicialização, coloca o Estado em situação de provocador de uma
grave violação de direitos humanos.
É que o ordenamento jurídico brasileiro deve ser alinhado aos
direitos humanos internacionais, em virtude do necessário controle de
convencionalidade, aquele tem por objeto a proteção de toda a pessoa
humana como leciona Carlos Santiago Niño, citado por Piovesan
(2006): “os direitos humanos são uma construção consciente
vocacionada a assegurar a dignidade humana e a evitar sofrimentos,
em face da persistente brutalidade humana”.
Surge o desaﬁo que é assegurar às pessoas transexuais e
travestis a autodeterminação como único critério a deﬁnir a retiﬁcação
registrária do prenome e sexo e, como solução imediata, com
supedâneo na natureza jurídica desse direito, a regulamentação
administrativa por parte dos Tribunais de Justiça, para determinar a
retiﬁcação do prenome e do sexo mediante a simples declaração da
pessoa interessada perante o oﬁcial de registro civil. Pois as pessoas
transexuais e travestis são titulares do direito fundamental à
identidade,

postergado

pelo

excesso

de

proteção

jurídica

proibicionista em nome de uma falsa segurança jurídica.
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O Ministério Público no novo Código de
Processo Civil: alguns tópicos
Robson Renault Godinho1
Promotor de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro

O propósito deste breve texto consiste em descrever diversos
tópicos que parecem relevantes, em uma primeira leitura do novo
Código, tendo como referência a atuação do Ministério Público,
sem, contudo, haver qualquer objetivo de esgotar os temas, tanto
em relação à amplitude quanto, à profundidade. A proposta é
basicamente elaborar uma espécie de esboço de índice para a
realização de uma leitura da atuação do Ministério Público no
novo CPC.

Palavras
-chave:Ministério Público; Novo Código de Processo Civil

1. Delimitação objetiva do tema
Em texto escrito em co-autoria2 pouco antes da aprovação do
novo CPC, apontávamos que o Ministério Público, mesmo após a
Constituição de 1988, ainda não é percebido como um personagem
multifacetado no processo civil, com toda uma nova dimensão jurídica
advinda de diversos textos normativos e da própria prática
institucional. Anotávamos também que há certo silêncio da doutrina,
que, em linhas gerais, persiste na análise do Ministério Público apenas

1

Promotor de Justiça (MPRJ). Pós-doutorado (UFBA), Doutor e Mestre em Direito
Processual Civil (PUC-SP). Membro dos Institutos Brasileiro e Iberoamericano de
Direito Processual.
2

DIDIER JR., Fredie. GODINHO, Robson Renault. Questões atuais sobre as
posições do Ministério Público no processo civil. Revista de Processo, nº 237. São
Paulo: RT, novembro de 2014, p. 45/87.
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na tradicional função de custos legis ou, na linguagem do novo CPC,
ﬁscal da ordem jurídica3, salvo quando se abordam questões
envolvendo a legitimidade para ações coletivas. Se houve evidente
modiﬁcação do Ministério Público 4, com necessárias repercussões
3

ESTELLITA, Guilherme. O Ministério Público e o Processo Civil. Rio de
Janeiro: Freitas Bastos, 1956. CAMPOS, Benedicto de. O Ministério Público e o
Novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 1976. LOPES, José Fernando da
Silva. O Ministério Público e o Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1976.
MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. A Intervenção do Ministério Público no
Processo Civil Brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1998. ZENKNER, Marcelo.
Ministério Público e Efetividade do Processo Civil. São Paulo: RT, 2006. LIMA,
Fernando Antônio Negreiros. A Intervenção do Ministério Público no Processo
Civil Brasileiro como Custos Legis. São Paulo: Método, 2007. MOREIRA, Jairo
Cruz. A Intervenção do Ministério Público no Processo Civil à Luz da
Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2009.
4

Para a formação histórica geral do Ministério Público e/ou para notícias de direito
comparado, vale conferir os seguintes estudos, que também trazem outras
referências bibliográﬁcas sobre o tema: GARCIA, Emerson. Ministério Público –
organização, atribuições e regime jurídico. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público. 7ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2013. CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. O Ministério Público no
Processo Civil e Penal – Promotor natural, atribuição e conﬂito. 6ª ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2001. LYRA, Roberto. Teoria e Prática da Promotoria Pública.
Reimpressão. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2001. DIAS, Mario. Ministério
Público Brasileiro (dois volumes). 2ª ed. Rio de Janeiro: José Konﬁno, 1955. RITT,
Eduardo. O Ministério Público como Instrumento de Democracia e garantia
constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. SAUWEN FILHO, João
Francisco. Ministério Público Brasileiro e o Estado Democrático de Direito. Rio
de Janeiro: Renovar, 1999. PAES, José Eduardo Sabo. O Ministério Público na
Construção do Estado Democrático de Direito. Brasília: Brasília Jurídica, 2003.
RIBEIRO, Diaulas Costa. Ministério Público – Dimensão Constitucional e
Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003. NERY, Rosa Maria de
Andrade. Notas sobre a justiça e o Ministério Público no direito da Alemanha
ocidental. Revista de Processo, n° 47. São Paulo: RT, julho/setembro de 1987.
VIGLIAR, José Marcelo Menezes. A participação do Ministério Público no
processo civil. Ministério Público – instituição e processo. Antonio Augusto Mello
de Camargo Ferraz (coord.). São Paulo: Atlas, 1997. PROENÇA, Luis Roberto.
Participação do Ministério Público no processo civil nos Estados Unidos da
América. Ministério Público – instituição e processo. Antonio Augusto Mello de
Camargo Ferraz (coord.). São Paulo: Atlas, 1997. FERRAZ, Antonio Augusto Mello
de Camargo. Anotações sobre os Ministérios Públicos brasileiro e americano.
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processuais, a manutenção de uma interpretação “retrospectiva” é
incompatível com uma realidade que, se não é exatamente nova, exige
um tratamento condizente com tais transformações. Barbosa Moreira
chegou a aﬁrmar que o silêncio da Instituição no processo civil teria
sido interrompido exatamente em razão do processo coletivo, que
ensejou a “revitalização do Ministério Público, arrancado à relativa
quietude em que usualmente o mantinham, no tocante ao processo
civil, as atribuições tradicionais”5. Entretanto, não basta concentrar
tintas na legitimidade do Ministério Público para os processos
coletivos, se outras dimensões continuam negligenciadas pela doutrina
e jurisprudência.

Ministério Público brasileiro. Uma Introdução ao Estudo da Justiça. Maria Tereza
Sadek (org.). São Paulo: IDESP/Sumaré, 1995. PORTO, Sérgio Gilberto. Sobre o
Ministério Público no Processo Não-Criminal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Aide, 1998.
ARANTES, Rogério Bastos. Ministério Público e Política no Brasil. São Paulo:
IDESP/EDUC/Sumaré, 2002. ALVES, RUFINO e SILVA (org.). Funções
Institucionais do Ministério Público. São Paulo: Saraiva, 2001. FARIA, ALVES e
ROSENVALD (org.). Temas Atuais do Ministério Público. 3ª ed. Salvador: Jus
Podivm, 2012. JATAHY, Carlos Roberto de C. O Ministério Público e o Estado
Democrático de Direito: perspectivas constitucionais de atuação institucional. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2007. RODRIGUES, João Gaspar. Ministério Público
Resolutivo: um novo perﬁl institucional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris,
2012. SACCO, Ricardo Ferreira. Constitucionalismo e Ministério Público. Belo
Horizonte: mandamentos, 2008. MACHADO, Bruno Amaral. Ministério Público:
organização, representação e trajetórias. Curitiba: Juruá, 2007. RIBEIRO, Carlos
Vinícius Alves (org.). Ministério Público: reﬂexões sobre princípios e funções
institucionais. São Paulo: Atlas, 2009. ALMEIDA, Gregório Assagra. SOARES
JÚNIOR, Jarbas. Teoria Geral do Ministério Público. Belo Horizonte: Del Rey,
2013; SABELLA, POZZO e BURLE FILHO (coord.).Ministério Público: vinte e
cinco anos do novo perﬁl constitucional. São Paulo: Malheiros, 2013. GOULART,
Marcelo Pedroso. Elementos para uma Teoria Geral do Ministério Público. Belo
Horizonte: Arraes, 2013. Convém mencionar interessante livro que oferece um
panorama comparado: DIAS e AZEVEDO (coord.). O Papel do Ministério
Público: estudo comparado dos países latino-americanos. Coimbra: Almedina,
2008. Para uma visão crítica e interdisciplinar: ARANTES, Rogério Bastos.
Ministério Público e Política no Brasil. São Paulo: IDESP/EDUC/Sumaré, 2002.
SILVA, Cátia Aida Pereira da. Justiça em Jogo: novas facetas da atuação dos
Promotores de Justiça. São Paulo: Edusp, 2001. KERCHE, Fábio. Virtude e
Limites: autonomia e atribuições do Ministério Público no Brasil. São Paulo:
Edusp, 2009.
5

Os novos rumos do processo civil brasileiro. Temas de Direito Processual (Sexta
Série). São Paulo: Saraiva, 1997, p. 73.
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A edição de um novo Código de Processo Civil, portanto, pode
signiﬁcar especial oportunidade para que se lance um olhar renovado
sobre as dimensões e posições do Ministério Público, ainda que, a
rigor, poucas modiﬁcações estruturais tenham ocorrido com a nova
legislação6, o que pode ser explicado tanto por essa discreta
importância doutrinária antes referida, como também pela anêmica
participação da instituição no decorrer do processo legislativo.
O propósito deste breve texto consiste em descrever diversos
tópicos que parecem relevantes, em uma primeira leitura do novo
Código, tendo como referência a atuação do Ministério Público, sem,
contudo, haver qualquer objetivo de esgotar os temas, tanto em
relação à amplitude quanto, à profundidade. A proposta é basicamente
elaborar uma espécie de sumário para a realização de uma leitura da
atuação do Ministério Público no novo CPC.

2. A adaptação processual do Ministério Público à Constituição

O novo CPC possui diversos dispositivos cuja ﬁnalidade é
unicamente pedagógica: reproduzir normas constitucionais a ﬁm de
que, paradoxalmente, a consagração infraconstitucional sirva à
efetividade da Constituição. Basta ter em conta a preocupação
legislativa em explicar como se devem concretizar o princípio do
contraditório e o devido processo legal, como nos artigos 9º, 10, 321,
373, §1º, parte ﬁnal, 489, §1º, entre outros, para se constatar essa
opção pela reprodução ou detalhamento de normas constitucionais.
Por ser o primeiro Código debatido e editado em regime democrático,
é natural essa opção pela expressa e didática constitucionalização das

6

Reﬁro-me à ausência de mudanças profundas diretamente relacionadas à disciplina
especíﬁca do Ministério Público, já que o novo Código de Processo Civil, s e
analisado o conjunto de normas, apresenta indiscutíveis modiﬁcações estruturais e
paradigmáticas.
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disposições processuais, sobretudo quando se revela cada vez mais
necessária a aﬁrmação insistente e reiterada, aproximando-se do
truísmo, de normas constitucionais em um ambiente em que há um
déﬁcit de concretização de tais comandos.
Esse objetivo legislativo de adaptação do processo civil à
Constituição evidentemente abrange também o Ministério Público em
sua disciplina especíﬁca nos artigos 176 e 177 do novo Código.
E aqui está a unidade hermenêutica que didaticamente o novo
CPC impõe para a análise de qualquer tema relacionado ao Ministério
Público no processo civil: sua atuação somente se justiﬁca a partir do
que está estabelecido no art. 127 da Constituição da República.
Toda análise da atuação e da participação do Ministério
Público no processo civil, seja como agente, seja como interveniente,
necessariamente

deverá

partir

dessa

ideia

básica

de

ser

constitucionalmente autorizada.
Essa obviedade é necessária e deve ser repetida à exaustão, sob
pena de o hábito atávico - que enseja a inércia da reﬂexão e a
repetição automática de comportamentos - obnubilar qualquer avanço
institucional, permanecendo o Ministério Público em sua “relativa
quietude” no processo civil, afastando-se inexoravelmente dos
balizamentos constitucionais.
Isso signiﬁca que mesmo algumas funções tradicionais do
Ministério Público, que há décadas são exercidas irreﬂetidamente,
devem ser revistas sob essa perspectiva, não cabendo mais a mera
repetição de atuações burocráticas que são normalmente atribuídas a
uma tradição inventada e se perpetuam como se fossem situações
ontológicas. Um exemplo: a intervenção do Ministério Público em
atos de disposição de última vontade. É difícil encontrar um exemplo
mais afastado do perﬁl constitucional do Ministério Público do que
sua atuação em razão de um ato de vontade individual, patrimonial e
disponível. Nada justiﬁca a atuação do Ministério Público nessas
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situações, mas o fetiche legal e a obediência cega a hábitos arraigados
fazem com que existam Promotorias especializadas em se manifestar
no cumprimento de testamentos, sem que haja qualquer outra
justiﬁcativa para essa atuação. Como o novo Código, ﬁca evidente o
que já era patente desde a promulgação da Constituição, mas que não
era sequer cogitado – e não será surpreendente se houver resistências a
essa “modiﬁcação” – por não haver intermediação legislativa.
Essa

adaptação

processual

do

Ministério

Público

à

Constituição, portanto, é ao mesmo tempo óbvia e necessária,
consistindo em traçar o parâmetro fundamental de atuação: o artigo
127 da Constituição e seu espelho processual, o artigo 176 do novo
Código.

3. O novo CPC e a apatia do Ministério Público no processo
legislativo: ausência de avanços fundamentais

Basicamente o que foi exposto no item anterior constitui o
único avanço legislativo em relação ao Ministério Público, o que é
muito pouco se considerarmos que um novo Código é sempre um
momento para correções de rumos, aperfeiçoamentos e progressos. No
caso do Ministério Público, o único avanço, portanto, foi a reprodução
de normas constitucionais.
Ao mesmo tempo, não se pode considerar que tenha havido
contundentes retrocessos, mas, em um Código em que todos
obtiveram importantes conquistas, permanecer na mesma situação
pode ser percebido como prejuízo.
Entre os motivos que podem ser creditados para esse fato
certamente está o processo legislativo, sob dois pontos de vista: 1) o
primeiro decorre das virtudes do Ministério Público, fazendo com que
sua atuação efetiva, sobretudo em ações coletivas e na seara criminal,
provoque uma reação contrária de grupos de poder que reﬂita em um
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ambiente legislativo que lhe é hostil ou pouco receptivo; 2) o segundo
advém de seus defeitos e pode ser subdividido em dois subitens: 2.1)
não se pode ignorar que algumas distorções funcionais casuísticas
justiﬁquem, no plano político, a reação dos grupos de poder; 2.2) a
desconcertante apatia do Ministério Público na participação do
processo legislativo, salvo em questões envolvendo conquistas
funcionais corporativas, não raro decorrente de uma postura
autossuﬁciente de não buscar o diálogo com os atores políticos por se
considerar uma entidade pura e superior, incompatível com o varejo
político, quando é notório que as imensas conquistas institucionais se
deram exatamente em razão de uma efetiva, articulada e contundente
participação política. Felizmente, parece que começa haver um retorno
a essas raízes do diálogo político, com maior participação em
processos legislativos, mas o fato é que em relação ao anteprojeto e
especialmente ao projeto que deu origem ao novo Código a
participação do Ministério Público foi próxima de irrelevante,
fragmentada, inconstante e, em muitos momentos, desinteressada. Não
é que o Ministério Público não foi ouvido; ele não se fez ouvir. E isso,
evidentemente, reﬂete-se no texto aprovado.
Após esses itens introdutórios, os seguintes cuidarão do exame
de alguns tópicos relevantes para a atuação do Ministério Público no
novo Código de Processo Civil.

4. As normas fundamentais

O novo CPC conta com uma Parte Geral que é inaugurada com
a previsão de “normas fundamentais”, que apresentam desde o início
seu compromisso com a ﬁnalidade pedagógica da constitucionalização
antes referida. Cabe ao Ministério Público a estrita observância das
normas fundamentais do CPC em duas frentes, isto é, em sua própria
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atuação e também zelando para que sejam obedecidas pelos demais
integrantes do processo.
O novo CPC estabelece a boa-fé objetiva e a cooperação7
também para a atuação do Ministério Público, o que signiﬁca que se
lhe exigem deveres de conduta, como lealdade e esclarecimento (e a
fase de saneamento é concebida deﬁnitivamente para que todos os
sujeitos dela participem ativamente, incluindo o Ministério Público
como ﬁscal da ordem jurídica). Mas antes de se preocupar com o
aspecto externo da boa-fé objetiva e da cooperação, deve o Ministério
Público se ocupar dessas questões e de seus desdobramentos no
âmbito interno, a ﬁm de superar o que neste texto será designado
como o “mal-estar no princípio da unidade” e ao qual se dedicará item
próprio.
O efetivo contraditório previsto nos artigos 9º e 10 do novo
CPC afeta o Ministério Público não apenas passivamente, mas
também como causa ativa para sua atuação a ﬁm de que seja
estritamente observado. Nesse particular, aliás, há um caso concreto
ocorrido no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro recentemente e
ilustra a um só tempo a aplicação patológica do contraditório e
também a necessidade de pensarmos criticamente o princípio da
unidade: liminarmente, com base nas alegações da parte e com erros
fáticos impressionantes, um Desembargador concedeu liminar
suspendendo os efeitos de uma ação ajuizada pelo Ministério Público,
que havia obtido a tutela antecipada em primeiro grau; diante disso e
especialmente em razão do equívoco fático, o Promotor de Justiça
procurou o julgador para demonstrar documentalmente o erro;
chegando ao gabinete, o desembargador estava reunido com os
7

Sobre a boa-fé objetiva e a cooperação, DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito
Processual Civil. Vol. 1. 17ª Ed. Salvador: JusPodivm , 2015, p. 104/113 e 120/132.
THEODORO Júnior, Humberto. NUNES, Dierle.BAHIA, Alexandre Melo Franco.
PEDRON, Flávio Quinaud. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2ª ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2015, p. 69/92 e 183/240.
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advogados da outra parte e disse que era para o Promotor de Justiça
“despachar” ali mesmo, diante de todos, porque não pode haver
“segredos” e há que se prestigiar o contraditório. Seria correta a
postura do Desembargador, se não fosse o detalhe de que
simplesmente o Ministério Público não foi avisado de que haveria
uma reunião com os advogados da outra parte. Ou seja: o
contraditório, no caso, era capenga e só valeria se fosse para atender o
Ministério Público. Eis um exemplo do uso de um princípio para,
contraditoriamente, negá-lo. Por essa e outras razões, é fundamental
que o Ministério Público melhor se articule para uma efetiva atuação
perante e junto aos Tribunais. De nada adianta o incremento da
legitimidade ativa e, depois, há uma atuação desarticulada e
desinteressada nas fases recursais.
Ainda nas normas fundamentais, a conciliação, a mediação e
outros métodos de solução consensual de conﬂitos mereceram
especial atenção no novo CPC e o artigo 3º dispõe que devem ser
estimulados pelo Ministério Público, que, para tanto, deverá se
capacitar. Nesse ponto, cabe registrar a repercussão da lei 13.140 (Lei
da Mediação), que, em seu artigo 3º, §2º, dispõe que “o consenso das
partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser
homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público”. Ainda
que se considere esse dispositivo integrante de lei especial e posterior
ao novo CPC, não se pode extrair que o Ministério Público atuará em
todas as mediações em que haja direitos indisponíveis8 mas
8

A indisponibilidade do direito é um tema complexo e que não pode mais ser
encarado pelos processualistas como se fosse um conceito pré-concebido e
ontologicamente perene. Sobre o tema, que será abordado oportunamente com mais
vagar, vale conferir: OLIVERO, Luciano. L’Indisponibilità dei Diritti: analisi di
una categoria. Torino: G. Giappichelli, 2008. DESSÌ, Ombretta. L’Indisponibilità
dei Diritti del Lavoratore Secondo L’Art. 2113 C.C. Torino: G. Giappichelli,
2011. GUIDARA, Antonio. Indisponibilità del Tributo e Accordi in Fase di
Riscossione. Milano: Giuﬀrè, 2010. MARTEL, Letícia de Campos Velho.
Indisponibilidade dos Direitos Fundamentais: conceito lacônico, consequências
duvidosas. Espaço Jurídico, v. 11, p. 334-373, julho/dezembro de 2010. Direitos
Fundamentais Indisponíveis: Limites e Padrões do Consentimento para a
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transigíveis, caso se entenda que essas duas características estejam
presentes nos casos de consenso envolvendo matéria de família e a
Fazenda Pública, por exemplo. Essa conclusão deriva do fato de que,
como já aﬁrmado, a atuação do Ministério Público decorre do artigo
127 da Constituição, cuja compreensão, nesse particular, está
cristalizada nos artigos 178, parágrafo único, e 698 do novo CPC, o
que signiﬁca que somente se houver incapazes 9 será obrigatória sua
intervenção.

5. Prazos processuais e intimações

O novo CPC traz importantes inovações quanto aos prazos
processuais, a começar pelo artigo 219, que estabelece sua contagem
em apenas dias úteis. No artigo 220 também há inovação, ao se prever
a suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro,
deixando claro seu §1º que não se trata de recesso ou férias forenses,
mas, sim, de causa suspensiva de prazos que afetem a advocacia
privada. Por essa razão, cotejando-se o caput do artigo 220 com seus
§§ 1º e 2º, é possível a designação de audiências e sessões de
julgamento quando não houver advogado privado no processo, já que
as atividades dos juízes, membros do Ministério Público, da
Defensoria Pública e da Advocacia Pública deverão ser exercidas
integral e normalmente, sem qualquer paralisação. Os destinatários
dessa suspensão dos prazos são inequivocamente – e tão-somente – os
advogados privados. Entender essa regra como sendo período de
recesso forense será uma interpretação contrária ao texto legal que
autolimitação do direito fundamental à vida. UERJ: Tese de doutorado, 2010.
NETO, Luísa. O Direito Fundamental à Disposição sobre o próprio Corpo (a
relevância da vontade na conﬁguração do seu regime). Coimbra: Coimbra, 2004.
ADAMY, Pedro Augustin. Renúncia a Direito Fundamental. São Paulo:
Malheiros, 2011.
9

Registre-se que o artigo 114 da lei 13.146/15, que instituiu o Estatuto da Pessoa
com Deﬁciência, alterou os artigos do Código Civil que tratam das incapacidades.
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atenderá a anseios corporativos, mas prestará um desserviço para a
prestação jurisdicional, sem contar a frontal violação, para dizer o
mínimo, ao previsto no artigo 93, XII, da Constituição da República.
Especiﬁcamente afetando a disciplina do Ministério Público,
há ﬁxação de prazo de trinta dias para suas manifestações como ﬁscal
da ordem jurídica (artigo 178). Quando não houver ﬁxação de prazo
especíﬁco, todas as suas manifestações terão prazo em dobro, a partir
de sua intimação pessoal, contado em dias úteis (artigo 180
combinado com o citado artigo 219). Quando houver prazo especíﬁco,
como os trinta dias do artigo 178 ou os dez dias do artigo 12 da Lei do
Mandado de Segurança, não haverá a contagem em dobro, conforme
expressa previsão do artigo 180, §2º.
Novidade relevante está no artigo 180, §1º do novo CPC,
ﬁxando prazo próprio 10 para a atuação do Ministério Público: ﬁndo o
prazo para manifestação do Ministério Público sem o oferecimento de
parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo,
10

Mesmo diante do mencionado artigo 12, o STJ considerou se tratar de prazo
impróprio, razão pela qual não será surpresa se interpretar o artigo 180, §1º, do novo
CPC da mesma forma, criando, assim, o prazo impropriamente próprio: “Em
mandado de segurança, o prazo para a manifestação do Ministério Público como
custos legis (art. 12 da Lei 12.016/098) não tem a mesma natureza dos prazos das
partes, denominados próprios, cujo descumprimento acarreta a preclusão (art. 183 do
CPC). Trata-se de prazo que, embora improrrogável, é impróprio, semelhante aos do
juiz e seus auxiliares, a signiﬁcar que a extemporaneidade da apresentação do
parecer não o invalida, nem inibe o julgamento da demanda” (RMS 32.880/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 20/09/2011, DJe
26/09/2011). Nesse sentido, Fernando Gajardoni entende que “a regra do artigo 180,
§1º, do CPC/2015 é aplicada, exclusivamente, nos casos em que o MP atua como
ﬁscal da ordem jurídica. Findo o prazo assinado para manifestação do MP sem o
oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo,
independentemente da manifestação; Trata-se daqueilo que temos convencionado
chamar de prazo impróprio anômalo, pois, embora eventual manifestação fora do
prazo não deixe de ser considerada pelo julgador e nem impeça que o MP volte a
atuar em outras fases do processo (não há preclusão), o não cumprimento do prazo
pode implicar a tomada de decisões independentemente da manifestação do MP,
com a apreensão dos autos” (Teoria Geral do Processo: Comentários ao CPC de
2015 – Parte Geral. Gajardoni, Dellore, Roque e Oliveira Jr. (co-autores). São Paulo:
Método, 2015, p. 584). Essa realidade já é percebida nos processos eletrônicos: após
um período em que ocorreu a intimação tácita, os autos são retirados da vista
eletrônica e recebem andamento. Parece claro se tratar de preclusão para o ato
processual especíﬁco.
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sendo que o membro do Ministério Público devem restituir os autos
no prazo do ato a ser praticado, prevendo-se multa pessoal para o caso
de retardamento injustiﬁcado, sem prejuízo de responsabilidade
disciplinar (artigo 234, caput e parágrafos, do novo CPC).
Em conhecida conceituação, prazos impróprios são os que não
geram preclusões e se referem ao cumprimento de um dever e, ainda,
quando vinculados a interesses da própria parte que não importem em
atrasos no processo. Tradicionalmente os prazos dos juízes, por
signiﬁcarem cumprimento de dever, são considerados impróprios,
assim também com o Ministério Público, ou seja, não ensejam
preclusão11 . O disposto no artigo 180, §1º, contraria esse
entendimento, já que ﬁxa prazo próprio para cumprimento de um
dever. Trata-se de dispositivo que vai ao encontro, portanto, de linha
doutrinária que defende a necessidade de revisão desse entendimento
de que não haveria preclusão temporal para o juiz, não podendo haver
prazos anódinos12.
Diante da nova sistemática legal, é necessário buscar uma
harmonização do sistema e não rechaçar uma questão de política
legislativa sob o argumento de que não se adequaria a uma sistemática
“antiga”. Como a tarefa interpretativa não pode ser confundida com
imposição de preferências pessoais, ainda que se discorde da opção
legislativa é imperiosa sua recepção, não cabendo uma acomodação
hermenêutica que inviabilize por completo a aplicação da norma.
11

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol.
II. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 552/554. FERRAZ, Cristina. Prazos no
Processo de Conhecimento. São Paulo: RT, 2001, p. 123. Por isso que se diz que
inexiste preclusão temporal para o juiz: NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Preclusões para o Juiz: preclusão pro judicato e preclusão judicial no processo
civil. São Paulo: Método, 2004, p. 41/42. SICA, Heitor Vitor Mendonça. Preclusão
Processual Civil. São Paulo: Atlas, 2006, p. 106. GIANNICO, Maurício. A
Preclusão no Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2005, p.
110/112. ROCHA, Raquel Heck Mariano da. Preclusão no Processo Civil. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 88.
12

DIDIER JR., Fredie.Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 17ª ed. Salvador:
JusPodivm, 2015, p. 429.
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Ainda que se discorde no âmbito da política legislativa, o dado
normativo não pode ser ignorado e, sem tergiversações, temos agora
um sistema em que se optou por essa regra processual, inexistindo
qualquer inconstitucionalidade nessa escolha. Estamos em uma seara
de política legislativa, não havendo que se falar aqui em conceitos
jurídicos fundamentais, como se estivéssemos diante de problemas
ontológicos. A controvérsia, na realidade, deve ser resolvida a partir
dos conceitos jurídico-positivos13. Se foi essa a opção legislativa, não
pode haver uma rebelião prática apenas por questão de preferência
pessoal.
A opção do novo CPC por ﬁxar preclusão temporal
evidentemente pode afetar a atuação do Ministério Público e, assim, a
tutela dos interesses arrolados nos artigos 176 e 178. Como não se
trata de mera formalidade desprovida de signiﬁcado relevante, a
atuação do Ministério Público constitui também um dever, de modo
que o silêncio, ao mesmo tempo que não desnatura a preclusão, já que
se deve exigir uma atuação responsável, não pode ser entendido como
não intervenção, de modo que, nesse contexto, o juiz deve prosseguir
com o andamento dos autos, mas, ao mesmo tempo, oﬁciar ao
Procurador-Geral para que, internamente, seja resolvida a questão,
compatibilizando-se as questões envolvidas.
Em relação às intimações devem ser registrados dois
dispositivos do novo CPC: no artigo 272, § 6o, consta que a retirada
dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo Ministério
13

“O conceito jurídico-positivo é construído a partir da observação de uma
determinada realidade normativa e, por isso mesmo, apenas a ela é aplicável.
Acrescentando que são conceitos contingentes, históricos: descrevem realidades
criadas pelo homem em certo lugar, em certo momento. [...] Como se vê, trata-se de
conceito que ﬁca submetido às contingências das transformações do Direito
positivo. A deﬁnição desses objetos variará conforme o tempo e o espaço. Não há,
portanto, uma disciplina jurídica única e imutável para esses institutos. Não se pode
pretender encontrar, nesses conceitos, elementos invariáveis, que compusessem uma
espécie de essência imprescindível do objeto deﬁnido” DIDIER JR. Sobre a Teoria
Geral do Processo, essa Desconhecida. Salvador: JusPodivm, 2012, pp. 39/40.
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Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo
retirado, ainda que pendente de publicação; já no artigo 1003, § 1º,
temos que a previsão no sentido de que o prazo para interposição de
recurso conta-se da data em o Ministério Público é intimado da
decisão, considerando-se realizada a intimação em audiência quando
nesta for proferida a decisão14.
Prevê-se, ainda, que as intimações realizam-se, sempre que
possível, por meio eletrônico, na forma da lei, aplicando-se ao
Ministério Público a obrigação de manter cadastro nos sistemas de
processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações
e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
(artigo 270, parágrafo único, do novo CPC), sem que isso desnature a
14

Modiﬁca-se, assim, o entendimento jurisprudencial corrente: “Processual civil.
Ministério Público. Intimação do acórdão proferido em segundo grau. Ausência.
Nulidade. Presença na sessão de julgamento. Irrelevância. Prerrogativa. Intimação
pessoal.1. O Ministério Público, ao ser chamado a manifestar-se, e o fazendo tanto
através de parecer quanto na sessão de julgamento, passa a integrar a relação
processual como custos legis. Sua intimação deve ser sempre pessoal com a vista
dos autos, principalmente por se tratar de prerrogativa inerente ao cargo.
Precedentes. 2. A presença do membro do Ministério Público na sessão de
julgamento não afasta a necessidade de sua intimação pessoal do acórdão.
Precedentes. 3. As demais teses inseridas no agravo regimental - extensão do
recurso do Ministério Público abrangendo apenas a nulidade; falta de interesse e
legitimidade para recorrer; manifestações incompatíveis com a pretensão recursal não podem ser analisadas, pois não ﬁzeram parte das contrarrazões ao recurso
especial e não foram objeto de debate na instância ordinária.4. Agravo regimental
não provido” (AgRg nos EDcl no AREsp 265.096/RN, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013). “Habeas corpus.
Processual penal. Crime de desrespeito a superior. Artigo 160 do CPM. Defensoria
Pública. Presença de defensor na audiência de leitura da sentença. Intimação do
órgão defensivo mediante remessa dos autos. Inocorrência. Recurso de apelação
julgado intempestivo. Inobservância das prerrogativas da defensoria pública. 1. À
Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do
Estado, compete promover a assistência jurídica judicial e extrajudicial aos
necessitados (art. 134 da Constituição Federal), sendo-lhe asseguradas
determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua missão constitucional. 2.
Constitui prerrogativa a intimação pessoal da Defensoria Pública para todos os
atos do processo, estabelecida pelo art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal;
art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/1950; e art. 44, I, da Lei Complementar 80/1994, sob pena
de nulidade processual. 3. A intimação da Defensoria Pública, a despeito da
presença do defensor na audiência de leitura da sentença condenatória, se perfaz
com a intimação pessoal mediante remessa dos autos. 4. Ordem concedida”(HC
125270, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 3/06/2015,
Processo Eletrônico Dje-151 – p. 03-08-2015).
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ﬁnalidade da intimação pessoal com entrega dos autos, que, por meio
eletrônico, signiﬁca a disponibilização do conteúdo na íntegra para o
órgão com atribuição (artigo 183, §1º, do novo CPC).

6. Intervenção como ﬁscal da ordem jurídica (custos legis)

O novo CPC traz importantes modiﬁcações na atividade
interventiva do Ministério Público no processo civil, a começar pela
denominação “ﬁscal da ordem jurídica”. Basicamente, são as
seguintes as inovações mais relevantes: 1) reprodução do artigo 127
da Constituição, tornando claramente didática a deﬁnição da regramatriz que inspira a atuação do Ministério Público; 2) não repetição
das referências às ações de estado, disposições de última vontade e à
ausência; 3) intervenção em ações de família somente quando
presentes incapazes; 4) expressa referência às hipóteses de intervenção
do art. 178, quando se tratar também de jurisdição voluntária; 5)
ﬁxação de prazos próprios e modiﬁcação na forma de ﬁxação e
contagem de prazos; 6) previsão de responsabilidade por ilícito
processual; 7) expressas disposições sobre a possibilidade de suscitar
incompetência relativa e requerer desconsideração da personalidade
jurídica; 8) clara deﬁnição do papel do Ministério Público como ﬁscal
da ordem jurídica, sem qualquer similitude com a figura de curador
especial; 9) necessidade de intervenção em caso de litígio coletivo
pela posse rural ou urbana; 10) intervenção obrigatória em casos de
incidente de resolução de demandas repetitivas; 11) procedimento
especíﬁco para a citação de pessoas com deﬁciência; 12) decretação
de invalidade pela ausência de intervenção apenas após a intimação do
Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou não de
prejuízo.
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Todos esses pontos serão mencionados neste item. Antes,
porém, cabem algumas reﬂexões genéricas sobre essa atividade
interventiva.
Em razão do perﬁl constitucional que indica uma atuação mais
ativa, a intervenção do Ministério Público na condição de custos legis
vem sendo fortemente questionada há anos, dando origem ao que se
convencionou denominar de racionalização da intervenção no
processo civil. Busca-se evitar que a função do membro do Ministério
Público se resuma ao que foi denominado de “parecerismo”,
entendido como o “fenômeno pelo qual os promotores de justiça
passam a elaborar pareceres cada vez mais em tudo semelhantes a
sentenças judiciais, atendendo a todos requisitos formais de uma
sentença e esquecendo-se, por vezes, da própria ﬁnalidade com que
intervinham no feito”15.
Não há dúvidas de que a intervenção como custos legis deve
ser redimensionada, mas nos parece que também há uma resistência
injustiﬁcada a esse tipo de atuação, já que, inclusive por meio dela, é
possível a tutela de direitos. Na realidade, exige-se uma nova

15

MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. A evolução institucional do Ministério
Público brasileiro. Uma Introdução ao Estudo da Justiça. Maria Tereza Sadek
(org.). São Paulo: IDESP/Sumaré, 1995, p. 44. Prossegue o autor: “Importa,
todavia, apontar para um dado importante para a compreensão deste papel, de
aparente ‘assessor do juiz’ no processo judicial (especialmente no cível). O Poder
Judiciário de primeiro grau está organizado de tal modo que todo o poder da
decisão repousa sobre a decisão de um juízo monocrático [...] Dentro dessa
engenharia institucional, o promotor de justiça sempre representou um importante
contrapeso contra a possível arbitrariedade do magistrado, situação
particularmente verdadeira se lembrarmos que, em nosso sistema judicial,
especialmente em cidades pequenas, os advogados contam com pouca possibilidade
real de conﬂitarem com atitudes e decisões dos magistrados, sob pena de se
indisporem e comprometerem sua própria sobrevivência proﬁssional. Neste sentido,
a atribuição de ‘ﬁscal da lei’ signiﬁca concreta e salutarmente ser o promotor de
justiça um ‘ﬁscal do juiz’” (p. 45).
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compreensão de uma antiga função, não sendo mais compatível uma
postura passiva e contemplativa do evolver processual16.
Notou bem esse aspecto Ronaldo Porto Macedo Júnior, ao
considerar que “importa frisar que o ajuste institucional do Ministério
Público, visando adaptá-lo ao novo perﬁl constitucional não implica,
necessariamente, na eliminação da atuação processual como custos
legis; importa, isto sim, na mudança da forma de atuação e eleição de
prioridades institucionais”17.
Não só as hipóteses que ensejam a intervenção do Ministério
Público e o número de órgãos que possuam atribuição exclusivamente
interveniente devem ser objeto de profunda reﬂexão, mas também o
modo como se deve dar essa participação no processo. Também a
aceitação irreﬂetida da ﬁxação legal de hipóteses de intervenção não é
compatível com o perﬁl constitucional do Ministério Público, devendo

16

Sobre a relação entre a atividade interventiva e a repercussão na legitimidade ativa
do Ministério Público, vale conferir o REsp 1155793/DF, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 01/10/2013, DJe 11/10/2013.
17

Idem, p. 46. Exemplo de aparente incompreensão da atividade do Ministério
Público como custos legis é a seguinte passagem da lavra de José Maria Rosa
Tesheiner: “De um ponto de vista estatístico, é desprezível a intervenção do
Ministério Público na instrução do processo, pela simples razão de que desconhece
os fatos vividos pelas partes. O que realmente prepondera, em sua atuação como
ﬁscal da lei, é o parecer que oferece ao juiz como projeto de sentença.
Considerando apenas o valor celeridade do processo, apresenta-se o parecer do
Ministério Público apenas como um ato a mais, eventualmente inútil, a retardar a
entrega da prestação jurisdicional. Considerado o valor qualidade dos julgamentos,
o parecer do Ministério Público, acolhido ou não pelo juiz, aumenta o percentual de
acertos, isto é, de decisões socialmente desejáveis. Inestimável a ajuda que pode
prestar ao juiz o parecer de um órgão independente, sem interesse pessoal no
resultado do processo. Um mau parecer não impede uma boa sentença mas um bom
parecer pode impedir uma sentença ruim” (Pressupostos Processuais e Nulidades
no processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 157). Além de passar a impressão
de que o Ministério Público é apenas um detalhe – por vezes incômodo – no
processo, o autor peca por não indicar a fonte de suas aﬁrmações, já que trabalha sob
um “ponto de vista estatístico”, mas não indica nenhuma estatística ou pesquisa
como fonte, nem mesmo uma singela consulta a arquivo pessoal. Também com
incisivas críticas à atuação do Ministério Público no processo civil, com peculiar
acidez, CASTRO FILHO, José Olympio de.Comentários ao Código de Processo
Civil. Vol. X. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 14/18.
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haver uma ﬁltragem constitucional das normas legais que criam
causas de intervenção18.
É necessária uma postura mais ativa também na função de
interveniente19, com efetiva participação na instrução do processo, na
fase de saneamento e com formulação de pedido de antecipação dos
efeitos da tutela provisória.
Quanto à tutela provisória, há quem defenda sua ampla
legitimidade20 e há posicionamento doutrinário no sentido de que o
Ministério Público poderá requerer tutela provisória antecipada
quando for “assistente diferenciado de incapazes”; já na condição de
ﬁscal da ordem jurídica, poderá “apoiar/sugerir/repelir o pleito
provisório formulado; não poderá, entretanto, formular requerimento

18

Cf. ZENKNER, Marcelo. Ministério Público e Efetividade do Processo Civil.
São Paulo: RT, 2006, passim.
19

Em estudo publicado há mais de sessenta anos, Enrico Allorio assim se
pronunciou: “séame consentido expresar mi esperanza de que la intervención del
Ministerio Público en el proceso civil, ya que no extenderse en superﬁcie,mejorará
cualitativamente: de manera que, en los procesos en que intervenga, el Ministerio
Público preste a la causa una atención diligente, participando ya en la fase
instructoria, concluyendo por escrito y motivadamente, desplegando, en suma, las
iniciativas que puedan impedir que su participación en el juicio quede reducida a
mera formalidad”, aﬁrmando ao ﬁnal que, em tempos complexos, instituições como
o Ministério Público “mantienen encendida, en las tempestades, la antorcha de la
justicia como principio moral del Estado, para transmitirla resplandeciente a um
futuro más sereno” (El Ministerio Público. Problemas de Derecho Procesal. Vol. I.
Santiago Sentís Melendo (trad.). Buenos Aires: EJEA, 1963, p. 437).
20

ZENKNER, ob. cit., p. 161/166. Escrevendo sobre o CPC ainda vigente, Cassio
Scarpinella Bueno já entendia que o Ministério Público possui legitimidade para
requerer tutela antecipada mesmo quando atua como custos legis, “desde que,
evidentemente, seu pedido vá ao encontro dos interesses e direitos que motivam sua
participação no feito naquela qualidade. Pensar diferentemente não é somente
apequenar o Ministério Público e seus misteres constitucionais; é muito mais do que
isso. É apequenar a função social do processo e o interesse do próprio estado –
imposto pela própria Constituição Federal – em que ele, o processo, seja eﬁcaz, em
que ele produza os efeitos que devem surtir em prol daquele que
procedimentalmente, apresenta-se com ‘melhor direito’ do que o outro. Ser ‘ﬁscal
da lei’, não é despropositado sublinhar, é forma de atenuar os rigores do ‘princípio
dispositivo’, garantindo-se a necessária imparcialidade do magistrado. Neste
sentido, não há como recusar ao Ministério Público, quando atua naquela
qualidade, ter legitimidade para formular o pedido de tutela antecipada” (Tutela
Antecipada. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 49).
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autônomo de tutela provisória”21. Em que pese a indicação de que o
novo CPC estabeleceu uma necessária diferenciação entre as hipóteses
de intervenção, qualiﬁcando efetivamente a atuação do Ministério
Público quando presentes incapazes, ainda me parece possível aceitar
o requerimento de tutela provisória em todas as hipóteses de
intervenção, por não se tratar de ampliação objetiva do processo – e,
por isso, não há que se equiparar tal requerimento à substituição
processual – e se relacionar com a causa que justiﬁcou sua atuação,
sem que isso, evidentemente, signiﬁque qualquer vinculação do
conteúdo do pronunciamento ﬁnal.
No que toca à alegação de incompetência relativa, é comum a
aﬁrmação de que cabe somente à parte interessada o ônus de opor a
exceção especíﬁca 22, em razão de sua conveniência acerca do local em
que será demandado. Certamente poderá ser da vontade do réu que o
processo se estabeleça em outro local que o indicado por lei, mas não
se pode excluir peremptoriamente o interesse de o Ministério Público
examinar, no caso concreto, se o interesse público que autoriza sua
intervenção não está sendo prejudicado por um comportamento
desidioso da parte ou de seu advogado.
Aﬁrmava-se que o Ministério Público não poderia suscitar a
incompetência relativa quando atua como custos legis por não se tratar
de matéria de ordem pública, mas, sim, de questão afeta à esfera da
disponibilidade

das

partes

de

acordo

com

seus

interesses

21

DIDIER JR., Fredie. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de Direito Processual Civil. 10ª ed. Salvador: JusPodivm, 2015, p.
575.Acolhem os autores a terminologia proposta por Antônio Cláudio da Costa
Machado, ob. cit., p. 225/230.
22

Enunciado n° 33 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “a
incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Cf., na doutrina:
BARBOSA MOREIRA. Pode o juiz declarar de ofício a incompetência relativa?
Temas de Direito Processual (Quinta Série). São Paulo: Saraiva, 1994.
DINAMARCO, Cândido Rangel. Declaração ex-oﬃcio da incompetência relativa?
Fundamentos do Processo Civil Moderno. 3ª ed. Vol. I. São Paulo: Malheiros
2000. NERY JUNIOR, Nelson. Legitimidade para argüir incompetência relativa.
Revista de Processo n°52. São Paulo: RT, outubro/dezembro de 1988.
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particulares23-24, mas se a causa que legitima a intervenção do
Ministério Público puder ser prejudicada pelo deslocamento da
competência, sempre nos pareceu que lhe devia ser garantida a
possibilidade de atuar no sentido do interesse pelo qual foi chamado a
intervir25. O novo CPC, felizmente, encerra essa discussão ao dispor
expressamente em seu artigo 65, parágrafo único, que “a
incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas
causas em que atuar”26.

23

NERY JUNIOR. Legitimidade para argüir incompetência relativa. Revista de
Processo n° 52. São Paulo: RT, outubro/dezembro de 1988, pp. 217/218.
24

O Superior Tribunal de Justiça possui decisões nos dois sentidos: “Processo civil.
Incompetência relativa. Legitimidade. Ministério público. O Ministério Público,
mesmo quando atua no processo como custos legis, tem legitimidade para argüir a
incompetência relativa do Juízo”. (RESP 223142 / MG – Rel. Min. Garcia Vieira DJ 25.10.1999, p. 66). “Ministério Público, na qualidade de custos legis.
Impossibilidade. Nulidade do acórdão embargado. Ausência de demonstração da
divergência. 1. As regras de competência relativa são instituídas para a tutela de
interesses privados. Consectariamente, é vedado ao juiz declarar ex oﬃcio a sua
incompetência relativa (Súmula 33 do STJ), porquanto estar-se-ia admitindo
inserção na esfera de disponibilidade das partes. 2. Deveras, eleito o foro pelo
autor no momento da propositura da ação, e não lhe sendo lícito requerer alteração
posterior deste, somente o réu tem legitimidade para argüir a incompetência
relativa. Pode ocorrer, entretanto, que haja concordância com o foro eleito para a
causa, deixando o demandado de opor exceção, fato que acarreta a prorrogação da
competência com a perpetuatio jurisdictionis prevista no art. 114 do Código de
Processo Civil. 3. Conseqüentemente, tratando-se de competência territorial
relativa, e não tendo sido oposta exceção declinatória do foro pela parte ré, falece
ao Ministério Público legitimidade para, na qualidade de custos legis, argüir a
incompetência. 4. Aliás, in casu, versando a ação, repetição de indébito tributário,
relativo a direito individual patrimonial, não tem o Ministério Público legitimidade
para intervir sequer como custos legis. 5. A ﬁnalidade dos embargos de divergência
é a uniformização da jurisprudência interna da Corte, sendo requisito essencial à
sua admissibilidade, a demonstração de que os órgãos colegiados deram
interpretação diversa à mesma tese jurídica suscitada”. (ERESP 222006 / MG –
Rel. Min. Luiz Fux - DJ 13.12.2004, p. 199).
25

GODINHO, Robson Renault. A Proteção Processual dos Direitos dos Idosos:
Ministério Público, Tutela de Direitos Individuais e Coletivos e Acesso à
Justiça. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, 95/97.
26

Simetricamente, assim dispõe o artigo 951, parágrafo único, do novo CPC: “o
Ministério Público somente será ouvido nos conﬂitos de competência relativos aos
processos previstos no art. 178, mas terá qualidade de parte nos conﬂitos que
suscitar”.
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Também quanto à desconsideração da personalidade jurídica, o
artigo 133 do novo CPC é expresso ao admitir a possibilidade de o
Ministério Público requerer a medida na condição de custos legis.
Ainda nessa exempliﬁcação de posturas ativas na atividade
interventiva, merece especial registro a aposta do novo CPC na fase de
saneamento (artigo 357), ocasião em que o Ministério Público poderá
intervir de modo relevante no processo. Nesse particular, não é
incomum veriﬁcar na prática forense que o juiz somente se lembre de
intimar o Ministério Público próximo da audiência de instrução e
julgamento ou mesmo antes da sentença, isto é, após o saneamento.
Nessas situações, com base no artigo 279, §2º, estará evidenciado o
prejuízo, anulando-se o processo a ﬁm de que o Ministério Público
participe do saneamento, salvo manifestação fundamentada27 em
sentido contrário28.

27

O disposto no artigo 489, §1º, do novo CPC se aplica igualmente às manifestações
do Ministério Público, já que se trata apenas de uma espécie de receituário de como
deve ser exercido o dever de fundamentação que lhe é imposto. Essa ideia possui
relevância inclusive para o desenvolvimento da ideia de “disponibilidade motivada”,
como bem notou Hermes Zaneti Junior em texto ainda inédito, gentilmente por ele
cedido (o texto integrará uma obra coletiva destinada a comentar o novo CPC e o
trecho a seguir transcrito insere-se nas considerações sobre o artigo 178): “a
possibilidade de determinar graus de interesse público e de indisponibilidade do
direito, ao mesmo tempo que, caberia ao MP, a decisão de intervir ou não nos
processos, conforme fundamentação adequada, quando a norma que determina a
intervenção assentar-se em um conceito jurídico indeterminado (ex.: interesse social
e interesse público). Trata-se de estabelecer, como premissa técnica de controle da
atuação, o ‘princípio da disponibilidade motivada’, demonstrando o membro as
razões de sua atuação, toda vez que, no exercício de suas funções constitucionais, ao
extrair o conteúdo normativo dos textos legais, resolver pela intervenção ou nãointervenção na esfera cível, em concreto. O dever de fundamentação adequada
decorre de mandamento constitucional (art. 93, IX) e é um dos pilares nos quais se
assenta a estrutura de controle dos deveres-poderes do juiz no novo Código de
Processo (art. 489, § 1º), nada mais natural que ele se estenda igualmente ao MP”.
28

“Neste caso, excepcionalmente, a palavra do Ministério Público é deﬁnitiva para
se decretar ou não a nulidade. A última palavra sobre a necessidade de intervenção
do Ministério Público no feito é do Ministério Público e não do juiz” WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil.
Wambier, Didier Jr., Talamini e Dantas (coord.). São Paulo: RT, 2015, p. 738.
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Quanto ao conteúdo do pronunciamento do Ministério Público
nas causas que exigem sua participação, é necessário abordar as
hipóteses que ensejam sua intervenção no processo.
Na hipótese da intervenção em razão da existência de interesse
público ou social, na dicção do artigo 178, I29, do novo Código de
Processo Civil, estamos diante de um conceito jurídico indeterminado
e, embora possam ser retiradas algumas regras abstratas sobre a
atuação do Ministério Público – como, por exemplo, a de que não há
interesse público nas ações patrimoniais envolvendo empresas
públicas, nem em execuções ﬁscais 30, chegando a aﬁrmar Cândido

29

Sobre a discussão suscitada pela redação do art. 82, III, do Código de Processo
Civil de 73, inclusive com abordagem histórica e de direito comparado, vale conferir
o trabalho de Antônio Cláudio da Costa Machado antes citado, especialmente
páginas 315/345, onde se encontram outras referências bibliográﬁcas valiosas.
Também merece ser mencionado, pela maneira peculiar com que examina a matéria,
um estudo de Calmon de Passos: Intervenção do Ministério Público nas causas a que
se refere o art. 82, III, do C. Pr. Civ. Revista Forense, vol. 268. Rio e Janeiro:
Forense, 1978. E ainda: Humberto Ávila, Repensando o “princípio da supremacia do
interesse público sobre o particular”. Revista Trimestral de Direito Público, nº 24.
São Paulo: Malheiros, 1998, e Marçal Justen Filho. Conceito de interesse público e a
“personalização” do direito administrativo. Revista Trimestral de Direito Público,
nº 26. São Paulo: Malheiros, 1999, além de, Antonio Augusto Mello de Ferraz,
Considerações sobre interesse social e interesse difuso. A Ação Civil Pública após
20 anos: efetividade e desaﬁos. Edis Milaré (coord.). São Paulo: RT, 2005.
30

Confiram-se os seguintes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça:
“Processual civil. Recurso especial. Intervenção do Ministério Público em ação
reparatória de danos morais. Desnecessidade. 1. Tratando-se de ação indenizatória
por danos morais promovida em face do Estado por abuso de autoridade em face de
denúncia promovida pelo Ministério Público, não se impõe a atuação do Parquet
como custos legis, consoante jurisprudência da E. Corte. (RESP 327.288/DF, 4ª T.,
Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 17/11/2003; AGRESP 449643/SC, Rel. Min.
Francisco Falcão, DJ de 28.06.2004; AgRg no Resp 258.798, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ de 11.11.2002; Resp 137.186, Rel. Min. José Delgado, DJ de
10/09/2001) 2. O artigo 82, inciso III, do CPC, dispõe que compete ao Ministério
Público intervir: “III - em todas as demais causas em que há interesse público,
evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte.” 3. A escorreita exegese
da dicção legal impõe a distinção jus-ﬁlosóﬁca entre o interesse público primário e
o interesse da administração, cognominado “interesse público secundário”. Lições
de Carnelutti, Renato Alessi, Celso Antônio Bandeira de Mello e Min. Eros Roberto
Grau. 3. O Estado, quando atestada a sua responsabilidade, revela-se tendente ao
adimplemento da correspectiva indenização, coloca-se na posição de atendimento
ao “interesse público”. Ao revés, quando visa a evadir-se de sua responsabilidade
no afã de minimizar os seus prejuízos patrimoniais, persegue nítido interesse
secundário, subjetivamente pertinente ao aparelho estatal em subtrair-se de
despesas, engendrando locupletamento à custa do dano alheio. 4. Deveras, é
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Rangel Dinamarco que constitui aberração a intervenção do Ministério
Público em causas nas quais é parte uma entidade estatal, só pela
presença desta no processo31, apenas as circunstâncias do caso
concreto indicarão se haverá necessidade de intervenção da
Instituição. O novo CPC, no entanto, é expresso ao acolher orientação
doutrinária32 e jurisprudencial no sentido de que “a participação da
Fazenda Pública não conﬁgura, por si só, hipótese de intervenção do
Ministério Público” (artigo 178, parágrafo único).
Há quem faça distinção acerca do conteúdo da intervenção
Ministério Público, vinculando-o se a participação no processo se der
em razão da qualidade da parte. Para Cândido Rangel Dinamarco, o
Ministério Público intervém no processo para apoiar uma das partes
em seu interesse direto ou desvinculado do interesse dos litigantes. Na
primeira hipótese, assume características de verdadeiro assistente, a
assente na doutrina e na jurisprudência que indisponível é o interesse público, e não
o interesse da administração. Nessa última hipótese, não é necessária a atuação do
Parquet no mister de custos legis, máxime porque a entidade pública empreende a
sua defesa através de corpo próprio de proﬁssionais da advocacia da União.
Precedentes jurisprudenciais que se reforçam, na medida em que a atuação do
Ministério Público não é exigível em várias ações movidas contra a administração,
como, v.g., sói ocorrer, com a ação de desapropriação prevista no Decreto -lei
n.3.365/41 (Lei de Desapropriação). 5. In genere, as ações que visam ao
ressarcimento pecuniário contêm interesses disponíveis das partes, não
necessitando, portanto, de um órgão a ﬁscalizar a boa aplicação das leis em prol da
defesa da sociedade. 6. Hipótese em que revela-se evidente a ausência de interesse
público indisponível, haja vista tratar-se de litígio travado entre o Estado de
Rondônia e INSS e o Procurador de Estado Beniamine Gegle de Oliveira Chaves,
onde se questiona a reparação por danos morais, tendo em vista ter sido
injustamente denunciado pelo crime tipiﬁcado no art. 89, da lei 8.666/93. 7.
Ademais, a suposta nulidade somente pode ser decretada se comprovado o prejuízo
para os ﬁns de justiça do processo, em razão do Princípio de que "não há nulidade
sem prejuízo" ( "pas des nullités sans grief"). 8. Recurso especial desprovido”.
(RESP 303806 / RO – Rel. Min. Luiz Fux - DJ 25.04.2005, p. 224). Nos caos de
execução ﬁscal, foi editado o enunciado nº 189 da súmula da jurisprudência
predominante: “é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções
ﬁscais”.
31

Instituições de Direito Processual Civil. Vol. I. São Paulo: Malheiros, 2001, p.
679. No segundo volume de suas Instituições, Dinamarco aﬁrma que o Ministério
Público sempre será parte no processo, tanto quando atuar como assistente (parte
auxiliar), quanto como custos legis (4ª. ed., 2004, p. 427).
32

Cf. DINAMARCO.Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 4ª Ed. São
Paulo: Malheiros, 2004, p. 428/430.
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ﬁm de equilibrar o contraditório, como nas causas envolvendo
incapazes. Na segunda hipótese, desvincula-se do interesse direto de
uma das partes e atua como legítimo ﬁscal da lei, como nas ações de
estado e em processos de mandado de segurança33.
José Roberto Santos Bedaque também se manifesta sobre a
vinculação do Ministério Público ao interesse da parte que o trouxe ao
processo, devendo sua atuação durante todo o processo ser no sentido
de contribuir para auxiliá-la a obter êxito na demanda e, caso não
sejam comprovados os fatos narrados na petição inicial, não poderia
aduzir argumentos favoráveis à outra parte34. Também Antônio
Cláudio da Costa Machado, tomando como base a suposta necessidade
de reequilibrar o contraditório, vincula a atuação do Ministério
Público ao interesse do incapaz35.

33

Instituições...cit. Vol. I, p. 678.

34

“o que não se admite é a possibilidade de o Curador de Incapazes (sic) tecer
argumento em favor da parte capaz, procurar provas para favorecê-la, ou, até,
desenvolver raciocínio jurídico no sentido de que os fatos efetivamente
demonstrados se subsumem a uma norma que a favorece. Nessas hipóteses, esgotou
ele os méis de que dispunha para auxiliar o incapaz. Deve, pura e simplesmente,
declarar nada mais ter a deduzir em favor da parte a quem lhe compete assistir”,
acrescentando que “todas as vezes em que seja possível mais de uma interpretação,
quer dos fatos, quer da norma, o Curador deve sempre optar por aquela mais
favorável ao incapaz” (O Ministério Público no processo civil: algumas questões
polêmicas. Revista de Processo, n° 61. São Paulo: RT, janeiro-março de 1991, pp.
40 e 41). No mesmo sentido: FORNACIARIJÚNIOR, Clito. Processo Civil: verso
e reverso. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, pp. 62/63), nos seguintes termos:
“se não tivesse nada a acrescentar em favor do incapaz, deveria apenas manifestar-se
ciente, opinando quanto à regularidade da representação e deixando o processo
seguir a sua própria sorte” “Não se está, nesse caso, protegendo o incapaz e curando
seus interesses, mas sim preservando a ordem jurídica, missão que não deveria ser
restrita às causas de incapazes, mas a todas as demandas. Assim, ou o Ministério
Público haveria de participar de todos os processos ou também não deveria
participar daqueles em que seja parte incapaz, quando nada tivesse a dizer em seu
favor. Fica clara, nessa situação, a ofensa ao princípio da igualdade processual,
porque o menor tem a resistir à sua pretensão não apenas a parte contrária,
representada por advogado, mas também o Ministério Público, que ﬁca à cata de
vícios do processo e da verdade real, atuando até na produção de provas e, não
poucas vezes, suprindo mesmo a deﬁciência da defesa que contende com a parte
incapaz”.
35

Ob. cit., p. 220/225.
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Em outra perspectiva, entende-se que o Ministério Público
possui liberdade na atuação como custos legis, no que se refere ao
mérito do processo, podendo se manifestar contrariamente à pretensão
da parte que ensejou sua intervenção no processo, havendo limitação
apenas ao seu interesse recursal. Ou seja: em uma ação ajuizada, por
exemplo, por incapaz, pode o Ministério Público manifestar-se
contrariamente à pretensão veiculada na petição inicial; entretanto, se
o pedido for julgado procedente, não poderá recorrer por ausência de
interesse recursal36.
Concordamos parcialmente com essa última opinião. Pareceme que a questão deve ser resolvida com base no artigo 127 da
Constituição da República, isto é, o Ministério Público só intervirá em
processos individuais pela qualidade da parte se houver direitos
indisponíveis em disputa, o que é reforçado pelo novo CPC nos
artigos 178 e 698. Se não estiver presente o direito do incapaz, não
haverá nenhuma indisponibilidade e simplesmente o Ministério
Público não poderá atuar em seu favor por absoluta legitimidade.
Também a questão recursal parece ser melhor situada no plano da
legitimidade do que no do interesse recursal. Na hipótese de a
sentença favorecer o titular de um direito indisponível, não poderá o
Ministério Público recorrer contra a sentença por não ter legitimidade,
já que, ao prolongar a relação processual, por via reﬂexa estará
atuando como uma espécie de substituto processual de um titular de
direito individual disponível, o que lhe é vedado constitucionalmente.
O interesse recursal sempre estará presente, mas a legitimidade, não.
Note-se que são duas situações distintas: 1)antes da sentença, há uma
36

PINHEIRO CARNEIRO, Paulo CezarO Ministério Público no Processo Civil e
Penal: Promotor natural, atribuição e conﬂito. 5ª ed. Rio de Janeiro: 1998, pp.
12/14. No mesmo sentido: MAZZILLI. Regime...cit., pp. 215/216. Também no
sentido da atuação desvinculada do Ministério Público temos a posição de José
Fernando da Silva Lopes (O Ministério Público e o Processo Civil. São Paulo:
Saraiva, 1976), que entende que o Ministério Público sempre atua em prol do
interesse público. Ainda: ZENKNER, Ministério Público...cit, p. 123/130.
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relação processual instaurada por um titular de um direito aﬁrmado,
que, por razões variadas, o ordenamento considera indisponível. O
Ministério Público não está obrigado a defender de modo automático a
parte que se aﬁrma titular de um direito indisponível37.
37

Excelente síntese do problema, com original proposta de compatibilização das
teses existentes em ZANETI JUNIOR, Hermes, em texto ainda inédito, gentilmente
por ele cedido (o texto integrará uma obra coletiva destinada a comentar o novo
CPC e o trecho a seguir transcrito insere-se nas considerações sobre o artigo 178: “o
problema surge quando, ao atuar, o Ministério Público encontra uma situação de
perplexidade diante de um incapaz que pleiteia um direito contrário ao ordenamento
jurídico, segundo o juízo do agente do MP oﬁciante nos autos. A questão relacionase com a correta interpretação da Constituição (Art. 127, caput), isto é, pergunta-se:
se o incapaz não tem direito, deve o parquet manifestar-se contra sua pretensão para
garantir a tutela do ordenamento jurídico? Existem três posições na doutrina: a)
intervenção com poderes amplíssimos e obrigatoriedade de manifestação no mérito,
inclusive recorrendo, mesmo contra os interesses dos incapazes (Nelson Nery Jr.); b)
intervenção ad coadjuvandum, ou seja, apenas para beneﬁciar os interesses do
incapaz, deixando de se manifestar no mérito, quando, no entendimento do parquet,
o incapaz não possuir razão (Cândido Rangel Dinamarco); c) liberdade de opinião
durante o processo de conhecimento, com manifestação obrigatória quanto ao
mérito, vedada a recorribilidade quando a decisão de mérito for favorável ao
incapaz, por falta de interesse processual, mesmo após parecer contrário do MP
(MAZZILLI: 2011). Nos parece que nenhuma das teses está completamente correta
quando iluminadas pela incorporação explícita dos vetores constitucionais ao texto a
novo CPC (Art. 1º c/c Art. 176). Entendemos que o MP, quando intervém no
processo civil apenas em razão da presença de incapaz, não pode se manifestar no
mérito contra o interesse deste mesmo incapaz; portanto, adotamos, no ponto, a
doutrina da intervenção ad coadjuvandum. Isso porque a opinião jurídica do MP, por
mais relevante, culta e bem construída que seja, não tem pertinência para os direitos
disponíveis das partes, nos quais falte relevância social. Nestes casos, deverá o
membro do MP falar apenas sobre a regularidade processual. Contudo, quando,
concorrer na causa um interesse contraposto com relevância social ou individual
indisponível, combinado com as funções institucionais previstas no Art. 178 CPC e
Art. 129 e incisos, CF/88, caberá ao Ministério Público, obrigatoriamente,
manifestar-se no mérito e, inclusive, recorrer da sentença que decida contrariamente
aos direitos fundamentais ali previstos. A legitimação para intervenção está presente
por se tratar de causa de intervenção autônoma, independente do interesse do
incapaz. Logo, entendemos por somar as três teses, tendo como vetor interpretativo
o comando constitucional, ou seja, tratando-se de direito disponível e sem relevância
social, não caberá ao MP zelar pelo ordenamento jurídico (intervenção ad
coadjuvandum). Tratando-se, por outro lado, de direito indisponível ou com
relevância social, caberá ao MP, não só tutelar o ordenamento jurídico, como
inclusive recorrer, caso o incapaz que não tem direito, na visão do parquet, saia
vencedor na fase de conhecimento. Em outras palavras, o MP não recorrerá sempre,
atua em nome do incapaz e somente pode atuar contrariamente a pretensão deste,
inclusive recorrendo, quando visualizar interesse social ou direito individual
indisponível na pretensão da parte contrária. A liberdade de opinião diz respeito à
independência funcional e deve ser respeitada em qualquer dos casos, porém esta
será controlada pelo dever de fundamentar adequadamente (disponibilidade
mitigada)”.
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A independência funcional garantida constitucionalmente ao
Ministério Público assegura a liberdade de manifestação sobre o
mérito do processo38 e o Superior Tribunal de Justiça vem sufragando
essa tese39.
De todo modo, merece ser registrado que ao Ministério Público
caberá a valoração da existência do interesse público, de modo que é
ilegítima a existência de uma ordem judicial cogente que obrigue sua
intervenção, tendo em vista que a independência funcional garante à
Instituição a veriﬁcação de quando e como exercer suas funções. Se o
membro do Ministério Público entender que não é hipótese de sua
intervenção e o juiz discordar, os autos deverão ser remetidos ao
Procurador-Geral, que dará a interpretação deﬁnitiva sobre a
situação40. No caso de o membro do Ministério Público resolver atuar
e o juiz entender que não é hipótese de intervenção por ausência de
interesse público, a palavra ﬁnal sobre a questão será do Judiciário,
por meio da análise dos recursos interpostos.
Ainda sobre a atuação como ﬁscal da ordem jurídica, devem
ser registrados os seguintes pontos que receberam alguma inovação no
CPC: 1) a intervenção na jurisdição voluntária somente será
necessária se estiver presente alguma hipótese do art. 178, não
havendo mais lugar para a antiga discussão sobre a obrigatoriedade
dessa intervenção independentemente do caso concreto (artigo 721 do
novo CPC)41; 2) consequentemente, não há mais intervenção
38

Cf. GARCIA, Emerson. Ministério Público..., 4ª ed., cit., p. 473.

39

REsp 135744 / SP - Rel. Min. Barros Monteiro - DJ 22.09.2003 p. 327.

40

GARCIA. Ministério Público..., 4ª ed., cit., p. 474/476.

41

MENDONÇA LIMA, Alcides de.Comentários ao Código de Processo Civil.
Vol. XII. São Paulo: RT. 1982, p. 43. CASTRO FILHO, José Olympio de.
Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. X. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense,
1995, p. 14/18. Lembre-se, também, da conhecida opinião do autor sobre a não
obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público em todos os processos de
jurisdição voluntária (Ministério Público e jurisdição voluntária. Fundamentos do
Processo Civil Moderno. 3ª ed. Vol. I. São Paulo: Malheiros, 2000, pp. 399/406).
Como contraponto a esse posicionamento acerca da jurisdição voluntária: NERY
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obrigatória em casos de ausência ou de disposições de última vontade,
não mais cabendo ao Ministério Público a proteção de patrimônio
individual disponível, seja como interveniente ou como agente, sendo
inconstitucional a legitimidade conferida pelo artigo 22 do Código
Civil e a previsão do artigo 745, § 4º, do novo CPC. No caso dos
testamentos, o artigo 735, §2º, do novo CPC aparentemente prevê a
intervenção obrigatória do Ministério Público, o que somente se
justiﬁcaria com base em uma tradição irreﬂetida. Diante do artigo 127
da Constituição e dos artigos 176, 178 e 721 do novo CPC, é incabível
sustentar a simples tutela de patrimônio individual disponível pelo
Ministério Público, cabendo salientar que não há reprodução no
referido artigo 178 do vetusto rol do artigo 82, II, do CPC de 197342;
3) nas ações de família a intervenção somente se justiﬁca se houver
incapazes (artigo 698); 4) na ação rescisória, somente haverá
intervenção se igualmente estiverem presentes as hipóteses do artigo
178, conforme expressa previsão do artigo 967, parágrafo único,
encerrando-se a dúvida acerca da obrigatoriedade de sua oitiva43.
Parece-me, porém, que também se faz necessária a intervenção no
JÚNIOR, Nelson. Intervenção do Ministério Público nos procedimentos especiais de
jurisdição voluntária. Revista de Processo, n° 46. São Paulo: RT, abril-junho de
1987. Síntese da controvérsia em LUCENA, João Paulo. Comentários ao Código
de Processo Civil. Vol. 15. São Paulo: RT, 2000, p. 68/72.
42

A doutrina, buscando explicar a razão pela qual o Ministério Público deveria zelar
pelas declarações de última vontade, aﬁrma que se trata de observância de “normas
de ordem pública” (LIMA, Fernando Antônio Negreiros. A Intervenção do
Ministério Público no Processo Civil Brasileiro como Custos Legis. São Paulo:
Método, 2007, p. 143/144) ou ainda explica porque, “como o testador, porque
falecido, não mais pode velar para que sua vontade seja obedecida, a lei coloca o
Ministério Público na função de cuidar de que não se descumpra a vontade
manifestada no testamento” (BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao Código de
Processo Civil. Vol. I. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 230) e , por ﬁm, em
virtude de um suposto “interesse indisponível do Estado (da sociedade) em ver
realizada a vontade do falecido” (Antônio Cláudio da Costa Machado, ob. cit., p.
302). O testamento é um negócio jurídico unilateral que tem a morte como causa
relacionada à sua eﬁcácia, de modo que não há nada que o vincule a “ordem
pública” ou disponibilidade.
43

BARBOSA MOREIRA.Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V. 12ª
Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 199/200.
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caso de a decisão rescindenda decorrer de simulação ou de colusão das
partes, a ﬁm de fraudar a lei, porque, se a lei lhe confere para
legitimidade para agir nesse caso (artigo 967, III, b), estabelece-se
uma hipótese evidente de interesse público; 5) no incidente de
resolução de demandas repetitivas, como haverá ﬁxação de tese para
causas de massa e também formação de precedente obrigatório, é
fundamental a ampliação do diálogo e também está subjacente o
interesse social, tornando obrigatória a intervenção prevista no artigo
976, § 2º; 6) nas ações possessórias envolvendo litígio coletivo, a
intervenção

será

obrigatória,

independentemente

de

haver

hipossuﬁciência econômica, conforme dispõe o artigo 554, § 1º, do
novo CPC: “no caso de ação possessória em que ﬁgure no polo
passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos
ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos
demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e,
se envolver pessoas em situação de hipossuﬁciência econômica, da
Defensoria Pública”. Esse dispositivo fornece também importante
subsídio para reforçar a legitimidade ativa do Ministério Público em
casos de posse envolvendo direitos individuais homogêneos, já que
reconhece a lei a presença de interesse social; 7) como o recurso de
apelação somente passará pelo juízo de admissibilidade no Tribunal
competente (artigo 1010, §3º), também não haverá necessidade de
qualquer pronunciamento como custos legis após a prolação da
sentença do órgão que atua em primeiro grau, acabando, enﬁm, como
que foi denominado de “parecer recursal”, sem prejuízo de ser
necessária a atuação nos casos em que for possível o juízo de
retratação do juiz; 8) o artigo 245 do novo CPC simpliﬁca o
procedimento peculiar para a citação de pessoa mentalmente incapaz
ou que esteja impossibilitado de recebê-la, prevendo-se que o oﬁcial
de justiça descreva e certiﬁque

minuciosamente a ocorrência,

devendo ser nomeado médico para examinar o citando, que

Revista Jurídica da AMPPE ‐ nº 1, março 2016 | 204

apresentará laudo no prazo de cinco dias, salvo se pessoa da família
apresentar declaração do médico do citando que ateste a incapacidade
deste, e, reconhecida a impossibilidade de receber o mandado, será
nomeado curador ao citando especiﬁcamente para a causa, recebendo
a citação e lhe incumbindo a defesa dos interesses do incapaz para o
ato. Note-se que não se trata de procedimento de interdição, mas de
veriﬁcação tópica da capacidade para a prática de atos processuais.
Por haver incapacidade, será necessária a intervenção do Ministério
Público na própria veriﬁcação prevista no artigo 245 44 e, caso se
constate que o citando é incapaz, nos demais atos do processo; 9) o
artigo 190 do novo CPC permite a formação de negócios processuais
atípicos e o Ministério Público como ﬁscal da ordem jurídica – e, com
mais razão, quando atuar como parte - poderá propor ou participar
dessas convenções, sendo potencialmente atingido por essa mudança
paradigmática e devendo se preparar para explorar adequadamente
suas potencialidades45.

7. Ministério Público e a necessidade de curador especial

O novo CPC corretamente distingue de modo expresso a
função do Ministério Público como ﬁscal da ordem jurídica e,
dependendo da hipótese, a necessidade de nomeação de curador
especial, eliminando equívocos conceituais, como no caso da
interdição (confronte-se, por exemplo, o artigo 752, §§ 1º e 2º, do
44

Contra, entendendo que o Ministério Público só atua a partir da constatação da
incapacidade para o ato, ROQUE, Andre Vasconcelos. Teoria Geral do Processo:
Comentários ao CPC de 2015 – Parte Geral. Gajardoni, Dellore, Roque e Oliveira Jr.
(co-autores). São Paulo: Método, 2015, p. 748.
45

Cf., CABRAL, Antonio do Passo. A Resolução nº 118 do Conselho Nacional do
Ministério Públicos e as convenções processuais. Negócios Processuais. Antonio do
Passo Cabral, Fredie Didier Jr. e Pedro Henrique Nogueira (coord.). Salvador:
JusPodivm, 2015. Sobre os fundamentos para a admissibilidade dos negócios
jurídicos processuais: GODINHO, Robson. Negócios Processuais sobre o Ônus da
Prova no Novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015.
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novo CPC com o artigo 1770 do Código Civil, que será revogado pelo
artigo 1072, II, do novo CPC46.
A atuação do Ministério Público não elimina a necessidade de
o incapaz ser assistido ou representado, na forma do artigo 71 do novo
CPC, já que sua participação se dará na condição de ﬁscal da ordem
jurídica, cabendo-lhe, inclusive, por zelar pela adequada observância
da atuação dos representantes legais. A intervenção do Ministério
Público se dá precisamente em benefício do incapaz, não podendo
signiﬁcar em nenhum momento a diminuição de sua proteção jurídica.
A mesma ideia deve incidir quando presente hipótese que justiﬁque a
nomeação de curador especial, que nunca será o próprio Ministério
Público.
O art. 72 do CPC reproduz em essência o texto correspondente
do Código anterior, com aperfeiçoamento redacional e correção
técnica do parágrafo único. Trata-se de hipótese de suprimento de
capacidade processual e não material, não dispensando a intervenção
do Ministério Público, quando incidir o artigo 178, aplicando-se aqui,
como visto, o mesmo raciocínio utilizado na análise do art. 71, CPC.
O Ministério Público não atua no processo para integrar a capacidade,
mas, sim, como ﬁscal da ordem jurídica. Se uma das funções do
curador especial está no reforço do contraditório e da proteção da
esfera jurídica do incapaz, a subtração de sua atuação em virtude da
atuação do Ministério Público na verdade levaria a um déﬁcit
protetivo.
O parágrafo único do art. 72, CPC, é uma adequação à
evolução normativa após a edição do Código anterior, especialmente à
disciplina

constitucional

do

Ministério

Público,

afastando-o

46

As revogações previstas no artigo 1072, II, do novo CPC sofreram uma espécie de
constrangimento legislativo, na medida em que o artigo 114 do Estatuto da Pessoa
com Deﬁciência, editado após a aprovação do CPC e com período menor de
vacância, altera dispositivos do Código Civil sem revogar a norma revogadora ou
estabelecer alguma compatibilização sistemática.
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deﬁnitivamente da possibilidade de ser curador especial, e das Leis
Complementares nº 80/94 e 132/09, que dispõem sobre a Defensoria
Pública e a erigem à condição de curador especial por excelência. Nas
localidades em que ainda não houver Defensoria Pública devidamente
instalada, a curadoria especial recairá sobre advogado idôneo. Não há
necessidade de o curador ser advogado, mas, como para praticar atos
no processo é necessária a capacidade postulatória, não faz sentido
prático que a nomeação recaia sobre outra pessoa que terá que
contratar proﬁssional habilitado, já que são inconfundíveis os graus de
incapacidade e o curador especial somente supre a incapacidade
processual.
O que deve ser bem compreendido é a impossibilidade de o
Ministério Público exercer a função de curador especial após a
Constituição da República de 1988. A função do Ministério Público
no processo se dá apenas de três maneiras: como legitimado ordinário,
nos casos em que defende situação jurídica própria, como legitimado
extraordinário e como ﬁscal da ordem jurídica. O Ministério Público
deve zelar pela nomeação de curador especial nos procedimentos em
que intervier e tal providência for exigida, como corretamente dispõe
o art. 74, II, do Estatuto do Idoso, mas não pode ele exercer essa
função por ser ela incompatível com suas atividades institucionais e
ﬁnalísticas. Nem mesmo na ausência da Defensoria Pública deverá o
Ministério Público exercer a curadoria especial, devendo a nomeação
recair sobre outra pessoa, preferencialmente um advogado dativo47. Se
a curadoria especial tiver lugar em hipóteses previstas no art. 178,
CPC, ou em alguma outra situação prevista legalmente, haverá
necessidade de intervenção do Ministério Público na condição de
ﬁscal da ordem jurídica, o que, como já aﬁrmado, não exclui a
47

Contra, entendendo que há possibilidade de nomeação subsidiária do Ministério
Público: SILVA, Ovídio Baptista. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol.
I. São Paulo: RT, 2000, p. 86. Em sentido semelhante, já escrevendo sobre o novo
CPC: DIDIER JR.,Curso... cit., p. 332/333.
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necessidade de nomeação de curador especial, havendo, pois, uma
dupla tutela do contraditório justiﬁcada por questões de política
legislativa. Em suma, o Ministério Público, sendo o caso, deve
conviver com o curador especial, mas não exerce essa função. O STJ
cometeu grave equívoco nesse sentido, ao entender que era
desnecessária a nomeação de curador especial ao interditando, por
haver

intervenção

obrigatória

do

Ministério

Público

(REsp

1099458/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,, DJe
10/12/2014). Confundiu-se a atuação como ﬁscal da ordem jurídica
com a integração de capacidade processual do curador especial. O
artigo 752, §§ 1º e 2º, CPC, corrige o equívoco.
Situação completamente distinta da que foi exposta no item
anterior consiste na atuação do Ministério Público como substituo
processual e a desnecessidade de nomeação de curador especial. Não
perceber essa diferença é o mesmo que não entender a distinção entre
substituição processual e ﬁscalização da ordem jurídica. Não se
nomeia curador especial sob o pretexto de equilibrar um contraditório
que está plenamente estabelecido, sem que incida nenhuma daquelas
hipóteses antes mencionadas. Nesses casos, o Ministério Público é
quem ﬁgura como autor, na tutela de direitos indisponíveis, não
havendo necessidade de nomeação de curador especial. Essa
controvérsia se instaurou em diversos casos envolvendo a destituição
de poder familiar, em que a Defensoria Pública passou a atuar na
condição de curador especial sem inclusive prévia nomeação judicial,
incidindo em duplo equívoco. O CPC não possui regra expressa sobre
o tema e a polêmica que se instaurou deveria ter sido suﬁciente para
animar regramento especíﬁco. Mas esse entendimento sobre a
desnecessidade de nomeação de curador especial decorre do sistema e
vem sendo acolhido pelo STJ48.
48

AgRg no Ag 1369745/RJ, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, DJe 16/04/2012; AgRg no Ag 1415049/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel
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8. Ministério Público como legitimado ativo49

Em passado recente, o STJ se opunha de modo franco à
possibilidade de o Ministério Público atuar como substituto processual
para a tutela de direitos indisponíveis, basicamente por exigir expressa
lei concedendo essa autorização para atuar50.
Partia o STJ e parte da doutrina da interpretação literal do
artigo 6º do CPC de 1973, o que já era uma postura contra a doutrina
que, corretamente, vinculava a substituição processual a uma
autorização normativa51, sendo que, no caso do Ministério Público,
existe uma previsão constitucional genérica de substituição processual
para a tutela de direitos individuais indisponíveis (art. 127 da
Constituição). Em nosso atual sistema jurídico, toda a legitimidade do
Ministério Público decorre diretamente da Constituição, inclusive a
substituição processual, de modo que sempre soou como um desvio de
Gallotti, Quarta Turma, DJe 17/05/2012; AgRg no Ag 1410673/RJ, Rel. Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29/10/2014; AgRg no REsp 1478366/RJ, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/12/2014.
49

Evidentemente, o Ministério Público pode ﬁgurar no polo passivo de uma relação
processual, como abordamos no artigo em conjunto com Fredie Didier Jr., já citado.
Entretanto, abordaremos no presente trabalho apenas a legitimação ativa, ainda que
se concorde com as críticas doutrinárias acerca da redação do artigo 177 do novo
CPC, que, repetindo o artigo 81 do Código anterior, dá a entender que o Ministério
Público somente atua como autor: GAJARDONI, Fernando. Teoria Geral do
Processo: Comentários ao CPC de 2015 – Parte Geral. Gajardoni, Dellore, Roque e
Oliveira Jr. (co-autores). São Paulo: Método, 2015, p. 559. STEFANI, Marcos.
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Wambier, Didier Jr.,
Talamini e Dantas (coord.). São Paulo: RT, 2015, p. 550.
50

Amplo exame da questão em GODINHO, A Proteção Processual ...cit., p.
112/142.
51

O que não signiﬁca que necessariamente seja autorização legal. Assim, ALVIM
NETTO, José Manoel de Arruda. Código de Processo Civil Comentado. São
Paulo: RT, 1975, v. 1, p. 426; MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Notas sobre o
problema da efetividade do processo”. Temas de Direito Processual Civil –
terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 33, nota 7; ZANETI JR., Hermes. A
legitimação conglobante nas ações coletivas: a substituição processual decorrente do
ordenamento jurídico. Direito Civil e Processo: Estudos em homenagem ao
Professor Arruda Alvim. Araken de Assis e outros (coord.). São Paulo: RT, 2008,
p. 859-866.
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perspectiva negar a possibilidade de o Ministério Público ajuizar uma
ação para a garantia de um direito indisponível sob o argumento de
inexistir lei ordinária autorizativa.
Enﬁm, o artigo 18 do novo CPC agora é expresso em dispor
que a substituição processual decorre do “ordenamento jurídico”, o
que faz com que se suponha que a antiga discussão está
deﬁnitivamente superada.
Sobre a atuação do Ministério Público como legitimado ativo,
o novo CPC possui regra que pode ser útil nos casos em que houve
uma inadequada formação de título extrajudicial pelo Ministério
Público, incluindo, por exemplo, a má formulação de um termo de
ajustamento de conduta, dispondo o artigo 785 que “a existência de
título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo
processo de conhecimento, a ﬁm de obter título executivo judicial”.
Ainda na seara da efetivação de título executivo extrajudicial,
o novo CPC também resolve antiga controvérsia ao prever, no artigo
911, parágrafo único, a possibilidade de imposição de prisão em caso
de descumprimento injustiﬁcado de acordo de alimentos, reforçando a
atuação extrajudicial do Ministério Público.
A

nova

sistemática

da

recorribilidade

de

decisões

interlocutórias prevista nos artigos 1009, §§ 1º, 2º e 3º, e 1015 do
novo CPC pode causar sérios problemas práticos na atuação do
Ministério Público como legitimado ativo, especialmente nos
processos envolvendo a tutela de direitos de crianças ou adolescentes
que se protraem no tempo e não encontram sentença final em prazo
razoável, embora inúmeras decisões interlocutórias sejam proferidas.
Nesses casos, a utilização de mandado de segurança talvez seja
necessária, a ﬁm de conferir efetividade à atuação.
Ainda sob o aspecto recursal, o novo CPC permitirá a
sustentação oral em julgamentos de agravo de instrumento contra
decisões referentes à tutela provisória (artigo 937, VIII). Em razão do
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escalonamento da carreira do Ministério Público e a equivocada ideia
de que somente Procuradores de Justiça podem sustentar oralmente
perante os Tribunais, na prática essa situação poderá gerar tensões
internas, afetando o exercício funcional, como será examinado de
modo mais detido no item reservado ao mal estar do princípio da
unidade.
Em várias passagens o novo CPC cuida do Ministério Público
como legitimado ativo, como no requerimento de desconsideração da
personalidade jurídica (artigo 133), requerimento de inventário em
favor de incapazes (artigo 616, VII), requerimento em jurisdição
voluntária (artigo 720), ação de interdição (artigo 748, sendo que o
artigo 114 do Estatuto da Pessoa com Deﬁciência amplia essa
legitimidade, mas alterando dispositivo do Código Civil que será
revogado pelo novo CPC, o que ensejará uma acomodação normativa
sistemática), a extinção de fundação (artigo 765), ajuizamento de ação
rescisória (artigo 967, III), o incidente de resolução de demandas
repetitivas (artigo 977, III), reclamação (artigo 988), entre outros.
Entretanto, talvez as mais relevantes inovações sejam as mais
sutis e signiﬁquem embaraços práticos em sua legitimidade ativa,
notadamente em relação ao custo do processo, como pode se
depreender dos artigos 82, §1º, e 91, §§ 1º e 2º, do novo CPC, que
aparentemente constituirão em obstáculo para a atuação do Ministério
Público.

9. Suspeição e Impedimento

A ﬁnalidade primordial da previsão de situações que geram
impedimento e suspeição de sujeitos relevantes para a participação e
condução

de processos

e procedimentos

é

a proteção

da

imparcialidade e, em consequência, a garantia dos princípios da
legalidade, isonomia e impessoalidade, na medida em que o
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ordenamento jurídico aprioristicamente estabelece hipóteses em que
se presume, de forma relativa ou absoluta, uma espécie de
contaminação cognitiva e volitiva para a prática de atos em
determinadas circunstâncias.
Cumpre registrar, porém, que a imparcialidade não assegura,
por si só, a independência necessária para atuação do juiz ou do
membro do Ministério Público. Nas precisas palavras de, “um juiz
sem independência será sempre um juiz parcial. Por outro lado, um
juiz independente não será, somente por isso, um juiz imparcial. A
independência é um meio para que o juiz cumpra o seu dever de
imparcialidade. Assegurada a independência, outros mecanismos
concretos deverão atuar para garantir que o juiz, ainda que
independente, seja também imparcial ou, melhor dizendo, não seja um
juiz parcial. Um desses mecanismos é a garantia do juiz natural”52. E
nesse ponto em que a pretensão de imparcialidade, no sentido de
atuação desvinculada de características subjetivas ou situações
objetivas que a contaminem, encontra-se com a independência
funcional,

é

fundamental

aderir

expressamente

às

precisas

considerações do Relator sobre a relação entre os princípios e à
Instituição.

52

Ainda: “A razão de ser da garantia do juiz natural é, exatamente, assegurar um
julgador imparcial. Obviamente, não basta o juiz natural para que se tenha um juiz
imparcial. Mas a garantia do juiz natural, enquanto juiz pré-constituído e deﬁnido
segundo critérios legais de competência, é um mecanismo eﬁciente para permitir
que o acusado não seja julgado por um juiz parcial, evitando a manipulação dos
poderes do Estado para atribuir um caso a um tribunal especíﬁco, escolhendo seu
julgador”. BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. A Garantia do Juiz Natural
no Processo Penal: delimitação do conteúdo e análise em face das regras
constitucionais e legais de determinação e modiﬁcação de competência no direito
processual penal brasileiro. Tese de Livre-Docência. São Paulo: USP, 2010, p. 33 e
35 (essa tese foi publicada comercialmente em setembro de 2014 pela editora RT,
com o título Juiz Natural no processo Penal, mas consultamos o trabalho original,
de modo que as páginas referidas serão da versão que consta na biblioteca de teses
da USP). Mais adiante esse autor relacionará a ﬁgura do juiz natural com a “pessoa
do julgador” e não apenas com o órgão jurisdicional, conforme anuncia na p. 44 e
desenvolve na p. 213 e seguintes da referida tese).
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Com efeito, o princípio da independência funcional, verdadeira
glória do Ministério Público brasileiro, não possui alcance ilimitado e
nunca pode ser invocado para que o membro deixe de cumprir sua
função. Trata-se de garantia constitucional para assegurar o
cumprimento de atividades ﬁnalísticas e não de álibi para a omissão
funcional. Como qualquer outro princípio jurídico, a independência
funcional não pode ser erigida à condição de ídolo absoluto, devendo
ser aplicada em conjunto com outros princípios correlatos. Não há
dúvidas de que a independência funcional é a mais importante garantia
para que o membro do Ministério Público exerça sua função
constitucional, mas não pode ser constituída em refúgio indevassável
para o não exercício discricionário de atribuições. Trata-se de garantia
do livre exercício da atuação do Ministério Público e não de um
escudo para a falta de intervenção. A independência funcional não se
confunde com liberdade de crença e não serve como álibi para a
omissão do Ministério Público, sob pena de transmudar-se de garantia
para ameaça institucional.
Ou seja: a garantia da independência funcional está
inexoravelmente ligada à imparcialidade do membro do Ministério
Público, mas isso não signiﬁca que sua asseguração formal seja
suﬁciente para possibilitar uma adequada atuação ﬁnalística, na
medida em que o pretexto de preservá-la pode escamotear uma
fórmula de sacriﬁcar o interesse público por razões privadas53.
Isso não signiﬁca, entretanto, que inexista um núcleo
intangível da independência funcional que sirva precisamente para
garantir a imparcialidade do membro do Ministério Público. Se a
independência não pode ser tão ampla que signiﬁque um absolutismo

53

Sobre o tema: GARCIA, Emerson. Ministério Público...cit., p. 141/150.
GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma Teoria Geral do Ministério
Público. Belo Horizonte: Arraes, 2013, p. 135/137.
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privado, também não pode ser reduzida à condição de slogan vazio,
propiciando uma interferência forçada no exercício funcional.
Para reforçar a independência, portanto, o CPC estabelece
hipóteses que maculam ou impedem a atuação do Ministério Público.
Como se sabe, enquanto o impedimento relaciona-se com o objeto da
causa, a suspeição é a desconﬁança, a dúvida, o receio de que o
membro do Ministério Público, ainda quando honesto e probo, não
terá condições psicológicas de atuar com isenção dada sua relação
com qualquer das partes em razão de algum vínculo subjetivo com
determinada causa54.
O CPC de 73 prevê diversas hipóteses de tais situações,
devendo-se ler o artigo 138, I, cuja redação pode soar um tanto
truncada, da seguinte forma: aplica-se ao Ministério Público, quando
for parte no processo, o disposto nos incisos II a VI do art. 134 e I a
IV do art. 13555.
Já o novo CPC, além de acabar com o problema citado acima,
já que seu artigo 148, I, é muito claro ao dispor que se aplicam os
motivos de impedimento e suspeição aos membros do Ministério
Público, traz algumas novidades relevantes: 1) novas hipóteses de
impedimento, especialmente as previstas no artigo 144, VII e VIII,
isto é: em que ﬁgure no processo como parte instituição de ensino
com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de
prestação de serviços e, também, em que ﬁgure como parte cliente do
escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente,
consanguíneo ou aﬁm, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau,
54

TORNAGHI, Hélio. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. I. 2ª ed.
São Paulo: RT, 1976, p. 416. “Quem está sob suspeição está em situação de dúvida
de outrem quanto ao seu bom procedimento. Quem está impedido está fora de
dúvida, pela enorme probabilidade de ter inﬂuência maléﬁca para a sua função”
(PONTES DE MIRANDA.Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo II. 3ª
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 420).
55

TORNAGHI, ob. cit., p. 430. DALL’AGNOL, Antônio.Comentários ao Código
de Processo Civil. Vol. 2. São Paulo: RT, 2000, p. 175/176.
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inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; 2)
além disso, ao especiﬁcar o impedimento decorrente da postulação no
processo, como defensor público, advogado ou membro do Ministério
Público, de seu cônjuge ou companheiro, ou de qualquer parente,
consanguíneo ou aﬁm, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau,
inclusive, o novo CPC amplia a situação no artigo 144, §§ 1º e 3º,
sendo que essa situação só incide quando a causa do impedimento já
integrava o processo antes da atividade judicante do juiz (e funcional
do membro do Ministério Público), veriﬁcando-se esse impedimento
também no caso de mandato conferido a membro de escritório de
advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente
ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha
diretamente no processo; 3) também é estabelecido que é vedada a
criação de fato superveniente a ﬁm de caracterizar impedimento
(artigo 144, § 2º); 4) será ilegítima a alegação de suspeição quando
houver sido provocada por quem a alega ou a parte que a alega houver
praticado ato que signiﬁque manifesta aceitação do arguido (artigo
145, I e II); 5) O artigo 146 modiﬁca a disciplina do procedimento da
veriﬁcação da suspeição ou impedimento, que será suscitado em
petição especíﬁca, seguindo, após, o procedimento detalhado nos
respectivos parágrafos56.
56

Em relação a procedimentos extrajudiciais instaurados por membros do Ministério
Público, é necessário ﬁxar a atribuição do órgão que resolverá a questão de eventual
exceção se suspeição ou impedimento. Ou seja, há que se estabelecer quem
resolverá uma alegação acerca da parcialidade de membro no decorrer de um
inquérito civil. O primeiro ponto que nos parece óbvio, por se relacionar com a
ﬁxação de atribuições, é a exclusão do controle jurisdicional primário sobre o tema.
Isto é: a suspeição ou o impedimento de membro do Ministério Público em
procedimento extrajudicial não é decidida pelo Judiciário, salvo se necessário o
controle repressivo do ato interno. Entendo, pois, que se trata de matéria afeta ao
Procurador-Geral. A lei 8625/93 dispõe o seguinte: “Art. 10. Compete ao
Procurador-Geral de Justiça: IX - designar membros do Ministério Público para: d)
oferecer denúncia ou propor ação civil pública nas hipóteses de não conﬁrmação de
arquivamento de inquérito policial ou civil, bem como de quaisquer peças de
informações [...] f) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância,
afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição de titular de cargo, ou
com consentimento deste”. Poder-se-ia cogitar da aplicação da regra que confere ao
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10. A responsabilidade do Ministério Público
O novo CPC ﬁxou um regime comum57 de responsabilidade
civil dos agentes públicos em razão da atividade funcional nos artigos
143, 145, 181, 184 e 187. Ainda que esse regime decorra diretamente
da Constituição, o regramento expresso é relevante sobretudo para o
Ministério Público, cujos membros vêm sendo alvos de pretensões de
responsabilização pessoal58. Com essa expressa previsão legal, bem
como uma aposta do Código no trabalho dos juízes no controle da
admissibilidade da demanda, sempre em contraditório, e na fase de
saneamento, espera-se que a ilegitimidade passiva do membro para
responsabilidade direta passe a ser examinada expressamente e, em
consequência, seja reconhecida.
Em relação aos deveres de probidade processual previstos no
artigo 77 do novo CPC, os agentes públicos estão excluídos do
pagamento de multa, reservando-se a responsabilização disciplinar
para o órgão interno competente (artigo 77, § 6º).

Órgão Especial a competência para deliberar sobre assuntos de relevância
institucional. Entretanto, em casos de designação, corriqueiramente o ProcuradorGeral de Justiça é quem disciplina a matéria, especialmente em razão da
dinamicidade necessária para a continuidade do serviço público, não cabendo
invocar uma regra residual quando se tem toda uma sistemática voltada para a
atuação do Procurador-Geral em matéria que afeta a atribuição de órgão de execução
(no mesmo sentido, Mazzilli: O Inquérito Civil. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p.
95).
57

Veriﬁcando sutis diferenças sistemáticas: TALAMINI, Daniele Coutinho.
TALAMINI, Eduardo. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil.
Wambier, Didier Jr., Talamini e Dantas (coord.). São Paulo: RT, 2015, p. 565.
58

Sobre o tema: PUOLI, José Carlos Baptista. Responsabilidade Civil do
Promotor de Justiça na Tutela aos Interesses Coletivos: São Paulo: Juarez de
Oliveira, 2007. GODINHO, Robson Renault. Ministério Público e assistência: o
interesse institucional como expressão do interesse jurídico. Aspectos Polêmicos e
Atuais sobre os Terceiros no Processo Civil e Assuntos Aﬁns. Fredie Didier. Jr. e
Teresa Arruda Alvim Wambier (coord.). São Paulo: RT, 2004. No STJ: REsp
1435582/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
10/06/2014, DJe 11/09/2014.
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Manteve-se a responsabilidade pelas despesas dos atos
processuais adiados ou repetidos para o Ministério Público, se não
houve justo motivo (artigo 93), prevendo-se, ainda, responsabilidade
pessoal do membro que, injusticadamente, não restituir os autos
quando intimado para tanto (artigos 234, §4º, e 235).

11. A atuação do Ministério Público e o escalonamento da
carreira: o mal-estar no princípio da unidade

Um problema interno especíﬁco da carreira do Ministério
Público será intensiﬁcado pelo novo CPC. Trata-se da atuação
escalonada da Instituição, com classes estanques, cujo diálogo é
desejável, mas nem sempre estabelecido, levando a uma latente tensão
na atuação processual que vem sendo intensiﬁcada com a maior
atuação do Ministério Público como legitimado ativo. O novo CPC, ao
estimular a maior concentração da atividade do Ministério Público na
legitimação ativa e exigir um aumento qualitativo da função como
interveniente, aprofundará esse mal-estar já detectado, especialmente
quando necessária uma atuação mais efetiva na fase recursal, em que
necessariamente o membro que recorre não é aquele a quem,
tradicionalmente, são conferidas as atribuições necessárias para o
exercício pleno do ato postulatório, como a sustentação oral, cuja
relevância assumirá novas cores com a possibilidade de seu exercício
em agravo de instrumento.
O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, já percebeu esse
problema decorrente da unidade e vem entendo em alguns julgados
que, quando o Ministério Público ﬁgura como parte, é desnecessária a
intervenção do Procurador de Justiça na condição de custos legis.
Note-se que se trata de situação diferente daquela que gerou antiga
controvérsia acerca da necessidade de dois ou mais órgãos do
Ministério atuarem em um mesmo processo. O que agora vem sendo
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decido é a desnecessidade de atuação de mais de um membro do
Ministério Público, ainda que em diferentes graus de jurisdição, desde
que o órgão seja parte no processo. Trata-se de leitura peculiar tanto
do disposto no artigo 5º, § 1º, da Lei da Ação Civil Pública, quanto do
princípio da unidade59. A se vingar este entendimento, teremos um
redimensionamento da atuação dos Procuradores de Justiça, com no
mínimo os seguintes desdobramentos que terão que ser resolvidos
institucional e jurisprudencialmente: a) em ação proposta pelo
Ministério Público, não mais haverá atuação de Procurador de Justiça;
b) ou, no mesmo caso, o Promotor de Justiça somente atuará até a
sentença, passando o Procurador de Justiça a assumir o comando do
processo; c) ou seja: o Procurador de Justiça é que responderá ao
recurso de apelação; d) entretanto, em caso de recurso de agravo
haverá um acréscimo de perplexidade; e) deverá ser ﬁxado qual órgão
receberá as intimações pessoais; f) por ﬁm, também será afetada a
atuação dos membros do Ministério Público que atuam perante os
Tribunais Superiores.
Isso se deve, em linhas gerais, a uma peculiar estrutura
administrativa simétrica à dos Tribunais, bem como à tensão entre os
princípios da independência funcional e da unidade e de uma
diﬁculdade de trabalho conjunto entre as classes, cuja explicação pode
situar-se essencialmente em plano meta-jurídico.
Com efeito, embora uno e indivisível, por razões lógicas e
funcionais, e seguindo critérios abstratamente ﬁxados por atos
normativos, o Ministério Público exerce suas funções por meio de
plexos de atribuições individualizados em unidades autônomas, cada
qual ocupada por membros previamente investidos à luz do
regramento de regência, seja por provimento ou por substituição.

59

Para o presente item, interessa primordialmente uma das dimensões do princípio
da unidade, isto é, seu aspecto funcional. Para aspectos conceituais do referido
princípio: GARCIA, ob. cit., p. 122/130. GOULART, ob. cit., p. 131/134.
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Além dos critérios estabelecidos em virtude da matéria e do território,
com a ﬁnalidade de melhor dimensionamento do exercício funcional
do Ministério Público, a mais eloquente cisão de atribuições se dá em
nível legislativo e tem como referencial precisamente uma vinculação
entre atribuição e competência e a separação da carreira em classes, na
forma das respectivas Leis Orgânicas que disciplinam as atribuições
genéricas dos Promotores de Justiça e dos Procuradores de Justiça, no
âmbito estadual, e do Ministério Público Federal. Essa rígida
separação de atribuições de acordo com os graus jurisdicionais não
raro enseja desencontros técnicos, o que é explicado pela convivência
entre a unidade e a independência funcional60, mas recentemente a
doutrina61 e a jurisprudência62 identiﬁcaram alguma perplexidade na
manutenção da separação funcional, em um mesmo processo, na
atuação do Ministério Público. Essas referências sobre a heterodoxia
da simultaneidade da atuação do Ministério Público não signiﬁcam
absoluta adesão a tais decisões63, mas, sim, servem para ilustrar uma

60

Cf., GARCIA, Emerson. Ob. cit., p. 129/130.

61

Cf., ZENKNER, Marcelo. Reﬂexos processuais dos princípios institucionais da
unidade e da indivisibilidade – revisitando as atribuições dos órgãos de execução do
Ministério Público brasileiro. Temas Atuais do Ministério Público. Farias, Alves e
Rosenvald (org.). 3ª ed. Salvador: JusPodivm, 2012, passim.
62

RMS 16409/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
17/02/2004, DJ 22/03/2004, p. 197. REsp 554.906/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 15/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 308. REsp 1183504/DF,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/05/2010, DJe
17/06/2010.HC 87926, Relator(a): Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em
20/02/2008, DJe-074, public. 25-04-2008. Entretanto, na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça permanece pacíﬁca a tese contrária: “A previsão de manifestação
do Ministério Público em segunda instância, contida no art. 610 do Código de
Processo Penal, decorre de sua função de ﬁscal da lei, o que não se confunde com a
atribuição de titular da ação penal pública, a teor do que preconiza o art. 257 do
referido diploma legal. 4. Assim, após a manifestação ministerial, não há falar em
contraditório a ser exercido pela defesa, visto que, quando o Ministério Público atua
como custos legis, não compõe nenhum dos polos da relação processual, ainda que
se oponha às teses trazidas pelo réu” (HC 244.999/SP, Rel. Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em 23/04/2013, DJe 30/04/2013).
63

Importante registro de Emerson Garcia: “Embora seja desnecessária a simultânea
intervenção de dois membros do Ministério Público na mesma relação processual,
um na condição de órgão agente, outro na de órgão interveniente, esse raciocínio não
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situação que se tornou ainda mais sensível com o exercício das suas
atribuições envolvendo atuação como parte em seara não penal, o que,
até recentemente, não era um quadro com que se trabalhava
institucionalmente. Com efeito, a atuação do Ministério Público como
parte autora sempre esteve relacionada ao processo penal e só em
período mais recente, especialmente após a promulgação da atual
Constituição, sua atividade como autor no campo cível passou a
merecer maior atenção sendo que, mesmo legitimado para o exercício
de diversas ações que tutelam direitos individuais, o Ministério
Público passou a ser conhecido como o legitimado por excelência para
a tutela de direitos transindividuais.
Um ponto que merece especial atenção é a relação entre a
necessidade de interposição de recurso por Promotor de Justiça para
que o Procurador de Justiça passe a ter as atribuições regulares. Ou
seja: por não possuir atribuição para ajuizamento de ações, os
Procuradores de Justiça possuem atribuição vinculada à interposição
recursal, passando, então, a exercer as funções do Ministério Público
junto ao Tribunal de Justiça, invariavelmente na condição de ﬁscal da
lei.
Esse dado demonstra que a atuação dos Procuradores de
Justiça junto ao Tribunal convive harmonicamente com as atribuições
dos Promotores de Justiça que atuam como postulantes perante aquele
mesmo órgão jurisdicional64.

é extensivo às causas que, sucessivamente, tramitem em instâncias distintas, perante
as quais atuem órgãos de execução diversos. Assim, ainda que a petição inicial seja
subscrita por um Promotor de Justiça, em segunda instância intervirá
obrigatoriamente um Procurador de Justiça: o primeiro atuando como órgão agente,
o segundo como órgão interveniente. Tratando-se de Instituição essencial à função
jurisdicional do Estado e funcionalmente escalonada, o que delimita a instância
perante a qual os respectivos agentes estão legitimados a atuar, torna-se evidente que
a lei somente poderá afastar a intervenção dúplice do Ministério Público, não a
sucessiva” (ob. cit., p. 589).
64
“E se a função jurisdicional de primeira instância termina com a prolação da
sentença, é lógico concluir que, no mesmo momento processual, cessarão também as
atribuições do órgão de execução do Ministério Público que até então atuava no
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Decorre dessa estrutura organizacional que, enquanto estiver
exercendo atos postulatórios referentes à interposição de recursos, os
Promotores de Justiça estarão no estrito campo de atuação que lhe foi
conferido pelos atos normativos de regência.
Destoaria do sistema legal permitir que o Promotor de Justiça
interponha recurso e, entrementes, vedar-lhe, por exemplo, a
possibilidade de acrescer às razões recursais a apresentação de prova
nova ou a correção de erros materiais 65 porventura existentes na
própria petição de recurso. Todo e qualquer aditamento ao recurso
interposto pelo Promotor de Justiça é de sua atribuição, por
decorrência lógica da atribuição recursal.
feito, ressalvada a interposição de recursos pelo próprio Parquet. Assim, interposta
apelação pelo autor, pelo réu ou por um terceiro prejudicado, não cabe ao Promotor
de Justiça opinar, como interveniente, quanto ao pleito recursal, já que tal atribuição
será oportunamente exercida pelo Procurador de Justiça com atribuição “junto” ao
órgão respectivo do Tribunal de Justiça, que atua, da mesma forma, como
interveniente. E aqui há que se estabelecer a distinção existente entre o atuar
“perante” os tribunais e o atuar “junto” aos tribunais. A primeira forma de
intervenção se dá comumente nas hipóteses de interposição de qualquer recurso pelo
membro do Parquet com atuação em primeiro grau. Existe, no primeiro caso, apenas
uma postulação dirigida ao órgão ad quem, sem que o postulante atue efetivamente
naquele colegiado. Situação distinta é a que ocorre quando se atua “junto” aos
tribunais, ali tomando assento, elaborando pareceres e realizando sustentações orais
que antecedem à própria decisão que há de ser lavrada. Não se trata aqui de um
recurso ou postulação vinda de um órgão de instância diversa, mas de uma
intervenção oriunda de um órgão de atuação também em segundo grau, que atua, por
isso mesmo, “junto” aos tribunais” (ZENKNER, Marcelo. Reﬂexos processuais dos
princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade – revisitando as atribuições
dos órgãos de execução do Ministério Público brasileiro. Temas Atuais do
Ministério Público. Farias, Alves e Rosenvald (org.). 3ª ed. Salvador: JusPodivm,
2012, p. 142).
65

O erro material também pode constar no ato da parte, como nos casos de equívoco
em datas, nomes etc. De todo modo, não há que se falar em preclusão e os erros
podem ser corrigidos de ofício: “O erro material, passível de ser corrigido de ofício,
e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos
materiais sem conteúdo decisório propriamente dito” (REsp 1151982/ES, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2012, DJe
31/10/2012). “A correção de erro material disciplinado pelo art. 463 do CPC não se
sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, porquanto constitui matéria de
ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado. Precedentes: REsp
824.289/TO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ
16/10/2006; AgRg no REsp 773273/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJ 27/02/2008” (AgRg no REsp 1160801/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 03/05/2011, DJe 10/05/2011).
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Em suma, tudo aquilo que se referir ao desdobramento da
atribuição para recorrer de decisão proferida em primeiro grau está
inserido no plexo de atribuições dos Promotores de Justiça.
Esse raciocínio me parece intuitivo e elementar, mas, por
razões desconhecidas, pelo menos no plano técnico, não se permite
que o Promotor de Justiça sustente oralmente recurso por ele
interposto ou contrarrazoado. É interessante anotar que a sustentação
oral decorre do ato postulatório – tanto assim que inexiste sustentação
oral em reexame necessário, exatamente por não haver postulação
nesse caso -, é um desdobramento do ato de recorrer e consiste
precisamente em atuação perante o tribunal. É o exercício pleno do ato
recursal. Logo, somente quem possui legitimidade para recorrer pode
sustentar oralmente. E o entendimento de que aqui incidiria o
princípio da unidade - já que o recorrente é o Ministério Público e não
o membro, obviamente – é um desserviço para a plena efetividade do
ato e decorre de uma interpretação simplista, indiferente aos aspectos
factuais, já que tal princípio não serve para transmutação da atribuição
que foi ﬁxada com a interposição do recurso. Evidentemente, pode o
Promotor de Justiça postular perante o segundo grau e lhe deve ser
assegurado o pleno exercício de todos os atos que integrarem essa
postulação.
Note-se que, salvo as evidentes exceções dos embargos de
declaração e de recursos para a Turma Recursal, os atos recursais dos
Promotores de Justiça terão como destinatário necessário o Tribunal
de Justiça, não havendo nessa atuação nenhuma situação heterodoxa,
já que o juiz de primeiro grau, como visto, nem mais exercerá um
preliminar juízo de admissibilidade.
Para reforçar de modo eloquente essa atribuição perante o
Tribunal, basta lembrar a sistemática adotada nos recursos de agravo,
em que, além de a interposição ser realizada diretamente em segundo
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grau, as contrarrazões também são oferecidas pelos Promotores de
Justiça66.
Um outro dado a se considerar, após todos os argumentos
técnicos expostos, refere-se, na realidade, em uma questão factual: não
raro precedido por procedimento administrativo ou inquérito civil, não
raro com diversos volumes e com laboriosa atividade processual, com
dezenas de laudas produzidas, não se pode esperar de um Promotor de
Justiça um comportamento indiferente, por exemplo, com o resultado
de um recurso por ele interposto e considerar que, após todo o
trabalho desenvolvido, com o processo ainda sob julgamento e
exatamente por ato postulatório de sua iniciativa, há que permanecer
inerte por ter a atribuição coartada. Note-se que, com a proliferação de
decisões monocráticas, robustece ainda mais a necessidade de o
Promotor de Justiça permanecer atento com o trâmite recursal, a ﬁm
de evitar uma apreciação sumária e com cognição parcial sobre os
fatos e argumentos relevantes para o processo. Lembre-se, outrossim,
do fato de que, pela independência funcional, pode o Procurador de
Justiça discordar frontalmente da tese veiculada no recurso interposto
pelo Ministério Público por meio do Promotor de Justiça, inclusive
com parecer formal nesse sentido, ou simplesmente considerar que
não é pertinente o acréscimo que se quer fazer ao recurso, o que é
tecnicamente lícito, mas pode ser processualmente indesejável. Não se
apregoa, evidentemente, uma relação pessoal entre o membro do
Ministério Público e seu trabalho – a propósito, invariavelmente o
voluntarismo desprovido de técnica é responsável por práticas
contraproducentes -, mas, sim, pretende-se assinalar que, além das
questões técnicas, também aspectos factuais devem ser associados na
análise do tema.

66

Cf., GARCIA, ob. cit., p. 595/596. Ainda, com propostas de mudanças na
sistemática recursal, ZENKNER,Reﬂexos processuais...cit., itens 4.3 e 4.4.

224 | Revista Jurídica da AMPPE ‐ nº 1, março 2016

Não é incomum encontrar na atuação de Procuradores de
Justiça um ânimo processual menos intenso do que o Promotor de
Justiça que vivenciou os fatos e que desenvolveu todo o trabalho
anterior, havendo, assim, o que aqui é denominado de mal-estar da
unidade, isto é, a constatação de um absoluto descompasso na forma e
no conteúdo da atuação entre as classes. Esse quadro ainda piora se
tivermos em mente que o Procurador de Justiça que atuar no processo
sequer será o mesmo que participará da sessão de julgamento, já que
inexiste essa vinculatividade, o que pode signiﬁcar prejuízo para a
efetividade da atuação do Ministério Público (note-se, a propósito, que
o artigo 1003, §1º, do novo CPC prevê que a intimação será realizada
na audiência em que proferida a decisão), o que pode aprofundar o
problema relacionado a essa descoincidência de atuação).
Dois exemplos baseados em casos de que tomamos
conhecimento que podem ilustrar a hipótese: 1) Promotor de Justiça
instaura procedimento para veriﬁcar situação de risco envolvendo
criança; após diligências investigatórias, constata-se a situação de
risco e ajuíza-se ação de destituição de poder familiar; o pedido é
julgado improcedente; o Promotor de Justiça interpõe recurso de
apelação e, recusada a retratação pelo juiz, os autos são remetidos ao
Tribunal, após as contrarrazões; um Procurador de Justiça oferecerá
parecer sobre o caso; no dia do julgamento, aquele Promotor de
Justiça não poderá oferecer sustentação oral, porque se entende que
não está em sua atribuição, e o procurador de Justiça que estará
presente na sessão poderá ser outro, que nunca viu aqueles autos e
desconhece os fatos. 2) Promotor de Justiça, após averiguação formal
dos fatos, ajuíza ação coletiva visando à tutela do patrimônio público,
obtendo a tutela provisória de bloqueio de elevada quantia que seria
repassada à ré por entidade pública; contra o deferimento da tutela
provisória, a ré interpõe agravo, não obtendo, contudo, a suspensão da
tutela provisória; o Promotor de Justiça oferece contrarrazões ao
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agravo e, entrementes, a agravante, inconformada com a decisão do
relator, impetra mandado de segurança perante o órgão especial do
Tribunal, deslocando a competência e, consequentemente, passando a
atribuição para o Procurador-Geral de Justiça; o relator do mandado
de segurança concede a liminar e determina a liberação das verbas, o
que pode causar grave lesão ao erário; o Promotor de Justiça, tomando
ciência fática dessa decisão, comunica ao Procurador-Geral que a
liminar concedida é grave e baseada em equívocos fáticos evidentes,
que podem ser facilmente esclarecidos ao relator; o Procurador-Geral
se nega a peticionar sob a alegação de que não foi formalmente
intimado da decisão; contra essa postura interna passiva, formalista,
burocrática, palaciana, desinteressada e em desacordo com tudo o que
se espera do Ministério Público nos dias de hoje, o Promotor de
Justiça nada pode fazer, salvo lamentar e combater o inevitável
desânimo.
Esses exemplos acontecem com desconcertante frequência e
revelam uma fragilidade e um descompasso interno de difícil solução,
quase uma espécie de esquizofrenia funcional, e, como antes
aﬁrmado, poderá ser agravado pelo novo CPC, sem qualquer
trocadilho.
Com efeito, o artigo 937, VIII, do novo CPC permite a
sustentação oral em julgamento de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas
provisórias de urgência ou da evidência. Ou seja: em situações
sensíveis, em que a urgência integra o recurso, o Promotor de Justiça
interporá o agravo ou oferecerá contrarrazões, mas, a se manter a atual
tradição, não poderá oferecer sustentação oral e dependerá do
emprenho do Procurador de Justiça para que seu ato postulatório tenha
a adequada complementação.
Essa interpretação de que a sustentação oral é exclusiva dos
Procuradores de Justiça, como visto, não encontra respaldo técnico, já
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que se trata de ato postulatório perante o Tribunal e não junto a ele.
Sendo assim, por se tratar de desdobramento de ato postulatório,
somente aquele que pode interpor o recurso está legitimado a proferir
sustentação oral.
Por uma constatação empírica, a urgência e o empenho do
recorrente não são simétricos à atuação do parecerista que, por uma
tradição inventada, passa a ostentar exclusividade na sustentação oral.
Acrescente-se, outrosssim, que, se se aderisse à tese de que
Promotores de Justiça não podem pleitear perante Tribunal de Justiça,
haveria evidente retrocesso na posição institucional que defende a
possibilidade de os Ministérios Públicos estaduais atuarem perante os
Tribunais Superiores, na medida em que se sufragaria, ainda que por
via transversa, a ideia de que há exclusividade topográﬁca na atuação
ﬁnalística da Instituição 67.
67

Como é cediço, trata-se de tema muito caro aos Ministérios Públicos estaduais –
com proeminente atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro - e ainda está viva
a controvérsia na jurisprudência, com julgamento sobre o tema na Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça (AREsp/DF 285810). Recentes julgados apontam para
uma evolução jurisprudencial, ainda em andamento: “Processual civil. Agravos
regimentais. Ministério Público estadual. Legitimidade recursal. Recurso especial.
Tempestividade. Recesso forense. Comprovação posterior. Precedente da Corte
Especial (AResp 137.141/SE). Conversão em recurso especial. 1. É sabido que esta
Corte Superior de Justiça até aqui ampara a tese de que o Ministério Público
Estadual não é parte legítima para atuar perante os Tribunais Superiores, uma vez
que tal atividade estaria restrita ao Ministério Público Federal. 2. O Ministério
Público dos Estados não está vinculado nem subordinado, no plano processual,
administrativo e/ou institucional, à Cheﬁa do Ministério Público da União, o que lhe
confere ampla possibilidade de postular, autonomamente, perante esta Corte
Superior de Justiça. 3. Não permitir que o Ministério Público Estadual atue perante
esta Corte Superior de Justiça signiﬁca: (a) vedar ao MP Estadual o acesso ao STF e
ao STJ; (b) criar espécie de subordinação hierárquica entre o MP Estadual e o MP
Federal, onde ela é absolutamente inexistente; (c) cercear a autonomia do MP
Estadual; e (d) violar o princípio federativo. 4. A atuação do Ministério Público
Estadual perante o Superior Tribunal de Justiça não afasta a atuação do Ministério
Público Federal, um agindo como parte e o outro como custos legis. 5.
Recentemente, durante o julgamento da questão de ordem no Recurso Extraordinário
nº 593.727/MG, em que discutia a constitucionalidade da realização de
procedimento investigatório criminal pelo Ministério Público, decidiu-se pela
legitimidade do Ministério Público Estadual atuar perante a Suprema Corte. 6.
Legitimidade do Ministério Público Estadual para atuar perante esta Corte Superior
de Justiça, na qualidade de autor da ação, atribuindo efeitos prospectivos à decisão.
[...]” (AgRg no AgRg no AREsp 194892/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 26/10/2012). No Superior
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Tribunal de Justiça o tema foi paciﬁcado na Corte Especial: “Embargos de
divergência no recurso especial. Penal e processo penal. Legitimidade do Ministério
Público estadual. Atuação, como parte, para atuar diretamente no STJ. Possibilidade.
Questão de ordem no recurso extraordinário nº 593.727/MG. Legitimidade do
ministério público estadual para atuar perante o STF. Possibilidade. Embargos de
divergência conhecidos e providos, para que, afastada a preliminar, a sexta turma
prossiga no julgamento do agravo regimental. 1. O acórdão embargado e o acórdão
indicado como paradigma discrepam a respeito da interpretação do art. 47, § 1º, da
Lei Complementar nº 75, de 1993, um conhecendo de agravo regimental interposto
por membro de Ministério Público, e o outro, não; 2. Cindindo em um processo o
exercício das funções do Ministério Público (o Ministério Público Estadual sendo o
autor da ação, e o Ministério Público Federal opinando acerca do recurso interposto
nos respectivos autos), não há razão legal, nem qualquer outra ditada pelo interesse
público, que autorize uma restrição ao Ministério Público enquanto autor da ação. 3.
Recentemente, durante o julgamento da questão de ordem no Recurso Extraordinário
nº 593.727/MG, em que discutia a constitucionalidade da realização de
procedimento investigatório criminal conduzido pelo Ministério Público, decidiu-se
pela legitimidade do Ministério Público Estadual atuar perante a Suprema Corte
(EREsp 1327573/RJ, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/acórdão Ministra Nancy
Andrighi, Corte Especial, julgado em 17/12/2014, DJe 27/02/2015). Também o
Supremo Tribunal Federal conferiu novo enfoque e alterou anterior entendimento:
“Reclamação. Ilegitimidade ativa do Ministério Público estadual. Inicial ratiﬁcada
pelo procurador-geral da república. Afastamento da incidência do art. 127 da lep por
órgão fracionário de tribunal estadual. Violação da súmula vinculante 9.
Procedência. 1. Inicialmente, entendo que o Ministério Público do Estado de São
Paulo não possui legitimidade para propor originariamente Reclamação perante esta
Corte, já que “incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do
Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 46 da Lei
Complementar 75/93” (Rcl 4453 MC-AgR-AgR / SE, de minha relatoria, DJe 059,
26.03.2009). 2. Entretanto, a ilegitimidade ativa foi corrigida pelo Procurador-Geral
da República, que ratiﬁcou a petição inicial e assumiu a iniciativa da demanda. 3.
Entendimento original da relatora foi superado, por maioria de votos, para
reconhecer a legitimidade ativa autônoma do Ministério Púbico Estadual para propor
reclamação”67. Durante o julgamento, cuja íntegra está disponível no sítio daquele
Tribunal, o Min. Celso de Mello aﬁrmou que o “Ministério Público estadual dispõe,
ele próprio, de legitimidade para ajuizar reclamação, em sede originária, perante o
Supremo Tribunal Federal, quando atua no desempenho de suas prerrogativas
institucionais e no âmbito de processos cuja natureza justiﬁque sua formal
participação, quer como órgão agente, quer como órgão interveniente. Não tem
sentido, por implicar ofensa manifesta à autonomia institucional do Ministério
Público dos Estados-membros, exigir que sua atuação processual se faça por
intermédio do senhor Procurador-Geral da República, que não dispõe de poder de
ingerência na esfera orgânica do Parquet estadual [...] Não vejo razão alguma para
restringir a atuação processual do Ministério Público dos Estados-membros no
Supremo Tribunal Federal. Entendo assistir ao Parquet local plena legitimação para
impetrar, p. ex., mandado de segurança, em sede originária, perante esta Suprema
Corte, naqueles casos em que o remédio constitucional objetive preservar
prerrogativas inerentes a essa Instituição, quando lesadas ou ameaçadas de lesão por
qualquer das autoridades cujos atos estejam sujeitos, em sede mandamental, à
competência desta Corte”, complementando que não se pode estabelecer uma
incompreensível “hermenêutica da submissão”, que se instalaria caso a atuação do
Ministério Público estadual fosse condicionada a um ato volitivo do ProcuradorGeral da República. Ainda:“Reclamação. Execução penal. Restabelecimento dos
dias remidos. Contrariedade à súmula vinculante n. 9 do Supremo Tribunal Federal.
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Imagine-se, por exemplo, um Recurso Especial interposto por
Procurador de Justiça de Tutela Coletiva de Ministério Público
estadual.

Eventual

comprovação

de

fato

relevante,

como

superveniência de decisão jurisdicional pertinente ou algum outro
esclarecimento que se ﬁzesse necessário para o acolhimento do
recurso dependeria de ato de Subprocurador-Geral da República ou,
por ser desdobramento de ato inerente à atribuição do Procurador de
Justiça sua atribuição seria estendida para complementação de ato
postulatório? Toda a construção técnica e argumentativa da tese
institucional sobre o tema se baseia precisamente na permanência da
atribuição do Ministério Público estadual perante os Tribunais
Superiores por se tratar de legítimo exercício da atribuição recursal.
Com efeito, se existe atribuição para a interposição do recurso,
forçosamente também existirá para quaisquer medidas que lhe sejam
conexas. Um enfoque restrito do princípio da unidade e uma visão
radical sobre a rigidez compartimentada das atribuições afetariam a
possibilidade de litisconsórcios entre os Ministérios Públicos, bem
como a possibilidade de se desvincular a competência e a atribuição
de modo amplo.
Além dessas situações, pense-se no ajuizamento de reclamação
diretamente no Supremo Tribunal Federal por descumprimento de
súmula vinculante, além das sustentações orais em Tribunais
Superiores, e se constatará a vinculação entre a hipótese dos autos
com a tese institucional ora mencionada. Por ﬁm, basta cogitar a
Reconhecida, por maioria, a legitimidade do Ministério Público do Estado de São
Paulo para propor reclamação, independentemente de ratiﬁcação da inicial pelo
procurador-geral da república. Decisão reclamada contrária à súmula vinculante n. 9
e proferida após a sua publicação. 1. O Supremo Tribunal reconheceu a legitimidade
ativa autônoma do Ministério Público estadual para ajuizar reclamação no Supremo
Tribunal, sem que se exija a ratiﬁcação da inicial pelo Procurador -Geral da
República. Precedente: Reclamação n. 7.358. 2. A decisão reclamada foi proferida
após a publicação da súmula vinculante n. 9 do Supremo Tribunal, pelo que, nos
termos do art. 103-A da Constituição da República, está a ela sujeita. 3. Reclamação
julgada procedente” (Rcl 7101, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno,
julgado em 24/02/2011, DJe-152).
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situação em que Procurador de Justiça ou Procurador-Geral de Justiça
interpõe recurso especial e lhe é vedada a sustentação oral, passando a
depender do compromisso e da boa vontade do Subprocurador-Geral
da República, sob o argumento de que o ingresso do recurso em
ambiente federal exclui a postulação do recorrente originário...
O fato de o caso dos autos se referir a atribuições dentro de um
mesmo Ministério Público evidentemente apresenta peculiaridades,
mas não é suﬁciente para se excluir a preocupação revelada neste
item, já que a controvérsia não é resolvida pela singela aplicação do
princípio da unidade. Evidentemente, no debate envolvendo a atuação
dos Ministérios Públicos perante os Tribunais Superiores há a nota
adicional de eventual subordinação à atividade do Ministério Público
federal, mas, em essência, estamos igualmente diante de uma
controvérsia envolvendo limitações artiﬁciais de atribuições exercidas
e, principalmente, em exercício.
Acrescente-se, nesse contexto, que o fato de a atribuição ser
dos Promotores de Justiça não implica a exclusão de uma postulação
conjunta com as Procuradorias de Justiça, na linha de pretéritos casos
emblemáticos nesse sentido que ocorreram neste Ministério Público e
que sempre reforçaram efetivamente a unidade institucional. Na
realidade, a interface e o entrosamento entre as classes não só é
desejável

institucionalmente,

como

também

é

relevante

processualmente, de modo que a atuação conjunta e o diálogo
constante devem sempre ser buscados e incentivados68. Somente
haverá efetiva atuação do Ministério Público, com reais resultados
decorrentes de sua atuação, se o princípio da unidade for efetivamente

68

Cf. OLIVEIRA JUNIOR, Oto. ANJOS FILHO, Robério. Breves anotações sobre
a atuação conjunta de membros do Ministério Público. Temas Atuais do Ministério
Público. Farias, Alves e Rosenvald (org.). 3ª ed. Salvador: JusPodivm, 2012,
especialmente item 7.4.
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levado a sério69 e o trabalho entre Promotores e Procuradores de
Justiça se der de modo harmônico. O trabalho em segundo grau dos
Procuradores de Justiça é fundamental para uma atuação institucional
efetiva e produtiva, razão pela qual se deve prestigiar uma atuação
cooperativa, sem que, com isso, haja ﬁssuras na independência
funcional – que, repita-se, não é um princípio absoluto e não deve ser
usado para frustrar a atuação funcional - e na divisão de atribuições70.
Não há dúvidas, porém, que a possibilidade de oferecimento de
sustentação oral em julgamento de recurso de agravo de instrumento
envolvendo tutela provisória aprofundará o já existente mal-estar no
princípio da unidade.
Como já mencionado, o novo CPC trabalha com a ideia de
cooperação e de boa-fé objetiva, cabendo ao Ministério Público
internamente extrair as consequências dessas normas para a
consecução de seus objetivos institucionais.

12. Encerramento

A maior presença do Ministério Público na seara processual é
inversamente proporcional ao número de estudos dedicados a
compreender suas peculiaridades, responsabilidades, progressos,
possibilidades, desvios e vicissitudes. Não é exagerado aﬁrmar que,
salvo textos dedicados ao exame da legitimidade do Ministério
Público para o ajuizamento de ações coletivas, grassa um inexplicável
silêncio sobre sua atuação processual, que não mais pode ser resumida
apenas à condição de órgão interveniente no processo civil individual.
69

Cf. GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma Teoria Geral do
Ministério Público. Belo Horizonte: Arraes, 2013, item 20.3.
70

Reﬂexão sobre a necessidade de redimensionar a atuação em segundo grau do
Ministério Público: BERCLAZ, Márcio Soares. O Ministério Público em Segundo
Grau diante do Enigma da Esﬁnge (e a Constituição da República): Decifra -me ou
Devoro-te! Ministério Público: reﬂexões sobre princípios e funções
institucionais. Carlos Vinícius Alves Ribeiro (org.). São Paulo: Atlas, 2009.
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Evidentemente, o impacto da atuação do Ministério Público
pós Constituição de 1988 não se resume aos aspectos jurídicoprocessuais,

exigindo,

na

realidade,

uma

investigação

multidisciplinar71, especialmente no âmbito de implantação das
políticas públicas, da atuação extrajudicial e de seu comportamento
nas relações de poder, incluindo o difícil equilíbrio entre a tutela da
probidade de terceiros e a convivência com práticas administrativas
endógenas que, às vezes, podem reproduzir atos que são combatidos
no exercício da atividade institucional.
Trata-se, pois, de uma instituição complexa que, no âmbito
processual, revela-se pródiga em novas abordagens.
Este artigo pretende apenas integrar essa tentativa de
contribuição para o entendimento do “novo” Ministério Público no
processo civil, cuja compreensão crítica, incluindo a discussão do
princípio da unidade, é fundamental para o progresso da Instituição.
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O Ministério Público eOoMinistério
direito humano
Públicoà
e o direito humano à felicidade
Salomão Ismail Filho1
A felicidade apresenta-se como um direito humano a ser
concretizado no Estado Democrático e Social de Direito, a partir
da função transcendental e transformadora da Dignidade da
Pessoa Humana. O direito à felicidade vai além da garantia de
patamares mínimos de sobrevivência ao indivíduo, pois tem
como horizontes garantir sentimentos e emoções positivas aos
indivíduos. O Ministério Público, enquanto Ombudsman do
Povo, no Ordenamento Jurídico brasileiro, tem relevante papel
para promover e efetivar o direito humano à felicidade, no
âmbito social e no administrativo interno.

Palavras-chave: Ministério Público; Estado Democrático de Direito;
Direitos Humanos; felicidade.

1. Introdução

A sociedade contemporânea tem se apresentado como a
sociedade da informação instantânea; do compartilhamento da vida
individual ou privada em público; do desprezo do coletivo em
detrimento do ego ou de projetos pessoais; do radicalismo de posições
ou de ideais, defendidas por grupos, movimentos sociais ou partidos
políticos.
Todo esse quadro estaria a garantir a felicidade dos
indivíduos? Seria possível, assim, resgatar os direitos fundamentais da
1

Promotor de Justiça do Ministério Público de Pernambuco. MBA em Gestão do
Ministério Público pela UPE. Especialista e Mestre em Direito pela UFPE.
Doutorando em Direito pela Universidade de Lisboa (tese depositada).
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pessoa humana a partir de uma rediscussão de seu conceito, visando
garantir não apenas as necessidades básicas, mas também o direito à
felicidade, à plena realização, dos indivíduos?
Nesse passo, no ordenamento jurídico brasileiro, qual o papel
do Ombudsman do Povo, o Ministério Público, na qualidade de
defensor dos interesses sociais e individuais indisponíveis, em prol da
promoção da felicidade dos cidadãos?
Apresentar algumas contribuições a tais questionamentos é
objetivo principal deste artigo jurídico.

2. Dignidade humana e felicidade

A dignidade humana ergue-se como um princípio, com o
escopo de garantir autonomia para o indivíduo desenvolver suas
potencialidades e lutar por sua felicidade pessoal. Demais, busca
garantir limites para o exercício do direito pelo seu titular, o qual
precisa respeitar o ser humano próximo, que também possui o direito a
ter uma existência digna.
Tal dignidade é um valor que transcende o próprio ser humano,
pois se impõe, por si mesma, como um princípio-mor, sempre a ser
respeitado quando se estiver diante de um ser humano. Mesmo que
esse mesmo ser humano recuse tal dignidade2, deve a ele ser-lhe
garantida, pois a dignidade humana, embora com um valor
transcendental, é indissociável da própria vida humana3.

2

Segundo Kant, o dever de respeitar o próximo (dever de amor para com outros
homens, nas palavras do autor) existe mesmo que ele seja menos digno de respeito;
que recuse ou não aceite o respeito do seu semelhante. Consulte-se: KANT,
Immanuel. A metafísica dos costumes, 2ª ed. Tradução de José Lamego. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 389-390.
3

A respeito do valor transcendental da dignidade humana, leia-se BECCHI, Paolo.
La dignità umana nella società post-seculare. Rivista Internazionale di Filosoﬁa
del Diritto, Milano, serie V, ano LXXXVII, n. 4, p. 506, ottobre/dicembre, 2010.
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A dignidade humana traz, assim, em seu âmago, uma função
transformadora, que exige do homem, enquanto ser pensante, uma
postura de mudança, interior e exterior4.
Interior, isto é, dentro de si mesmo, no sentido de que deve
preservar, ao máximo, a sua própria vida e a sua integridade física e
mental. Por isso, possui o homem/mulher autonomia para expor suas
ideias e procurar a sua felicidade pessoal no mundo onde se encontra
inserido (a), explorando, nos limites da sua vontade, as suas
qualidades e potencialidades.
Exterior, porque a dignidade humana exige de cada ser
humano respeito e tolerância pela dignidade do seu próximo. Por
corolário, em nome da dignidade humana, mas também da sociedade e
de todos os homens, serão exigidas omissões e ações (prestações
positivas) em favor daquele próximo que, em razão de circunstâncias
fáticas ou da carência de recursos, perde a dignidade de se expressar
e/ou de lutar por sua felicidade.
Dentro de tal linha de pensamento, Kant nos lembra da
necessidade de restringirmos a nossa autoestima, por causa da
dignidade da humanidade, revelada na pessoa do próximo5.
Eis a ideia, desenvolvida desde o século XVIII, de uma
dignidade humana não apenas como autonomia ou liberdade do
indivíduo, mas como limite ao EU de cada um, em benefício do TU
(próximo) e do NÓS (comunidade).
Por isso, é importante pensar hoje no papel transformador do
Estado Democrático de Direito, que deve abandonar o caráter
4

Para Rogério Pacheco Alves, a dignidade humana, embora concernente ao ser
humano, está acima e fora do próprio indivíduo, manifestando-se na transcendência
(Deus ou a razão) ou na imanência comunitária. ALVES, Rogério Pacheco.
Dignidade Humana como restrição. In: SOUZA, Alexander Araújo de et. al. Direito
em debate: da teoria à prática. Rio de Janeiro: Associação do Ministério Público do
Estado (AMPERJ) e Associação Nacional dos Membros do Ministério Público
(CONAMP), 2015, p. 175-176.
5

KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes, 2ª ed. Tradução de José Lamego.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 391-392.
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meramente estabilizador de situações, para efetivamente intervir em
prol do bem-estar dos cidadãos, em razão de uma dignidade humana
construída a partir da realização/efetivação dos direitos fundamentais
insculpidos em tratados internacionais de direitos humanos e/ou no
Texto Constitucional 6.
Destarte, o bem-estar e a felicidade da sociedade e do
indivíduo devem se constituir na preocupação maior do Estado e seus
órgãos/entidades, cujo tamanho deve ser redimensionado, priorizandose o investimento em áreas essenciais para o desenvolvimento
humano, como saúde, educação, habitação, saneamento básico e
abastecimento (alimentação), mas sem que isso importe no
comprometimento da liberdade de iniciativa, de pensar e de escolha
dos indivíduos.

3. Estado Democrátivo de Direito e o conteúdo justo e bom dos
direitos fundamentais

Dentro de tal contexto, é importante que se realize uma análise
do conteúdo dos direitos, máxime daqueles derivados de normas
constitucionais, comparando-os com os objetivos e metas deﬁnidos
pela Constituição e, ainda, se a observância deles, além da felicidade
individual, promove também a felicidade coletiva, revelada através do
bem-estar da comunidade.
Não signiﬁca, contudo, que sempre haverá uma posição
favorável ao chamado “direito social da comunidade”, ou seja, em
favor do coletivo ou da sociedade. O que o conceito de justiça social

6

Nesse último sentido, consultem-se MORAIS, Jose Luis Bolzan de; SANTINI,
Janaína Rigo. Constituição e direitos humanos. Ou: só é possível dignidade na
Constituição! In: ALMEIDA FILHO, Agassiz; MELGARÉ, Plínio Melgaré (Orgs.).
Dignidade da pessoa humana: fundamentos e critérios interpretativos. São Paulo:
Malheiros, 2010, p. 422-424 e 443.
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deve levar ao decisor político é uma pontual reﬂexão teleológica a
respeito do direito que se revela diante de si.
Lembre-se que o art. 170, caput, da Magna Carta de 1988,
dispõe que a ordem econômica deve ter por ﬁm assegurar a TODOS
uma existência digna, conforme os ditames da justiça social7.
A respeito do tema, Michael J. Sandel destaca a importância de
uma análise do conteúdo dos discursos existentes no exercício de
determinados direitos (juízo substantivo), sejam eles individuais ou
comunitários. O referido autor questiona a ótica liberal dos direitos, no
sentido de que a ideia do “justo” deve vir necessariamente antes do
“bom”. Assim, conforme a visão liberal, o direito de exercer
determinado direito seria mais importante do que as consequências do
exercício deste mesmo direito para a comunidade8.
De fato, a ideia do “justo” ou daquilo que é “legal” precisa
agregar-se ao conceito daquilo que efetivamente seja “bom” e, ainda,
à noção de “qualidade”, “satisfação”, “eﬁciência” em benefício do
destinatário do direito – conduzindo ou permitindo a felicidade ao
administrado. Isso se aplica tanto com relação ao destinatário
individual (cidadão) como em relação aos destinatários coletivos
(sociedade).
John Rawls, embora seja um histórico defensor do liberalismo
político e da prioridade do justo sobre o bom, entende que tal
prioridade não deve ser levada em termos absolutos, existindo, assim,
uma complementação e/ou uma inter-relação entre aquilo que é justo e
aquilo que é bom. Nesse sentido, defende ele, uma sociedade política
7

Sobre o debate entre o individual (liberdade) e o social (igualdade), Alexis de
Tocqueville destaca a atração que os povos democráticos têm pela igualdade, mas
deixa o alerta de que a igualdade também pode causar males à democracia, males
estes que não são percebidos imediatamente, mas apenas com o decurso do tempo.
TOCQUEVILLE, Alexis de.A democracia na América: sentimentos e opiniões.
Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 113-117.
8
SANDEL, Michael J. O liberalismo e os limites da justiça, 2ª ed. Tradução de
Carlos E. Pacheco do Amaral. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005, p. 0918.
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bem ordenada (em justaposição) é aquela que também é boa do ponto
de vista social, através de uma cooperação cada vez maior entre os
cidadãos, contando ainda com a colaboração de instituições
democráticas

suﬁcientemente

justas,

que

se

aperfeiçoam

continuamente ao longo de gerações9.
Por isso, defende-se aqui a importância da equidade (justiça no
caso concreto), através de uma reﬂexão necessária que o decisor
político, enquanto integrante do aparato burocrático/administrativo do
Estado Democrático de Direito, no momento da aplicação da norma
jurídica, deverá fazer, a respeito das metas fundamentais do Estado e
dos direitos fundamentais que ele, enquanto representante desse
mesmo Estado, encontra-se vinculado através da Constituição,
devendo estar comprometido a realizá-las.
Isso não ocorrerá através de uma concepção limitada e formal
daquilo que seja justo. Faz-se necessário que tal concepção esteja
associada ao conceito daquilo que seja efetivamente bom para o
destinatário da norma (indivíduo e/ou comunidade). O conceito de
justiça social muito dependerá de tal equação.
Há que se ter em mente as aspirações de um Estado
preocupado com o bem-estar dos indivíduos, garantindo-lhes
patamares mínimos de sobrevivência e, ainda, de felicidade, em
respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Deveras, contribuir para que o cidadão tenha uma vida melhor
é contribuir para a sua felicidade (ou seja, de satisfação, de emoções
positivas face a sua vida etc.), vindo-se, então, a tornar exequível o
amplo (mas, indubitavelmente, concretizável) direito humano à
felicidade.

4. Felicidade e índices econômicos
9

RAWLS, John. Justiça e Democracia. Tradução de Catherine Audard e Irene A.
Paternot. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 293-294, 313-331.
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Tradicionalmente, é o PIB (Produto Interno Bruto) o índice
utilizado para medir o índice de desenvolvimento de um país, a partir
da sua produção de bens e serviços, em setores como agropecuária,
indústria e comércio. O PIB, enﬁm, é o somatório dos produtos ﬁnais
produzidos por um país durante determinado período de tempo10.
Não obstante, é importante reﬂetir se não seria possível um
novo caminho a trilhar, tendo por foco não índices econômicos, mas
índices humanos, por meio de medidas que revelem benefícios para o
ser humano, o seu bem-estar, a sua felicidade, enﬁm 11.
Importante destacar, porém, que o ser humano é um conjunto
complexo de aspirações, o qual não se realiza apenas com prestações
materiais. É preciso que estas estejam conjugadas com os direitos de
liberdade, a ﬁm de que possa ele continuar o seu desenvolvimento
físico, mental e espiritual.
Enﬁm, o Estado precisa apresentar caminhos para que o
indivíduo busque/persiga a sua felicidade ou um estado de
felicidade/realização, ainda que não permanente. Esta uma das razões
pela qual o socialismo bolchevique, que suprimia direitos de liberdade
em prol dos direitos sociais, não se ﬁrmou no leste europeu 12.
10

ESTADO DE SÃO PAULO (Jornal). O que é PIB? Edição eletrônica de
28.08.2015. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/infograﬁcos/o-que-e-opib,economia,377864>. Acesso em: 04.10.2015
11

Para Jorge Miranda, a propósito, os direitos sociais buscam assegurar o pleno
desenvolvimento das capacidades do ser humano, constituindo-se em uma esperança
de uma vida melhor que se aﬁrma. Assim, acrescenta-se aqui, qualquer semelhança
com o conceito de felicidade não seria mera coincidência. Consulte-se: MIRANDA,
Jorge. Os novos paradigmas do Estado Social, p. 04. Disponível em:
<http://www.icjp.pt/sites/default/ﬁles/media/1116-2433.pdf>.
Acesso
em:
27.06.2014
12

Evidentemente, houve outras causas para a queda do Estado soviético, como a
existência de uma elite política e privilegiada, criando opositores dentro dos próprios
partidários do regime e, também, a falta de medidas/decisões que ﬂexibilizassem a
economia soviética, ainda que de forma gradativa, tal como fez a China. A
propósito, consulte-se KRASTEV, Ivan. Paradoxes of the new authoritarianism.
Journal of Democracy. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, vol. 22, p.
07-10, April 2011.
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Não por acaso, alguns cientistas e pesquisadores têm
aprofundado a felicidade como uma referência para medir o
desenvolvimento dos Estados/países. Por isso, o Butão adotou o
conceito de FIB (Felicidade Interna Bruta), como um índice mais
importante do que o PIB (Produto Interno Bruto), porque considera
mais importante a realização ou a satisfação dos cidadãos (com o
modo de viver que têm naquele lugar) mais importante do que a soma
aritmética das suas rendas.
Para Susan Andrews, pesquisas nas áreas de Ciências Sociais e
de Psicologia demonstram que, após ter garantidas necessidades
básicas como alimentação, vestuário, moradia, saúde e transporte, a
tendência é que haja uma estabilidade e que o aumento de renda per
capita, a partir de determinado nível, não mais aumente a felicidade
ou os índices de satisfação pessoal de cada pessoa. Por corolário, após
garantir as necessidades básicas da população, é imperioso que os
governos pensem em políticas públicas que foquem a satisfação das
pessoas com a vida que levam (felicidade) e não necessariamente um
aumento da sua renda13.
Até porque, como já proclamou a ONU14, a própria ideia de
desenvolvimento dos países/Estados precisa ter como objetivo
principal não o crescimento econômico, como um valor per si, mas a
pessoa humana, a ﬁm de garantir, da melhor forma possível, a sua
dignidade15.

13

Conforme, ANDREWS, Susan. A ciência de ser feliz, 2ª ed. Tradução de Niels
Gudme. São Paulo: Ágora, 2011, p. 28-29.
14

Através da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, introduzida pela
Resolução nº 41/128, da Assembleia Geral das Nações Unidades, de 04.12.1986.
Conforme,
UNITED
NATIONS.
Documents.
Disponível
em:
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/41/128&Lang=E&
Area=RESOLUTION>. Acesso em: 17.04.2014.
15

A respeito do tema e fazendo uma vinculação entre o direito humano ao
desenvolvimento e os direitos de fraternidade, considerados pelo autor como direitos
de terceira geração, consulte-se TUSSET, Gianfranco. Il diritto allo sviluppo come
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Dentro de tal contexto, importante mencionar que o Tribunal
Constitucional de Portugal vem, gradativamente, adotando uma forma
“temperada” ou “ﬂexível” do cânone da vedação ao retrocesso social,
admitindo que poderá haver tal retrocesso, a bem de um pontual
interesse público a ser defendido, de forma excepcional e justiﬁcada,
observada sempre a ideia de igualdade/proporcionalidade entre as
partes afetadas, mas somente até determinados níveis, os quais não
possuam caráter de deﬁnitividade; não comprometam a essência do
direito fundamental em questão e nem venham a comprometer o bemestar ou a felicidade do administrado16.
É perspicaz, dentro de tal contexto, a advertência de Luis
García San Miguel, segundo o qual, nas sociedades capitalistas
contemporâneas, não é suﬁciente apenas uma política de inclusão
meritória, tendo por pressuposto a liberdade e por fundamento a
capacidade e o interesse em progredir de cada indivíduo.
Entende o autor em comento, como necessária, ainda, uma
política governamental de igualdade, baseada em políticas aﬁrmativas
e na ideia de fornecer mínimos vitais àqueles que não conseguem
progredir na escala meritória, como alimentação e cuidados médicos
básicos. Do contrário, a suposta liberdade das democracias capitalistas
resultará inócua para uma parcela signiﬁcativa da população, pois sem
o chamado “mínimo vital” os indivíduos, nos mais baixos degraus da

diritto umano. Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli. Padova, anno VI, numero
1, p. 77-84, 1992.
16

Relevante destacar, tal decisão foi tomada por maioria de votos. No mais consultese, PORTUGAL. Tribunal Constitucional, Plenário, rel. Cons. Carlos Fernandes
Cadilha. Acórdão nº 413/2014. Processos nºs 14/2014; 47/2014 e 137/2014. Lisboa,
30.05.2014.
Disponível
em:
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20140413.html>. Acesso em:
08.07.2014.
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escala meritória, não teriam condições de exercer a proclamada
liberdade17.
Eis o destacado objetivo de um planejamento de políticas
públicas voltadas para a felicidade dos indivíduos, a partir promoção
de uma igualdade material ou real: tratar de forma diferenciada os
indivíduos, conforme a necessidade de direitos fundamentais por eles
apresentada, tendo por referência o lugar por eles ocupado na
denominada “escala meritória” para recebimento de prestações e
recursos estatais.
Como ver-se-á, doravante, não basta, porém, para a plena
realização do ser humano a garantia de mínimos vitais. É preciso ir
além. E é justamente nesse ponto que entre em cena o direito humano
à felicidade.

5. Sobre o direito humano à felicidade

O Estado Democrático e Social de Direito há que atuar sempre
de forma equilibrada e ponderada, mediante a prática da boa
Administração Pública, em comunhão com princípios e valores
constitucionais, deﬁnindo prioridades em benefício da população.
Por conseguinte, é importante que o Estado Social tenha
sempre como meta a felicidade do cidadão, o que, sem dúvida alguma,
começará a se concretizar mediante o respeito aos direitos
fundamentais, em sua perspectiva individual e social.
A realização dos direitos fundamentais do homem é, deveras,
um pressuposto, para que ele atinja níveis maiores de felicidade, ou
seja, uma frequência maior de emoções positivas; um maior

17

Conforme, SAN MIGUEL, Luis García. Igualdad, mérito y necesidad. In: SAN
MIGUEL, Luis García (editor). El principio de igualdad. Madrid: Universidad de
Alcala de Henares e Dykinson, S. L., 2000, p. 43-45.
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sentimento de realização e uma ausência de sentimentos negativos,
como raiva e tristeza18.
Por

isso,

nem o consumismo exagerado

dos

países

capitalistas19 e nem as prestações sociais com repressão aos direitos de
liberdade dos países marxistas atendem, em plenitude, aos direitos
humanos, porque não conduzem o homem à felicidade20.
Destarte, seria o caso de se falar em um direito humano à
felicidade, um conceito mais amplo do que “mínimo existencial” ou
“proibição da insuﬁciência”, que envolve não somente o atendimento
às necessidades sociais básicas da pessoa, mas também o direito de se
sentir realizado, de desfrutar emoções e sentimentos positivos com
relação à sua vida.
O Supremo Tribunal Federal, forte em precedentes da Suprema
Corte norte-americana, no dia 16.08.2011, em um dos julgados que
conﬁrmou a legitimidade ético-jurídica da união civil de pessoas do
mesmo sexo, reconheceu a existência de um “direito à busca da
felicidade”, na qualidade de postulado constitucional implícito e que

18

Fala-nos Antonio Trampus, a felicidade depende de aspectos objetivos e
subjetivos. Por isso, lembra o autor da importância do meio social onde o indivíduo
se encontra inserido. Logo, um ambiente de justiça social e de prestação de bons
serviços públicos, de certo, contribuirá para a felicidade em geral e, por corolário, de
cada pessoa, individualmente. Conforme, TRAMPUS, Antonio. Il diritto alla
felicità: storia di un’idea. Bari: Laterza, 2008, p. 204-211
19

Importante lembrar, a título de exemplo, que, nos últimos 50 anos, o PIB dos
Estados Unidos da América triplicou, mas, nesse mesmo período, o número de
divórcios aumentou; o de suicídios entre adolescentes triplicou; o de crimes
violentos quadruplicou e a população de americanos encarcerados quintuplicou.
Conforme, ANDREWS, Susan. A ciência de ser feliz, 2ª ed. Tradução de Niels
Gudme. São Paulo: Ágora, 2011, p. 22-23.
20

Doutrina Kant, é inevitável, para a natureza humana, desejar e buscar a felicidade.
Segundo ele, haveria uma opção subjetiva de cada um em prol da própria felicidade,
ainda que em detrimento da felicidade do outro, diante das adversidades, da dor e da
penúria. Haveria, assim, uma felicidade baseada na defesa na personalidade, ou seja,
da integridade moral da própria pessoa. KANT, Immanuel. A metafísica dos
costumes, 2ª ed. Tradução de José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
2011, p. 295-296.
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se impõe como ideia-força decorrente do princípio da dignidade da
pessoa humana21.
De fato, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América tem
utilizado o direito à busca pela felicidade como um dos critérios
exegéticos para julgar questões relacionadas com o direito à imigração
e o direto de manter ou de constituir uma família22.
Lembre-se que a busca pela felicidade já era considerada um
direito inalienável da pessoa humana, conforme o 2º parágrafo da
Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, de
1776, a qual, com ênfase, prescreve que todos os homens são criados
iguais, sendo dotados por Deus de certos direitos inalienáveis, como a
vida, a liberdade e a busca da felicidade. Logo, os governos devem ser
organizados para garantir a felicidade dos indivíduos23.
Já o preâmbulo da primeira Constituição das Colônias
Americanas independentes, elaborada em 1787, formando os Estados
Unidos da América, dispõe que o povo americano se guiará com o

21

BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2ª Turma, rel. Min. Celso de Mello. Acórdão
nos autos do Ag. Reg. no RE 477.554/MG. Brasília, 16.08.2011. DJe de 26.08.2011.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=626719>.
Acesso em: 21.10.2015.
22

Como exemplo, pode-se consultar o caso Secretary of State v. Fauzia Din, onde a
Suprema Corte indeferiu pedido de imigração de uma afegã, casada com cidadão
norte-americano, embora tenha apreciado o seu pleito invocando o direito à busca da
felicidade; o direito à emigração; o direito à continuidade da família e ao devido
processo legal. Consulte-se: UNITED STATES. Supreme Court. John f. Kerry,
Secretary of State, et al., petitioners v. Fauzia Din, nº 13-1402. Whashington,
15.06.2015. Disponível em: <http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/131402_e29g.pdf>. Acesso em: 22.10.2015.
23

Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens
foram criados iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis,
que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Que a ﬁm de
assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus
justos poderes do consentimento dos governados; que, sempre que qualquer forma
de governo se torne destrutiva de tais ﬁns, cabe ao povo o direito de alterá -la ou
aboli-la e instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhe
os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a
segurança e a felicidade. (...).
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propósito de assegurar para si mesmo e para os seus descendentes o
bem-estar (ou seja, a felicidade) e a liberdade24.
Dentro de tal diapasão, o lema da revolução francesa, de 1789,
era bastante claro: liberdade, igualdade e fraternidade. A Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão da França tinha a pretensão de
ser um documento universal, um brado em prol dos conceitos liberais,
expostos através da Revolução. Diferentemente, as Declarações de
Direitos do processo de independência das Colônias Inglesas na
América

foram,

gradativamente,

incorporadas,

direta

ou

indiretamente, na Constituição daquele país e não tinham a pretensão
de ser universais, mas de servir como um instrumento concreto na
melhoria de vida do seu Povo25.
De todo modo, as Declarações francesa e americana traziam a
seguinte mensagem subliminar: doravante os homens teriam a
possibilidade de sozinhos, sem a interferência castradora do Estado,
construir a sua felicidade26, ascendendo socialmente em uma
sociedade regida por um capitalismo “livre” e sem os privilégios

24

Nós, o Povo dos Estados Unidos, a ﬁm de formar uma União mais perfeita,
estabelecer a Justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum,
promover o bem-estar geral, e garantir para nós e para os nossos descendentes os
benefícios da Liberdade, promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os
Estados Unidos da América.
25

Isso se reﬂetirá na forma de aplicação dos princípios e normas constitucionais nos
dois países: enquanto a França somente nos anos 80 do século XX começará a
admitir que a Constituição não precisa da lei para traduzir e concretizar os seus
efeitos, os EUA, já no início do século XIX (caso Marbury vs. Madison, de 1803),
começavam a admitir que a própria lei pode ser declarada nula (inconstitucional), se
colidir com preceitos da Magna Carta. A propósito, consulte-se: STARCK,
Christian. Jurisdicción constitucional y derechos fundamentales. Traducción de
Francisco Fernandez Segado. Madrid: Dykinson S. L., 2011, p. 249-251.
26

Lembremos do direito de “buscar a felicidade”, previsto na Declaração de
Independência americana, a partir da tese de que todos os homens foram criados
iguais por Deus. Tal ideal, inclusive, já havia sido mencionado no art. 1º da
Declaração de Direitos da Virgínia, de 12.06.1776.
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assegurados a determinadas castas sociais, próprias do Estado
absolutista (nobreza e clero)27.
Alimentava-se, pois, o sonho de que somente direitos
individuais, opostos ao Estado, no sentido deste respeitar as liberdades
de cada pessoa, seriam suﬁcientes para garantir a felicidade e o bemestar dos indivíduos.
Deveras, foi nos Estados resultantes de revoluções que iriam
consagrar o liberalismo - um regime econômico e político marcado
pelo individualismo e pela ausência de uma prioridade no tratamento
jurídico de questões sociais - que os direitos fundamentais do homem
começariam a ganhar destaque jurídico, quando, para a burguesia
proteger os seus cidadãos dos ataques dos soberanos, do clero e da
nobreza, começou a positivar tais direitos nas Constituições ou
declarações de direitos dos Estados revolucionários28.
As bandeiras da liberdade e da igualdade, erguidas com o
mastro das revoluções liberais, estavam, enﬁm, ﬁrmadas.
Mas, na prática, somente direitos fundamentais que impunham
um não agir ao Estado (não violar a liberdade de culto; não violar a
liberdade de consciência; não violar a intimidade e/ou o domicílio do
cidadão etc.), seriam capazes de assegurar também a fraternidade, ou
seja, a felicidade entre os indivíduos, também decantada pelas
multicitadas revoluções liberais?
A mera igualdade perante a lei, sem quaisquer outros
imperativos legais ao Estado, seria suﬁciente para levar os indivíduos
a uma vida fraterna e/ou feliz?

27

Segundo Dworkin, um liberalismo fundamentado na igualdade considera
fundamental que o Estado (governo) trate de forma igual qualquer cidadão, sem
discriminações. Consulte-se: DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio, 2ª
ed. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 304.
28
Sobre o tema, consulte-se BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia, 8ª
reimpressão da 6ª ed. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Brasiliense,
2005, p. 38-39.
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Com a sua constitucionalização, a promoção do bem-estar do
homem e da sua felicidade deixou de ser apenas um sonho, uma carta
de intenções ou um tratado acadêmico; também deixou de se submeter
à índole ou ao humor do governante de plantão. Passou a ser, ainda
que de forma não expressa, em alguns casos, uma obrigação do Estado
e um direito constitucionalizado do cidadão.
De fato, os direitos fundamentais sociais, como destacam Bodo
Pieroth e Bernhard Schlink, vieram com a missão de superar o
paradigma de que os direitos devem servir ou somente traduzir a
ordem legal vigente. Pode eles, sim, propor mudanças nos projetos
sociais e de governo; enﬁm, atualizações no catálogo dos próprios
direitos humanos29.
Somente a liberdade, per si, sem instrumentos ou apoio que
auxiliem o ser humano a se autoaﬁrmar e a buscar a sua realização
pessoal, em um sistema de competição e lucro, onde o ter é mais
importante do que o ser30, não será suﬁciente para conduzir o homem
à ideia de felicidade. Bens materiais e sucesso proﬁssional, por si
próprios, não garantem felicidade ao ser humano. É necessário, como
se disse, que estejam agregados à conquista de outros valores, como
família, solidariedade social, amizades etc. Destarte, é perfeitamente
admissível que alguém se torne mais feliz, ao ganhar em qualidade de
vida, mesmo tendo prejuízo ou perdas ﬁnanceiras 31.
Nesse ponto, dissente-se da doutrina de Kant, o qual procura
identiﬁcar felicidade somente com o conceito de liberdade. Falta, em
29

PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Grundrechte Staatsrecht II, 28.
Auﬂage. Heildelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg: C.F. Müller, 2012,
p. 11.
30

No sistema capitalista, como nos lembra Bobbio, a igualdade entre os indivíduos é
exceção e não regra; quando vier a ocorrer, precisa estar devidamente justiﬁcada.
BOBBIO, Norberto. Direita e esquerda: razões e signiﬁcados de uma distinção
política, 2ª ed. revista e ampliada. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo:
Editora UNESP, 2001, p. 23.
31

Nesse sentido, TRAMPUS, Antonio. Il diritto alla felicità: storia di um’idea.
Bari: Laterza, 2008, p. 208-211.
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tal conclusão, uma consciência crítica daquilo que verdadeiramente
seja (ou possa vir a se tornar) a propalada “liberdade”, em um sistema
capitalista e liberal de produção, com omissão do Estado no que diz
respeito aos problemas sociais da comunidade civil32.
É preciso, pois, que os governantes apresentem alternativas ao
consumismo desenfreado e ao materialismo33, permitindo que os
indivíduos vislumbrem valores ou sentimentos superiores a tudo isso,
porque de nada adiantará deixar o ser humano “livre” na selva de
pedra do capitalismo, ainda que tenha suas necessidades sociais
básicas garantidas, se não tiver ele um sentido, uma motivação para o
seu viver34.
Deveras, externamente à pessoa humana, de modo geral, dever
ser garantido um desenvolvimento a favor da sua dignidade. No
âmbito, porém, da sua realidade mais imediata, também devem ser
criadas condições para que ela, pessoa humana, a partir do seu EU,

32

Sobre a visão kantiana de liberdade e felicidade, consulte-se MINAZZI, Fabio.
Kant e il diritto alla felicità, p. 195-196. Disponível em:
<http://www.swif.uniba.it/lei/scuola/ﬁlosoﬁ/2000/11MINAZZ.PDF>. Acesso em:
28.03.2014.
33

Lembremos, pois, do estudo realizado por Elizabeth W. Dunn, Daniel T. Gilbert e
Timothy D. Wilson, procurando tornar mais estreita a relação entre dinheiro e
felicidade, no mundo de consumo capitalista. Os referidos pesquisadores sugeriram,
a título de exemplo, que os consumidores comprem mais experiências e não bens
materiais; usem o seu dinheiro em benefício dos outros e não somente consigo
mesmos; comprem mais pequenos prazeres, em detrimento de bens materiais
custosos; procurem adiar o consumo e reﬂetir a respeito da utilidade do bem
material que pensam em adquirir. DUNN, Elizabeth W. et al. If money doesn't make
you happy, then you probably aren't spending it right. Journal of Consumer
Psychology. Elvesier, nº 21, p. 115–125, 2011.
34

Convém mencionar a respeito a posição do Prof. Richard A. Easterlin, da
Universidade Southern California, o qual destaca pesquisas sociais, realizadas com
pessoas de países capitalistas e comunistas, ricos e pobres, em diferentes
continentes, onde os principais itens indicados para a felicidade seriam a família, a
saúde e o dinheiro. Mas, o dinheiro (e também a realização proﬁssional) ﬁca em
segundo plano, quando família e saúde não se encontram em harmonia. Aliás,
destaca ou autor, à luz das respostas obtidas, que se pode ter felicidade quando se
tem família e saúde, ainda que sem dinheiro em excesso ou sucesso proﬁssional.
EASTERLIN, Richard A.The Economics of Happiness, p. 01-16. Disponível em:
<http://www-bcf.usc.edu/~easterl/papers/Happiness.pdf>. Acesso em: 24.12.2013.
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esteja mais próxima da sua felicidade, ou seja, da sua realização
pessoal.
Contudo, em homenagem aos princípios da solidariedade e da
subsidiariedade, o Estado precisa dividir tal responsabilidade com a
sociedade35, permitindo e incentivando que também organizações
sociais, associações civis e outras pessoas jurídicas/coletivas
colaborem com a concretização dos direitos fundamentais, individuais
e sociais36.
São as chamadas “contrapartidas sociais” que as empresas
poderão realizar quando desenvolverem atividades econômicas que
venham a intervir no sistema ambiental e social da comunidade em
questão. Isso poderá ocorrer, por exemplo, mediante o estímulo ﬁscal
à construção de creches, escolas ou hospitais, como condição para que
as grandes empresas instalem suas ﬁliais nas cidades mais distantes
dos centros desenvolvidos. Outra hipótese mais simples é o estímulo
da prática esportiva nas empresas, além de cursos sobre harmonia
familiar e gestão ﬁnanceira pessoal 37.
Em sua esfera individual, o cidadão ainda pode (e até deve) ser
estimulado a desenvolver e a colocar em prática o direito de ﬁscalizar
os atos da Administração Pública, inclusive para denunciar eventuais
35

Dentro de tal contexto, propõe Martha Nussbaum que as empresas multinacionais
instituam programas sociais, a ﬁm de desenvolver as capacidades humanas nas
regiões dos países periféricos onde atuem. Cita como exemplo ações que promovam
a educação; boas práticas ambientais e boas condições para os trabalhadores em seu
local de trabalho. Conforme, NUSSBAUM, Martha C. Beyond the Social Contract:
Capabilities and Global Justice. Oxford Development Studies, Oxford, Vol. 32, nº
1, p. 16, March 2004.
36

João Carlos Loureiro fala no princípio da fraternidade, que envolve não apenas o
Estado, mas as entidades da sociedade civil. LOUREIRO, João Carlos. Adeus ao
Estado Social? A segurança social entre o crocodilo da economia e a medusa da
ideologia dos “direitos adquiridos”. Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p. 26-30.
37

Nesse contexto, Eurico Bitencourt Neto entende que existe um sentido jurídico de
solidariedade social, a qual, enquanto princípio, impõe condutas e práticas a partir de
uma ideia de comunhão de esforços e da participação de todos na satisfação das
necessidades básicas dos indivíduos. Vide: BITENCOURT NETO, Eurico. O
direito ao mínimo para uma existência digna. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2010, p. 111-113.
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arbitrariedades. Deveras, precisa-se caminhar para uma prática de
democracia participativa e não apenas representativa.
Lembre-se, pois, do "processo legitimador da democracia", que
se aprimora a partir da concretização dos direitos fundamentais e de
uma maior participação dos cidadãos nos assuntos da res publicae, os
quais deixam de ser tratados como meros súditos ou eleitores e
passam a ser vistos como Povo, verdadeiro titular do poder político38.
O direito humano à felicidade apresenta-se, outrossim, como o
resultado de uma interpretação teleológica e sistêmica dos direitos
fundamentais da pessoa humana e como decorrência da aplicação do
princípio da dignidade da pessoa humana.
O direito à felicidade não é o reﬂexo apenas de uma visão
liberal ou individual dos direitos fundamentais39. A ideia de
solidariedade também, no direito à felicidade, encontra-se presente,
pois, muitas vezes, é preciso respeitar os limites aos nossos próprios
direitos ou deveres legais na qualidade de cidadãos, a ﬁm de garantir a
felicidade do nosso próximo.
Recorde-se, pois, da restrição ao uso de aparelhos sonoros, a
partir de determinado horário, ou mesmo da proibição de dirigir sob a
inﬂuência de bebida alcoólica, restringindo ou alterando os hábitos
noturnos e de ﬁnal de semana das pessoas, a ﬁm de evitar acidentes ou
mortes no trânsito.
Demais, o direito à felicidade, quando associado a certos
direitos fundamentais, permite, com mais facilidade, a concretização
de determinadas pretensões. Como já se mencionou alhures, o “direito
38

Conforme, MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo: a questão fundamental da
democracia, 5ª ed. Tradução de Peter Naumann. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010, p. 51-52 e 92.
39

A respeito de tal assunto, posiciona-se Gladio Gemma, lembrando que, no direito
à felicidade, predomina a ideia de fraternidade e/ou de solidariedade, porque não se
trata apenas da ideia da satisfação absoluta de uma pretensão individual. GEMMA,
Gladio. Esiste un diritto costituzionale alla felicità? AFDUDC (Anuario da
Facultade de Dereito da Universidade da Coruña). Coruña, nº 12, p. 529-531,
2008.
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à busca da felicidade” tem sido invocado pela Suprema Corte dos
EUA para tratar de questões referentes ao direito de família e ao
direito à imigração. No Brasil, o STF tem associado a busca pela
felicidade com a dignidade humana, para justiﬁcar a legitimidade das
uniões homoafetivas.
Outrossim, poder-se-ia aqui dar como exemplo o direito de
vizinhança, invocando-se o direito à felicidade, para, juntamente com
o direito o direito ao meio ambiente equilibrado, questionar o uso de
aparelhos sonoros com alta intensidade por determinado morador ou
vizinho de bairro. Outra hipótese seria a possibilidade de o indivíduo
lutar pelo direito de criar um animal doméstico (cão ou gato) em
determinado condomínio vertical (apartamentos), que venha a proibir
tal prática. Além do direito à propriedade e dos direitos à liberdade de
escolha ou de privacidade, poderia o proprietário do animal doméstico
invocar o direito à felicidade, desde que demonstrasse os benefícios
que o animal doméstico traz para o criador e, ainda, que a criação do
bichano não causaria mal algum aos seus vizinhos ou mesmo ao
próprio animal.
O Estado, paralelamente, contribuirá para que o indivíduo
chegue à felicidade mediante prestações ou ações aﬁrmativas no
âmbito da saúde, da educação, da igualdade racial etc.
Entrementes, há que ser respeitada a liberdade individual de
cada pessoa humana de escolher ser ou não feliz. Cabe ao Estado
(principalmente) e à sociedade em geral apresentar os instrumentos
para que cada pessoa tenha maiores condições de chegar a níveis de
satisfação pessoal tais que possa, enﬁm, atingir, ainda que em
determinados momentos, um estado psicológico de felicidade.
No mesmo diapasão, parece caminhar Gladio Gemma.
Dissente-se, porém, do referido autor apenas quando aﬁrma ele que,
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em essência, não seria a felicidade propriamente um “direito”, mas um
“interesse” constitucional, transverso aos direitos fundamentais 40.
Ora, defende-se, neste artigo jurídico, que a felicidade se
constitui em um direito, embora de natureza determinável, resultado
da observância de um conjunto de outros direitos individuais e sociais.
Tanto o é, como já se aﬁrmou, poderá o direito à felicidade ser
invocado para, em conjunto com outros direitos, justiﬁcar
determinadas pretensões.

6. O papel do Ministério Público, Ombudsman do povo, diante do
direito humano à felicidade

No Brasil, a Constituição de 1988 não criou um novo cargo
e/ou uma nova estrutura administrativa para exercer as funções de
Ombudsman junto aos poderes públicos. Durante os debates, na
Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988, chegou a se discutir
sobre a criação do “Defensor do Povo”, um novo cargo41, à luz da
experiência das democracias europeias, que também teria atribuições
no controle de constitucionalidade das leis42.
Deveras, a previsão do Defensor do Povo estava no anteprojeto
de Constituição, de 1986, capitaneado pelo saudoso Senador Afonso
Arinos. O seu art. 56 criava o cargo de Defensor do Povo, com o
mister de zelar pelo efetivo respeito dos poderes do Estado aos
direitos assegurados nesta Constituição, apurando abusos e omissões
40

GEMMA, Gladio. Esiste un diritto costituzionale alla felicità? AFDUDC
(Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña). Coruña, nº 12, p.
522-525, 2008.
41

Não confundir com a Defensoria Pública, instituição sucedânea da Assistência
Judiciária, que tem por escopo principal a assistência jurídica gratuita aos
necessitados, no plano individual e coletivo, conforme o art. 134 da CF/1988,
alterado pela Emenda Constitucional nº 80/2014.
42

Consulte-se a respeito: MAZZILLI, Hugo Nigro. O acesso à justiça e o
Ministério Público, 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 137-139.
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de qualquer autoridade e indicando aos órgãos competentes as
medidas necessárias à sua correção ou punição.
O Defensor do Povo seria escolhido pela Câmara dos
Deputados, dentre candidatos indicados pela sociedade civil. As
Constituições dos Estados Federados também poderiam criar as suas
Defensorias do Povo (v. art. 56, § 2º, I e IV, do anteprojeto) 43.
Ao ﬁnal, porém, preferiram os constituintes da Carta Cidadã
atribuir às funções de Ombudsman ao Ministério Público, instituição
presente

em

todo

território

brasileiro

e

já

estruturada

administrativamente44.
Nos termos do inciso II do art. 129 da Constituição brasileira,
incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias
a sua garantia.
Além disso, o texto constitucional consagrou o Ministério
Público como função essencial à justiça e defensora dos interesses
sociais

e

individuais

indisponíveis,

não

estando

vinculada

hierarquicamente à estrutura de qualquer dos Poderes do Estado (art.
127, caput)45.
43

Consulte-se a íntegra do anteprojeto de Constituição de 1986 em: BRASIL.
Senado
Federal.
Publicações.
Disponível
em:
<http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/AfonsoArinos.pdf>.
Acesso em: 19.08.2012.
44

A propósito, MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva.Controle da Administração
Pública pelo Ministério Público: Ministério Público defensor do povo. São Paulo:
Juarez de Oliveira, 2002, p. 78-93.
45

Tão importante o grau de independência alcançado pelo Ministério Público
brasileiro na Constituição de 1988 que, em 2010, o então Presidente da Câmara dos
Deputados, Michel Temer, equiparou a instituição a um 4º Poder, sendo ela
essencial para a construção do Estado Democrático de Direito. Consulte-se:
CONAMP (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público). Notícia do
dia
09.03.2010.
Disponível
em:
<http://www.conamp.org.br/Lists/Notcias/DispForm.aspx?ID=245>. Acesso em:
08.08.2012. No mesmo diapasão, embora entendendo que o MP não seria um 4º
Poder, mas um órgão constitucional dotado de independência e autonomia (o que na
prática seria mais importante do que a sua mera colocação tópica como 4º Poder do
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Na qualidade de Ombudsman do Povo e de guardião da ordem
jurídica; do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, cabe ao Ministério Público lutar para garantir a
felicidade do cidadão, a partir da concretização dos direitos e garantias
previstos na Constituição Federal.
Nesse passo, manifesta é a importância das Promotorias de
Justiça de Cidadania, visando garantir a observância dos princípios e
normas constitucionais pertinentes bem como a maior destinação
possível do orçamento do Estado para a melhoria da qualidade de vida
da população.
Por isso, é necessário que os membros do Parquet possuam
conhecimento do orçamento da entidade pública a qual ﬁscaliza.
Demais, na Capital e municípios de maior população, devem criadas
“Promotorias de controle orçamentário”, cujo principal mister será
participar da prévia discussão orçamentária e defender a maior
destinação possível de recursos públicos em favor da melhoria da
qualidade de vida do Povo.
Outro ponto a ser destacado é a atuação dos membros do MP
como negociadores/mediadores do interesse social, o que poderá
redundar na celebração de termos de compromisso (termos de
ajustamento de conduta), nas Promotorias de Direitos Humanos, de
Meio Ambiente e de Urbanismo, principalmente, visando à
recomposição de danos em benefício da coletividade, mediante a
construção de anéis viários, parques ecológicos etc46.
A atuação do Ministério Público dos Estados Federados, de
fato, não pode se limitar apenas ao Poder Judiciário local, mas em
Estado), consulte-se MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério
Público, 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 102-105.
46

A respeito da atuação do Promotor de Justiça como mediador e negociador do
interesse social, consulte-se ISMAIL FILHO, Salomão Abdo Aziz. Ministério
Público e atendimento à população: instrumento de acesso à justiça social.
Curitiba: Juruá, 2011, p. 69-71.
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qualquer esfera de poder/competência onde possam ser discutidos os
direitos individuais e sociais indisponíveis.
Em tal aspecto, é extremamente importante uma atuação dos
Promotores de Justiça no âmbito do sistema internacional de proteção
aos direitos humanos, mediante representações perante o Comitê de
Direitos Humanos das Nações Unidas e a Comissão de Direitos
Humanos da OEA (Organização dos Estados Americanos), em defesa
da dignidade e dos direitos fundamentais da pessoa humana,
expressados através de direitos de liberdade e/ou sociais, denunciando
graves violações a tais direitos.
Evidentemente, para tais representações, deverá o membro do
Parquet observar os demais requisitos de admissibilidade do sistema
de proteção aos direitos humanos da ONU e da OEA, como não estar
o fato submetido à apreciação de outros organismos internacionais,
além do esgotamento das vias jurisdicionais internas, salvo se o
julgamento dos recursos processuais se prolongar indeﬁnidamente ou
não haver a possibilidade de discussão jurídica sobre o direito humano
em questão47.
No mais, todo o atendimento à população pelos membros e
servidores do Ministério Público, de modo geral, precisa ser
direcionado à satisfação do cliente, ou seja, o público, mediante sedes
e salas condignas para receber a população.
No âmbito interno, o Ministério Público, em sua organização
administrativa, outrossim, está compelido a garantir a felicidade do
seu corpo funcional (membros e servidores), mediante critérios
objetivos, justos e transparentes de movimentação na carreira; na

47

Sobre este tema, consulte-se ISMAIL FILHO, Salomão. Da Legitimidade do
Ministério Público do Estado para atuar perante o sistema da ONU e o sistema
interamericano de proteção aos direitos humanos. Teses do XXI Congresso
Nacional do Ministério Público. Rio de Janeiro: AMPERJ, 2015, p. 275-280.
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concessão de vantagens remuneratórias ou vencimentais e na
distribuição dos seus serviços, cargo e funções48.
Logo, providências como um concurso de remoção para
servidores efetivos e a deﬁnição de critérios objetivos sobre o número
de lotação de servidores nas unidades (Promotorias e Procuradorias de
Justiça) da instituição precisam ser implementadas e se tornar regra na
organização administrativa do MP dos Estados Federados.
Da mesma forma, impende que sejam divulgados os critérios e
estabelecida uma ordem das Promotorias onde serão construídas novas
sedes ou reformadas as instalações do Ministério Público.
No que se refere aos membros, devem ser observados critérios
objetivos nos concursos de remoção e promoção para o provimento
das Promotorias/Procuradorias de Justiça vagas, inclusive respeitandose a ordem de vacância das Promotorias e Procuradorias e justiﬁcando
o Conselho Superior do MP quando o cargo vago há mais de 60 dias
não puder ser oferecido para promoção ou remoção, como
determinada o art. 62 da Lei 8.625/1993.
Mais além. A acumulação de cargos vagos há que seguir
critérios objetivos, a partir da observância de uma tabela de
substituição automática, previamente aprovada e divulgada, e, quando
não for possível a sua aplicação, que sejam publicados de editais de
designação, mediante critérios objetivos de escolha do membro que irá
acumular o cargo temporariamente (antiguidade, proximidade
geográﬁca do cargo a ser acumulado etc.), conforme já decidiu a
respeito o Conselho Nacional do Ministério Público, nos autos do
Procedimento de Controle Administrativo nº 1208/2014-5049.
48

É a regra da “proﬁssionalidade”, que deve estar sempre presente na organização
interna do Ministério Público, como nos lembra Wallace Paiva Martins Junior,
quando trata do acesso à função pública mediante critérios de mérito e de
estabilidade. Conforme, MARTINS JUNIOR, Wallace Paiva.Ministério Público: a
Constituição e as Leis Orgânicas. São Paulo: Atlas, 2015, p. 41-43.
49
BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Acórdão nos autos do PCA nº
1408/2014-50, rel. Cons. Esdras Dantas. Brasília, 14.10.2014. Disponível em:
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Programas permanentes de qualidade de vida, como a
exortação à prática esportiva e à convivência respeitosa, também
precisam ser estimulados e desenvolvidos no âmbito da gestão interna
do Parquet.
De fato, além da observância dos direitos e vantagens previstos
em lei e outros reconhecidos judicialmente ou pelo Conselho Nacional
do Ministério Público, é preciso que seja assegurado o sentimento de
justiça, sem privilégios injustiﬁcáveis em prol de quem quer que seja,
no âmbito da organização administrativa do Ministério Público,
instituição que, por ter o múnus constitucional de ser defensora da
ordem jurídica (art. 127, caput, da CF/1988), precisa servir de
exemplo para todas as outras.
Manifesto, portanto, o papel do Ministério Público na
concretização do direito humano à felicidade do cidadão e do seu
próprio corpo de membros e servidores.

7. Conclusões

1.

A dignidade humana ergue-se como um princípio,
seja com a ﬁnalidade de garantir autonomia para
o indivíduo desenvolver suas potencialidades e
lutar por sua felicidade, seja para garantir limites
para o exercício do direito pelo seu titular, o qual
precisa respeitar o ser humano próximo, que
também possui um direito a ter uma existência
digna. Por isso, a dignidade humana tem uma
função transformadora, exigindo do homem uma
modiﬁcação interior (em face de si mesmo) e
exterior (com relação ao seu próximo).

<http://aplicativos.cnmp.mp.br/consultaProcessual/consultaProcesso.seam>. Acesso
em: 04.10.2015.
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2.

Os direitos fundamentais possuem uma função
jurídico-objetiva, a qual inﬂuencia não apenas a
interpretação, mas também a criação do próprio
direito, à luz de uma interpretação conforme a
dignidade da pessoa humana. E tal função
jurídico-objetiva

não

deve

se

limitar

a

relativismos (como apenas assegurar um mínimo
de determinados direitos), pois busca ela, sempre,
melhorar a qualidade de vida da pessoa humana,
permitindo a construção de um caminho para a
sua felicidade.
3.

É importante que o Estado Democrático e Social
de Direito, tenha sempre como meta a felicidade
do cidadão, algo que começará a se concretizar
mediante o respeito aos direitos fundamentais, em
sua perspectiva individual e social, e o estímulo à
melhoria da

sua

qualidade de

vida.

Em

homenagem aos princípios da solidariedade e da
subsidiariedade, o Estado deve dividir tal
responsabilidade com a sociedade, permitindo e
incentivando que também organizações sociais,
associações

civis

jurídicas/coletivas

e

outras

colaborem

pessoas
com

a

concretização dos direitos fundamentais.
4.

O direito humano à felicidade constitui-se em um
conceito mais amplo do que “mínimo existencial”
ou “proibição da insuﬁciência”, pois envolve não
somente o atendimento às necessidades sociais
básicas da pessoa, mas também o direito de se
sentir

realizado,

de

desfrutar

emoções

e

sentimentos positivos com relação à sua vida.
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5.

Na qualidade de guardião da ordem jurídica; do
regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, cabe ao Ministério
Público lutar para garantir a felicidade do
cidadão, a partir da concretização dos direitos e
garantias previstos na Constituição Federal,
inclusive mediante a criação de uma Promotoria
de

Controle

e

Fiscalização

da

Execução

Orçamentária, visando garantir a maior parcela de
verbas públicas em prol da qualidade de vida dos
administrados.
5.1.

No âmbito interno, o Ministério Público,
em

sua

organização

administrativa,

outrossim, está compelido a garantir a
felicidade

do

seu

corpo

funcional

(membros

e

servidores),

mediante

critérios objetivos, justos e transparentes
de

movimentação

na

carreira;

na

concessão de vantagens remuneratórias
ou vencimentais e na distribuição dos
seus serviços, cargo e funções.
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