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APRESENTAÇÃO –

Cara leitora, caro leitor;

O pacto social de 1988 consagrou o Ministério 

Público como guardião da cidadania e da nossa jo-

vem democracia, nos legando uma missão hercú-

lea, mas que, ao longo de quase 33 anos, tem sido 

abraçada com fervor por quem faz a instituição.

Em nossas ações, visando a defesa do ordena-

mento jurídico pátrio, do Estado Democrático de 

Direito, dos direitos sociais e individuais indispo-

níveis, jamais podemos perder de vista a realização 

dos objetivos da nossa República, constantes do ar-

tigo 3º da Carta Magna, contribuindo na constru-

ção de uma sociedade livre, justa e solidária, onde 

todo progresso social e econômico possa se rever-

ter em favor de cada cidadão e cidadã habitante 

deste solo nacional, sem preconceitos de qualquer 

natureza. E, como ombudsmen da sociedade, tam-

bém nos foi legado pelo legislador constituinte a 

missão de resguardar os direitos fundamentais mí-

nimos à nossa população, como o direito à vida, 

à saúde, à educação, à segurança alimentar, a uma 

existência digna, dentre outros, através da indução 



e da fiscalização de políticas públicas. Não resta 
dúvida que compete ao Ministério Público espe-
cialmente a redução das injustiças e desigualdades 
sociais, também preconizada como razão de ser 
da Constituição do Estado brasileiro, que tem por 
fundamento a dignidade da pessoa humana.

Somos agentes de transformação social, visan-
do transmudar a realidade posta para melhor, me-
diante nossa atuação nas três grandes áreas: cível, 
criminal e de cidadania. Através de uma incursão 
na presente edição da nossa Revista Jurídica, en-
contramos sugestões de aprimoramento da nossa 
atuação resolutiva em busca da tão almejada justiça 
social, a qual também tem norteado a luta classista 
da AMPPE ao longo destes 75 anos de existência. 
Pois não buscamos o resguardo das nossas prerro-
gativas constitucionais como um fim em si mesmo, 
mas como forma de fortalecimento institucional e 
garantia de independência para melhor servirmos 
à sociedade.

Exorto todas e todos a uma excelente leitura!

Deluse Amaral
Presidenta da AMPPE
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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo a discussão e reflexão a respeito da 

possibilidade legal da aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução 

Penal no Sistema Socioeducativo, diante do cometimento de atos infracio-

nais equivalentes a tipos penais de médio potencial ofensivo, à luz do art. 

152 da Lei nº 8.069/90 e art. 5o da Constituição Federal. 

PALAVRAS-CHAVE: Isonomia; Garantias; Direitos; Penal conciliatório; 
Celeridade.
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Os movimentos internacionais caminham na redução do poder punitivo es-
tatal e substituição das penas punitivas por outras de natureza restaurativas e 
conciliatórias. No nosso direito pátrio, não poderia ser diferente, apesar de o 
pacote anticrime, na sua forma original, ter caminhado na contramão desses 
movimentos internacionais. Porém, a partir da unificação do Projeto de Lei 
com outras propostas legislativas, foi possível chegar ao formato atual, que 
deu origem à Lei nº 13.964/2019. 

A justiça restaurativa se traduz em várias formas que buscam a resolução 
dos conflitos judiciais. Com o tempo, chegou-se à conclusão de que a sim-
ples aplicação da pena não era suficiente para a paz social. 

Para a vítima, notadamente de um ilícito de natureza patrimonial, é mui-
to mais satisfatório ter o seu bem de volta ou o seu ressarcimento que ver 
o acusado privado de liberdade. Também não se pode negar o amplo efeito 
satisfativo e conciliatório de um pedido de desculpas à vítima diante de um 
ilícito que lhe atingiu o psicológico, a honra.

A justiça restaurativa trata tanto a questão judicial, ou seja, o ilícito prati-
cado, como outras áreas, buscando a efetiva satisfação das partes envolvidas. 

Nessa busca de pacificação e maior resolutividade, chegou em bom mo-
mento o Acordo de Bão Persecução Penal para robustecer o rol dessas inú-
meras possibilidades de resolver lides, com a participação da vítima (se for 
o caso), ou não, usando menos tempo, menos gastos para o erário e maior 
efetividade. E o melhor: sem iniciar a persecução penal, sem dar ensejo a 
processos crimes que terão duração de anos, muitas vezes sendo alcançados 
pela prescrição.

A Lei nº 13.964/2019 trouxe para o sistema processual penal brasileiro 
um importante instrumento conciliatório, acrescentando ao referido diplo-
ma legal o art. 28-A, onde está disciplinado o Acordo de Não Persecução 
Penal, o qual permite que o acusado, cumpridos os requisitos legais, tenha o 
direito de ver oferecido, a seu favor, o acordo pelo representante ministerial, 
evitando, assim, a acusação formal pela possível prática do crime.
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Os requisitos gerais constam do caput do art. 28-A, vejamos:

Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado con-

fessado formal e circunstancialmente a prática de infração 

penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima 

inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá pro-

por acordo de não persecução penal, desde que necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante 

as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativa-

mente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na 

impossibilidade de fazê-lo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 

2019);

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados 

pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou 

proveito do crime; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas 

por período correspondente à pena mínima cominada ao 

delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado 

pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei 

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); (Incluí-

do pela Lei nº 13.964, de 2019);

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos 

do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

(Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a 

ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencial-

mente, como função proteger bens jurídicos iguais ou seme-

lhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (Incluído 

pela Lei nº 13.964, de 2019);
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V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indica-

da pelo Ministério Público, desde que proporcional e com-

patível com a infração penal imputada. (Incluído pela Lei nº 

13.964, de 2019).

Apesar de o dispositivo legal anteriormente transcrito trazer a expressão 
“poderá o Ministério Público”, a rigor, cumpridos os requisitos legais, nasce 
para o acusado o direito subjetivo e para o Ministério Público o poder dever 
de oferecer o acordo de não persecução penal. Nesse sentido, reforça o en-
tendimento aqui exposto no §14 do mesmo dispositivo legal:

No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em pro-

por o acordo de não persecução penal, o investigado poderá 

requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do 

art. 28 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019). 

O instituto trouxe incontestáveis ganhos sociais, sendo para a vítima um 
alívio por se ver ressarcida ou recompensada pelo mal recebido, para o acu-
sado é uma oportunidade de rapidamente pagar pelo que fez, livrando-se 
de um processo e retornando à vida normal. Para a sociedade e o Estado, de 
maneira geral, traduz-se em menos gasto para o erário, além de uma presta-
ção jurisdicional mais célere, restando mais tempo ao aplicador do direito, 
que poderá agora se debruçar em processos de crimes mais graves, mais 
danosos socialmente.

Então, sendo o Acordo de Não Persecução Penal instrumento tão valio-
so, por que não o aplicar, subsidiariamente, ao sistema socioeducativo? 

Logicamente, o alcance das medidas propostas no eventual acordo deve-
rá encontrar restrições no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
nº 8069/90), como, por exemplo, no tempo de cumprimento da Prestação 
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de Serviço à Comunidade, que tem seis meses como período máximo 
permitido.

Também se fará necessária a assistência ou representação dos respon-
sáveis legais, a fim de formalizar o acordo. Não seria muito diferente da 
exigência, já existente, quando da tramitação dos processos na justiça da 
infância e juventude.

O art. 152 da Lei nº 8.069/90 estabelece que:

Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidia-

riamente as normas gerais previstas na legislação processual 

pertinente.

Em outras palavras, significa dizer, e não poderia ser diferente, que ao 
adolescente infrator serão estendidos todos os direitos e garantias conferidas 
aos imputáveis.

O art. 5o da Constituição Federal também nos dá a garantia de que todos 
são iguais perante a lei, inclusive os adolescentes infratores, senão vejamos: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer na-

tureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-

dentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade.

Quero trazer aqui, para contribuir com a reflexão proposta, a minha lar-
ga experiência à frente de uma Promotoria de Justiça com atribuição na exe-
cução de medidas socioeducativas de uma grande capital. Não raras vezes, 
centenas de processos ficam parados, sem qualquer efetividade, em razão 
da precariedade dos órgãos executores das medidas socioeducativas, dei-
xando transcorrer um longo período entre a prática do ato infracional e o 
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momento do início do cumprimento da medida, desaguando na perda da 
finalidade pedagógica e no consequente arquivamento processual. 

No caminho oposto, temos também inúmeros outros casos de socioe-
ducandos que deixam de cumprir as medidas mais brandas (prestação de 
serviço à comunidade e liberdade assistida), seja por falta de voluntariedade, 
seja porque não foram inseridos em tempo hábil, desaguando em encarcera-
mentos desnecessários e até absurdos (regressão de medidas ou internação 
sanção), já que estamos falando de atos infracionais menos graves.

Resultado: não ressocialização (finalidade das medidas socioeducativas), 
sentimento de “impunidade” (ausência de responsabilização do adolescen-
te/socioeducando) e uma grande insatisfação social, que faz surgir uma 
uníssona aclamação pela redução da maioridade penal.

É bem verdade que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a pos-
sibilidade de o Ministério Público aplicar a remissão, antes do início do pro-
cesso (art. 126 da Lei nº 8.069/90), podendo propor, cumulativamente, a 
aplicação de algumas medidas socioeducativas, à exceção das medidas que 
restringem ou privam de liberdade (semiliberdade e internação). Porém, em 
nada se assemelha ao benefício que teria o adolescente infrator ou já como 
socioeducando (já que é permitida a aplicação do instituto aos processos já 
em tramitação), pois enquanto a remissão é uma faculdade do Ministério 
Público, no acordo de não persecução infracional ou socioeducativo, seria 
uma obrigação ministerial.

Percebam que dentre as medidas socioeducativas, previstas no art. 112, 
incisos I a VI, do ECA, já se encontra a obrigação de reparar o dano (em caso 
de possibilidade financeira) e a Prestação de Serviço à Comunidade (PSC).

Então, precisamos refletir: se um imputável tem o direito de se ver livre 
de um processo, desde que cumpridos os requisitos legais e aceitas as condi-
ções iguais às citadas, não justifica negar o mesmo direito aos adolescentes 
– socioeducandos que cumprem medidas parecidas e ainda respondem a 
processo.



16  |  REVISTA JURÍDICA DA AMPPE

Sem contar que os mesmos problemas que as varas criminais enfrentam, 
as varas de atos infracionais e as varas de execução de medidas também en-
frentam: excesso de processos! 

Não há incompatibilidade de se aplicar, subsidiariamente, o instituto da 
Não Persecução Penal ao Sistema Socioeducativo.

E o caráter pedagógico, característica das medidas socioeducativas, esta-
ria resguardado, talvez muito mais, já que o lapso temporal entre a prática 
do ato e a resposta estatal seria bem curto, evitando a falta de efetividade.

Mas, e as medidas protetivas previstas no art. 101 do ECA (inserção em 
escola, tratamento contra drogadição, entre outras), como seriam inseridas 
no acordo? Sem qualquer problema, haja vista a previsão contida no próprio 
art. 28-A, inciso V:

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indica-

da pelo Ministério Público, desde que proporcional e com-

patível com a infração penal imputada. (Incluído pela Lei nº 

13.964, de 2019).

Aplicado subsidiariamente o Acordo de Não Persecução Penal, no caso 
o Acordo de Não Persecução Infracional, estaríamos conferindo tratamento 
igualitário ao adolescente em conflito com a lei, ao mesmo tempo em que 
o Estado daria uma pronta resposta ao infrator e à vítima, reduziria a su-
perlotação das unidades socioeducativas, desafogaria os órgãos de execução 
de medidas, bem como os aplicadores do direito, que poderiam dar maior 
celeridade na tramitação de centenas de processos, que envolvam atos infra-
cionais graves e que não são passíveis de serem recepcionados pelo acordo 
de não persecução. 
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RESUMO

O presente estudo e reflexão crítica objetiva fomentar a discussão acerca da 
decisão da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, quanto à formalização 
da autorização do morador/investigado para ingresso de policiais em sua 
residência. É preciso enxergar nesse cenário para além do aparente benefício 
para a lisura dos meios empregados para obtenção das provas. A decisão, 
ao instrumentalizar a forma dessa autorização do morador, afasta possível 
questionamento da defesa quanto à lisura dessas provas, bem como abre 
espaço, fora do Poder Judiciário, para buscas e apreensões que, na prática, 
não passarão pela liturgia do processo penal, onde as garantias legais não 
podem ser relativizadas.

PALAVRAS-CHAVE: Garantias legais; Provas ilícitas; Busca e apreensão; 
Autorização morador; Prerrogativas; Abuso de autoridade.
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A truculência das abordagens policiais é tema recorrente no cotidiano de 
muitos brasileiros que vivem em comunidades carentes. Se essa truculência 
não é materializada, via de regra, em bairros “nobres”, a notícia de sua exis-
tência não é desconhecida de ninguém, sendo rotineiramente divulgadas 
pela imprensa.

Não quero aqui jogar “pedra” na instituição Polícia, que tem indiscutí-
vel importância na sociedade, mas objetivo fomentar a discussão quanto à 
atuação de maus policiais que, ao agirem em nome do Estado, ultrapassam a 
linha tênue entre a legalidade e a ilegalidade durante as abordagens, ferindo 
de morte as garantias legais da pessoa. 

Recentemente (02/04), a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
seguindo o voto do relator, ministro Rogério Schietti Cruz, concedeu habe-
as corpus requerido pela Defensoria Pública de São Paulo, para anular pro-
va obtida durante uma invasão à residência do investigado, que negou ter 
dado a necessária autorização para ingresso dos policiais, culminando na 
sua absolvição. O relator citou como precedente o julgamento, pelo STF, do 
RE 603.616, que decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado 
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em ra-
zões concretas, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que 
dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. 

Chamo a atenção aqui para o fato de que o morador sempre pôde auto-
rizar a polícia ou qualquer pessoa a entrar em sua residência. A recente de-
cisão, porém, fará surgir prova material “incontroversa” dessa “autorização”. 

A intenção dos julgadores deve ter sido boa, mas, na prática, sugere que 
o Poder Judiciário “lave as mãos” para as incursões policiais que continuarão 
acontecendo, só que desta vez revestidas de “legalidade”, que dificultarão os 
posteriores questionamentos por parte da defesa.

Na prática, é como se os policiais pudessem expedir seus próprios man-
dados de busca e apreensão, antes, e só por lei, restritos ao Poder Judiciário, 
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com prévia manifestação do Ministério Público, com toda observância à li-
turgia processual.

Não sejamos ingênuos! Os maus policiais, que já não respeitavam as ga-
rantias legais, também não o farão agora. 

É coerente, verossímil, que alguém, flagrado em via pública portando 
droga, para fins de tráfico, levaria a polícia até a sua residência, espontanea-
mente, para entregar o restante das drogas? Pois esta é a versão apresentada 
por policiais, constantes de vários procedimentos que envolvem apreensão 
de drogas em residências. 

Não devemos esquecer, nunca, do direito constitucional à inviolabilida-
de do domicílio, que está consagrado no art. 5o, inciso XI da Constituição 
Federal:

A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela poden-

do penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso 

de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, 

durante o dia, por ordem judicial.

Aqui vale um questionamento: se a própria ordem judicial só poderá ser 
cumprida durante o dia, será que a autorização do morador servirá para o 
dia e a noite?

E se for período noturno, quando os moradores já estejam recolhidos, é 
legítimo que policiais determinem que venham atendê-los?

Penso que não, de acordo com o §1o, inciso III do art. 22 da Lei de Abuso 
de Autoridade, que tipifica a conduta do agente público que cumpre manda-
do de busca e apreensão domiciliar após as 21h (vinte e uma horas) ou antes 
das 5h (cinco horas). A entrada, em qualquer horário, para fins penais, só 
é permitida em flagrante delito. Ora, mas para isso não precisa de decisão 
judicial, posto que firmados na Carta Magna. 
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Apesar da preocupação externada na decisão do STJ – determinando 
que toda a operação seja gravada, inclusive o ato de autorização –, quem 
poderá garantir o que aconteceu nos momentos que precederam à gravação? 

Como preocupação de possíveis ilegalidades, foi concedido prazo de um 
ano pelo STJ para que a polícia se equipe, com meios próprios, para garantir 
a lisura das provas obtidas nessas circunstâncias, resguardando tanto a atu-
ação dos policiais, como a da pessoa investigada. 

Para os bons agentes públicos, nada disso seria preciso. Já para os maus, 
tudo isso não será suficiente. A partir do conhecimento empírico, adquirido 
ao longo de muitos anos de atuação na persecução penal, surge essa inquie-
tação, recordando nas tantas vezes em que as circunstâncias lavradas nos 
documentos policiais não traziam harmonia com o bojo das demais provas 
do processo. 

Sem dúvida, situações como as mencionadas, levadas aos Tribunais atra-
vés de justos recursos, fez surgir a preocupação e necessidade de estreitar, ao 
máximo, as chances de lesão às garantias legais da pessoa. 

Tem-se ouvido muitas críticas ao julgado, só que no sentido contrário 
às reflexões aqui trazidas. Na verdade, há um grande questionamento so-
cial quanto à exigência da autorização formal a ser fornecida pelo morador, 
criticando o fato de que à polícia fora imposta dificuldade, enquanto que ao 
investigado fora concedida facilidade.

Não. Em nenhum momento a decisão tolheu a autorização constitucio-
nal de ingresso da polícia para os casos de flagrante delito. Essa hipótese tem 
previsão constitucional e independe de decisão judicial.

Porém, há de se reconhecer que mera suspeita não configura situação de 
flagrância que leve à invasão de um domicílio. A meu ver, além de o próprio 
morador, o Poder Judiciário é o único detentor da permissão legal para in-
gressos em domicílios, cuja decisão deverá ser robustamente fundamentada, 
a partir de fortes indícios apresentados pelos investigadores, para as hipóte-
ses previstas no art. 240, §1o do Código de Processo Penal.



24  |  REVISTA JURÍDICA DA AMPPE

Um cidadão, esteja ele errado ou não, diante de um aparato policial, sem-
pre estará em situação de vulnerabilidade. Não há paridade de armas. 

A reflexão trazida intenciona provocar um olhar crítico acerca da gran-
de possibilidade que foi aberta de afastar, na prática, do Poder Judiciário a 
apreciação de lesão ou ameaça a direito, nos termos do inciso XXXV do art. 
5o da CF, já que, depois de assinada a autorização e gravada a operação (ou 
parte dela), pouco ou nada haverá a ser questionado. A decisão, igualmente, 
afasta do Poder Judiciário (juiz natural), a competência de autorizar ou não 
a entrada da polícia no domicílio alheio. Ora, será muito mais fácil para 
alguns investigadores obterem a “autorização” do morador que submeter o 
pedido ao rito processual adequado.

Não podemos retroceder nas garantias já conquistadas. 
Cabe ao representante Ministerial, bem como aos demais atores jurídi-

cos, ao analisar os autos de um processo, redobrarem a atenção quando esse 
tipo de autorização tiver sido “concedida”, confrontando as provas colhidas 
anteriormente com as provas produzidas judicialmente, filtrando cada de-
talhe e informação, formando uma espécie de rede protetora das garantias 
legais. Porque a ninguém interessa um processo julgado a partir de provas 
ilícitas.

O Estado Democrático de Direito deve ser fiscalizado pelo Ministério 
Público, guardião da Constituição Federal, pelo Poder Judiciário, Defensoria 
Pública, Ordem dos Advogados do Brasil e demais cidadãos. 
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RESUMO

Discute-se acerca das legislações infraconstitucionais e das políticas públi-
cas existentes para diminuição da violência contra as mulheres, partindo 
do ponto de vista que, no Brasil, um só conjunto de leis é insuficiente, sen-
do imprescindível a efetivação de políticas públicas para suprir as lacunas 
da realidade e das praticas sociais que se enxergam no dia a dia. Por fim, 
aborda-se o cenário de violações institucionais a que muitas mulheres estão 
submetidas por falta de qualificação profissional. Conclui-se que é impres-
cindível a atuação do Estado no sentido de intervir na redução da violência 
doméstica e familiar, sendo indispensável à proteção da mulher. Nesse con-
texto, espera-se que ocorra a conscientização da sociedade brasileira e capa-
citação dos operadores do direito, para mudar a atual realidade de violações 
aos direitos das mulheres.

PALAVRAS-CHAVE: Patriarcado; Violência contra mulher; Legislações; 
Empoderamento feminino. 
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1 Introdução

É necessário que se tenha uma visão crítica acerca da eficácia das medidas 
tomadas pelo Estado brasileiro, em função do alto índice de violência contra 
as mulheres, para o combate, prevenção e, principalmente, acerca da prote-
ção de suas vítimas, baseando-se na lei Maria da Penha e na lei que institui 
o feminicídio como cincunstância qualificadora do crime de homicídio (Lei 
nº 13.104/15).

A violência contra mulher teve, ao longo dos anos, um crescimento 
acentuado, cujas consequências afetam mulheres de todas as classes sociais e 
faixas etárias. E isso ocorre em razão das relações de poder, fundadas no pa-
triarcado, que dão mais privilégios aos homens, em detrimento às mulheres.

Desse modo, têm-se a base para o feminicídio. Esse ciclo de violência 
poderia ser inibido havendo acompanhamento e ajuda primária para rom-
pê-lo. Constata-se a dificuldade para esse rompimento, isso porque há ne-
cessidades e dependências das vítimas no que se refere às suas relações emo-
cionais, financeiras e laços familiares.

No Brasil, os feminicídios são casos comuns, cujos algozes são princi-
palmente os parceiros ou ex-parceiros das vítimas. Nota-se que esse tipo 
de violação fragiliza e até impede a vítima de levar a conhecimento das au-
toridades os fatos, dada a necessidade em revelar os crimes cometidos por 
aqueles a quem prometeu amar e conviver. 

Entretanto, a violência contra mulher é tão comum na sociedade que 
muitas delas têm dificuldade em se reconhecerem como vítimas do ciclo 
vicioso que lhes impõe uma rotina de violações físicas e emocionais; além 
de tudo, existem obstáculos para se romper a barreira do silêncio. A solução 
da problemática passa necessariamente por medidas adotadas pelo Estado 
brasileiro; contudo, a eficácia dessas medidas é colocada em xeque quando 
se enxerga o aumento dos números dessa espécie delituosa. 
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Portanto, é imperioso se verificar onde o Estado tem errado, como pode 
melhorar a eficácia das políticas públicas de combate a violência doméstica 
e o quanto dessa realidade provém de uma questão sociocultural. O certo é 
que há deficiência na aplicabilidade da legislação infraconstitucional, porque 
a violência e a mortalidade crescem e vitimam cada vez mais as mulheres.

Assim, temos de um lado a responsabilidade estatal na melhoria da po-
líticas de combate à violência e a necessidade de se alcançar a sonhada equi-
dade entre homens e mulheres. Até porque, a par de tudo que já foi feito, é 
fato que há um aumento dos números da violência contra a mulher.

O fenômeno social da violência de gênero tem expressiva relevância 
jurídica e social, sendo fundamental considerar a categoria de gênero que 
advém de uma sociedade patriarcal. É um problema complexo, devastador 
e, simultaneamente, algo comum. Soma-se a isso a violação dos direitos hu-
manos. A partir daí, fazem-se necessárias algumas demandas de elaborações 
e efetivas medidas em prol da prevenção e apoio às vítimas, podendo elas 
serem tanto públicas quanto privadas.

É imprescindível ressaltar que há a violação dos direitos humanos, posto 
que a ineficiência das políticas de proteção às mulheres lhes afeta a saúde e 
integridade física.

Desse modo, foi sancionada a lei nº 11.340/06, Lei Maria da Penha, que 
cria meios de coibir e prevenir a violência contra as mulheres. Após alguns 
anos, tem-se a lei nº 13.104/15, que institui o feminicídio, com o intuito de 
inibir o assassinato das mulheres pela criação de uma qualificadora espe-
cífica para quando o crime for motivado pelo gênero feminino da vítima. 
Apesar do avanço dessas legislações, atualmente ainda nos deparamos com 
a cruel realidade dessa violência, na qual o Brasil ocupa posições alarmantes, 
quando se comparam os números aqui em relação a outros países, uma vez 
que somos o 5° país com o mais alto índice de feminicídios.

Para entender melhor como acontece a violência contra a mulher no 
Brasil, é necessário ter em mente a construção histórica da dominação/
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subordinação caracterizadora da forma como as relações sociais nasceram 
no país, em seu período colonial, sedimentado no período imperial e conti-
nuado, ainda, quando o país se “modernizou” para uma república. 

Eis a razão de examinarmos a rede de proteção à mulher, baseando-se na 
abissal diferença entre o abstrato e o concreto. Apresentando críticas sobre 
as leis e as políticas públicas de combate à violência contra a mulher, com 
base nos números alarmantes da violência. Por fim, relatamos as violações 
institucionais sofridas pelas mulheres, trazendo perspectivas de uma maior 
proteção às vítimas.

Assim, é necessário discutir como a sociedade ainda lida com esse cená-
rio contínuo de violações aos direitos das mulheres, tendo como principal 
foco a análise dos trabalhos que abordam os temas sobre gênero e violência 
contra a mulher, levando em consideração a principal consequência que é 
a violação dos direitos humanos. Por fim, faz-se imprescindível a análise de 
dados obtidos através do mapa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), destacando o cenário atual com o aumento de violência de gênero.

2 Gênese normativa das leis que 
protegem a mulher

2.1 Direitos humanos e internacionais das 
mulheres

Um grande marco para o direito das mulheres foi a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
em 1948, que traz um novo discurso sobre as responsabilidades dos homens 
e das mulheres. A partir da assinatura desse documento histórico, todos os 
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países signatários assumiram a obrigação de transformar as suas legislações, 
visto que concordaram em pôr em prática a igualdade dos gêneros, como 
prevê a declaração, como um direito humano. 

Ainda em 1946, quando se trabalhava na construção da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, foi criado o Conselho econômico e Social 
da ONU e a Comissão sobre a Situação da Mulher, que se tornou o primeiro 
órgão intergovernamental global destinado exclusivamente à igualdade de 
gênero. O objetivo da Comissão é garantir informação ao conselho sobre 
provocação dos direitos das mulheres nas áreas política, econômica, social, 
civil e educacional. Inicia-se, dessa maneira, a se compilar as informações 
sobre a realidade das mulheres em várias áreas, para que com isso haja o 
desenvolvimento e construções de políticas públicas. 

Na segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, 
ocorre a explosão do movimento feminista, acompanhado dos debates sobre 
a participação na sociedade e a entrada maciça das mulheres urbanas dentro 
da área profissional de forma mais organizada. 

No ano de 1975, há a realização da primeira Conferência Mundial da 
Mulher e, em 18 de dezembro de 1979, a Assembleia Geral da ONU, a par-
tir da pela resolução n.º 34/180, aprova a criação da Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), ou 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 
a Mulher.

Essa mobilização histórica propiciou uma mobilização mundial em di-
versos países onde as mulheres lutavam contra a violência, porém ainda não 
tinham apoios institucionais. O suporte das Nações Unidas foi fundamental 
para o fortalecimento dessa luta e mobilização conjunta. Com os efeitos dos 
movimentos feministas, intensifica-se o debate por direitos humanos, sendo 
introduzido o discurso da igualdade entre homens e mulheres no seio dos 
países, principalmente daqueles vinculados às Nações Unidas, possibilitan-
do que as mulheres buscassem e consolidassem os seus direitos. 
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Os Estados signatários se comprometem a incorporar o princípio da 
igualdade entre homens e mulheres em seu sistema jurídico, abolir todas as 
leis discriminatórias e adotar leis adequadas que proíbam a discriminação 
contra mulher; estabelecer tribunais e outras instituições públicas para ga-
rantir a proteção eficaz das mulheres contra a discriminação e assegurar a 
eliminação de todos os atos discriminatórios contra as mulheres, cometidos 
por pessoas, organizações ou empresas. 

No Brasil, a convenção foi assinada em 31 de março de 1981, aprovada 
pelo decreto legislativo n.º 93, de 14/11/83 e ratificada em primeiro de feve-
reiro de 1984, entrando em vigor em dois de março de 1984 – com ressalvas 
dos artigos 15, 16 e 29. Todavia, em 1994, as ressalvas apenas dos artigos 15 
e 16 foram retiradas e, a partir de 13 de julho de 2002 passou a ser regulada 
pelo decreto n.º 4377/02, até hoje vigente. 

O direito das mulheres começa a ser pauta cada vez mais em debate so-
bre os direitos que precisam ser garantidos. Um exemplo pode ser obser-
vado em Viena, durante a II Conferência Mundial dos Direitos Humanos, 
em 1993, que dispõe em seu art. 18 que “os Direitos Humanos das mulhe-
res deverão constituir parte integrante das atividades das Nações Unidas no 
domínio dos Direitos Humanos, incluindo a promoção de todos os instru-
mentos de Direitos Humanos relativos às mulheres. A Conferência Mundial 
sobre Direitos Humanos insta os Governos, as instituições e as organizações 
intergovernamentais e não governamentais a intensificarem os seus esforços 
com vista à proteção e à promoção dos Direitos Humanos das mulheres e 
das meninas”. 

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
Contra a Mulher, também conhecida como Convenção de Belém do Pará, 
concluída em Belém do Pará, em 1994, foi inspirada e também inspirou a 
atuação não só das Organizações dos Estados Americanos, mas também a 
Organização das Nações Unidas, com a realização da Convenção Mundial 
dos Direitos Humanos, em 1993. 
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A Convenção de Belém do Pará foi promulgada no Brasil pelo decreto 
presidencial nº 1.973, de 1º de agosto de 1996, com resultados paradigmáti-
cos na consolidação da ideia de serem criadas políticas públicas na defesa do 
direito da mulher vítima de violência. Caracterizada pelo momento civili-
zatório, a convenção propiciou o primeiro tratado internacional legalmente 
vinculante que criminaliza todas as formas de violência contra a mulher – 
apontando seus autores e indicando o que os Estados integrantes precisam 
fazer para punir e erradicar essa violência, em especial a violência sexual.

Cumpre enaltecer o papel das feministas e das organizações de defesa 
dos direitos das mulheres, com intensa atuação em toda a trajetória interna-
cional, a fim de que não houvesse impunidade para as violências ocorridas, 
como por exemplo: a violência física, psicológica e sexual; violências às quais 
ocorrem tanto no âmbito da família, comunitário e também perpetrada pelo 
Estado ou pelos agentes do Estado. 

Segundo o art. 1º da convenção, entende-se como violência contra mu-
lher um universo de condutas que podem ser tipificadas como atos crimi-
nosos, não sendo apenas violência física ou sexual, mas também agressão 
psicológica e emocional.

A Organização dos Estados Americanos (OEA) reconhece que a violên-
cia de gênero ocorre tanto no âmbito privado como no público, colocando 
em discussão a necessidade de prevenir a violência contra mulher ocorri-
da nos espaços privados. Logo, se faz necessário que o Estado combata a 
questão e incentive, de igual forma, a sociedade, utilizando-se de políticas 
públicas contínuas, por meio de campanhas midiáticas e outros artifícios 
para que esse tipo de violência seja inibido em qualquer âmbito social. Já 
no âmbito público, há necessidade de se contrapor e evitar que a violência 
se expresse por meio dos discursos de governantes, cujo teor sexista auxilia, 
de forma direta ou indireta, a exclusão das mulheres dos espaços de decisão 
e de poder. 
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Dentre as obrigações do Estado está a necessidade de adaptar a legislação 
de cada Estado-Membro aos stands Internacionais de proteção de Direitos 
Humanos, respeitando o paradigma civilizatório.

Na convenção do Belém do Pará, por exemplo, foram criadas as obriga-
ções legislativas para os Estados de serviços, de assistências jurídicas para 
as mulheres e, basicamente, obrigações da informação de seus operadores 
do direito e de toda sociedade para que a perspectiva de prevenção estivesse 
presente.

No entanto, até os dias atuais, a perspectiva da punição penal foi a efe-
tivamente realçada na legislação proveniente desses compromissos inter-
nacionais, pouco se enxergando a promoção da prevenção e da atenção 
às mulheres em situação de violência nos aspectos sociais e de atenção à 
saúde das vítimas, com políticas públicas integradas e harmônicas, que se 
complementam.

3 Rede de proteção a mulher: a 
abissal diferença entre o abstrato e o 
concreto

3.1 As não respeitadas leis de combate à 
violência contra a mulher e os alarmantes 
números da violência

A conquista da lei Maria da Penha, e a inclusão da qualificadora objetiva 
do feminicídio no crime previsto no art. 121 do Código Penal, sem sombra 
de dúvidas são legislações avançadas. Todavia, apenas a implementação das 
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legislações não foi suficiente para que as vítimas rompessem com o ciclo de 
violência e que o Brasil saísse da 5ª colocação dentre as nações, sendo o país 
com maior número de assassinato de mulheres. 

Ao final de 2019, o Brasil apresentava mais de um milhão de casos de 
violência doméstica e 5.100 feminicídios tramitando na Justiça. Em casos 
de violência doméstica, houve um crescimento de aproximadamente 10%, 
sendo recebidos 563,7 mil novos casos. Já os casos de feminicídios que che-
garam ao poder judiciário, apresentou aumento de 5% em relação ao ano de 
2018. 

Nesse aspecto, não há como deixar de lado a grande responsabilidade do 
poder judiciário em não dar agilidade aos casos de violência de gênero, sen-
do notório os problemas envolvendo a execução de medida protetiva, muito 
em função da falta de estrutura dos órgãos de segurança. 

É fato que esses órgãos carecem de estrutura humana e de tecnologia 
para monitorar de perto todos os casos que merecem a atenção dos pode-
res públicos. Portanto, a prática demanda mais programas de proteção para 
atender às vítimas de violência doméstica. 

Entretanto, sabe-se que existem vários casos de crimes violentos contra 
as mulheres e o quanto esses casos são recorrentes na sociedade como um 
todo, a vitimar mulheres, independentemente de sua colocação social.

Havendo a necessidade de que se precisa avançar nos julgamento dos 
feitos pelo judiciário, para alcançarmos uma tramitação mais rigorosa e cé-
lere nos processos em que as mulheres são vítimas de violência doméstica.

No Brasil, com a pandemia Covid-19 se intensificando meados de 
março de 2020, vários Estados adotaram medidas de isolamento social 
com o objetivo de reduzir a contaminação da população pelo novo vírus. 
Independentemente da extrema necessidade e importância, o isolamento 
acarretou vários efeitos colaterais, colocando mulheres brasileiras em situa-
ções de intensificação das violências sofridas em seus ambientes familiares, 
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até por terem sido obrigadas a ficar isoladas com seus agressores, podendo 
encontrar ainda mais barreiras no acesso às redes de proteção às mulheres e 
aos canais de denúncia. 

Os números já constatam que houve crescimento dos casos de femini-
cídios, ou seja, entre março e maio de 2020 se detectou um crescimento de 
2,2% nos casos de feminicídios registrados em comparação com o mesmo 
período de 2019, sendo cerca de 189 casos em 2020, contra 185 casos em 
2019. O dados são da plataforma EVA, do Instituto Igarapé,

Isso se não considerarmos o grande número de subnotificações para os 
casos de violência doméstica e feminicídios, ressaltando-se que em muitos 
estados o registro oficial de casos de feminicídios, ainda hoje, é caracterizada 
como homicídio. Ou seja, ainda enfrentamos a dificuldade de conhecimento 
da realidade, diante da ausência de um padrão nacional de registro das ocor-
rências, nas quais as vítimas mulheres estão inseridas. 

As não notificações ficam demonstradas quando vislumbramos os núme-
ros do estado do Rio de Janeiro, no qual houve aumento de feminicídios e 
tentativas de feminicídio, sendo de 13% a mais de feminicídios em relação ao 
ano de 2019 e de 23% a mais de tentativas de feminicídios em relação ao pri-
meiro trimestre de 2018. O Espírito Santo mostrou um aumento de 30% de fe-
minicídios em relação ao primeiro trimestre do ano de 2019. Já Minas Gerais 
não reportou um aumento de feminicídios mas observou-se um aumento no 
número de tentativas de 13% em relação ao primeiro trimestre de 2019. 

Diante do exposto, nota-se que a lei 11.340/06 e a lei 13.104/15 não atin-
giram os resultados de forma eficaz para transformar a realidade atual. O 
Estado ainda não se encontra preparado para proteger integralmente a vida 
das vítimas que sofrem violência doméstica, por vários fatores, tais como a 
falta de fiscalização individual das medidas protetivas, baixa infraestrutura 
de assistência às vítimas, desde a denúncia até o suporte psicossocial para o 
cumprimento das medidas. 
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Todavia, não se trata apenas de um problema legislativo, mas também de 
atuação da estrutura existente nos órgãos de segurança pública e da Justiça, 
responsáveis por serem a porta de entrada dos casos de violência doméstica, 
até pelo recorrente machismo e discriminação contra as mulheres obser-
vado pelos agentes públicos integrantes dessas estruturas. Um exemplo o 
recente é caso do julgamento em que Mariana Ferrer, vítima de um crime de 
estupro de vulnerável, foi humilhada em audiência judicial, com enredo que 
se tornou público, dada a forma pela qual foi a vítima exposta em sua inti-
midade. Em flagrante situação de machismo, o advogado do acusado expôs 
a imagem daquela jovem influenciadora digital, que de vítima de estupro, 
passou a ser tratada como culpada pela simples condição de ser mulher e se 
comportar de uma maneira tida como lasciva pelo patrono do réu. 

Nesse caso exemplar, a sentença absolutória do réu, verdadeiro acusado 
naquele caso, foi fundamentada em uma inovação jurídica sendo associado 
ao termo “estupro culposo”. O juiz, assim entendeu por não existir provas 
suficientes da materialidade do delito, todavia, consta nos autos o laudo pe-
ricial que confirmou a prática de conjunção carnal e ruptura himenal re-
cente, ou seja, Mariana, virgem e vítima de conjunção carnal forçada, ainda 
sim não foi reconhecida como vítima por não ser a conduta do seu algoz 
considerada intencional, a par das provas existentes nos autos, em clara de-
monstração de preconceito por parte daqueles operadores do direito.

O funcionamento dos serviços de rede, com sua expansão e interioriza-
ção; a criação dos juizados de violência doméstica e familiar, em conjunto 
com uma equipe de atendimento multidisciplinar competente; a previsão 
de programas e ações nos planos governamentais; a garantia de recursos 
orçamentários suficientes para execução do total de recursos alocados e a sa-
tisfação das mulheres com os serviços prestados. Estes são desafios a serem 
enfrentados para que em um futuro haja a redução da prática de violência 
contra as mulheres. 
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3.2 As políticas públicas e seu tênue alcance

Só a lei não é suficiente! É imprescindível analisar a ação do Estado acerca do 
seu cumprimento constitucional e papel social. Ou seja, é necessário com-
preender a construção e aplicação das políticas públicas, tendo em vista as 
competências que a constituição federal determinou para a União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, e o que a lei elenca sobre as atribuições espe-
cíficas para os Poderes Judiciário, Legislativo, Executivo, Ministério Público 
e Defensoria Pública. 

Desse modo, é necessário maior conscientização a respeito da comuni-
cação dos crimes aos órgãos de segurança e de programas de proteção mais 
efetivos, os quais ofereçam estrutura adequada para proteção da mulher 
ameaçada para se afastar do ambiente de violência do qual vive. Visto que 
os programas que existem são limitados e de pouca duração, com reduzidos 
recursos e estrutura física limitada. 

O momento atual é de elevar as políticas públicas, uma vez que elas se 
complementam e quanto mais existirem e mais diversas forem, serão efi-
cientes em razão de sua aplicação concomitante. Há necessidade de maior 
utilização das novas tecnologias na comunicação nas ocorrências de violên-
cia doméstica, com a massificação de dispositivos como tornozeleiras ele-
trônicas e controle via GPS da localização do agressor, assegurando-se por 
meio desses equipamentos a proteção à mulher e do necessário afastamento 
do agressor. 

Poder-se-ia, ainda, se utilizar mais corriqueiramente das tecnologias de 
aplicativos para se adotar sistemas facilitadores da comunicação das violên-
cias contra as mulheres, softwares que já existem e que se são muito pouco 
utilizados, apesar do baixo custo. 

A necessidade de proteção às vítimas da violência de gênero é urgente, 
uma vez que elas estão em situação de alto risco e vulnerabilidade social, 
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sempre em busca de apoio e acolhimento nas portas das delegacias e órgãos 
afins.

Com isso, a discussão acerca da importância de fortalecer o discurso 
sobre as políticas públicas para as mulheres tem como premissa promo-
ver um novo padrão na ordem social de um país com altos índices de vio-
lência de gênero, como o Brasil, para que, assim, possamos construir uma 
sociedade destituída de preconceitos, relações de poder hierárquicas e 
heteronormatividade. 

Isso porque só a implementação de políticas públicas por si só não tem 
resolvido o problema da violência, visto que será necessária a atuação con-
junta da sociedade, dos quatro entes federativos e suas entidades, por ser 
essa realidade um problema de todos.

Em pleno século XXI, não dá para continuar ignorando, ou tolerando, 
essa realidade da violência doméstica como crime de recorrência contumaz, 
sob o risco de se contribuir cada vez mais com a prática absurda, desumana, 
cruel, devastadora da dignidade e do bem-estar feminino.

Por isso ainda há luta das mulheres pelo o direito à própria sexualidade 
e de autonomia sobre o próprio corpo. Não conseguiremos avançar na redu-
ção da violência contra as mulheres, se não for realizado um maciço traba-
lho de educação nas crianças e jovens de hoje, para que amanhã possamos 
ter uma sociedade livre da ideologia de gênero. Quando se discute em traba-
lhar gênero nas escolas, é fomentar o respeito aos direitos humanos, respeito 
à diversidade, como forma de prevenção da violência contra as mulheres. 

Todavia, a escola não é a única responsável pela educação e é preciso 
avançar em estratégias e ações destinadas à reflexão da sociedade como um 
todo; sobre esses papéis, essas representações de gênero, sobre o que é ser fe-
minino e masculino em uma sociedade tão patriarcal, em que a valorização 
do papel da mulher ainda é tão distinta, provocando, assim, a desigualdade. 

A partir disso, ao notar-se tais situações e o cenário atual, pode-se criar 
avanços individuais e coletivos, já que quando se nasce, introjeta-se esses 
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valores e estereótipos de gênero. Por fim, afirma-se não só pela busca por 
igualdade, mas por equidade, em que o gênero não denota fragilidade e in-
suficiência, mas, sim, força e determinação. 

3.3 Violações institucionais e perspectivas 
de uma maior proteção à mulher

As delegacias especializadas no atendimento às mulheres precisam ser es-
palhadas e instaladas em todas as cidades, dado seu histórico de sucesso no 
acolhimento às vítimas, implementando, desde sua criação, práticas admi-
nistrativas inovadoras, como escuta ativa das vítimas. 

É crucial entender que, no que pertine aos casos de delitos contra as 
mulheres, os policiais civis são os primeiros agentes públicos a terem con-
tato com as vítimas em situação de violência doméstica. Nessa vertente, a 
adoção de estratégias direcionadas, que visem prevenir o risco produzido 
por processos feito por policiais com visões distorcidas e preconceituosas 
sobre o papel da mulher, tem direta relação para a prevenção de ocorrência 
de fatores que impossibilitem a compreensão do crime em que a mulher é 
vítima e na obtenção de um atendimento integral, cauteloso e que, muita das 
vezes, é a única oportunidade de solucionar o problema, sendo portanto, a 
chave para se obter respostas eficazes dos órgão de Justiça. 

Desse modo, é fundamental que saibam a diferença entre crimes que 
decorram do machismo e da desigualdade de gênero de outros tipos de de-
lito, visto que há dificuldade na caracterização do aspecto violência contra 
mulher acerca de um contexto histórico-social e entender que existe desi-
gualdade entre gêneros.

A questão ganha relevo se entendermos que a mulher vítima de seu com-
panheiro, marido, filho, pai ou esposo, dentro do ambiente familiar, será 
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violentada uma segunda vez quando procura os órgão estatais. Isso porque 
a vítima, frequentemente, se depara com um atendimento que a submete a 
nova violência, agora institucional, que se caracteriza pela omissão, negli-
gência ou, principalmente, por imperícia, cuja responsabilidade é de quem 
pratica, em nome do Estado, um atendimento carregado de preconceitos e 
violações à dignidade da mulher. 

É nítido o juízo de valor – subjetivo, opinativo e preconceituoso – fei-
to por profissionais no atendimento a mulheres nesse cenário de violência, 
sendo ineficiente esse trabalho de primeiro acolhimento, que costuma ser 
carregado valorações negativas acerca da vítima do sexo feminino. 

O tratamento chega a ser absurdo, principalmente quando, além do pre-
conceito de gênero, sofre a mulher com o preconceito acerca de sua cor de 
pele, e aqui me refiro à mulher negra e também à mulher vítima de violência 
sexual, não estereotipada, com roupas curtas, solteira, e que é responsabili-
zada pela fúria do algoz. 

Nessa exposição pública, a par da vergonha, do constrangimento, con-
seguido que se supere a quase intransponível barreira da fala, submeter as 
mulheres a uma estrutura pública puramente fria e, por meio de violência 
institucional repetida, inverte a lógica entre a vítima e o algoz. Condena 
quem deveria ser acolhida e ouvida para o verdadeiro conhecimento das 
nuances das violências a que foi submetida. 

Quantas e quantas vezes são as palavras dessas mulheres vítimas colo-
cadas como duvidosas, fazendo até com muitas desistam de noticiar o fato 
as autoridades? Desse modo, é visível que surgem ressalvas ao atendimento 
primevo policial e que mulheres se afastam das delegacias por não acredita-
rem na sua eficácia ou, simplesmente, para evitar contato com esses profis-
sionais, pagos pelo poder público para solucionarem a violência e não para  
institucionalizá-la. 

Assim é primordial a busca pela clareza entre instituições/equipamentos 
governamentais e não governamentais, possibilitando melhor qualidade de 
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atendimento, identificação e encaminhamento, além de avanços em estraté-
gias eficazes para a prevenção. 

É imprescindível a responsabilização dos profissionais que atuam com 
imperícia no sistema de Justiça brasileiro, assim como também é necessá-
rio estimular a capacitação dos agentes públicos, visto que muitos não es-
tão devidamente preparados. É necessário que esses profissionais ofereçam 
atendimento mais humanizado às vítimas de violência doméstica e familiar 
e que possam perceber que a violência pode ser caracterizada como sutil ou 
óbvia, configurando-se quando se tem apenas um olhar de reprovação, cujas 
marcas trarão a chaga para uma vida inteira da vítima vulnerável. 

Não é meramente na esfera policial ou judicial que se pode combater 
esse problema social grave, dada sua origem cultural, como acontece com a 
violência doméstica e familiar contra a mulher. Dessa forma, cabe ao Estado, 
dentre outras ações, garantir a capacitação permanente dos profissionais que 
lidam com a atenção da vítima e aos agressores.

Outro problema é a falta de acompanhamento psicológico e a falta de 
equipamentos, materiais e profissionais qualificados para acolher a popula-
ção vítima de violência. É fundamental que se estabeleça uma rede de ser-
viços localizados em bairros, com o objetivo de facilitar o atendimento e o 
acolhimento dessas mulheres, considerando que, nos dias atuais, percorrem 
trajetórias distantes em busca de ajuda; com possibilidade de atendimento 
perto de sua residência, evitariam o deslocamento para lugares distantes.

Problemas físicos e estruturais, como a falta de espaço para atendimento 
humanizado; grande número de demandas e poucos unidades judiciais e 
núcleos; problemas quanto à falta de profissionais; atendimento feito por 
funcionários e estagiários sem preparo; falta de informação precisa e ade-
quada; atrasos, cancelamentos não informados e faltas injustificadas; horá-
rios de atendimentos conflitantes com horário médio de trabalho das mu-
lheres e dificuldade de cumprimento de medidas protetivas, em função do 
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despreparo dos funcionários públicos colocados para a realização do atendi-
mento as vítimas da violência. Esses são problemas recorrentes e podem ser 
facilmente resolvidos, sem grande custo para o poder público.

Ainda existem empecilhos institucionais ao acesso à justiça decorren-
tes de problemas históricos e culturais, como a conservação de um padrão 
patriarcal de culpar a própria vítima. Vale salientar o grau de dificuldade, 
quando nota-se que as mulheres vulneráveis buscam proteção ou reparação 
através desse sistema, que tradicionalmente foi pensado, construído, estru-
turado e ocupado por homens. 

As delegacias, tribunais e o legislativo são marcados pelas diferenças exa-
cerbadas de gênero, invertendo a culpa do algoz para a vítima. O que se deve 
considerar é a realidade, que demonstra estar a mulher percorrendo uma 
trajetória de conquista lenta, mas que reclama avanços contínuos para eli-
minarmos os alarmantes casos de violações das vítimas quanto à sua saúde 
física, psíquica e até de suas vidas.

Por seu turno, os problemas políticos e legais são aqueles que se refe-
rem à escassez do trabalho em rede; à falta de visão da atividade judicante, 
do Ministério Público e da defensoria como integrada a um projeto maior 
de Política Pública; à ausência de capacitação qualitativamente condizente 
com este mesmo projeto; à legislação antiga, que não prevê algumas con-
dutas típicas e compreende dispositivos legais conflituosos; à falta de im-
plementação de condições para o cumprimento da Lei Maria da Penha na 
integralidade. 

A vulnerabilidade e resistência se entrelaçam, considerando que as víti-
mas fragilizadas pelo problema da violência precisam de suporte e de apoio 
adequado, tendo em vista que permanecem nesse cenário por opção. Nesse 
sentido, sobressalta-se a importância de punir, coibir e prevenir todas as for-
mas de violência. 

A necessidade de enfrentar uma cultura da violência, rompendo com 
esse ciclo e a busca pelo empoderamento feminino é de suma importância, 
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fazendo-se indispensável que as mulheres tenham uma vida mais tranquila, 
segura e, sobretudo, livre, ou seja, que se respeite em face da pessoa da mu-
lher os direitos básicos de qualquer ser humano. 

4 O papel do Ministério Público no 
combate à violência doméstica

Atualmente, as políticas públicas figuram na ordem do dia nas discussões ju-
rídico-sociais. Elas se apresentam como medidas jurídicas, administrativas, 
orçamentárias e financeiras, adotadas no plano governamental, e voltadas 
para a realização de direitos de conteúdo positivo, que exigem uma presta-
ção por parte do Estado. 

Assim, são programas de ação governamental para coordenar os meios 
à disposição do Estado e as atividades privadas, com vistas à realização de 
objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados.

A expressão política pública, no dizer de Mancuso, pode ser entendida 
como conduta da Administração Pública voltada à consecução de programa 
ou meta previstos em norma constitucional ou legal – não um “fim em si”, 
mas a criação de um “mero instrumento” de governo, determinando obri-
gações a serem adimplidas, de condutas a serem implementadas – sujeita ao 
controle jurisdicional. 

O conceito de políticas públicas abrange vários componentes que devem 
ser levados em consideração: a) as competências dos órgãos e entidades na 
formulação, implementação e avaliação das políticas públicas; b) o arranjo 
institucional – eventual articulação envolvendo órgãos e entidades da ad-
ministração pública federal, outros Poderes, outros entes da federação, es-
truturação de sistemas e definição de contrapartidas; c) o financiamento da 
política pública – recursos públicos finitos – opções; d) os mecanismos que 
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viabilizem a participação popular – controle social do Estado – definição 
sobre quais são os atores; e) os segmentos da população elegíveis para cada 
política; f) os mecanismos de operacionalização; g) a avaliação, a realimen-
tação e a eventual redefinição das políticas públicas. 

As políticas públicas demandam a atuação dos Poderes, do Ministério 
Público, e, cada vez mais, a participação social. Com efeito, o Poder 
Executivo é legitimado constitucionalmente a tomar a iniciativa de formular 
e implementar políticas públicas. 

Nesta senda, o Ministério Público tem sido canalizador de demandas, 
merecendo destaque seu papel de ouvidor dos anseios sociais, mormente 
dessas minorias da sociedade democrática, as quais não encontram voz em 
outros espaços de poder e de representação, tudo no intuito de pressionar o 
Poder Público, principalmente o Executivo, para a implementação de ações 
efetivas na defesa das mulheres vítimas de violência.

Nesse aspecto democrático de interlocução, cabe ao Ministério Público 
servir como ponte entre os anseios da sociedade e o estado, para que se ar-
ticulem iniciativas múltiplas, revitalizando o envolvimento voluntário da 
comunidade ou de setores da sociedade civil, estabelecendo parcerias na 
gestão de políticas e programas sociais por meio de redes locais, nacionais 
ou mundiais e, por meio delas, constituir fóruns de escuta e localização de 
demandas, introduzindo-as na agenda política. 

Ótimos exemplos dessa conexão necessária de políticas públicas já ado-
tadas e bem-sucedidas em vários locais do Brasil – quer sejam em municí-
pios grandes, ou pequenos, médios, interioranos e capitais, políticas as quais 
podem ser incentivadas pelo Órgão Ministerial para adoção dos Executivos, 
dada, inclusive, a desnecessidade de alteração legislativa para tanto, vez que 
mero ato administrativo já convalida o cumprimento da política pública, 
dada a consecução lógica com os princípios da Lei Maria da Penha – é o 
estímulo à adoção de programas de aplicativos na defesa as vítimas e, por 
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consequência, no eficiente rastreamento de seus agressores. É uma maneira 
barata e eficaz de controle das medidas protetivas de afastamento do agres-
sor das vítimas da violência doméstica, método já adotado em muitos esta-
dos brasileiros, como já explorado anteriormente em outros momentos01 por 
nós. E a intersecção dessa tecnologia com atuação mais pontual das polícias 
militares e das guardas municipais, efetivos à disposição do policiamento 
ostensivo, tem se mostrado promissora de evitar situações de maior gravi-
dade àquelas que continuam a sofrer com as ameaças de seus contumazes 
agressores.

5 Considerações finais

Ao longo da história, a violência contra a mulher se manteve por conta da 
construção de uma sociedade patriarcal e machista, considerando que a mu-
lher sempre foi tratada como inferior, de modo geral, e submissa ao homem, 
exercendo o papel de cuidadora do ambiente familiar. 

Desse modo, por buscar seu lugar na sociedade surgem as lutas do movi-
mento feminista, que ganham força a partir do século XX, com o objetivo de 
desconstruir paradigmas impostos pela humanidade. Ou seja, o feminismo 
não é sinônimo e nem antônimo de machismo, é, sim, um movimento polí-
tico, cujo propósito é lutar pela libertação das mulheres e buscar igualdade 
nas relações sociais que vivenciamos. Afinal, as relações sociais são cons-
truídas sobre quatro pilares como relações de poder; divisão sexual e social 
do trabalho; controle do corpo das mulheres e a violência contra a mulher. 

01 BELTRÃO, Fabiano Morais de Holanda. Importância na aplicação das novas tecnologias na 

comunicação das ocorrências de violência doméstica. 2019. Disponível em: https://165a810b-0f8b-

42f0-9464- 6adaccde80b9.filesusr.com/ugd/e53e17_2a4c4e7c5f0542b88590783bf694224b.pdf. Acesso em: 

10 jan. 2021. 
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No entanto, a partir de tantos acontecimentos envolvendo crimes con-
tra as mulheres, têm-se a necessidade de combater à violência doméstica e 
familiar. Em pleno século XXI, após tantas mudanças e conquistas, como a 
lei Maria da Penha e lei 13.104/15 (lei do feminicídio), e apesar da produção 
de inúmeras políticas públicas de prevenção e conscientização, visando o 
combate da violência contra a mulher, ainda não se conseguiu, a conten-
to, combater o mal das inúmeras violações às mulheres. Nessa vertente, o 
aumento de números de mulheres assassinadas fazem prova consistente de 
ainda estarmos diante de uma sociedade omissa ao flagelo feminino.

Um levantamento realizado em 2019 pelo Datafolha, encomendado pela 
ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, identificou que, no período 
de um ano, 1,6 milhão foram espancadas ou sofreram tentativa de estran-
gulamento no país. 

Ainda de acordo com esse estudo, feito para avaliar o impacto da vio-
lência contra as mulheres no Brasil, 22 milhões de brasileiras passaram por 
algum tipo de assédio no período avaliado. E entre os casos de violência, 
42% ocorreram no ambiente doméstico, sendo que 52% das vítimas não de-
nunciou o agressor ou procuro ajuda. 

Já segundo o Atlas da Violência (2020) do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), em 2018 houve 4.519 assassinatos de mulheres 
no país a cada duas horas, representando uma taxa de 4,3 homicídios para 
cada 100 mil habitantes. Já entre 2008 e 2018, sinalizou que 4,2% das mulhe-
res foram assassinadas. 

Em 2018, 68% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras, totali-
zando 3.005 assassinatos, representando a taxa de 12,4% de homicídios para 
cada 100 mil habitantes do sexo feminino. No entanto, entre 2008 e 2018, 
têm-se 36,1% das mulheres assassinadas. A tendência de crescimento man-
teve-se ano após ano, visto que em 2017 há dados que mostram que a taxa de 
mortes de mulheres bateu recorde, chegando a 4,7 assassinatos; e, em 2014 e 
2017, chegando a 5,6 de mulheres negras a cada 100 mil habitantes. 



3a Edição - junho de 2021  |  49

De modo geral, considerando todo o processo de evolução sobre o tema 
e seus resultados no ordenamento jurídico brasileiro, antes de repensar so-
bre certas definições que ao longo do tempo foram se naturalizando na so-
ciedade, é preciso compreender como construímos nossa visão de mundo, 
os surgimentos de padrões de comportamentos, uma forma de pensar e agir 
que pode moldar uma sociedade por vários anos. Para entender os dados 
mencionados anteriormente é preciso, antes, começar a refletir sobre a ori-
gem do problema da violência contra mulher. 

Observa-se com os dados, que dispor apenas de legislações que crimina-
lizam condutas ou adote incremento de sanções, não é suficiente, pois fica 
claro que mesmo após a promulgação da Lei Maria da Penha e da instituição 
do feminicídio como circunstância qualificadora do homicídio, os números 
só crescem. 

Em verdade, o que temos não é uma omissão legislativa e sim um pro-
blema de saúde pública, arraigado na forma como se construiu a cultura 
brasileira, de forte característica machista, visto que essa permanência da 
visão sexista de como se organiza a sociedade, o pilar básico de todo apoio 
para manutenção deste patriarcado, demonstrando que o problema tem di-
mensão social e pública e não se limita à criação de diplomas legais. 

As políticas públicas atualmente são ineficazes, considerando que para 
conseguir a contento o objetivo na diminuição da violência contra as mulhe-
res é de extrema importância que o Estado invista na educação das crianças, 
com o intuito de se desenvolverem uma nova forma de pensar acerca do 
tema; além da necessária capacitação dos agentes públicos para atendimento 
adequado e eficaz, e investimento em políticas públicas eficazes, utilizando-
-se da mídia para conscientização da sociedade brasileira, provocando de-
bates e, primordialmente, colocando o envolvimento dos homens nessa luta.

Sabe-se que a desigualdade de gênero é uma das violações dos direi-
tos humanos mais persistentes de nosso tempo; desse modo, a jornada das 
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políticas públicas pela igualdade de gênero tentará aproximar os homens 
deste tema, com o objetivo de mostrar que a igualdade de gênero é uma 
questão que afeta a todos e, portanto, é benéfica para sociedade, descons-
truindo estereótipos prejudiciais que permanecem no cenário atual.

A educação e o acesso à informação são imprescindíveis para mudar o 
cenário da violência contra as mulheres. Os discursos acerca da imprescin-
dibilidade ao respeito e do empoderamento feminino, em qualquer âmbito, 
precisam ser fortalecidos. 

Esta não é uma luta entre homens e mulheres, e sim uma luta da socie-
dade pelo desenvolvimento humano, não importando a que gênero se ade-
qua ou se reconheça. Devendo-se desenvolver pensamentos não machistas 
no respeito às escolhas, com direito de viver livremente em uma sociedade, 
em que todos tenham voz ativa e que as decisões tenham impactos em suas 
próprias vidas. 

Levando-se em consideração a essencialidade do tema para a sociedade 
brasileira, enquanto não forem enfrentadas as principais causas das viola-
ções aos direitos das mulheres, a começar pela necessidade de se extirpar as 
práticas machistas do nosso cotidiano, dificilmente conseguiremos reduzir 
esse lamentável número de violações aos direitos das mulheres. 

Torna-se, portanto, obrigatórios os investimentos e as intensificações nas 
políticas públicas que visem garantir a prevenção e a proteção, de acordo 
com a realidade brasileira, potencializando uma transformação na cultura 
que elimine as desigualdades de gênero, para que nos possa conduzir a uma 
melhoria da eficiência nas políticas públicas de redução dos elevados núme-
ros de mulheres violentadas.  
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RESUMO

Partindo da transversalidade da neurolinguística como estudo das relações 
entre o cérebro humano e a capacidade linguística, o recorte do trabalho re-
cai na aquisição, processamento e exteriorização da linguagem como forma 
de aperfeiçoamento de membros do Ministério Público brasileiro e inter-
locução e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Com efeito, as 
demandas de atuação dos intérpretes de Libras cresceram por força da inclu-
são da pessoa surda no âmbito do Poder Judiciário, assim como o reconhe-
cimento da autonomia das pessoas com referida deficiência sensorial para a 
prática dos atos da vida civil. Destarte, a neurolinguística forense funciona 
como importante canal de comunicação harmoniosa entre ouvintes, surdos 
e intérpretes de Libras nos diversos contextos da sessão do Tribunal do Júri.

PALAVRAS-CHAVE: Neurolinguística; Libras; Surdo; Inclusão; Júri. 
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1 Introdução

No campo do processo penal, a pesquisa judicial imparcial de natureza re-
trospectiva recai sobre fatos e materiais probatórios propostos pelos sujeitos 
processuais e exige a observância de um arcabouço normativo bem-estrutu-
rado e demarcado pela divisão de funções.

Tendo em vista esse quadro, a legislação pátria atribuiu ao acusador o 
poder-dever (nas ações de iniciativa privada o ônus é do ofendido) de im-
pulsionar o Estado-Juiz e o ônus da prova sobre os fatos alegados. Ao réu, 
por sua vez, a oportunidade de resistência, pessoalmente, se habilitado ou 
por meio do patrocínio da defesa técnica (pública ou particular). Ao juiz, 
isento, o poder – potesta puniendi – (Pinheiro, 2010)01 de dirimir a contro-
vérsia, aplicando o Direito e procurando a concretização da Justiça (Boschi, 
2008)02.

Dito isso, importa registrar que passados anos nos bancos universitários, 
não é tarefa complexa entender que operadores do Direito não são formados 
para o enfrentamento das dificuldades inerentes ao pano de fundo oriundo 
do homem envolvido na demanda. Aliás, como bem alertado por Bonfim 
(2018)03, constata-se presente geração de profissionais jurídicos sedimenta-
da no habitual tecnicismo espelhado no trinômio lei, doutrina e jurispru-
dência, o que do ponto de vista epistemológico indica baixa qualidade con-
temporânea de serviços prestados no ambiente forense.

01  PINHEIRO, Luiz Eduardo Sant’Anna. A Dupla Face do Garantismo Penal e Implicações no 

Direito Brasileiro. p.23.

02  BOSCHI, Marcus Vinicius, org.; NASSIF, Aramis. Código de processo penal comentado. 2008. p. 30.

03  BONFIM, Edilson Mougenot. No tribunal do júri. Crimes emblemáticos. Grande julgamentos. p. 

23-24.
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Logo, extrai-se como incontrastável a falta de realismo04 entre aquilo 
que desliza desde cedo no imaginário dos acadêmicos de Direito, meros es-
pectadores de aulas práticas de processo penal e atos solenes (audiências e 
plenários do tribunal júri), quando cotejadas com complexas interações pro-
cessuais da vida profissional, influenciadas pelo fator humano e estratégico 
em cada atividade, quiçá na seara do tribunal popular, espaço de conven-
cimento e busca de confirmação de validade do discurso pelos julgadores 
(Bittencourt, 2018)05.

Como se vê, sem embargo da necessária e urgente contribuição de ci-
ências como a psicologia jurídica criminal, a criminologia, a vitimologia, a 
antropologia criminal, a perícia criminal, a psiquiatria forense, a sociologia 
criminal, a estatística criminal etc., atualmente relegadas ao segundo escalão 
na formação das presentes e futuras gerações de cultores do Direito, despon-
ta a neurolinguística forense com instrumental capaz de sinalizar importan-
tes avanços na busca da verdade subjacente ao processo.

2 Prognose e propósito

O estudo da neurolinguística forense é tarefa complexa e passível de críti-
cas e qualquer que seja a vertente do operador jurídico ao decidir utilizá-
-la como mecanismo de trabalho, certamente ocupará tempo de estudo e 
reflexão sobre a estruturação de pilares relacionados à psique humana e a 
consequente influência direta ou indireta sobre a extensão e profundidade 
do depoimento prestado durante o desenvolvimento do processo.

04  BONFIM, Edilson Mougenot. Material de apresentação Escola de altos estudos em ciências 

criminais. p. 01-02.

05  BITTENCOURT, Fabiana Silva. Tribunal do júri e teoria dos jogos. 2018. p. 10.
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Partindo disso, a neurolinguística compreende a análise das relações en-
tre o cérebro humano e a capacidade linguística, com destaque à apreensão 
da linguagem, decodificação interna e exteriorização por meio de sons, sím-
bolos e gestos (Bolque, 2016)06. De igual modo, a neurolinguística consubs-
tancia o estudo das interações cerebrais que possibilitam a compreensão, 
produção e conhecimento abstrato da língua, tanto nas hipóteses normais, 
como naqueles cenários de distúrbios clínicos causadores de alteração nos 
mecanismos sensoriais adrede referenciados.

Como técnica multidisciplinar, a neurolinguística é dotada de valores 
próprios e sua abordagem no campo processual penal funciona como pe-
dra angular da realidade externa ilustrada pelo delito e por todas as suas 
circunstâncias. Outrossim, o mecanismo neurolinguístico é capaz de pro-
porcionar o entendimento a respeito da existência do fluxo representacional 
da realidade, iniciado a partir do fato e relacionado de forma interativa com 
cérebro humano da vítima, da testemunha ou do acusado, organizando a 
forma de processamento e transmissão do dado de informação durante a 
audiência de instrução processual.

De acordo com esse paradigma (Bear; Connors e Paradiso, 2008), a neu-
rolinguística trabalha com vetores de identificação da realidade, uma vez 
que a linguagem espelha um sistema de sons, símbolos e gestos utilizados 
para a comunicação07.

Dessa forma, com ressalvas aos cenários de afasias08, por exemplo, a 
informação chega ao encéfalo por meio do sistema visual, auditivo ou 

06  BOLQUE, Fernando César. Anais do Congresso do Júri. Escola Superior do Ministério Público de 

São Paulo. Águas de Lindóia/SP. 2016. p. 27.

07  BEAR, Mark F.; CONNORS, Barry W. e Paradiso, Michael A. Neurociências. Desvendando o 

sistema nervoso. 2008. p. 618.

08  Distúrbio de linguagem que afeta a capacidade adequada de comunicação da pessoa. Disponível 

em: http://www.einstein.br/guia-doencas-sintomas/afasias. Acesso em: 17 mar. de 2021.
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sinestésico, ao passo que o esquema motor produz o discurso falado, a es-
crita e/ou gestual.

Assim, pondera-se que, ao processo de agregação de novos paradigmas 
de produção probatória no processo penal, a neurolinguística contempla o 
método de experiências vivenciadas no conteúdo da declaração da vítima, 
do depoimento da testemunha ou no próprio interrogatório do réu; portan-
to, consciências representativas da realidade e não a realidade propriamente 
dita, como um tabuleiro representativo de um território, porém não revela a 
área territorial propriamente dita.

Tendo como base esses pressupostos, argumenta-se a possibilidade de 
aferição, a partir da declaração das experiências vivenciadas no caso concre-
to que a vítima, a testemunha e o acusado possam realizar comportamentos 
previamente internalizados e destinados à produção de efeitos no proces-
so, consoante à adoção de sistemas de omissões, generalizações, distorções, 
crenças, memórias e valores, de forma isolada ou concomitantemente consi-
derados com o escopo de conferir a travessia via canais cerebrais a respeito 
daquilo que viu, escutou ou sentiu.

Na prática, o exercitor do Direito e das técnicas neurolinguísticas pode-
rá examinar quando indivíduo intenciona uma reação positiva ou negativa 
do ponto de vista conclusivo. Em outros termos, ao mentir, omitir, revelar, 
distorcer ou generalizar uma informação, a pessoa provoca uma alteração 
real na base fático-jurídica de modo perceptível fisiologicamente pelo ob-
servador, na forma de reações como alegria, tristeza, aversão (asco), raiva, 
desprezo ou surpresa (Craig, 2013)09. É o caso, por exemplo, da testemunha 
que afirma em juízo nada saber sobre o assassinato da vítima, todavia, na 
verdade tem receio de o réu causar-lhe mal futuro e grave e, por conta dessa 
realidade, ingressa no estado anímico de autoproteção.

09  CRAIG, David. Como identificar um mentiroso: torne-se um verdadeiro detector de mentiras 

humano em menos de 60 minutos. Tradução de Mirtes Frange de Oliveira Pinheiro. São Paulo: Cultrix, 

2013. p. 182-183.
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A respeito, tem-se que, na sucessão encadeada de atos tendentes a pes-
quisar, descobrir e reconstruir uma realidade fática, aspectos como o regis-
tro sensorial, a atenção e a memória atuam como marcadores de influência 
no conhecimento da verdade a ser materializada nos autos do processo.

Nesse trilhar, o desenvolvimento da neurolinguística forense nos pro-
gramas de aperfeiçoamento funcional de membros do Ministério Público 
brasileiro traz consigo instrumental capaz de lançar luzes na escuridão das 
imperfeições humanas com a finalidade de subsidiar decisões judiciais subs-
tancialmente justas.

3 Da construção do conceito de 
pessoa com deficiência

Pautado em axiomas civilizatórios nacionais10 e internacionais11 de direitos 
humanos, criados a partir do abandono da ideia da pessoa com deficiência 
qualificada como conceito de natureza médica, o trabalho do hermeneuta 
perpassa, segundo o norte interpretativo do preâmbulo da Convenção Inter-
nacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, para o estágio atual 

10  BRASIL. Constituição Federal 1988 (art. 5º, caput); Lei 7.853/1989; Lei 9.394/1996 (art.58); 

Decreto 3.298/1999; Lei 10.048/2000; Lei 10.098/2000; Decreto 5.296/2004; Lei 13.146/2015 (Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Resolução 230/2006 do Conselho Nacional de Justiça. 

Disponíveis em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 28 fev. 2021.

11  Declaração Universal de Direitos Humanos (1948); Decreto 592/1992 (Pacto Internacional de 

Direitos Humanos 1966); Decreto 678/1992 (Convenção Americana de Direitos Humanos); Decreto 

6949/2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007 e incorporada com estatura 

de emenda constitucional (art. 5º, §3º, da CF/1988); e Decreto 9522/2018. Disponíveis em: http://www.

planalto.gov.br. Acesso em: 28 fev. 2021.
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de conceito em evolução, definido na interação entre indivíduos com defi-
ciência e as barreiras atitudinais impeditivas da plena e efetiva participação 
dessas pessoas na sociedade. O propósito de aludido diploma internacional 
foi assegurar a promoção, declaração e efetivo exercício liberdades humanas 
fundamentais.

Em suma, o art. 1º da Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas e seu Protocolo Facultativo dispõem que pessoas com deficiência 
são aquelas que apresentam impedimentos de longo prazo de cunho físico, 
mental, intelectual ou sensorial, perenes, os quais, em interação com diver-
sas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, 
em bases iguais com as demais pessoas.

3.1 Acessibilidade: destinatários dos serviços 
públicos prestados pelo Ministério Público 
brasileiro

Em território nacional, não podemos olvidar que, segundo dados do Censo 
do IBGE de 2010, o público estimado de pessoas com alguma espécie e grau 
de deficiência girava em torno de 24% (vinte e quatro por cento) da popu-
lação, dados correspondentes à ordem de 46 milhões de pessoas, excluídas 
aquelas com deficiência intelectual12. 

12 A falta de dados do ano de 2020 encontra justificativa no estado de pandemia da Covid-19, 

determinante para suspensão dos trabalhos na modalidade presencial. Disponível em: https://educa.ibge.

gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/20551-pessoas-com-deficiencia.html. Acesso em: 7 mar. 2021.
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Na linha preconizada por (Neto, 2021)13, falar de acessibilidade é consi-
derar uma mudança de ótica, pautada na tradicional inserção de uma bar-
ra; uma rampa de acesso ao cinema, uma janela de intérprete de Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) durante o pronunciamento de uma autorida-
de pública em rede de comunicação, por exemplo e sem dúvidas direitos 
fundamentais respaldados no sistema de substituição para uma mudança 
de compreensão sobre acessibilidade como verdadeira viragem cultural, ci-
mentada no sistema de apoio integrativo de exercício da capacidade jurídica 
do indivíduo com deficiência.

E não poderia ser diferente, pois importantes inovações despontaram da 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 
seu Protocolo Facultativo, internalizada no ordenamento jurídico nacional 
em 2009 (Decreto nº 6.949/2009), assim como da Lei Federal n.º 13.146/2015 
(Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), fontes formais para o 
intérprete visualizar a situação deficiência quando da avaliação biopsicosso-
cial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

Vê-se então que, ao manejar novos parâmetros (art. 2º, §1º, I a IV da Lei 
n.º 13.146/2015)14, o lidador jurídico certamente evitará a chamada proteção 
deficiente de direitos fundamentais, outrora sedimentada no vetusto e mo-
nocular modelo biomédico da lesão como causadora de barreiras.

Em outras palavras, sob o cenário médico, considerado a aferição da le-
são e da patologia do indivíduo como indicadores da falta de capacidade da 

13 NETO, Hugo Frota Magalhães. Maratona dos Direitos Fundamentais. Conselho Nacional do 

Ministério Público. 23 a 26 fev. 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JiRjh3rRZPA. 

Acesso em: 8 mar. 2021.

14 Art. 2º – Omissis §1º - A avaliação da deficiência, quando necessária, será, biopsicossocial, 

realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I – os impedimentos nas funções 

e nas estruturas do corpo; II – os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III – a limitação no 

desempenho de atividades; e IV – a restrição de participação.
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pessoa para atos da vida civil, a intervenção do operador do Direito, seja na 
forma resolutiva, seja pelo manejo da via judicial, restará caracterizada pela 
abordagem segundo o modelo de tutela assistencialista de substituição e não 
de apoio ao sujeito de direitos.

3.2 Ministério Público inclusivo não é ação 
de caridade

A preservação da independência, autonomia e não discriminação de titu-
lares de direitos fundamentais, disciplinada nos arts. 4º e 5º, da Convenção 
Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e arts. 4º e 5º da Lei Brasileira 
de Inclusão, residem na preocupação estampada no art. 5º, §2º, da CF/1988, 
uma vez que seu texto consagra o seguinte mandamento:

os direitos e garantias expressos nesta Constituição não ex-

cluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte.

Dessa forma, é possível identificar substancial evolução quando cotejado 
o anterior sistema jurídico, configurado como de substituição de pessoas e o 
vigente sistema jurídico de apoio, ainda que se possa cogitar a incidência de 
cognição diminuta da pessoa com deficiência, forte no princípio universal 
de acessibilidade como razão de tratamento em bases iguais entre pessoas e 
devotado ao modelo inclusivo constitucional.

Diante do contexto de uma sociedade ainda tibiosa na concretização 
de valores fundamentais referentes ao ciclo vital existencial da pessoa com 
deficiência, emerge do poder-dever do Ministério Público, instituição de 
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garantia do bem comum, ações como prestador de serviços informativos e 
promovente de soluções negociadas entre os poderes públicos, notadamente 
diante da pluralidade de cenários situacionais envolvendo sujeitos de direi-
tos com deficiência, in casu, auditiva, e suas interações com as barreiras do 
mundo fenomênico.

Impende registrar, em arremate, o escólio de Muniz (2018) ao pontificar:

[…] somente com o exercício contínuo da cidadania, tal 

qualquer outra virtude, é que ela pode se aperfeiçoar, arrai-

gado na cultura popular não só do conhecimento de seus 

direitos, e como exercê-los, mas também de seus deveres, em 

especial aqueles inerentes à cidadania, como o alistamento 

militar, o exercício do sufrágio e as convocações para o exer-

cício da função eleitoral.15

3.3 Teoria das Incapacidades do Código 
Civil de 2002: Reflexos no artigo 436 do 
Código de Processo Penal

Como não poderia deixar de ser, o legislador infraconstitucional pátrio, 
atendendo aos movimentos de direitos humanos iniciados como corolário 
da Segunda Guerra Mundial – sobretudo pelo reconhecimento da dignidade 
como pilar da liberdade, da justiça, da paz e da igualdade de todos – editou 
a Lei n.º 13.146/2015, espécie normativa propulsora de importantes modifi-

15  MUNIZ, Alexandre Carrinho. Tribunal do júri: pilar da democracia e da cidadania. p. 114.
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cações nos artigos 3º e 4º do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), a ponto de 
considerar como absolutamente incapazes para os atos da vida civil apenas 
os menores de 16  anos, sendo as demais hipóteses tratadas como incapaci-
dade relativa16 ou por critério de exclusão, as demais hipóteses como capa-
cidade plena.

Nessa senda legislativa, segundo aflora do sistema jurídico de apoio pre-
visto no art. 6º da Lei n.º 13.146/2015, a deficiência, em si mesma, não tem 
aptidão para desfigurar a plena capacidade civil da pessoa17. Aliás, nesse ca-
minho, a tônica da proteção social restou direcionada para incidência de 
dois fluxos de apoio.

O primeiro, oportunizado de forma indireta, mediante a tomada de deci-
são apoiada, processo segundo o qual o indivíduo com deficiência elege pelo 
menos duas pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem 
de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos 
da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para 
que possa exercer sua capacidade18, valendo a decisão tomada por pessoa 
apoiada nos limites do apoio acordado, produzindo efeitos para terceiros, 
nos termos do artigo 1783, §4º do CC.

16  Art. 4º – São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: I – Omissis; II – os 

ébrios habituais e os viciados em tóxicos; III – àqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade; Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação 

especial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: Acesso em: 4 mar. 2021.

17  Disponível em: Acesso em: Art. 6º – A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, 

inclusive para: I – casar-se e constituir união estável; II – exercer direitos sexuais e reprodutivos III – 

exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre 

a reprodução e planejamento familiar; IV- conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização 

compulsória; V – exercer o direito de família e à convivência familiar e comunitária; e VI – exercer o direito 

à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 4 mar. 2021.

18  Art. 1783-A do Código Civil Brasileiro.
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O segundo, por sua vez, de apoio direto, encontra respaldo no art. 2º, 
§1º, I a IV, da Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), ao contem-
plar a acessibilidade em todas as suas formas como elemento declaratório 
do exercício pleno das condições pessoais e/ou sociais a serem identificadas 
segundo o modelo biopsicossocial de avaliação concreta e ampla por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar.

Isso significa dizer que, a análise do índice de funcionalidade é deflagra-
da a partir da constatação da sociedade como causadora das falhas atitudi-
nais, estruturais e culturais causadoras das barreiras que não permitem o 
livre desenvolvimento das capacidades da pessoa com deficiência, e não o 
contrário.

Esse tratamento, outrora incongruente e caracterizado pela exclusão 
da pessoa surda como julgadora no Júri, merece interpretação conforme 
a Constituição Federal. Nesse particular, e sem distinção entre ouvintes e 
surdos, Silva (2018)19 propõe uma reflexão ao afirmar que “os jurados são 
marinheiros em busca de compreensão”. Dessarte, a justificativa do presente 
trabalho encontra ressonância de duas ordens, igualmente importantes: a 
uma, oriunda do empirismo de nove anos como Promotor de Justiça atu-
ante no Tribunal do Júri e umbilicalmente atrelado à noção da do parágra-
fo único do art. 1º da CF como fundamento de validade do órgão Poder 
Judiciário, todavia, reflexo do tratamento do surdo como cifra invisível junto 
ao Cenáculo Popular.

Esse estado de ineficiência do sistema de justiça brasileiro denota a 
conveniente vedação do recrutamento do surdo como pretenso integran-
te da lista anual de jurados do Tribunal do Júri e consequente ausência à 
sessão popular de julgamento do crime doloso contra a vida. É importante 
gizar que, ainda que ocorresse a seleção da pessoa com deficiência auditiva, 

19  SILVA, Danni Sales. Júri: persuasão na tribuna. p.15.
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encontraríamos desalentadora omissão na acessibilidade comunicacional, 
dada a não implementado por profissionais intérpretes da Libras.

Entrementes, o horizonte posto mostra a face vetusta da teoria da in-
capacidade civil internalizada por bacharéis em Direito egressos das aca-
demias jurídicas anteriormente ao advento do Código Civil de 2002, assim 
como operadores jurídicos habilitados na primeira década de vigência da 
atual norma geral de natureza civil.

Destarte, um dos grandes méritos do Estatuto da Pessoa com Deficiência 
foi lançar luzes sobre o art. 43620 do CPP, uma vez que sua redação não faz 
alusão a qualquer reserva legal ao alistamento ao serviço do júri aos cida-
dãos ouvintes, maiores de 18 anos de notória idoneidade, ou seja, aptidão 
moral.

De acordo com Cunha (2017)21, o art. 436 do Estatuto Processual Penal 
pontua duas formalidades de ordem objetiva para o exercício da função de 
jurado: ser cidadão (brasileiro nato ou naturalizado) e contar com mais de 
18 anos de idade. A par dos requisitos objetivos, a lei processual penal des-
taca uma cláusula subjetiva definida como notória idoneidade, moralmen-
te aferida mediante pesquisa de antecedentes nos Cartórios da Infância e 
Juventude e Cartórios Criminais.

Aliás, a esse respeito, acrescente-se a lição de Farias (2018)22, pois o fun-
damento humanista do Estatuto da Cidadania salta aos olhos para revisita-
ção do art. 436, do CPP frente ao urgente estágio de observação das barreiras 
como deficiência da sociedade e não pelo simples fato do indivíduo com 
deficiência auditiva apresentar algum prejuízo funcional.

20  Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 

(dezoito) anos de notória idoneidade.

21  CUNHA, Rogério Sanches. Código de processo penal comentado artigo por artigo. p. 436-437.

22  FARIAS, Cristiano Chaves de. Estatuto da pessoa com deficiência comentado artigo por artigo. p. 

329.
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No Brasil, obstáculos de ordem administrativa costumam funcionar 
como espaço de conveniência argumentativa ensejadora de proteção defi-
ciente direitos fundamentais, materializada a exemplo de falta de articulação 
prévia do Poder Judiciário com institutos, associações ou entidades congê-
neres para o encaminhamento de ofícios e recrutamento de pessoas com 
deficiência auditiva, imprescindível atitude inclusiva.

Outra importante vertente, sem muito esforço empírico, reside na afir-
mação que o Poder Judiciário insiste em fazer ouvidos moucos sobre fun-
damentais conquistas dos surdos, conforme inteligência do artigo 17 da Lei 
nº 10.098/2000:

O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras de co-

municação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas 

que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinali-

zação às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com 

dificuldades de comunicação, para garantir-lhes o direito de 

acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educa-

ção, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer.

No mesmo sentido, o próprio Conselho Nacional de Justiça (CNJ) elen-
cou no art. 2º, III, d, e VII, ambos da Resolução nº 230/2016:

III – “barreiras” significa qualquer entrave, obstáculo, atitu-

de 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 expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à com-

preensão, à circulação com segurança, entre outros, classifi-

cadas em:
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[…]

d) “barreiras de 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 comunica-

ção e de tecnologia da informação.

VII – “comunicação” significa forma de interação dos cida-

dãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive 

a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de tex-

tos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação 

tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, 

assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas 

auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios 

e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, in-

cluindo as tecnologias da informação e das comunicações.

Na doutrina abalizada, Campos (2014)23 e Rangel (2018)24 argumentam 
que a pessoa alfabetizada com deficiência auditiva25 possa exercer o dever 
como jurado do Tribunal do Júri, ressalvada a interpretação por profissional 
habilitado na Língua Brasileira de Sinais (Libras)26.

23 CAMPOS, Walfredo Cunha. Tribunal do júri: teoria e prática. p. 403.

24 RANGEL, Paulo. Tribunal do júri: visão linguística, histórica, social e jurídica. p.89.

25 Ao analfabeto, ouvinte ou surdo, por exemplo, não seria franqueada a possibilidade de convocação 

como jurado, porque há, durante o julgamento, a imprescindível necessidade de leitura da decisão de 

pronúncia (art. 472, parágrafo único, do CPP), situações que não guardam nexo de causalidade com as 

hipóteses elencadas nos arts. 3º e 4º, do Código Civil brasileiro.

26 Lei nº 10.436/2002 – artigo 1º - É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 

Brasileira de Sinais – Libras e outros recursos de expressão a ela associados.
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4 O papel do intérprete de Libras na 
sessão do Tribunal do Júri

A discussão, hodierna, sobre a inclusão do surdo como jurado no Tribunal 
do Júri passa muito mais pela inconsistência nas ações positivas no hori-
zonte da acessibilidade comunicacional e atitudinal como falta de estrutura 
administrativa (concurso público, cadastro de profissionais intérpretes de 
Libras à disposição do órgão jurisdicional, por exemplo) e menos quando 
suscitado argumento da eventual vedação legislativa ou ainda da concepção 
da oralidade (voz/escuta) atinente aos trabalhos dos sujeitos processuais no 
transcorrer do plenário do Tribunal do Júri e votação do veredicto na sala 
especial.

Na história, o papel desempenhado por intérpretes de Libras remonta 
ao século XVIII e às lições do Abade Charles Michel de L’eppé (1712-1789), 
chegando oficialmente ao Brasil em 1857, sob os auspícios do imperador 
Dom Pedro II, fundador da primeira escola para surdos do país, local deno-
minado Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES (França, 2018)27.

Com o advento da Lei n.º 10.436/2002, a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) foi reconhecida como idioma oficial, com elementos gramaticais e 
orais próprios, fundamento legal da emancipação da língua e cultura surda 
(Reckelberg, 2018)28, diferenciando-se pela catalogação de palavras orais/
auditivas concretizadas em sinais elaborados com o manuseio das mãos e 
expressões faciais, variáveis de acordo com a cultura local.

27  FRANÇA, Anne Beatriz da Silva. A acessibilidade do indivíduo surdo no poder judiciário com 

enfoque no âmbito do tribunal do júri. p. 10.

28  RECKELBERG, Simon. Intérpretes de libras-português no contexto jurídico: uma investigação 

dos serviços de interpretação oferecidos na Grande Florianópolis. p. 26.
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Ocorre que, na concepção original, a língua brasileira de sinais con-
substanciava-se em gestos utilizados por surdos residentes em território 
nacional, todavia, amparados nos elementais da língua francesa de sinais, 
ao passo que, na forma contemporânea, a lei vigente confere ao intérprete 
o significado dado à comunicação, conforme preceitua o art. 112, IX, do 
Estatuto da Pessoa com Deficiência, in verbis:

comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, 

dentre outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira 

de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o siste-

ma de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres am-

pliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem 

simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de 

voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos 

e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da 

informação e das comunicações.

Por essa percepção, na hipótese de a presidência da sessão do Júri cons-
tatar que a pessoa com deficiência auditiva ocupa posição jurídica de vítima, 
testemunha ou acusado, deve assegurar acessibilidade comunicacional por 
meio de intérprete de Libras, para fins de colheita da narrativa do indivíduo 
a respeito do que souber referente ao fato tipificado como proibido pela le-
gislação penal vigente.

De igual modo, durante o julgamento, velará o órgão jurisdicional pela 
presença do profissional intérpretes de Libras, mediante atuação como au-
xiliar do juízo, nos moldes do art. 275 do CPP, consectário do sistema de 
apoio direto no regular desenvolvimento do julgamento integrado por ju-
rado surdo. 
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5 Protocolo de atuação da 
Promotoria do Júri de Petrolina/
PE: Relato de experiência com 
surdos e intérpretes de Libras

No dia 25 de julho de 2019, na cidade de Petrolina/PE), como etapa de de-
senvolvimento do Projeto Jurado Surdo (Camargo, 2018)29, a 4ª Promotoria 
de Justiça Criminal, em parceria com o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 
da Universidade Federal do Vale do São Francisco (NAI/UNIVASF), Asso-
ciação de Surdos de Petrolina (ASP), Central de Libras (CIL) de Petrolina/
PE, promoveu sessão simulada do júri30. A iniciativa contou com integran-
tes da comunidade na composição do Conselho de Sentença, oportunidade 
em que foram sorteados quatro indivíduos surdos e três pessoas ouvintes, 
julgamento testemunhado por expressivo comparecimento da sociedade e 
veiculação na imprensa31.

Durante a sessão plenária do júri32, foram observadas as balizas legais 
preconizadas na legislação processual penal (arts.436/497) e o trabalho em 

29  Camargo, Fernando Della Latta. Da participação do jurado surdo na sessão do tribunal do júri. 

p.26-27.

30  Estruturado a partir de caso real transitado em julgado, tomando-se a cautela da alteração dos 

nomes de todos os envolvidos na persecução penal.

31 Disponível em: https://www.mppe.mp.br/mppe/comunicacao/noticias/11300-mppe-demonstra-

possibilidade-de-inclusao-da-pessoa-surda-no-tribunal-do-juri. Acesso em: Acesso em: 17 mar. 2021. 

Disponível em: https://www.blognossavoz.com.br/mppe-garante-cidadania-para-surdos-com-juri-

simulado-em-petrolina/. Acesso em: Acesso em: 17 mar. 2021.

32 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=srGAkcLtn9I. Acesso em: Acesso em: 17 mar. 

2021.
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revezamento33 dos intérpretes de Libras realizou-se na modalidade dinâmi-
ca34, com a finalidade de assegurar a captação da linguagem verbal e não 
verbal dos oradores (acusação e defesa técnica).

Em outro ponto, não se pode olvidar o desafio dos intérpretes de Libras 
a respeito da fiel compreensão e transmissão ao jurado surdo nos aspectos 
do vernáculo jurídico utilizado no contexto do Tribunal do Júri, abrindo-se 
aqui um parêntese para colmatar duas possíveis lacunas de cunho prático e 
ambas com soluções encontradas na legislação processual penal geral de re-
gência e, portanto, assegurar o julgamento sem qualquer risco de nulidade.

A primeira, consiste no encaminhamento de cópia digitalizada do intei-
ro teor dos autos do processo-crime para conhecimento prévio dos intérpre-
tes de Libras do juízo, com a finalidade de afirmar a mentalização dos sinais 
e gestual. Sobreleva notar, nesse aspecto, possível indagação relativamente a 
contaminação do intérprete de Libras em contato com a prova amealhada ao 
processo e, conquanto aceitável o argumento de tal natureza, vale lembrar 
que o auxiliar do juízo permanecerá sujeito à disciplina judiciária, consoante 
preconiza o art. 275 do CPP, sujeitando-se aos ditames da legislação civil, 
penal e administrativa.

A segunda, lastreada naquilo que preconiza Novais (2018)35 resolve-se a 
questão no momento da fiscalização sobre o que dispõe o art. 472 do CPP, 
momento para o membro do Ministério Público requerer ao juiz-presidente 
a suspensão da sessão pelo período mínimo de uma hora, conforme exe-
gese do art. 497, VII do CPP, para fins de ciência dos jurados e intérpretes 

33 Turnos de até 30 minutos.

34 No workshop de explicação do procedimento do Júri para surdos e ouvintes envolvidos no projeto, 

foram realizadas dinâmicas de situações de Júri com o intérprete posicionado estático sobre o tablado, bem 

como na forma dinâmica. Após questionamento aos surdos, a resposta do intérprete em serviço dinâmico 

saiu vencedora, sendo o critério adotado durante a sessão solene.

35  NOVAIS, César Danilo Ribeiro de. A defesa da vida no tribunal do júri. p.148.
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de Libras e respectiva internalização do conteúdo do material probatório 
acostado aos autos processuais. Tal iniciativa visa instrumentalizar eventuais 
indagações dos jurados durante a instrução em plenário e inconteste com-
preensão da argumentação das partes e significado dos quesitos, em franca 
homenagem à liberdade de expressão tutelada na Constituição Cidadã. Por 
derradeiro, no caso proposto, chegou-se ao veredicto condenatório na sala 
especial, na presença do órgão jurisdicional, de dois membros do Ministério 
Público36, defesa técnica, sete jurados, dois oficiais de justiça e quatro intér-
pretes de Libras.

Em face desse contexto, a epistemologia revela aos cultores e aplicado-
res do Direito a existência de manancial de possibilidades para a produção 
de efeitos das normas nacionais e internacionais de direitos humanos e a 
percepção de novos modelos de comunicação entre ouvintes e surdos no 
Tribunal do Júri37.

6 Conclusões

O aperfeiçoamento funcional de membros do Ministério Público pode ser 
enriquecido com o estudo e aplicação da neurolinguística como ciência con-
tributiva na produção da verdade material, uma vez que representa canal de 
comunicação capaz de interagir harmoniosamente com ouvintes, surdos e 
intérpretes de Libras nos mais diversos contextos jurídicos.

36  Fernando Della Latta Camargo, Promotor de Justiça titular da 4ª Promotoria de Justiça Criminal 

de Petrolina/PE e idealizador do projeto Jurado Surdo; Érico de Oliveira Santos, membro ministerial 

convidado.

37 Disponível em: https://www.premioinnovare.com.br/praticas/14265. Acesso em: Acesso em: 5 fev.fev. 

2021. Innovare, 17º prêmio. Projeto Jurado Surdo selecionado para o banco de boas prática do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ).
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O conceito de pessoa com deficiência emerge da dinâmica e constante 
evolução da relação entre a sociedade e as barreiras ambientais e atitudinais, 
razão pela qual o papel do Ministério Público como protagonista na garantia 
da tutela de direitos fundamentais do indivíduo com deficiência perpassa 
pelo reconhecimento da acessibilidade universal e operatividade das normas 
de avaliação da aptidão biopsicossocial para a prática dos atos da vida civil 
segundo o modelo de atuação de apoio direto ou indireto, amplamente pre-
visto no ordenamento jurídico interno, vez que o Brasil figura como signa-
tário de Convenções Internacionais de Direitos Humanos, abandonando-se, 
portanto, a noção assistencialista de substituição.

A Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão) cimentou alterações 
sensíveis no estudo e na aplicabilidade da teoria das incapacidades do 
CC/2002 e significativos reflexos na interpretação do art. 436 do CPP e, por-
tanto, à vedação às discriminações atitudinais no momento do magistrado 
efetuar o recrutamento de surdos para o exercício da função de jurado do 
Tribunal do Júri.

No Brasil, a despeito dos mandamentos constitucionais, infraconstitu-
cionais e infralegais de garantia de acessibilidade nos diversos enquadra-
mentos jurídicos, visando a inclusão de pessoas com deficiência auditiva, 
verifica-se o Poder Judiciário ainda morno, cedente aos espaços de conve-
niência administrativa e orçamentária como barreiras atitudinais de imple-
mentação e operacionalização de sessões do Tribunal do Júri com a partici-
pação de surdos e auxílio por intérpretes de Libras.

O planejamento e a execução de projetos ministeriais extrajudiciais nas 
unidades tipicamente de natureza processual (Promotoria de Justiça com 
atribuição no Tribunal do Júri), demonstram que a parceria com a rede 
externa de profissionais das ciências afluentes ao Direito resulta, tanto na 
abordagem técnico-científica como na observação da realidade em constan-
te nascedouro de novos modelos de comunicação, assim como a revisitação 
do significado e alcance das normas jurídicas vigentes. 
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RESUMO

O tema do artigo é a resolutividade do Ministério Público em relação ao 
tema da ligação estreita entre a questão ambiental e a justiça social. Significa 
dizer que, ao verificar a falta do poder público, seja federal, estadual ou mu-
nicipal, e da população em geral em relação a questões ambientais de suas 
responsabilidades, deve o Ministério Público, em suas respectivas áreas de 
atuação, desenvolver uma política de trabalho que demonstre sua resolutivi-
dade na busca de solução para as referidas questões.
A escolha do tema ambiental tem inspiração nos trabalhos desenvolvidos 
por este autor na área ambiental, seja como Coordenador do Centro de 
Apoio Operacional do Meio Ambiente, seja como Promotor de Justiça atu-
ando em Promotoria na mesma área.
O que se observa, anualmente, em especial por ocasião das chuvas que ocor-
rem, especialmente no inverno, são os mesmos problemas que resultam da 
invasão de áreas que são naturais das águas, ocupadas pela população, sem 
que o poder público, efetivamente, encontre solução para este problema que 
se prolonga no espaço e no tempo. Notícias em jornais e outros meios de 
comunicação estão, constantemente, chamando a atenção para esses proble-
mas recorrentes nas cidades (ocupação irregular) e em bacias hidrográficas 
sem proteção das águas e da vegetação, com as quedas de barreiras ou inva-
são de casas pelas águas correntes.
Destarte há de haver organização do Ministério Público para uma tentati-
va eficaz de enfrentar tais problemas, utilizando a legislação referente aos 
mesmos com projetos e ações que levem à solução, por quem de direito, 
das causas de inefetividade de atuação dos responsáveis ou, à falta dela, os 
problemas que permanecem insolúveis. 
Faz-se necessária a elaboração de planos e projetos que auxiliem na com-
preensão e no enfrentamento dos problemas de forma que possam apre-
sentar-se aos órgãos responsáveis pela efetivação das ações que busquem 
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equacionar, seja com a obtenção de recursos a serem utilizados e que sejam 
também empregados em benefício das comunidades afetadas.
Há que utilizar instrumentos próprios de atuação do Ministério Público, não 
havendo ainda receio de obtenção de efetivação dos direitos por meio de 
ações impetradas ao Poder Judiciário, mesmo sem que isso seja garantia de 
que as questões, de fato, sejam efetivamente resolvidas. Aqui, então, estaría-
mos na atuação demandista do Ministério Público. Importa é que haja cons-
tante atuação do Ministério Público visando a solução adequada dos pro-
blemas que são apontados e que sejam, de fato, desfavoráveis à sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Justiça social; Meio ambiente; Ministério Público na 
sociedade brasileira; Defesa do meio ambiente saudável.
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1 Justiça Social

Sem meio ambiente sadio e equilibrado a sociedade não pode dizer-se pra-
ticante da justiça social. A Justiça Social vem a ser o alcance dos cidadãos 
de um meio de fruição possível em seu status social nas ações e programas 
sociais. A Justiça Social representa uma relativa igualdade de vida em que 
todos os cidadãos sejam beneficiados, sem exceção, pelo simples fato de per-
tencerem à população do país que se considere, cada um dando a contribui-
ção na participação dos bens da Nação, sejam eles das mais diversas origens 
e formas.

A Justiça Social deve ser constituída, em cada sociedade, com o reco-
nhecimento de todos de que ela somente se realiza sob determinadas ca-
racterísticas, e de que somos todos iguais, devendo os direitos e deveres se-
rem observados por todos aqueles que nela se inserem. Essa equidade deve 
ser construída com a consciência de que devemos, uns aos outros, lealdade 
como unidade social e que se aceita publicamente a concepção política ca-
paz de realizar uma estrutura básica da sociedade com equilíbrio socioe-
conômico com distâncias apenas razoáveis entre concidadãos (ver Política 
para regulação da estrutura básica da sociedade, Mendes, 1998, p. 19).

A Justiça Social tem ainda como fundamento a igualdade de liberdades e 
direitos fundamentais, não sendo compreensível que alguns tenham mais li-
berdades e direitos fundamentais do que outros, devendo, em tal ocorrendo, 
que haja políticas sociais visando a melhor aproximação de camadas sociais 
em que as diferenças sejam consideradas inadmissíveis. Diferenças mínimas 
existentes são admissíveis, uma vez que não existe a possibilidade de igual-
dade absoluta. Mesmo países que praticam o socialismo democrático ou até 
o comunismo (sempre ditatorial nos países que conhecemos e no qual os go-
vernantes não admitem oposição e se mantêm no poder até a morte, como 
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se fosse uma monarquia) não conseguem chegar a essa igualdade absoluta; 
muito pelo contrário. A Constituição da República Federativa do Brasil e 
a legislação decorrente trazem a descrição do que seriam as liberdades e 
direitos fundamentais.

O exame detido e minucioso de tais títulos, capítulos e artigos leva-
-nos a conclusões da necessidade de intensos trabalhos da parte do Poder 
Público, da população e, especialmente, dos órgãos de controle instituídos 
para observação e tomada de medidas a fim de que as determinações cons-
titucionais e legais sejam efetivamente realizadas, pois, de nada valem tais 
determinações se apenas existem na Carta Magna e na Legislação, sem que 
a sociedade as realize e se beneficie delas integral e igualitariamente, tudo 
permanecendo como se não existissem.

O assunto deste artigo, o meio ambiente, já se encontra referido no Art. 
5º, inciso LXXIII, pois se trata de um direito fundamental, uma vez que sem 
ele saudável, protegido e organizado, a sociedade e sua população não sobre-
viverão aos defeitos nefastos de tal situação. Ele tem um tratamento cons-
titucional e legal também em outra área da Constituição Federal do Brasil, 
tal o art. 23, incisos VI e VII, no art. 24, incisos VI, VII e VIII e nos arts. 
127,128 e 129, que tratam do Ministério Público, em seus incisos que tratam 
das funções institucionais, quando se refere à proteção ambiental, além de 
uma legislação específica que também será objeto deste artigo. A legislação 
ambiental, federal e estadual serão referidas na medida em que tratarmos 
dos temas ambientais, havendo para eles referências legislativas relevantes.

2 Meio Ambiente saudável

O meio ambiente saudável tem características de certa complexidade, pois 
exige o equilíbrio da natureza, com ausência de poluição e outros males em 
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todas as áreas, dando-se o respeito às bacias hidrográficas, não admitindo a 
ocupação desordenada de suas áreas territoriais, causadora de muitos pro-
blemas, frequentemente noticiados nos meios de comunicação, sem que se 
perceba uma ação estruturada e contínua dos órgãos estatais com responsa-
bilidade legal determinada. Ambientes marítimos também devem ser prote-
gidos para garantia da vida marinha e da ausência de poluição que alcance 
em áreas limítrofes, como praias e manguezais e, também, a atmosfera. A 
busca do equilíbrio da natureza deve ser tarefa para todos ao cumprirem a 
legislação aplicável a cada área e, sendo o caso, buscar também o aperfeiço-
amento da mesma para que melhor ampare os ambientes que se considera.

O meio ambiente desejável é aquele que está íntegro, sem causar qual-
quer espécie de desequilíbrio humano ou de outra natureza. No mundo em 
que vivemos, essa situação inexiste, uma vez que estamos constantemente 
causando poluição, ocupando áreas que trazem prejuízos – às cidades e a 
seus habitantes, às áreas rurais e à atmosfera –, causando o aquecimento 
global, fonte de grande desequilíbrio da natureza etc. O aquecimento global 
é assunto polêmico entre cientistas, havendo quem afirme que a Terra nor-
malmente tem diferenças de temperaturas a cada 60 anos, sendo uma época 
mais resfriada e outra mais aquecida. A camada de ozônio é formada por 
moléculas de O³ que se acumulariam em grande quantidade especialmente 
no Polo Sul e regiões aproximadas, mas também no Polo Norte, com efeitos 
nas regiões próximas. A camada seria responsável pelo filtro das radiações 
ultravioletas que são danosas aos seres vivos, causando câncer nos seres hu-
manos, que provoca com muitas mortes anuais. 
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2.1 Papel do Ministério Público na 
sociedade brasileira

O Ministério Público está previsto na Constituição Brasileira como órgão 
essencial ao controle das questões postas nos artigos da Constituição e da 
Legislação Ambiental. 

SEÇÃO I - Do Ministério Público

Ministério Público na CFB88

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regi-
me democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
§ 1.º São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a 
indivisibilidade e a independência funcional. 
§ 2.º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e 
administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao 
Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, 
provendo-os por concurso público de provas e de provas e títulos; a lei 
disporá sobre sua organização e funcionamento. (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 19, de 1998)
§ 3.º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos 
limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. 
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Art. 128. O Ministério Público abrange: 
I - o Ministério Público da União, que compreende: 
a) o Ministério Público Federal; 
b) o Ministério Público do Trabalho; 
c) o Ministério Público Militar; 
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 

II - os Ministérios Públicos dos Estados. 
§ 1.º O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da 
República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da 
carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela 
maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois 
anos, permitida a recondução. 
§ 2.º A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do 
Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria 
absoluta do Senado Federal. 
§ 3.º Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e 
Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma 
da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, sendo nomeado por 
escolha, dentre os constantes da lista tríplice, pelo Chefe do Poder Executivo 
do Estado, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 4.º Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios 
poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder 
Legislativo, na forma da lei complementar respectiva.
§ 5.º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada 
aos respectivos Procuradores Gerais que estabelecerão a organização, as 
atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente 
a seus membros: 



3a Edição - junho de 2021  |  93

I - as seguintes garantias: 
a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo 
senão por sentença judicial transitada em julgado; 
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão 
do órgão colegiado competente do Ministério Público, por voto de dois ter-
ços de seus membros, assegurada ampla defesa; c) irredutibilidade de ven-
cimentos, observado, quanto à remuneração, o que dispõem os arts. 37, XI, 
150, II, 153, III, 153, § 2.º, I; 

II - as seguintes vedações: 
a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percenta-
gens ou custas processuais; 
b) exercer a advocacia; 
c) participar de sociedade comercial, na forma da lei; 
d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, 
salvo uma de magistério; 
e) exercer atividade político-partidária, salvo exceções previstas na lei. 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
II - zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de rele-
vância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as 
medidas necessárias a sua garantia; 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos; 
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de 
intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; 
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 
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VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua compe-
tência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma 
da lei complementar respectiva; 
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei com-
plementar mencionada no artigo anterior; 
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito poli-
cial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; 
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis 
com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consulto-
ria jurídica de entidades públicas.

§ 1.º A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste 
artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto 
nesta Constituição e na lei. 
§ 2.º As funções de Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes 
da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação. 
§ 3.º O ingresso na carreira far-se-á mediante concurso público de provas e 
títulos, assegurada participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua 
realização, e observada, nas nomeações, a ordem de classificação. 
§ 4.º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93, 
II e VI. 

Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Con-
tas aplicam-se as disposições desta Seção, pertinentes a direitos, vedações e 
forma de investidura. 
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3 Ministério Público e Justiça Social

As funções do Ministério Público guardam estreita relação com o desenvol-
vimento da Justiça Social, seja em que área de atuação esteja o Promotor de 
Justiça. A função na área ambiental é importante para um trabalho coletivo 
(promotores da área ambiental e o Centro de Apoio Operacional de Meio 
Ambiente). Como se pode facilmente perceber, há problemas em diversas 
áreas das cidades e do campo e a ausência do Estado e das Prefeituras é posta 
claramente na televisão e nos jornais, afirmativos de que a população está 
constantemente pedindo a atuação dos órgãos públicos com obrigações e, 
apesar das promessas, os problemas não são devidamente resolvidos. 

A cada nova eleição esses assuntos são discutidos por candidatos que 
prometem visualizar e resolver tais problemas. Ocorre que, ao assumir o 
poder municipal, o vitorioso sequer fala mais do assunto, como se o mesmo, 
como em todas as gestões, não existisse de fato. Faz-se, portanto, necessária 
uma ação coletiva do Ministério Público com atuação na área ambiental, 
para que as questões existentes e, sempre postas nos noticiários, tenham 
uma abordagem na busca da efetividade da proteção ambiental.

4 Ministério Público resolutivo e a 
defesa do meio ambiente saudável

O exercício coletivo em uma bacia hidrográfica, desenvolvido pelo Centro 
de Apoio Operacional do Meio Ambiente (CAOP Meio Ambiente) e promo-
tores com exercício nas cidades de uma bacia hidrográfica, podem e devem 
se organizar para enfrentar as situações sobre as quais se omitem, de fato, o 
Estado e os Municípios situados na bacia hidrográfica de que se trata. Isto 
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exige a formulação de projetos com as propostas de organização para con-
vencimento dos atores do Estado e dos Municípios para sua participação em 
reuniões mensais em diferentes cidades da bacia hidrográfica, incluindo as 
áreas rurais, nas quais serão necessários encaminhamentos de intervenções 
para que sejam resolvidos os problemas detectados.

Dentre os problemas mais frequentes em bacias hidrográficas, o de cor-
rimento de material de esgoto sanitário sem tratamento, direcionado a cór-
regos ou a rios afluentes de outros rios maiores. O rio Jaguaribe (no Ceará), 
por exemplo, que recebe água do rio São Francisco, já se encontra sob es-
tudos que analisam este problema. Após a transposição das águas do Velho 
Chico, uma pesquisa da qualidade das águas identificou a presença de ele-
mentos de esgoto que podem trazer doenças, em vez da esperança de águas 
próprias para consumir. 

Pessoas que se identificam com a questão ambiental sabem que o meio 
ambiente saudável não causa males à sociedade. No que se refere às bacias 
hidrográficas, sabe-se da ocupação desordenada dos seus territórios, algo 
que ocorre com frequência em diversos estados. Em Pernambuco, temos a 
maioria das bacias hidrográficas, senão todas, afetadas pela ocupação de-
sordenada dos territórios a que elas pertencem, com grande risco para os 
que moram em suas margens. Alguns estão muito próximos e são afetados 
pelas águas correntes que “invadem” os territórios das moradias que, de fato, 
pertencem à própria bacia hidrográfica. Por essa razão vemos situações em 
que pessoas têm seus imóveis atingidos e perdem grande parte de seus bens, 
senão todos, inclusive o próprio imóvel.

O Ministério Resolutivo tem aqui e nas áreas de barreiras que descem 
com as chuvas atingindo imóveis construídos, ferindo e matando pessoas, 
áreas nas quais deve planejar suas atuações e desenvolvê-las para forçar o 
Estado e os municípios a realizar, de fato, as ações necessárias para sanar 
estes tão graves problemas, pondo em prática seu cabedal de conhecimentos 
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e as ações conjuntas com o propósito esclarecer a população e cumprir o 
papel de que os poderes públicos se organizem para aplicar recursos nestes 
problemas que afligem as pessoas, ajudando-as, inclusive, a se mudarem 
para áreas disponíveis e adequadas para habitação, utilizando os instrumen-
tos legais cabíveis para atingir os resultados necessários.

Outra questão que não podemos deixar de mencionar se refere ao en-
caminhamento de águas poluídas provenientes de esgotos não tratados e 
descartadas em córregos, riachos e rios e que podemos ver frequentemente 
na cidade do Recife. Um exemplo está sob o início de um viaduto que mais 
adiante entra na Torre/Madalena. Sob o viaduto percebemos um córrego 
que descarrega no Capibaribe água poluída de esgoto com correnteza contí-
nua alcançando o rio metros adiante. O mau cheiro presente não nos permi-
te engano sobre o que vem descartado.

Em artigo publicado na Revista Jurídica da AMPPE de março de 2018, 
escrevi no resumo inicial: “O artigo trata de tema recorrente no Estado de 
Pernambuco que não tem sido enfrentado para benefício da população ri-
beirinha das bacias hidrográficas: são as enchentes que ocasionam prejuízos 
consideráveis e, até mesmo, atingindo vidas humanas. Incumbe ao Estado 
tratar com seriedade o assunto para definir ações e propiciar remédios efi-
cazes para solucionar tais problemas, sendo área específica de atuação do 
Ministério Público, no caso específico de Pernambuco”.

Nesse artigo atual já referi que as ações são também de responsabilidade 
dos municípios, que, igualmente, não realizam suas atribuições nesta área.

Significa que o Ministério Público, por seus Promotores de Justiça e com 
a liderança do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 
de Meio Ambiente, deverá realizar ações necessárias para que Estado e 
Municípios criem consciência dos problemas e realizem ações necessárias e 
urgentes para solucioná-los.

Deve, pois, agir como Ministério Público Resolutivo, realizando planeja-
mento de atuação e pondo o plano em prática com a finalidade de conseguir 
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a atuação dos atores governamentais para solucionar os problemas nos mu-
nicípios e no Estado, de modo que venham a aplicar os recursos necessários 
para alcance da solução eficaz e permanente.

O Ministério Público resolutivo deve organizar a sua atuação, tendo em 
vista que os atores estatais não cumprem os deveres essenciais em relação à 
organização e proteção da natureza e, dessa forma, compete ao Ministério 
Público a busca da atuação deles, por se tratar de obrigação essencial.
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RESUMO

Apesar de ser afetada pela prática delituosa, durante muito tempo a vítima 
tem sido deixada em segundo plano. Por anos, seus anseios e necessidades 
foram negligenciados, sendo o acusado o centro das atenções da maioria 
das produções legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais. Assistimos a uma 
gradual incorporação de mecanismos de solução consensual de conflitos na 
seara criminal, sendo os Acordos de Não Persecução Penal o mais recente 
mecanismo. É nesse contexto que o presente artigo visa analisar a redesco-
berta da vítima e seu impacto no processo penal brasileiro, notadamente a 
necessidade de uma participação efetiva nos Acordos de Não Persecução 
Penal.

PALAVRAS-CHAVE: Vítimas; Ministério Público; ANPP. 
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1 Introdução

Em um Estado Democrático e de Direito, deve-se dar voz às vítimas de 
crimes e respeitá-las. O presente trabalho busca analisar a importância, a 
participação e o papel das vítimas de crimes no processo penal brasileiro, 
especificamente no que diz respeito aos Acordos de Não Persecução Penal 
(ANPP) firmados pelo Ministério Público e os acusados de crimes.

O novel art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) trouxe tímidas – 
porém relevantes – providências quanto à participação da vítima no ANPP. 
Citemos, por exemplo, que uma das possíveis condições do ANPP, conforme 
disposto no inciso I do referido artigo, é o agente “reparar o dano ou restituir 
a coisa à vítima”, em que se dessume que o legislador quis privilegiar, a priori, 
o ressarcimento da vítima, eis que ela é diretamente atingida pela prática do 
delito. 

Contudo a participação da vítima não deve se restringir aos aspectos de 
ressarcimento: ela tem direito a um processo penal democrático, no qual se 
inclui, por exemplo, o direito de ser acolhida e ouvida pelo sistema de justiça 
criminal. 

O tema encontra relevância, uma vez que, dentro das perspectivas de 
justiça criminal negociada e de garantismo penal integral, não se pode 
mais restringir a relação processual penal entre Estado-acusação e acu-
sado, daí a necessidade cada vez maior de inclusão da vítima no processo 
negocial-decisório. 

Sob a perspectiva anteriormente mencionada, de um garantismo pe-
nal integral, busca-se o entendimento de que, na aplicação e interpretação 
dos direitos fundamentais, não se pode esquecer da garantia de eficiência 
e segurança do cidadão. Com efeito, a garantia de segurança tem status 
constitucional (art. 144) e esse dever do Estado se aplica tanto no âmbito 
individual quanto coletivo – segurança ao cidadão e à sociedade. Como 
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ensina Douglas Fischer, não basta evitar as condutas criminosas, mas 
também apurar devidamente o ato ilícito e a punição do responsável.01 No 
contexto de garantias fundamentais das vítimas, é importante destacar que 
a devida apuração e punição do crime é um compromisso internacional de 
Direitos Humanos e o Brasil tem sido reiteradamente chamado às instâncias 
internacionais por não investigar e punir delitos.02 

2 A vítima: uma breve perspectiva 
criminológica

O conceito de vítima não é de fácil formulação e reflete momentos históricos 
diversos. Vítima pode significar: o animal ou pessoa sacrificado à divinda-
de (sentido originário); aquele que suporta as consequências de sua própria 
conduta, de outra pessoa ou como obra do acaso (sentido geral); aquele que 
sofre a ofensa direta ao bem jurídico tutelado pelo direito (sentido jurídi-
co-geral); a pessoa que sofre as consequências da infração à norma penal 
(sentido jurídico-penal-restrito); e, por fim, o indivíduo ou comunidade 
atingidos pelas consequências do delito.03

Durante muito tempo, a vítima foi esquecida pela ciência jurídica. Foi a 
partir dos estudos criminológicos que sua importância no direito penal e no 
processo criminal foi reestabelecida, fazendo surgir, inclusive, a vitimologia 

01  CALABRICH, Bruno; FISCHER, Douglas; PELELLA, Eduardo (org.). Garantismo Penal Integral: 

questões penais e processuais, criminalidade moderna e aplicação do modelo garantista no Brasil. 4. ed. 

Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2017. p. 71. 

02  Conforme noticiado no Consultor Jurídico, o exemplo mais recente se refere ao caso do médico 

Abdelmassih: https://www.conjur.com.br/2021-fev-07/corte-interamericana-julgar-brasil-abdelmassih. 

Acesso em: 15 abr. 2021. 

03  SHECARIA, Sérgio Salomão. Criminologia. 8. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters 

Brasil, 2020. p. 53. 
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como importante ramo criminológico, que estuda cientificamente as vítimas 
de delitos. Dentre as figuras processuais, a vítima, certamente, tem sido re-
legada ao ostracismo, pois “um simples percorrer pelo Direito Penal e pelo 
Processo Penal é suficiente para comprovar a hipótese. […] o modelo de 
Direito Penal retribucionista – cujo veículo viabilizador é o Processo Penal 
– tem como marca perene a marginalização da vítima”.04

A doutrina costuma apontar três momentos, ou fases, quanto à impor-
tância da vítima no sistema de justiça criminal lato sensu. Essas fases são co-
mumente designadas como idade de ouro, neutralização e, por fim, resgate 
do papel da vítima. 

A chamada idade de ouro se relaciona com o império da vingança pri-
vada, colocando a vítima no centro do fenômeno criminal, verdadeira pro-
tagonista, porquanto tinha o direito de realizar a justiça com suas próprias 
mãos. Se antes essa vingança se mostrava ilimitada, aos poucos foram sendo 
introduzidos limites de proporcionalidade na resposta punitiva como, por 
exemplo, na Lei de Talião, conquanto estabelecesse embriões de proporcio-
nalidade entre crime e pena. Surgem, ainda, pequenos mecanismos de com-
posição civil entre vítima e acusado. 

Posteriormente, com a implementação do monopólio do poder punitivo 
pelo Estado, observa-se a marginalização da vítima criminal, estabelecen-
do-se e fortalecendo-se unicamente a relação Estado x acusado. Em outras 
palavras, a vítima perde seu poder de ação/reação, assumindo, em seu lu-
gar, o Poder Público. Há, verdadeiramente, uma gradativa diminuição ou 
neutralização do papel da vítima, até seu quase desaparecimento. Leciona 
Schecaira, a propósito, que “a partir do momento em que o Estado monopo-
liza a reação penal, quer dizer, desde que proíbe às vítimas castigar as lesões 
de seus interesses, seu papel vai diminuído, até quase desaparecer”.05 

04  VIANA, Eduardo. Criminologia. 8. ed. rev. atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 157. 

05  SHECARIA, Sérgio Salomão. Criminologia. 8. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Thomson Reuters 

Brasil, 2020. p. 53-54
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Por fim, na fase denominada de resgate, ou de redescobrimento, inicia-
da em meados do século XX, há uma gradativa (re)valorização do papel 
da vítima. É a partir desse momento histórico que surge o renascimento 
ou o despertar do interesse pela vítima, motivado por razões de ordem po-
lítico-social e acadêmica. Este alvorecer repercute não apenas na seara da 
Criminologia, mas também no Direito Penal e Processual Penal.06 Henting 
e Mendelsohn são apontados como os principais responsáveis pela vitimo-
logia clássica.07

Entre modelos de resposta estatal ao crime, ganha destaque o paradigma 
consensual cujo objetivo é a inserção de acordos e conciliações para repa-
ração dos danos e satisfação da sociedade por justiça. Nessa perspectiva, 
ensinam Rogério Sanches Cunha e Renee do Ó Souza que tais modelos:

Podem ser divididos em (1) modelo pacificador ou restaura-

tivo, voltado à solução do conflito entre o autor do crime e 

a vítima (reparação de danos) e (2) modelo de justiça nego-

ciada (plea bargaining), em que o agente, admitindo a culpa, 

negocia com o órgão acusador detalhes como a quantidade 

da pena, a forma de cumprimento, a perda de bens e também 

a reparação de danos.08 

06  VIANA, Eduardo. Criminologia. 8. rev. atual. ampl. Salvador: Juspodvim, 2020. p. 161-162. 

07  Hentig, em 1948, com a obra The criminal and his victim, sistematiza o estudo da vitimologia. 

Mendelsohn, considerado o pai da vitimologia, com as obras The Victimology (1956) e La Victimologie 

(1958).

08  CUNHA, Rogério Sanches; BARROS, Francisco Dirceu de; SOUZA, Renne do Ó; CABRAL, 

Rodrigo Leite Ferreira (org.). Acordo de não persecução penal. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 123.
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3 Análise da participação da vítima 
no Processo Penal brasileiro 

Muito, e sempre, se discutiu e evoluiu quanto às garantias do acusado no 
processo penal. Todavia, o mesmo não acontecia em relação à vítima, a 
qual, por anos, fora ignorada. O Direito Penal, por exemplo, praticamente 
teve como meta a tríade delito-delinquente-pena. O outro componente do 
contexto criminal, a vítima, jamais foi levado em consideração. Isso apenas 
passou a ocorrer quando outras ciências, e principalmente a Criminologia, 
tiveram de vir em auxílio do Direito Penal para a análise aprofundada do 
crime, do criminoso e da pena.09

De igual forma, no processo penal, a partir do momento em que o 
Estado monopoliza a reação penal – isto é, torna-se o titular do jus puniendi 
– o papel da vítima foi diminuindo10, limitando-se “à condição de elemento 
informador para o Estado sobre eventuais lesões a bens jurídicos sofridos, 
passando de protagonista da resolução do fato delituoso a objeto de prova 
do delito”11.

É neste contexto que, em 1941, fora promulgado o Código de Processo 
Penal, que, em sua redação original, trouxe tímidos mecanismos de partici-
pação da vítima na processualística penal.

Na fase pré-processual, isto é, a do inquérito policial, temos tão somente 
o art. 14, segundo o qual o ofendido poderá requerer qualquer diligência, 

09  FERNANDES, Newton; FERNANDES, Valter. Criminologia Integrada. 3. ed. rev. atual. ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 479. 

10  SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

11  CORDEIRO, Euller Xavier. A participação da vítima no processo penal. 2014. 196 f. Dissertação 

de mestrado – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências Humanas e 

Sociais, 2014. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449131852. p. 22. 



106  |  REVISTA JURÍDICA DA AMPPE

que será realizada, ou não, a juízo da autoridade. Note-se que, apesar de 
prever, o legislador limitou tal participação à deliberação do Delegado de 
Polícia, que poderá negar o pedido e do qual não há previsão de recurso.

Durante o processo penal, em sentido estrito, a participação da vítima 
torna-se um pouco mais ativa. Exemplificando, citemos a sua iniciativa para 
ingressar com a queixa nos crimes de ação penal privada (art. 30), a mani-
festação do interesse da vítima como autorização para o Ministério Público 
ingressar com a ação penal, essa denominada ação penal pública condicio-
nada à representação (art. 24) e, também, a possibilidade da vítima oferecer 
a queixa-crime quando a ação penal pública incondicionada não for inten-
tada pelo Ministério Público no prazo legal (art. 29), como um verdadeiro 
mecanismo de controle, pela vítima, sobre a inércia do Parquet. 

Trouxe, ainda, a possibilidade de o ofendido, ou de representante legal 
ou outros legitimados ali taxativamente elencados, habilitar-se como “assis-
tente do Ministério Público”12. Ensina a doutrina que o assistente funciona 
“como verdadeiro auxiliar do Ministério Público, prestando auxílio ao órgão 
acusador, suprindo, inclusive, eventuais falhas cometidas pelo Parquet no 
curso da persecução penal”13. Assim sendo, a atuação da vítima enquanto 
assistente não se restringe – como aponta parcela da doutrina – a meros 
interesses patrimoniais. 

A atuação da vítima no processo penal como assistente busca dar espaço 
àquele que integrou a prática delituosa em seu aspecto negativo e, portanto, 
não possui tão somente interesse na reparação do dano. Vai além, busca a 
resposta estatal em relação àquele que lhe violou um bem jurídico. Logo: 

12  Segundo o art. 268 do CPP, em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do 

Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas 

no art. 31. 

13  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8. ed.rev. ampl. e atual. 

Salvador: Juspodivm, 2020. p. 1344 
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[…] parece-nos evidente a preocupação legislativa com a 

participação do ofendido na reprovação estatal à prática do 

fato delituoso, evidenciado, então, outra ordem de interesse 

jurídico atribuído àquele que por ele foi vitimado. Interesse 

jurídico, sim, na própria aplicação da sanção penal.14

Por fim, o Código trouxe a condução coercitiva da vítima para que preste 
suas declarações em juízo caso, devidamente intimada, deixe de comparecer 
sem motivo justificado.

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a preocupação com a vítima 
fora redescoberta. Ali tiveram início os primeiros estudos da atualmente co-
nhecida como Vitimologia. Fernandes e Fernandes ensinam que

[…] somente a partir de 1956, com o advogado de origem 

israelita Benjamin Mendelsohn, dando forma definitiva às 

suas ideias e estudos antes publicados sobre a vítima, é que 

a Vitimologia aflorou com essa denominação e com contex-

to de disciplina criminológica. […] Anos após, em 1973, na 

cidade de Jerusalém, em Israel, foi levado a efeito o 1º Con-

gresso Internacional de Vitimologia […].15

No âmbito do processo penal brasileiro, a revitalização da importância 
da vítima fora reforçada – mas ainda de forma singela – com as alterações 
trazidas pelas Leis nº 11.690 e 11.719, ambas datadas de 2008.

A primeira trouxe importantes alterações no que concerne à comunica-
ção à vítima de determinados atos processuais. O novel artigo 201 dispõe 

14  PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 603. 

15  FERNANDES, Newton; FERNANDES, Valter. Criminologia Integrada. 3. ed. rev. atual. ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 480. 
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que o ofendido será comunicado quanto ao ingresso e à saída do acusado da 
prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acór-
dãos que a mantenham ou modifiquem. Sobre a temática:

[…] a reaproximação dos protagonistas do crime ao proces-

so seria uma necessidade para a compreensão do processo 

penal como um instrumento efetivo. Nesse diapasão, as 

disposições normativas do Código de Processo Penal, pode-

riam ser ajustadas para viabilizar uma participação efetiva da 

vítima, com a previsão de ciência desta de todos os atos da 

persecução penal, desde a fase pré-processual. Essa tendên-

cia foi sufragada no art. 201, §2º, do CPP 16

Assim, “buscou o legislador romper com o tradicional desequilíbrio 
informativo e enviar uma mensagem ainda tímida de que a justiça penal 
preocupa-se em manter a vítima atualizada quanto ao estado da causa, e, 
sobretudo, prevenir a ocorrência de uma revitimização”.17

Malgrado o termo utilizado pelo legislador indique uma obrigatoriedade 
do juízo, trata-se, a bem da verdade, de uma faculdade da vítima que, de 
fato, demonstre o interesse em ser comunicada. É assim porque o ofendido 
não pode ser submetido ao acompanhamento forçado do processo penal18, 
sobretudo diante dos danos por ele sofridos. A lei previu, também, que tais 

16  TÁVORA, Nestor. Curso de Direito Processual Penal. 15. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 918

17  FARIAS, Vilson. Convivência do Ministério Público com a vítima: tendências internacionais, 

principalmente a luz do direito português e brasileiro. Revista do Ministério Público do Rio Grande 

do Sul, Porto Alegre, v. 1, n. 76, p. 161-200, jan. 2015. Disponível em: http://www.amprs.com.br/public/

arquivos/revista_artigo/arquivo_1472580661.pdf. Acesso em: 14 abr. 2021. p. 17. 

18  PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 546.
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comunicações deverão ser feitas no endereço indicado pela vítima, admitin-
do-se ainda, por opção dela, o uso de meio eletrônico.

Indo mais além, o parágrafo 5º do referido artigo prevê a possibilidade 
de encaminhamento da vítima para atendimento multidisciplinar, 
especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a 
expensas do ofensor ou do Estado. A despeito de críticas quanto à concre-
tização, é louvável a retomada da preocupação do legislador com a vítima e 
com os danos originados pela infração penal. A intenção, portanto, foi boa. 

Por sua vez, a Lei nº 11.719/2008 determinou que, na prolação da senten-
ça condenatória, o juiz deverá fixar um valor mínimo para a reparação dos 
danos causados pela infração penal. Vejamos:

Art. 397. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causa-

dos pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo 

ofendido; 

A temática enfrenta debates de natureza constitucional e processual pe-
nal, eis que transfere questões cíveis para dentro do processo penal, devendo 
a defesa do acusado se preocupar, também, com a fixação da reparação do 
dano ao ofendido, enquanto a Acusação Pública estará focada no deslinde 
criminal, e a vítima (assistente da acusação) preocupada com a apresenta-
ção de provas cíveis para justificar a fixação do dano na eventual sentença 
condenatória, ou seja, a vítima estará atuando da mesma forma que na área 
cível, parte autora19.

19  GOMES, Lauro Thaddeu. A posição da vítima no processo penal brasileiro. 2012. 122 f. 

Dissertação de mestrado – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de Direito. 

2012. Disponível em: https://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/1812. p. 64. 
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Em que pese os entraves de tal previsão para o processo penal, é notória a 
evolução quanto à celeridade para a vítima em obter a reparação, posto que, 
antes dessa alteração legislativa, o ofendido deveria, primeiramente, aguar-
dar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para, somente 
após, ajuizar a ação civil ex delicto.

Agora, com a nova sistemática, a vítima tem a garantia de liquidar o va-
lor fixado na esfera penal. Assim, tentando resgatar a importância do pa-
pel da vítima, o legislador primou pela celeridade e economia processual, 
buscando evitar um moroso processo autônomo de reparação civil do dano 
decorrente um ilícito penal.

Mais tarde, tivemos outras inovações, desta vez no campo da legislação 
extravagante, que conferiram à vítima o papel de destaque. Exemplificando:

a. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que criou os 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais, introduzindo 

no ordenamento jurídico institutos despenalizadores 

(composição civil, transação penal e a suspensão con-

dicional do processo), bem como buscou privilegiar a 

participação da vítima na resolução do conflito;

b. Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, que criou o Sistema 

Nacional de Proteção a Vítimas e Testemunhas;

c. Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, conhecida como 

“Lei Maria da Penha”, a qual criou mecanismos para 

coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 

dentre os quais a concessão de medidas protetivas a fa-

vor da vítima-mulher.

Por fim, é imperioso destacar que todos os instrumentos aqui citados, 
ao fim e ao cabo, trazem a vítima como o elemento-chave para a realização 
da justiça, razão pela qual deve-se recuperar a sua importância, inserindo-a, 
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constantemente no debate processual penal. É assim porque “la víctima es, 
junto al victimario, un protagonista de conflicto penal, por lo que cualquier 
solución idónea desde el punto de vista político (pacificación social) y desde 
el punto de vista empírico (reparación del daño) debe atender a su interés”20.

4 Ministério Público e o direito das 
vítimas criminais

De acordo com a Constituição da República, uma das funções institucionais 
do Ministério Público Brasileiro é a titularidade da ação penal pública (art. 
129, inciso I). Ao adotar o Sistema Acusatório, a Carta Magna posiciona o 
Ministério Público como verdadeiro representante e defensor da vítima e 
da sociedade no sistema de Justiça criminal, outorgando-lhe relevante papel 
em dar voz a quem foi vitimado por uma infração criminal. Com efeito, o 
Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade n. 1.570/DF, anota que “a Constituição de 1988 fez uma opção 
inequívoca pelo sistema penal acusatório”21. Ainda quando não titular da 
ação penal, caso da ação penal privada, o Ministério Público tem importante 
papel fiscalizador.22 

20  LETELIER LOYOLA, Enrique. Editorial del Dossier “Medios alternativos, consensos y la 

participación de la víctima en el proceso penal”: Participación de la víctima en la solución del conflicto 

penal. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 5, n. 1, p. 13-32, jan./abr. 2019. p. 

20. 

21  STF – ADI 5104 MC / DF – DISTRITO FEDERAL – Relator Min. Roberto Barroso – Julgamento em 

21/05/2014. Publicação DJe de 30/10/2014.

22  De acordo com o art. 45 do Código de Processo Penal, a queixa, ainda quando a ação penal for 

privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os 

termos subsequentes do processo.
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No âmbito ministerial, frente ao contexto de necessidade de proteção às 
vítimas de crimes, a Resolução n. 181 do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), que dispõe sobre instauração e tramitação do procedi-
mento investigatório criminal a cargo do Ministério Público, bem como dis-
ciplina os Acordos de Não Persecução Penal (ANPP), estabelece um capítu-
lo especial dedicado aos direitos das vítimas criminais. Objetiva-se adotar 
“todas as medidas necessárias para a preservação dos seus direitos, a repara-
ção dos eventuais danos por ela sofridos e a preservação da intimidade, vida 
privada, honra e imagem”.23 

Em síntese, o ato normativo acima mencionado estabelece os seguintes 
direitos das vítimas: 

a. esclarecimento sobre seus direitos materiais e processu-

ais (art. 17, caput);

b. segurança quando sofrerem ameaça ou que, de modo 

concreto, quando estiverem suscetíveis a sofrer intimi-

dação por parte de acusados, de parentes do acusado 

ou pessoas a seu mando, podendo o membro requisitar 

proteção policial em seu favor (art. 17, § 1º);

c. encaminhamento da vítima para inclusão em Programa 

de Proteção de Assistência a Vítimas ameaçadas ou em 

Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ame-

açados, conforme o caso e quando presentes os pressu-

postos legais (art. 17, § 2º);

23  BRASIL. Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017. Conselho Nacional do Ministério Público. 

Brasília-DF, 7 de agosto de 2017. Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/

Resoluo-181-1.pdf. Acesso em: 13 abr. 2021.
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d. encaminhamento da vítima e de outras pessoas atingi-

das pela prática do fato criminoso apurado à rede de 

assistência, para atendimento multidisciplinar, espe-

cialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica 

e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado (art. 

17, § 4º);

e. possibilidade de prestar declarações e informações em 

geral, eventualmente sugerir diligências, indicar meios 

de prova e deduzir alegações, que deverão ser avaliadas 

fundamentadamente pelo membro do Ministério Pú-

blico (art. 17, § 5º);

f. comunicação da vítima ou, na ausência desta, dos seus 

respectivos familiares sobre o oferecimento de ação pe-

nal (art. 17, § 7º).

Ressalte-se que nas investigações que apurem notícia de violência mani-
festada por agentes públicos em desfavor de vítimas negras, o membro do 
Ministério Público deve levar em consideração, para além da configuração 
típico-penal, eventual hipótese de violência sistêmica, estrutural, psicológi-
ca, moral, entre outras, para fins dos encaminhamentos referentes aos direi-
tos das vítimas (art. 17, § 8º). Ademais, os direitos estabelecidos às vítimas 
podem ser extensíveis aos seus familiares (art. 17, § 6º).

No âmbito dos programas especiais de proteção a vítimas ameaçadas, 
disciplinados pela Lei Federal n. 9.807/1999, o CNMP editou a Resolução n. 
93/2013, a qual estabelece, dentre outras diretrizes de atuação ministerial, a 
prioridade na tramitação do inquérito e do processo criminal em que figu-
re vítima protegida pelo programa. Ademais, o membro deverá diligenciar 
para cumprir rigorosamente todos os prazos processuais previstos em lei, se 
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não for possível antecipá-los, bem como requerer a produção antecipada da 
prova que demande a participação da pessoa assistida. 

Destaque-se, por fim, a tramitação no CNMP da Proposta de Resolução 
24/09/2019 Nº 1, de autoria do então Conselheiro Lauro Machado Nogueira, 
cujo objetivo é dispor sobre a Política Institucional de Proteção Integral às 
vítimas de infrações penais e atos infracionais, voltada à assistência, repara-
ção e respeito à dignidade e aos direitos fundamentais das vítimas. Na expo-
sição de motivos, o promotor de Justiça e ex-Conselheiro do CNMP destaca:

A atuação do Estado na defesa das vítimas da criminalidade 

experimentou, em vários lugares, nos últimos anos, uma gui-

nada significativa. A vítima, antes relegada a um mero ele-

mento de prova processual, foi redescoberta e alçada a pro-

tagonista e receptora de uma necessária atividade protetiva, 

capaz de lhe assegurar participação ativa na persecução e lhe 

restaurar os direitos violados pela ação delituosa.

No Brasil, embora a legislação tenha avançado neste tema, 

a falta de uma sistematização e de um arranjo institucional 

adequados ainda impedem que essa proteção seja efetivada, 

pelo que a atuação consertada do Ministério Público pode 

ser decisiva para viabilizar os direitos das vítimas no Brasil.

Sem dúvida, dado o seu desenho constitucional e as atribuições a si con-
feridas pela Constituição da República, é o Ministério Público brasileiro a 
instituição a encabeçar o conjunto de reformas necessárias para promover 
a garantia de direitos das vítimas de crimes e tal tarefa, além de necessária, 
é urgente. 
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5 Os Acordos de Não Persecução 
Penal e as vítimas

Para Francisco Dirceu Barros, um dos princípios estruturantes dos acordos 
criminais é o da minimização dos danos causados à vítima, porquanto “no 
direito criminal consensual, a vítima tem um olhar diferenciado, e o prin-
cípio em estudo defende que a negociação deve priorizar a restauração dos 
danos materiais, emocionais e psicológicos causados à vítima” 24.

Dentre os crimes possíveis de celebração dos Acordos de Não Persecução 
Penal temos: estelionato, furto, acidentes de trânsito, dano ao patrimônio e 
diversos outros, nos quais há ofensa ao bem jurídico de alguém. Logo, é 
nesse contexto que urge relevante a participação da vítima na celebração do 
ANPP. Afinal, quem mais “competente” para dizer o que e/ou de que forma 
foi afetado pelo crime do que a própria vítima?

Em outras palavras, devem-se empenhar esforços no intuito de ter a par-
ticipação conjunta e ativa da vítima – empoderando-a – na busca de resul-
tados restaurativos, isto é, na celebração do acordo de não persecução, de 
modo que ele cumpra os fins aos quais fora proposto: de correção, de repa-
ração de danos, de restabelecimento de paz social e de descongestionamento 
do Poder Judiciário.

Como dito alhures, uma das condições para a celebração do ANPP e que 
poderá, portanto, materializar uma de suas cláusulas é a reparação do dano 
ou restituição da coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo (art. 
28-A do CPP). Essa condição já se fazia presente na Resolução 181/2017 do 
CNMP em seu art. 18, inc. I. 

24  BARROS, Francisco Dirceu. Acordos Criminais. Leme, SP: JH MIzuno, 2020. p. 65.
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A inviabilidade do ressarcimento pode ser jurídica, por exemplo, nos 
crimes de perigo, sem lesão efetiva causada – ou mesmo econômico-finan-
ceira, quando o acordante não dispõe de recursos para ressarcimento do 
lesado25 ou “vulnerabilidade financeira”26. Cumpre ressaltar que cabe ao pró-
prio acusado o ônus de provar a impossibilidade27. Nessa hipótese, devem 
ser intensificadas as demais condições como, por exemplo, a prestação de 
serviços à comunidade. 

Portanto, havendo vítima, é importante que o membro do Ministério 
Público leve em consideração os aspectos a seguir mencionados. 

I. Identificar a(s) vítima(s)

Inicialmente, quando da recepção de autos de procedimentos investiga-
tórios, é fundamental que se identifique a(s) vítima(s) do delito que, como 
se sabe, pode ser uma pessoa física, um conjunto de pessoas, uma pessoa 
jurídica de direito público ou de direito privado, exceto nos casos de crimes 
vagos, isto é, “aqueles que não possuem um sujeito passivo determinado, 
figurando no polo passivo, em geral, a sociedade” 28.

Analisando o Código Penal, por exemplo, detectamos os seguintes 
exemplos de crimes em que há vítima e, em tese, passíveis de ANPP: fur-
to (art. 155) e furto qualificado (art. 155 §§ 4º, 5º, e 6º); dano qualificado; 
apropriação indébita (art. 168) e apropriação indébita previdenciária (art. 
168-A); receptação (art. 180) etc.

25  SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Comentários ao Pacote Anticrime. Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: Método, 2020. p. 362

26  LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei Nº 13.964/19 – artigo por artigo. 

Salvador: Juspodivm, 2020. p. 231

27  CAVALCANTE, André Clark Nunes et al. Lei Anticrime Comentada. Leme, SP: Jh Mizuno, 2020. 

p. 203.

28  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 636
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Assim, urge destacar que o ANPP sofre vedação no que tange às infrações 
penais com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Comungamos do 
entendimento de que a violência ou grave ameaça que impede a celebração 
do ANPP é a intencional, e não a involuntária (culposa). No mesmo sentido, 
encontramos o Enunciado nº 23 do Conselho Nacional de Procuradores-
Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), in verbis:

É cabível o acordo de não persecução penal nos crimes cul-

posos com resultado violento, uma vez que nos delitos des-

ta natureza a conduta consiste na violação de um dever de 

cuidado objetivo por negligência, imperícia ou imprudência, 

cujo resultado é involuntário, não desejado e nem aceito pela 

agente, apesar de previsível.

II. Notificar e Ouvir a vítima: fase de pré-celebração do ANPP

É fundamental a escuta da vítima previamente ao ANPP para compre-
ender a extensão dos danos sofridos – sejam materiais, sejam morais. Para 
tanto, a vítima deve ser notificada quanto à possibilidade de sua participação 
nas tratativas do acordo, o que garante, ademais, a transparência da negocia-
ção.29 A oitiva inicial da vítima deve se dar de forma separada do acusado, 
ainda que posteriormente possa também estar presente na celebração do 
acordo. Nesse sentido: 

Parece fortemente recomendável ouvir a vítima previamente 

às tratativas. Afinal, [...], o acordo de não persecução penal 

possui objetividade negocial híbrida ou mista (protege tan-

29  BARROS, Francisco Dirceu. Acordo de não persecução penal: teoria e prática. Leme, SP: JH 

Mizuno, 2019. p. 36. 
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to a vítima quanto a sociedade, por mesclar características 

da composição civil dos danos e da transação penal), o que 

confere grande legitimidade ao instrumento consensual. 

Portanto, para não faltar à sistemática do acordo a sua objeti-

vidade negocial híbrida e a legitimidade desejadas, é preciso 

conferir especial atenção aos interesses da vítima, ouvindo-a 

previamente à audiência extrajudicial de acordo.30

 
Nesta fase, o membro ministerial terá a possibilidade de aferir a extensão 

do dano e mensurar, tanto quanto possível, o valor de ressarcimento ao dano 
material e moral. Deve-se garantir o maior ressarcimento possível ao dano 
causado, no que se incluem os danos materiais, os danos morais etc.

A escuta da vítima não tem por finalidade colher dela sua anuência 
quanto à celebração do acordo, mas, em uma perspectiva de acolhimento e 
de participação mais efetiva no sistema de justiça criminal. Assim, “a oitiva 
acima não tem por finalidade colher a aquiescência da vítima sobre a ado-
ção, ou não, de mecanismos consensuais. Em outras palavras, a vítima não 
possui a prerrogativa de vetar o acordo de não persecução penal”.31 

III. Intimação da homologação – fase pós-celebração

Nos termos do art. 28-A, §9º, do CPP, a vítima será intimada da homolo-
gação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Este ato 
possibilitará que a vítima acompanhe o cumprimento das condições ajusta-
das entre o Ministério Público e o acusado, dentre as quais, a reparação do 
dano. Permite-se, assim, que a vítima tome a real percepção dos efeitos do 

30  MESSIAS, Mauro. Acordo de não persecução penal: teoria e prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2020. p. 77.

31  MESSIAS, Mauro. Acordo de não persecução penal: teoria e prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2020. p. 78.
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ANPP – mais céleres do que eventuais sanções penais dependentes do tra-
mite regular de uma ação penal. 

6 Conclusões

Os Acordos de Não Persecução Penal constituem mais um passo no contex-
to da justiça criminal negociada no Brasil, buscando-se garantir a razoável 
duração do processo e o estabelecimento de medidas não privativas de liber-
dade eficazes na busca da pacificação social. 

Após o surgimento dos Juizados Especiais Criminais, a tradicional “ju-
risdição de conflito” cedeu espaço para uma jurisdição de consenso, na qual 
se busca um acordo entre as partes, a reparação voluntária dos danos sofri-
dos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade, evitando-se, 
o quanto possível, a instauração de um processo penal. 

Inicialmente previstos na Resolução n. 181/2017, do Conselho Nacional 
do Ministério Público, os Acordos de Não Persecução Penal foram final-
mente previstos na legislação processual penal após a edição da Lei Federal 
n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

É necessário reanimar o papel da vítima no processo penal e na 
realização efetiva da justiça criminal sem, contudo, alimentar qualquer 
tipo de revanchismo ou vingança, fugindo, portanto de um discurso de 
enfrentamento e ódio entre acusados e vítimas. 

Assim é perfeitamente desejável, malgrado a lei não diga expressamente, 
que o Órgão Ministerial notifique a vítima para que, assim querendo, parti-
cipe da audiência extrajudicial que visa à celebração do ANPP. Ali o intuito 
é, através do diálogo, chegar-se a um bom consenso e um bom acordo, o 
qual atenda, ao mesmo tempo, às necessidades da vítima, que responsabilize 
o agente e gere a pacificação do conflito.
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Todavia o tema aqui não se esgota, ao revés merece muito mais debate. 
A tradicional relação entre acusação e acusado precisa ser repensada a fim 
de que a vítima dos crimes também tenha efetiva participação e ocupe um 
espaço que lhe tem sido sonegado na jurisdição criminal. 
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RESUMO 
O presente artigo discorre sobre o tema do Ministério Público resolutivo, 
oferecendo um debate do contexto atual e dos desafios no enfrentamento da 
violência contra a pessoa idosa. Reflete sobre a prática desenvolvida pelas 
instituições que compõem o Centro Integrado de Cidadania (Recife/PE), 
no qual é desenvolvido o projeto interinstitucional e interdisciplinar Apoio 
Legal, em uma parceria entre o Ministério Público, o Tribunal de Justiça de 
Pernambuco, a Defensoria Pública Estadual e a Delegacia do Idoso, com o 
apoio da equipe psicossocial. O texto reflete sobre o papel do Ministério Pú-
blico nesse escopo e acerca das demais instituições do sistema de justiça que 
compõem o espaço, bem como discute a respeito da justiça social e do aces-
so à justiça, sendo ainda sugeridos alguns avanços e resultados do projeto. 

PALAVRAS-CHAVE: Violência contra pessoa idosa; Justiça social; Minis-
tério Público resolutivo; Pessoa idosa; Juizado Especial Criminal. 
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1 Introdução

O presente artigo descreve a experiência do projeto Apoio Legal como uma 
intervenção resolutiva e integrada entre os órgãos do Sistema de Justiça 
que compõem o Centro Integrado de Cidadania Carlos Eduardo Campelo 
(CIC), inaugurado em 3 de fevereiro de 2006. Destaca, ainda, o papel do 
Ministério Público nos conflitos sociofamiliares e comunitários envolvendo 
pessoas idosas em situação de violência, em uma perspectiva de justiça so-
cial e de intersetorialidade.

O projeto vem sendo desenvolvido desde 2019, na cidade do Recife, 
capital do estado de Pernambuco, tendo sido formalizado a partir da ação 
integrada do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e 
Secretaria de Defesa Social, em parceria estabelecida através do Termo de 
Cooperação Técnica 3/2020, de 1º de outubro de 2020. Esse documento ce-
lebrou o convênio entre as instituições que representam o sistema de justiça 
e integram o CIC.

Do ponto de vista institucional, especialmente no tocante ao Ministério 
Público brasileiro, discute-se o seu papel como agente político, pautado pelo 
interesse do cidadão, na participação social, no controle democrático e na 
garantia e ampliação dos direitos fundamentais como o principal espaço de 
atuação ministerial. 

A configuração das políticas e programas voltados ao atendimento das 
necessidades da pessoa idosa é uma agenda a ser reconhecida, consideran-
do, sobretudo, que o envelhecimento populacional tem sido uma tendência 
mundial e que o Brasil já apresenta uma estrutura etária envelhecida, com 
um ganho de expectativa de vida  estimado em 76,7 anos para as pessoas 
nascidas no ano 2000 (IBGE, 2019). 

Elaborado e executado pelos quatro órgãos que integram o CIC, sendo 
já essa uma importante inovação do projeto, a experiência do Apoio Legal 



126  |  REVISTA JURÍDICA DA AMPPE

é descrita neste artigo com o relato de sua construção, operacionalização, 
modelo de intervenção e resultados. A lógica da discussão está amparada 
nas ideias de resolutividade e justiça social, bem como no sentido do traba-
lho em rede, tendo como objeto as situações de conflito e vulnerabilidade 
encontradas, em grande parte, no interior dos próprios lares dos idosos, que, 
por eles mesmos, ou representados por familiares, recorrem com frequência 
ao atendimento no CIC.

É certo que a formulação de respostas a essas questões não se encerra 
nos trâmites processuais da justiça criminal; há a necessidade da elaboração 
de estratégias de inclusão e encaminhamento para a rede de proteção, saúde, 
assistência social e mediação de conflitos. Essas questões vêm sendo abor-
dadas cotidianamente pelas equipes de apoio psicossocial dos órgãos inte-
grantes do CIC, em cuja estrutura os profissionais especializados atendem. 

Ressalte-se, como evento impactante na vida social, econômica e política 
do país no ano de 2020, a crise sanitária mundial provocada pela Covid-19, 
infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Essa 
doença foi reconhecida como uma emergência em saúde pública de interes-
se internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que, em 11 de 
março de 2020, decretou situação de pandemia.

O isolamento social, através do distanciamento social ou da quarentena, 
foi a medida mais adotada, com maior ou menor intensidade, por quase 
todos os países. O Brasil segue com o avanço vertiginoso de casos e óbitos, 
adotando medidas e normativas heterogêneas em cada estado, enquanto o 
ritmo de vacinação ainda se mostra desacelerado.

Nesse contexto pandêmico, identifica-se o aumento da fragilidade da 
população idosa em todos os níveis, especialmente do ponto de vista da am-
pliação de violências no âmbito doméstico. Esse grupo populacional já é 
mais penalizado no que se refere ao acesso educacional e tecnológico, o que 
se coloca como um importante desafio nessa era digital e de informatização 
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na oferta de serviços públicos, em face das medidas de distanciamento 
adotadas. 

A despeito do contexto pandêmico e de portarias e resoluções que in-
terromperam temporariamente os atendimentos presenciais de rotina em 
grande parte dos órgãos públicos, e muitos privados, em Pernambuco, o 
projeto Apoio Legal manteve canais de acesso para o atendimento das famí-
lias e pessoas idosas. As ações prosseguiram com a orientação remota, dada 
a suspensão do expediente presencial em alguns períodos de aumento das 
restrições sanitárias, ocasionadas pela elevação do índice de contaminação 
da população pelo coronavírus.

Assim é que, idealmente, a integração entre os quatro órgãos do CIC na 
estrutura do projeto Apoio Legal, para além da boa intenção e da formalida-
de, indica uma estratégia. Desse modo, independentemente dos resultados 
que venha a apresentar no futuro ‒ e estes certamente não terão nele o único 
fator determinante ‒, o projeto Apoio Legal já está no caminho que há muito 
se tem por recomendado para o enfrentamento da violência contra a pessoa 
idosa, inovando na operacionalização da rede intersetorial de apoio e prote-
ção específica aos idosos, numa perspectiva de justiça social.

O Centro Integrado de Cidadania – CIC. Considerações sobre 
o papel do Ministério Público na contemporaneidade

O projeto Apoio Legal surgiu de uma concepção ampliada do acesso à 
justiça, por tratar de problemas afetos à pessoa idosa, sua família, seu con-
texto, resistências, fragilidades e possibilidades de cuidados e superação da 
condição de risco ou violação de direitos. A ação é uma proposta do Juizado 
Especial Criminal do Idoso (JECRIM/Idoso), através do Núcleo de Apoio 
Psicossocial (NAP/TJPE), 48ª Promotoria Criminal do Idoso (MPPE), 
Defensoria Pública do Estado de Pernambuco e Delegacia do Idoso, ór-
gãos integrantes do Centro Integrado de Cidadania (CIC). Visa, sobretudo, 
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favorecer a tomada de decisão ante os conflitos sociofamiliares e comunitá-
rios, associados a situações de violência que estão na base das demandas às 
instituições que integram o CIC.

É sabido que as famílias vêm sofrendo no decorrer dos anos em face 
das mudanças socioeconômicas do país, bem como de suas repercussões 
psicossociais nos grupos familiares. Nestes, ocorrem importantes conflitos, 
relativos à dependência econômica dos membros em relação à pessoa idosa, 
que, embora provedora, apresenta maior vulnerabilidade ‒ pelo declínio de 
suas condições físicas e, muitas vezes, cognitivas, de autonomia e de saúde ‒ 
nas situações de conflitos familiares. 

Os conflitos envolvendo pessoas idosas não se restringem ao universo 
do grupo familiar; antes, constituem ‒ ainda que em proporções menores 
‒ reflexos de convivências comunitárias e de vizinhança malsucedidas, que 
culminam em desavenças não solucionadas no âmbito da comunidade. O 
foco da análise não se restringe ao âmbito das inter-relações familiares, mas 
‒ atentando a uma esfera mais ampla ‒ direciona-se às complexas relações 
entre a família, a sociedade e o Estado, e, inclusive, ao papel de cada um 
deles tanto na explicação quanto na solução dos conflitos que se apresentam. 

Partindo dessa perspectiva, o olhar dirigido à pessoa idosa deve posi-
cioná-la numa condição de sujeito ativo e partícipe na construção de sua 
história. O modo como uma pessoa envelhece depende de diversas variá-
veis, algumas relativas ao próprio indivíduo, outras relativas a aspectos mais 
amplos que envolvem o contexto social, comunitário e familiar.

Essa problemática passa a ter maior visibilidade com a publicação, em 
2003, do Estatuto do Idoso (Lei Federal 10.741/2003), que prevê o respeito 
aos direitos e à dignidade da pessoa idosa, como também o fortalecimento 
de sua cidadania e inclusão social. Condizente com esses princípios, foi cria-
do, em 2006, o Juizado Especial Criminal do Idoso (JECRIM/Idoso), insta-
lado no Centro Integrado de Cidadania, responsável por processar e julgar 
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infrações penais de menor potencial ofensivo contra a pessoa idosa, favore-
cendo a conciliação entre as partes.

De acordo com a Resolução do TJPE nº 201, de de 25 de setembro de 
2006, é “dever institucional do Poder Judiciário procurar, nos limites das 
suas atribuições constitucionais, alternativas na política judiciária que tor-
nem a justiça acessível a todos, sobretudo aos que merecem maior proteção 
jurisdicional”. Nesse aspecto, o TJPE propõe-se a ter também uma função 
social mais ampla, que possa, em parceria ou individualmente, acolher, 
apoiar, orientar e encaminhar os sujeitos envolvidos nos conflitos, visando 
solucionar tais conflitos da melhor forma. 

O Brasil das próximas décadas será um país de idosos. É papel funda-
mental de toda a sociedade e do Estado a construção de uma nova mentali-
dade, que perceba o idoso com suas experiências e limitações trazidas pela 
idade, tratando-o com prioridade e respeito à sua singularidade.

O objetivo da pena/medida alternativa é que o indivíduo tome consci-
ência de seu papel social, observando seus direitos, deveres e limites como 
cidadão. Busca também a ressignificação da infração penal, favorecendo um 
processo de mudança ressocializadora e diminuindo a possibilidade da rein-
cidência do ato infracional.

Nesta vertente, tanto no âmbito do Ministério Público como no sistema 
de justiça, dá-se a efetivação de práticas com vistas à superação de um mo-
delo punitivista, atendendo às determinações de um conceito de justiça mais 
amplo, a considerar as necessidades das populações demandantes. Como 
reflexo desses avanços, foram lançadas normativas balizadoras de práticas 
no campo da autocomposição e da justiça restaurativa, de que são exem-
plos a Política Nacional de Justiça Restaurativa, no âmbito do Tribunal de 
Justiça (Resolução 225/2016, Conselho Nacional de Justiça), e a resolução 
118/2014, do Conselho Nacional do Ministério Público, com incentivo à au-
tocomposição no âmbito do Ministério Público brasileiro.



130  |  REVISTA JURÍDICA DA AMPPE

A implantação do projeto Apoio Legal consistiu numa iniciativa que par-
te desta acepção de justiça mais ampla e dialógica, buscando contribuir para 
o enfrentamento da exclusão de pessoas que se encontram em níveis por 
vezes altíssimos de vulnerabilidade social e/ou emocional. 

O Centro Integrado de Cidadania (CIC) reúne condições para o suces-
so de iniciativas com vistas à parceria dos órgãos que compõem a rede de 
serviços públicos e privados, visando ao acesso dos sujeitos aos dispositivos 
socioassistenciais e de saúde. São muitos e variados os conflitos subjacen-
tes aos processos e às demandas de atendimento espontâneo que chegam 
ao CIC, muitos deles estreitamente associados ao histórico sociofamiliar e 
comunitário fragilizado, nos quais muitas vezes estão presentes situações de 
sofrimento e exclusão. 

Particularmente no que se refere ao idoso ofendido, o perfil que o juiza-
do do idoso atende é muito próximo daquele que a literatura especializada 
aponta, isto é, mulheres viúvas, maiores de 75 anos e com renda de até três 
salários mínimos, bem como situações de fragilidade e vulnerabilidade psi-
cológica e social, além de histórias de rompimento de vínculos e de conflitos 
que, subjacentes aos processos em tramitação, não se resolvem nas audiên-
cias nem no eventual cumprimento das medidas ou penas.

Nesse contexto, entende-se como necessária uma linha de ação no âmbi-
to psicossocial que acolha os sujeitos e as famílias, que escute, apoie, oriente 
e/ou encaminhe os que procuram o CIC. O acolhimento e apoio ‒ realizados 
na fase anterior ao processo ‒ visam possibilitar o reconhecimento do indi-
víduo e do seu direito de ser considerado na busca pela valorização da sua 
identidade singular, do seu protagonismo e da sua cidadania.

Observam-se com frequência situações de conflito relacionadas ao rom-
pimento de vínculos sociais nos quais os indivíduos demonstram pouca 
disponibilidade para a conciliação. Parte da explicação pode estar no fato 
de serem eles mesmos criadores e produtos de um tipo de sociabilidade 
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individualista que se pauta pela exclusão e pela desigualdade entre os indi-

víduos e grupos sociais. 

Por outro lado, a dinâmica tradicional na busca do sistema de justiça 

por parte de muitas famílias e sujeitos sociais também parte de anseios e 

concepções punitivistas nas respostas elaboradas pelo aparelho de Estado. 

Esse padrão de comportamento traz dificuldades mais abrangentes para a 

convivência em sociedade e familiar, pois se afasta do ideal de solidariedade, 

característica forte em culturas cujos princípios de justiça social norteiam a 

formação social e política do país.

A dinâmica e a organização dos diferentes grupos familiares, em face 

das adversidades que marcam suas trajetórias, podem ser determinantes na 

formação de seus membros. A falta de perspectivas de indivíduos e grupos, 

motivada pelo descrédito nas instituições e nas políticas públicas do país, e 

a ausência de soluções mediatizadas pela consensualidade e pela presença 

da atuação do Estado nos demais contextos de vida dessas populações têm 

sua parcela de contribuição na origem dos conflitos, que, ao se agudizarem, 

resultam em processos judiciais litigiosos, burocráticos, morosos e pouco 

resolutivos. 

Na perspectiva do projeto Apoio Legal, busca-se intervir para contribuir 

na minimização do sofrimento, favorecimento da autonomia, restabeleci-

mento dos vínculos e redução das possibilidades de reincidência, mobilizan-

do também o aparelho do Estado na oferta de políticas públicas a essa po-

pulação, ao tempo que se apoia o sujeito quanto à decisão pela efetuação da 

queixa na Delegacia do Idoso, em caso de configuração de situação criminal.

A parceria do CIC com outros órgãos e setores estatais e organizações 

da sociedade civil constitui uma estratégia com potencial para ampliar as 

possibilidades de solução às complexas necessidades que subjazem à queixa, 

reduzindo a judicialização aos conflitos que dela não possam prescindir. 
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No contexto do Centro Integrado de Cidadania, o Ministério Público 
está representado pela 48ª Promotoria de Justiça Criminal do Idoso, que 
atua nos feitos judiciais do juizado e desenvolve atividades de atendimento 
ao público e no âmbito do projeto Apoio Legal.  

O art. 127 da Carta Magna em vigência define o Ministério Público 
como “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis” (BRASIL, 1988).

Apesar de ser uno e indivisível, o Ministério Público se organiza terri-
torialmente e em temáticas de intervenção, havendo: o Ministério Público 
da União (MPU), que é composto pelo Ministério Público Federal (MPF); 
o Ministério Público Militar (MPM); o Ministério Público do Trabalho 
(MPT); o do Distrito Federal e Territórios (MPDFT); e o Ministério Público 
dos Estados (MPE). 

Além das funções investigativas e de acusação, a instituição vem defi-
nindo contornos menos rígidos, inclusive do ponto de vista de sua auto-
nomia administrativa e funcional. Em todo o Brasil, representado em cada 
entidade da federação, assume princípios únicos: unidade, indivisibilidade e 
independência funcional.

Além da condição de “fiscal da Lei”, o Ministério Público desenvolve 
atribuições voltadas à defesa de direitos de âmbito coletivo, demandando 
e fomentando políticas públicas em diversas áreas, como saúde, educação, 
pessoa idosa, criança e adolescente, defesa da mulher, das minorias étnicas 
e direitos homoafetivos. 

O objeto de atuação da instituição sofreu mudanças e se mostra cada 
vez mais complexo, razão pela qual o aparato teórico e metodológico tem 
incorporado continuamente outros embasamentos na organização, dando 
lugar a modelos de administração orientados para o planejamento sob o 
enfoque estratégico.
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A instituição busca modernizar sua estrutura, qualificando seus mem-
bros e servidores para aderir a um modelo de gestão que responda aos prin-
cipais desafios postos na atualidade, sobretudo no tocante às respostas so-
ciais e à inclusão social. Tais mudanças acompanham a intensificação das 
problemáticas sociais e econômicas e ocorrem em concomitância com o 
questionamento do modelo de intervenção do Estado, marcado por profun-
das transformações de ordem política e técnica que impactam na condução 
e gestão das organizações de caráter público.

A atuação ministerial, da década de oitenta até os dias atuais, contou 
com um incremento de instrumentos tecnológicos que buscaram aperfeiço-
ar a atividade-fim. Os processos de trabalho, os recursos de apoio e as práti-
cas de gestão têm passado por alterações significativas, expandindo visões e 
suplantando uma lógica meramente burocrática e processual. 

Trata-se, sobretudo, de dar respostas à sociedade, que vem encontrando 
na instituição um braço de apoio às suas legítimas demandas, afetas à saúde, 
políticas públicas, relações de consumo, igualdade e enfrentamento da vio-
lência de gênero, direito de família, infância e juventude, velhice e Estatuto 
do Idoso, entre tantas outras áreas que configuram os direitos fundamentais. 
A escuta à população por meio dos canais da ouvidoria, denúncia e atendi-
mento pessoal tem sido o principal meio de comunicação. 

As audiências públicas e a definição de projetos e programas direciona-
dos por equipes técnicas e promotores de justiça também configuram este 
cenário mais atual do Ministério Público, sendo o interesse do cidadão e a 
garantia dos direitos os principais espaços de intervenção ministerial.

A ação do Ministério Público assume outros contornos e a instituição 
mergulha numa dinâmica de constantes mudanças e desafios. À medida que 
vai se complexificando, a organização tende a aumentar sua estrutura e seu 
corpo funcional, atendendo a demandas sempre crescentes. Mais do que um 
órgão de defesa jurídica da sociedade, o Ministério Público “tornou-se uma 
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instituição política essencial à implementação do projeto democrático que 
refundou a República em 1988” (GOULART, 2013, p. 200).

De modo a responder aos desafios implicados nessa nova configuração, 
o Ministério Público recorre aos mecanismos de planejamento, incorporan-
do conceitos capturados das diretrizes da administração pública gerencial, 
a partir da reforma do aparelho do estado. Intenta, a despeito das diferentes 
críticas a esse modelo gerencial, superar práticas patrimonialistas e excessi-
vamente burocráticas.

Esforços neste sentido podem ser vislumbrados em normativas como 
a do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que tratou de re-
solução específica no ano de 2017 sobre a Política Nacional de Fomento à 
Atuação Resolutiva do Ministério Público brasileiro (CNMP, resolução 
54/2017).

Muitos membros e servidores passaram a redefinir sua atuação e a 
colaborar incisivamente para a mudança do perfil institucional a par-
tir da formação. Há que se reconhecer que existem esforços para avançar 
nos instrumentos de gestão disponíveis, inclusive nas possibilidades de 
qualificação do trabalhador a partir dessa ótica. 

Ainda é preciso avançar muito no âmbito da cultura institucional, prin-
cipalmente no que se refere à repetição de padrões de produtividade base-
ados apenas no atendimento individual e processual. Essas demandas, evi-
dentemente, não deixarão de ser recebidas, pois fazem parte das tradicionais 
rotinas de trabalho dos promotores de Justiça. Contudo, a sensibilização às 
questões coletivas e para a indução de políticas públicas é um caminho que 
se abre para uma atuação mais eficaz e alinhada com a necessidade de diálo-
go com os gestores locais. 

Avanços nesse sentido podem ser visualizados na implantação de proje-
tos e programas que apresentam impacto coletivo em seus resultados, modi-
ficando índices e modos de trabalho, quebrando o isolamento dos poderes e 
trazendo maior diálogo institucional e, sobretudo, maiores benefícios para 
a população.  
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O projeto Apoio Legal ante os conflitos sociofamiliares e 
comunitários envolvendo pessoas idosas em situação de 
violência, numa perspectiva de justiça social

Conforme descrito, o projeto Apoio Legal é uma experiência de inter-
venção resolutiva entre os órgãos do sistema de justiça que compõem o 
Centro Integrado de Cidadania (CIC). A Delegacia do Idoso, representando 
a Secretaria de Defesa Social, abriga a maior parte do primeiro acesso do 
cidadão aos outros órgãos (Promotoria, Jecrim/Idoso e Defensoria). 

Esse esforço decorre da tentativa de dar respostas aos novos contornos 
do envelhecimento no Brasil, iniciado após o declínio da taxa de crescimen-
to entre as décadas de 1950 e 1970 (CAMARANO, 2018). As quedas na taxa 
de crescimento, aliadas à baixa nas taxas de mortalidade, provocaram mu-
danças na estrutura etária que se percebe atualmente e que terão seu auge 
em 2050. Também no Brasil, a população idosa tem crescido, acompanhan-
do a tendência mundial de aumento da expectativa de vida. Cresceu 26% 
em seis anos, entre 2012 e 2018, representando de 11% a 12% da população 
nacional (PNAD, 2018). 

Segundo Camarano (2018, p.52), “a partir de 2030, o único grupo popu-
lacional que deverá crescer será o de 45 anos ou mais”. O Brasil saiu de um 
quadro de envelhecimento pela base, para um envelhecimento pelo topo, 
em virtude do fenômeno da longevidade, o que deixará por muito tempo a 
pauta das políticas públicas em evidência no cenário brasileiro.

O encargo e a angústia com a velhice são bem característicos da socie-
dade moderna. O lugar do velho diz respeito ao modo como cada cultura 
entende esse estágio ou ciclo de vida. Ganhar mais tempo ou expectativa em 
anos vividos é um triunfo da ciência em benefício de toda a humanidade, 
todavia essa conquista deve estar vinculada ao alcance de um patamar de 
acesso às garantias sociais e relacionais mínimas, que assegurem qualidade 
de vida e dignidade ao ser que envelhece. 
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O envelhecimento é um tema obrigatório da pauta das políticas públi-
cas e precisa ser publicizado em artigos como o presente, que pontuam a 
necessidade desse olhar. O público atendido pelo CIC faz parte dos chama-
dos baby boom, os sobreviventes nascidos entre 1940 e 1970, que, segundo 
Chaimowicz (2018, p. 66), foram beneficiados com “o controle de doenças 
infecciosas pela incorporação de novas tecnologias de saúde (antibióticos, 
terapia de reidratação oral) às políticas públicas”. Hoje esses sobreviventes 
compõem cerca de 25% da população, e são os baby boomers. Com a possi-
bilidade de longevidade para mais de oitenta anos até 2030, essa população 
muito idosa tornar-se-á os elderly boomers. 

Ser velho, especialmente em contextos econômicos e sociais adversos, 
é uma situação de risco. Seguindo orientação da ONU, o Estatuto do Idoso 
(BRASIL, 2003) e a Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1994), ao conside-
rarem o público abrangido, acataram a inclusão da faixa etária a partir de 
sessenta anos, o determinado para países em desenvolvimento. Países com 
índices mais elevados de desenvolvimento humano e econômico reconhe-
cem o processo de envelhecimento muito mais tardiamente em termos cro-
nológicos, aos 65 anos. 

Camarano (2018) considera a importância de um olhar atento a essa 
classificação, indicando que esse segmento  

experimentou ao longo da vida trajetórias diferenciadas que 

vão afetar a sua velhice, as quais são fortemente marcadas 

pelas desigualdades sociais, regionais e raciais em curso no 

país. As políticas sociais podem reforçar essas desigualdades 

ou atenuá-las, bem como os mitos, estereótipos e precon-

ceitos em relação à população idosa. (CAMARANO, 2018, 

p. 53)
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No contexto de crescimento da pobreza e intensificação do processo 

demográfico de envelhecimento, percebe-se que alcançar um patamar de 

autonomia, envelhecimento saudável e exercício da cidadania para o con-

tingente populacional de idosos é um desafio constante. As pessoas idosas 

cada vez mais têm concentrado atribuições familiares, seja do ponto de vis-

ta econômico ou mesmo afetivo, entretanto não têm conquistado um lugar 

de destaque e respeito na sociedade. Note-se que em 53% dos domicílios 

brasileiros, pelo menos metade das despesas são arcadas por pessoas com 

sessenta anos ou mais (BRASIL, 2014).

A mudança de posturas e paradigmas passa, necessariamente, por um 

processo educativo amplo e por mecanismos de diálogo e intervenção que 

possam ressignificar a vida dos sujeitos e das famílias envolvidas. Outro fe-

nômeno a ser considerado é o aumento dos idosos que moram sozinhos, 

bem como a questão da “feminização” do envelhecimento. Cada vez mais, 

mulheres idosas moram sozinhas. Segundo dados do IBGE (2010), 51,5% da 

população idosa é mulher. 

O site do Laboratório de Demografia e Estudos Populacionais de Minas 

Gerais apresenta dados da ONU segundo os quais, para 2040, há uma proje-

ção de 23,99 milhões de homens e 30,19 milhões de mulheres, uma diferen-

ça de 6,2 milhões de mulheres em relação à população idosa masculina. A 

razão de sexo deve cair para 79 homens para cada 100 mulheres entre a po-

pulação idosa. O Brasil também acompanha tal tendência. Nas Instituições 

de Longa Permanência, 57,6% dos residentes são mulheres (CAMARANO, 

2018). 

Com políticas públicas ainda frágeis para esse grupo populacional, o 

Brasil conta com uma proteção legal avançada. A Constituição Federal dis-

põe de seis artigos que contemplam a população idosa (CHAIMOWICZ, 

2018). O que definitivamente representa os direitos da pessoa idosa é o 
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Estatuto do Idoso – Lei 10.141/2003 (BRASIL, 2003) –, promulgado dez 

anos após a Política Nacional do Idoso – Lei 8.842/1994 (BRASIL, 1994). 

Em termos da política de assistência social, está previsto o amparo legal 

de um salário mínimo como suporte de renda assistencial ao idoso a partir 

dos 65 anos com ganho per capita igual ou inferior a um quarto do salário 

mínimo, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS, Lei 

8.742/1993) (BRASIL, 1993).

Do ponto de vista do conceito, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) 

considera violência contra a pessoa idosa “qualquer ação ou omissão prati-

cada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento 

físico ou psicológico”. Segundo Minayo (2018), os tipos mais frequentes da 

violência que afetam a pessoa idosa são maus-tratos físicos, abusos psico-

lógicos, violência sexual, abandono e negligência, violência autoinfligida, 

violência patrimonial e financeira. Ainda segundo essa autora, no Brasil, os 

tipos mais comuns de violências são a estrutural (pobreza, miséria), a fami-

liar e a institucional. 

A estimativa de subnotificação das violências contra a pessoa idosa 

acha-se em torno de 70% (IPEA, 2006). Os dados de violência doméstica 

e familiar são difíceis de apreender, tendo em vista que as possibilidades de 

intimidação, dependência e fragilização das pessoas idosas é maior. Os prin-

cipais algozes são filhos, netos, genros e outras pessoas da família. As violên-

cias ocorrem majoritariamente nos lares: 60% das ocorrências são dentro de 

casa. À negligência (69,7%), seguem-se abusos psicológicos (59,3%) e físicos 

(32%) (BRASIL, 2014).

O abuso sexual é infimamente notificado; atinge quase exclusivamente as 

mulheres, havendo claramente componentes de gênero a serem incremen-

tados na discussão. O abuso financeiro é responsável por 60% das queixas 

levadas à polícia ou ao Ministério Público brasileiro (BRASIL, 2014). 
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Loureiro e Faleiros (2010) discutem largamente a questão da violência 
contra a pessoa idosa, colaborando para a reflexão do que chamam de “con-
luio do silêncio”, uma espécie de pacto social e familiar que permite tole-
rar a existência de manifestações da violência no cotidiano da pessoa idosa. 
Quando esse pacto se quebra, a delegacia é o órgão que se destaca, no siste-
ma de justiça, pela sua capilaridade e proximidade da população.

Assim, é comum o idoso ou sua família recorrerem a “soluções ime-
diatas” e, a seus olhos, fáceis, demandando, na delegacia, o afastamento de 
supostos agressores, a interrupção da prestação financeira e de cuidados, a 
institucionalização, a assistência a familiares usuários de álcool e drogas ou 
até mesmo a resolução de situações em que sobressai um transtorno mental 
na família ou no próprio idoso. 

Na esteira dessa reflexão, o entendimento do que seja justiça social deve 
transitar por discussões que envolvam a superação de uma perspectiva prag-
mática da aplicação das leis e do direito. A noção do contexto social, do 
acesso à justiça e dos bens econômicos e culturais produzidos socialmente 
compõem o universo conceitual da justiça social (PIZZIO, 2016). 

A noção de conflito subjaz à reflexão sobre justiça social. Divergências 
e diferenças descortinam o reconhecimento de um lugar social de exclusão 
ou não pertencimento e, a partir de então, a reivindicação de outra “acomo-
dação” ou tessitura social. Adentra-se, assim, o campo da luta política e da 
mediação do Estado, “esse grande regulador do curso da vida” (MINAYO, 
2003, p. 785) nas relações sociais e econômicas.

A escassez e a exclusão provêm da desigualdade; esta circunstância gera 
conflitos, pobreza e extrema pobreza, e, por consequência, “inadequações” 
ao sistema e à ordem pública vigente. Assim, toda política social é compen-
satória e guarda a contradição de reprodução social, inclusive das desigual-
dades que a originaram. 
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De acordo com Menicucci (2018, p. 170): 

A escolha de políticas sociais por parte de determinada so-
ciedade é uma questão de valores morais e políticos relacio-
nados àquilo que uma sociedade, em determinado momento 
e no interior de sua história política e social, entende como 
justo ou moralmente defensável prover, proteger ou corrigir.

Em síntese, a justiça social pode ser concebida como o lócus da igual-
dade formal e existencial humana, no qual as diferenças constituídas no 
âmbito coletivo, inclusive pela ordem do capital, ganham um contorno e 
um olhar do Estado, mediatizado por políticas públicas para o alcance da 
equidade. É uma discussão que afeta categorias e conceitos amplos, a con-
templar o exercício da cidadania e a pauta do Estado, vindo a responder às 
demandas sociais inerentes às contradições produzidas e reproduzidas em 
cada contexto social e histórico.

No Brasil, particularmente, o legado histórico escravocrata, ruralista, di-
tatorial e patriarcal configurou contextos adversos e excludentes, demarcan-
do características bem próprias desse tipo de sociedade. A noção de direitos 
e a constituição do Estado democrático só se instituem, mais claramente, 
sob a égide da Constituição de 1988 e das lutas democráticas que levaram o 
período ditatorial ao ocaso (MASTRODI, 2017). Mesmo assim, guardam-se 
heranças e contradições culturais e históricas que reproduzem diariamente 
essas práticas, além das extremas desigualdades econômicas, um tema caro 
à discussão da justiça social.  

As desigualdades seguem sendo expressamente reproduzidas no Brasil. 
O Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH), da Organização das 
Nações Unidas (ONU), revela que o Brasil ocupa o quarto pior lugar no 
índice de desigualdade entre os países da América Latina. Pernambuco, se-
gundo dados da Síntese de Indicadores Sociais do IBGE (2020), encontra-se 
no terceiro lugar relativo aos estados com maior concentração de renda em 
âmbito nacional, sendo Recife a campeã de desigualdade na região Nordeste. 



3a Edição - junho de 2021  |  141

São questões que dizem respeito, sobretudo, à escassez histórica a que 
grande parte da população é submetida, devido à construção progressiva 
das disparidades sociais, implicando ausência ou precariedade no acesso 
ao trabalho e à renda, dificuldade no ingresso das políticas públicas, seja 
de saúde, assistência social ou previdência, desigualdades de gênero, idade, 
classe, etnia/raça e território (urbano e rural). 

Uma das maiores consequências dessa realidade é vislumbrada no modo 
de acesso à justiça por grande parte dessa população, a qual se faz represen-
tar nos atendimentos do projeto Apoio Legal. Não sabendo identificar as 
demandas afetas à área cível, recorre ao que mais se aproxima de sua visão 
de justiça, a Delegacia de Polícia do bairro. Michel Foucault alertava para 
essa conjuntura arquitetônica da sociedade disciplinar, o que ele denomi-
nava “estrutura panóptica”, configurada por uma extensão monitoradora do 
Estado, através das delegacias, “mínimas instâncias de poder disseminadas 
na sociedade” (FOUCAULT, 2002, p. 177). 

Por sua extensão e capilaridade, a população mais vulnerável identifica 
a polícia como a única solução de conflitos. Muitas vezes é só esse aparelho 
do Estado que está presente nos territórios e comunidades, amparando os 
conflitos sociofamiliares e comunitários pelo viés do controle e do modelo 
criminal. Os juizados especiais precisam reconhecer essa realidade e achar 
formas de acolher as necessidades (sempre complexas) desse público.

2 Quatro órgãos e um destino: 
resolutividade baseada na noção de 
justiça social

A ideia de uma proposta de intervenção contou com o protagonismo dos 
gestores das quatro instituições que integram o CIC, que, instigados pelas 
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demandas das equipes técnicas, passaram a se reunir sistematicamente em 
torno da elaboração do projeto Apoio Legal, cuja construção segue descrita, 
bem como o modelo de intervenção, à guisa de resultados. 

O processo de construção do projeto 

Sendo a Delegacia o órgão mais demandado pela população quando 
procura o Centro Integrado de Cidadania, o primeiro atendimento tende a 
ser imediato e pontual, visando resolver uma demanda que também se apre-
senta do mesmo modo. Contudo, questões mais complexas, associadas às 
desigualdades sociais e vulnerabilidades familiares subjacentes às situações 
de violência ou de violação de direitos envolvendo a pessoa idosa, exigem 
intervenções para além da esfera da justiça. 

De fato, a intervenção no contexto desses conflitos exige uma abordagem 
técnica intersetorial e em rede, como afirmam diversos autores, a exemplo 
de Moraes et al. (2020). Foi nessa perspectiva de ações em rede que os órgãos 
integrantes do CIC viram no projeto Apoio Legal uma forma de concretizar 
a integração entre eles, favorecendo a resolutividade dos problemas e visan-
do à justiça social. 

Assim, o Apoio Legal foi construído para atender a demandas que, em-
bora associadas aos conflitos, ficavam reprimidas na Delegacia por não se 
enquadrarem exatamente em nenhuma tipificação penal ou mesmo por se-
rem identificadas como demandas de natureza cível. Essas situações, muitas 
vezes, indicavam apenas a ponta do iceberg, cuja base estava marcada por 
diversas situações de vulnerabilidade e exclusão social das famílias envolvi-
das nos conflitos, sendo evidente, na grande maioria dos casos, a ausência 
de proteção social do Estado.

Ressalte-se que as ações sistematizadas no projeto já faziam parte do tra-
balho das equipes técnicas, que identificavam no cotidiano de suas práticas 
a necessidade de articular redes intersetoriais, especialmente as de saúde, 
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assistência social e justiça, para responder a necessidades sociais e sociofa-
miliares, entre outras relacionadas aos direitos de cidadania, que, judiciali-
zadas, “escapavam” aos olhos do sistema de justiça.

Embora tenha sido criada há 15 anos, a integração entre os quatro órgãos 
públicos que compõem o Centro Integrado de Cidadania era uma meta a 
ser alcançada até o ano de 2019, quando foram iniciadas as tratativas para a 
construção e a formalização do projeto Apoio Legal. 

Do ponto de vista técnico, o projeto já vinha sendo gestado pelas equipes 
dos órgãos envolvidos, compostas por uma psicóloga, uma assistente social 
e uma estagiária de serviço social do TJPE; uma assistente social e uma es-
tagiária de serviço social do MPPE; e uma assistente social da Defensoria 
Pública. A Delegacia do Idoso não possui equipe técnica especializada.

Naquele ano, mesmo antes da primeira reunião com os gestores dos 
quatro órgãos (48ª PJ Criminal, Jecrim/Idoso, Defensoria e Delegacia) para 
discutir a formalização do projeto, foram construídos os instrumentais téc-
nico-operacionais (fichas de atendimento e encaminhamento, planilha de 
cadastro dos parceiros, atualização de lista de contatos etc.), definida a escala 
de atendimento, elaborados protocolos, criados os fluxos, realizados conta-
tos com parceiros governamentais e não governamentais, entre outras ações, 
de modo a construir as condições técnicas de operacionalização do projeto. 

Considerando que as atividades regulares das profissionais seguiam a 
sua rotina normal, atreladas aos processos judiciais, cada qual na sua esfera, 
foi criada uma escala de atendimento exclusivamente para o projeto, a fim 
de que todas as pessoas que procurassem o CIC fossem acolhidas e suas 
demandas fossem resolvidas ou encaminhadas.

Desse modo, no primeiro semestre de 2019, finalizada a primeira versão 
do projeto, após reuniões sucessivas entre os gestores dos órgãos e as equi-
pes técnicas, foram iniciadas as ações no segundo semestre. Julho a outu-
bro de 2019 foi o período de experimentação e correção dos instrumentos 
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de trabalho, aperfeiçoamento do fluxo de atendimento e encaminhamento, 
bem como de fortalecimento das parcerias e o cadastramento de parceiros 
novos. 

Já no segundo semestre, os integrantes dos órgãos que fazem o CIC, 
representados pela 48ª PJ Criminal/MPPE e pelo Jecrim/idoso/TJPE, ini-
ciaram as tratativas com a Coordenação dos Juizados Especiais/TJPE para 
discutir a elaboração de um Termo de Cooperação Técnica entre os quatro 
órgãos, com o objetivo de formalizar o projeto Apoio Legal, tendo sido en-
viado ao gabinete da presidência do TJPE a primeira versão já no mês de 
setembro de 2019. 

Nesse período, a 48ª Promotoria Criminal/MPPE, em conjun-
to com as equipes técnicas, apresentaram o projeto e seus resultados 
parciais na reunião da  Câmara de Articulação do Poder Judiciário, 
Ministério Público e Defensoria, vinculada ao Pacto pela Vida 

, realizada no dia 17/9/2019, como estratégia de articulação política para via-
bilizar os trâmites de assinatura do Termo de Cooperação Técnica no âmbito 
do TJPE. 

Iniciando o ano de 2020 com a pandemia de Covid-19 ‒ a maior crise 
sanitária da história da humanidade nos últimos cem anos ‒, mais do que 
nunca o projeto Apoio Legal mostrou-se necessário, em razão do aumento 
da violência doméstica, especialmente contra as pessoas idosas.

Desse modo, tendo como marco temporal institucional o mês de março 
de 2020, atos e resoluções institucionais limitaram o atendimento ao públi-
co direto nas dependências do Ministério Público, do Poder Judiciário e da 
Defensoria Pública. Essas normativas determinaram, para todo o ano de 2020, 
gradualmente, readequações importantes na dinâmica do acolhimento do 
projeto Apoio Legal, que, antes, se fazia exclusivamente de forma presencial. 

Nessas circunstâncias, em que pese, ainda, a mudança do titular da 
Delegacia do Idoso logo no primeiro semestre, o projeto seguiu sendo execu-
tado ‒ inclusive com a importante colaboração da nova titular da delegacia. 
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Estratégias de atendimento ao público diferentes das usuais foram adotadas 
no âmbito do projeto, com a disponibilização de um canal de atendimento 
por telefone para acolhimento das demandas, orientações e encaminhamen-
tos. Alguns atendimentos presenciais também foram realizados no período 
pandêmico de 2020, ao tempo que foram disponibilizados canais de comu-
nicação por telefone e e-mail.

Em outra frente, mantiveram-se as articulações por parte da 48ª PJ 
Criminal/MPPE e do Jecrim/idoso/TJPE, objetivando a assinatura do 
Termo de Cooperação Técnica. Assim, após garantir o agendamento de 
uma reunião com a assessoria da presidência do TJPE, na qual o CIC foi 
representado pela 48ª PJ Criminal, o Jecrim/Idoso e a equipe técnica, con-
tando com representação da Defensoria Pública e com a Coordenação dos 
Juizados Especiais, realizada no final de setembro, ficou ajustado o dia 1º 
de outubro, Dia Internacional do Idoso, para a realização da solenidade de 
assinatura do Termo.

Foi a partir daí que o projeto Apoio Legal, agora institucionalizado no 
âmbito dos quatro órgãos que compõem o Centro Integrado de Cidadania, 
reforçou suas estratégias de articulação interna, por meio de reuniões vir-
tuais, contatos de WhatsApp e outras formas remotas de articulação, tendo 
em vista o distanciamento social que a pandemia impunha à realização das 
atividades do CIC. O único dos quatro órgãos que manteve permanente-
mente o atendimento presencial desde o início da pandemia de Covid-19 
foi a Delegacia do Idoso, órgão estratégico na operacionalização do projeto, 
uma vez que constitui a principal porta de entrada das demandas relativas à 
violência contra pessoas idosas no CIC.

Programou-se, para os meses de novembro e dezembro de 2020, uma 
capacitação para servidores, técnicos, agentes, pessoal terceirizado e ou-
tros profissionais que atuam no CIC, a respeito da temática que envolve a 
pessoa idosa em situação de violência, incluindo aspectos relativos às suas 
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condições específicas, à rede de cuidados e atendimento, bem como aos flu-
xos processuais que articulam as atividades dos quatro órgãos. 

Com essa estratégia, buscou-se ampliar a capacidade resolutiva do 
Centro Integrado de Cidadania num momento de restrições operacionais, 
em razão da pandemia. Foram concluídas em 2020 duas turmas da capacita-
ção, com quatro horas cada uma, totalizando 50% dos profissionais do CIC. 
Essa estratégia permanece entre os objetivos do projeto, de acordo com o 
cronograma de retorno das atividades presenciais no ano de 2021, de modo 
que 100% dos profissionais serão capacitados.

Essa foi uma experiência que parece ter agregado ao projeto, em apenas 
um mês após a sua institucionalização, uma orientação prática em relação 
àqueles que estão no início do fluxo de atendimento, os agentes de polícia. A 
capacitação preencheu lacunas que estavam no cerne de muitos equívocos 
nos encaminhamentos da delegacia, sendo mais evidentes as dificuldades 
relativas às redes de atendimento e aos fluxos internos do Centro Integrado 
de Cidadania.

Modelo de intervenção

A intervenção foi construída sob dois eixos: i) acolhimento e escuta; e ii) 
orientação e encaminhamento.

Acolhimento e escuta
O atendimento se inicia no momento em que um indivíduo procura es-

pontaneamente o CIC para solicitar apoio e aceita ser incluído no projeto. 
É então preenchida uma ficha na qual constam dados sociodemográficos e 
econômicos, bem como os relativos à demanda que justificam a busca pelo 
atendimento no projeto. Esse momento é também de acolhimento, da escuta 
atenta e sensível à necessidade do outro, de modo a reconhecer sua demanda 
como legítima, independentemente dos valores de quem atende.
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Durante o ano de 2020, os atendimentos advieram principalmente por 
meio das redes intersetoriais, representados em maior número de situações 
encaminhadas pela Delegacia do Idoso, o que era de se esperar, em face das 
restrições na maioria dos órgãos públicos durante a pandemia, estando a de-
legacia de porta aberta permanentemente nesse período. No caso do MPPE 
e do TJPE, os atendimentos presenciais foram interrompidos em meados de 
março de 2020, sendo retomados posteriormente, a partir de setembro do 
mesmo ano, apenas para casos considerados emergenciais, permanecendo 
assim até o final do ano.

A grande maioria dos atendimentos ocorreu por meio de contatos tele-
fônicos, o que restringiu em alguma medida a quantidade de pessoas que 
acessaram a equipe, apesar de as chamadas telefônicas do Núcleo de Apoio 
Psicossocial/TJPE terem sido desviadas para uma das técnicas do projeto, 
cujo número já era de conhecimento público. Essa também  foi a estraté-
gia adotada pelo  Ministério Público, cujas chamadas telefônicas da 48ª 
Promotoria Criminal do Idoso também foram desviadas para a assistente 
social. 

Orientação e encaminhamento
Por meio de instrumento próprio, a pessoa idosa (ou outro demandante 

que a represente) é orientada a respeito dos caminhos para a solução de sua 
demanda, tendo em vista os órgãos parceiros, integrantes das redes dos sis-
temas de saúde, proteção social e justiça, a exemplo de universidades, e orga-
nizações da sociedade civil. Em muitos desses casos são realizados contatos 
prévios (por meio de telefone ou redes sociais) com os técnicos e gestores 
dos órgãos parceiros. Na maioria das vezes, por se tratar de órgãos públicos 
da saúde ou assistência social, são encaminhados ofícios/e-mails relatando a 
demanda e solicitando apoio e retorno para a solução do caso.

No ano de 2020, em razão da situação pandêmica, o acesso aos serviços 
da rede (saúde, assistência social e justiça) sofreu certa restrição, sendo uma 
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das principais razões a dificuldade dos idosos em lidar com as tecnologias 
da informação e da comunicação.  As barreiras tecnológicas intensificam 
a situação de vulnerabilidade da pessoa idosa neste momento pandêmico, 
uma vez que, associadas à baixa escolaridade, reduzem as possibilidades de 
esse grupo populacional acessar os atendimentos remotos e por call center, 
oferecidos pela maioria das instituições.

Pesquisa recente realizada pelo Sesc São Paulo e Fundação Perseu 
Abramo (SESC, 2020) identificou que 20% dos idosos não sabem ler nem 
escrever; entre os idosos que sabem o que é a internet (81%), 38% nunca 
fizeram uso dela. Também foi evidenciado nessa pesquisa que, ao contrário 
dos não idosos, 62% dos idosos citam que nunca usaram redes sociais e 72% 
nunca usaram aplicativos.

Área de Abrangência e período de execução

A área de abrangência é o município de Recife, contudo pessoas advin-
das de outros municípios também são acolhidas, sendo realizadas as inter-
venções com encaminhamentos para a rede vinculada aos municípios cor-
respondentes. O período de execução em questão foi de janeiro a dezembro 
de 2020. 

Instrumentos e Técnicas
O atendimento presencial é realizado por uma entrevista individual ou 

familiar, durante a qual são coletados dados gerais, sendo também indicados 
os encaminhamentos realizados. A entrevista é registrada em instrumento 
próprio, uma ficha de atendimento elaborada pela equipe técnica, já corri-
gida após a “ação piloto”, por meio da qual se faz o cadastro do demandante 
e são inseridos dados de identificação geral e sociodemográficos da pessoa 
denunciante e da pessoa idosa envolvida. Esse instrumento contém dados 
de endereço, identificação familiar e da natureza do conflito ou demanda, 
renda, escolaridade, entre outros. 
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Para os atendimentos por contato telefônico também foi realizada a en-
trevista e o acolhimento (nesse caso, obviamente, apenas individual), con-
tudo os dados registrados foram mais restritos, em razão da dificuldade de 
coleta de informações pessoais e, muitas vezes, sigilosas por meio de contato 
remoto. Para esses casos, foi utilizada uma planilha simplificada na qual fo-
ram resumidas informações gerais sobre a pessoa idosa demandante, regis-
tros da demanda, orientações e encaminhamentos realizados.

Fluxo do projeto
Conforme apresentado na figura a seguir, as intervenções ocorrem, ma-

joritariamente, em demandas não judicializadas, isto é, sobre as quais não 
foram abertos processos judiciais no CIC. Desse modo, o fluxo se inicia com 
a chegada do sujeito ao CIC, que pode se dar pela Delegacia do Idoso ou 
pela recepção no Centro Integrado. Se foi pela Delegacia e houve registro do 
Boletim de Ocorrência (BO) ou do Termo Circunstanciado de Ocorrência 
(TCO), o indivíduo toma conhecimento do projeto e, em vista de a deman-
da ter sido registrada, segue, portanto, os trâmites processuais regulares do 
sistema de justiça, podendo, caso deseje, procurar a equipe técnica. 

Por ocasião desses registros, poderá ser identificada pelo agente policial 
alguma outra situação familiar conflituosa, de ordem cível, que demande in-
tervenções no âmbito do projeto Apoio Legal. Caso o agente não identifique 
crimes na demanda apresentada e verifique a necessidade de intervenção no 
âmbito do projeto, deve encaminhar o sujeito à equipe técnica. No caso da 
demanda espontânea que chega pela recepção do CIC, o sujeito é direciona-
do à equipe técnica do projeto Apoio Legal.

Em todos os casos, após as intervenções, a equipe identifica a necessida-
de de articular a rede intersetorial (saúde, assistência social e justiça), per-
manecendo vinculado àquele sujeito, numa eventual necessidade de retorno. 
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Figura 1. Fluxo 

Fonte: Elaboração das autoras. 
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do país, como os idosos, que viram se intensificar o já dramático quadro de 
desigualdades sociais e violência a que são submetidos.

 Pelo perfil dos atendimentos realizados nesse curto período de um ano, 
viu-se que se repete um quadro no qual a vulnerabilidade dos idosos se evi-
dencia e, no contexto pandêmico, até se acentua. Conforme se nota pelos da-
dos levantados, os idosos foram representados nos atendimentos do projeto, 
majoritariamente, por pessoas do sexo feminino, viúvas, analfabetas, de raça 
negra, na faixa etária entre sessenta e setenta anos e renda familiar inferior a 
três salários mínimos. Observou-se, ainda, que tinham como fonte de renda 
as aposentadorias e pensões; o Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
representava a terceira maior fonte. 

Importante destacar a relevância desses idosos no suporte financeiro do 
grupo familiar, constituindo-se em arrimo de família, com a renda individu-
al compondo a maior parte da renda familiar total, sendo esse mais um dado 
que se coaduna a diversos estudos sobre o tema (NERI, 2020; MINAYO, 
2019). 

Do ponto de vista das demandas, foram encontradas aquelas de na-
tureza criminal, embora em menor proporção devido ao viés do projeto. 
Observou-se sobretudo um padrão de natureza cível bastante heterogêneo. 
Nesse aspecto, destacam-se os conflitos no âmbito doméstico/familiar, re-
lacionados à administração de cuidados com a pessoa idosa, de seus bens/
renda, curatela, patrimoniais, entre outros. 

Um destaque necessário nesse ponto refere-se a expressivas demandas 
relativas a conflitos na administração dos cuidados dos idosos em família. 
Observou-se uma grande parcela de mulheres exaustas procurando o proje-
to, assoberbadas com a responsabilidade individual do cuidado somada aos 
afazeres domésticos no domicílio.

Conforme mostram dados da PNAD 2020 (IBGE, 2020), as mulheres 
não ocupadas dedicavam, em média, 24 horas por semana a esse conjunto de 
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atividades, enquanto os homens não ocupados, 12,1 horas. Trata-se de uma 
questão relevante de desigualdade de gênero que, além de trazer óbvio so-
frimento às mulheres, eleva os riscos de violência contra idosos (MINAYO, 
2019).

De igual modo, viram-se demandas relativas às barreiras de acesso a ser-
viços de saúde pública, com especial relevância àquelas envolvendo saúde 
mental e uso ou abuso de álcool e outras drogas. Na maior parte dos casos, 
observaram-se usuários (idosos ou familiares) ainda não assistidos nos ser-
viços territoriais da Rede de Atenção Psicossocial do SUS (como os Centros 
de Atenção Psicossocial-CAPS), ou mesmo assistidos, porém apresentando 
um quadro de difícil manejo pelas equipes de saúde desses serviços, cuja 
base do projeto terapêutico está justamente na família. Essas demandas, de 
modo sistemático, têm indicação de acompanhamento pela equipe do Apoio 
Legal, com garantia de retorno ao projeto quanto aos resultados das inter-
venções na rede de saúde.

Também foram verificadas diversas demandas relativas aos serviços de 
proteção social, sendo mais frequentes aqueles ofertados pelos Centros de 
Referência Especializados em Assistência Social (CREAS), indicando situa-
ções de maior vulnerabilidade e risco, uma vez que esse serviço é referencia-
do para situações de proteção social especial de média ou alta complexidade.

Quanto aos encaminhamentos, estes se caracterizaram pela articula-
ção de redes intersetoriais cujos serviços e ações encontravam-se no esco-
po do projeto, sendo de modo geral vinculados aos programas e políticas 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e de proteção social do município, bem 
como a unidades do Ministério Público, a exemplo do Núcleo de Justiça 
Comunitária e do Tribunal de Justiça, como as Centrais de Mediação de 
Conflitos. Foi observada a relevância de serviços que atuam no campo da 
conciliação e mediação de conflitos, em vista de as demandas majoritaria-
mente ocorrerem no âmbito da justiça cível. 
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Cabe ressaltar a importância do Núcleo de Justiça Comunitária como es-
paço de atuação extrajudicial do MPPE, cuja parceria bem-sucedida com o 
projeto permitiu fluxos de informação e encaminhamentos adequados, com 
acolhimento e retorno rápido das respostas às demandas. Essa experiência, 
embora pontual, sugere que o sistema de justiça pode se expandir muito 
mais para promover a justiça social, sendo essa uma contribuição que ex-
pressa um importante avanço do Ministério Público para a posição na qual 
Goulart (2013, p. 203) o coloca justamente, isto é, “de agente privilegiado da 
luta pela democratização das relações sociais e pela globalização dos direitos 
de cidadania”. 

As estratégias de monitoramento e acompanhamento dessas ações estão 
em construção, haja vista as intermitências que a crise sanitária da pandemia 
de Covid-19 impôs ao cotidiano da realidade social, econômica e política 
brasileira.

Se, por um lado, identifica-se nesses dados um perfil populacional po-
tencialmente de alto risco social, por outro, eles apontam para a importância 
dos atendimentos a uma parcela da população que, em razão das restrições 
que em tempos normais já são crônicas, enxergam na delegacia o espaço de 
acolhimento do complexo conjunto de suas demandas. 

Os dados também indicaram que foi por meio da delegacia, ininterrup-
tamente aberta nesses tempos de crise sanitária, que os sujeitos acessaram o 
projeto Apoio Legal, seja após o registro dos Boletins de Ocorrência ou do 
Termo Circunstancial de Ocorrência, seja por meio dos contatos remotos 
(telefone ou e-mail), cuja orientação foi incorporada pelos agentes de polí-
cia. Tal integração permitiu a expansão da atividade policial, ampliando es-
trategicamente a capacidade resolutiva do CIC, pois aproximou a Delegacia, 
na prática, aos demais órgãos que integram o Centro Integrado.

Na experiência, a atuação integrada entre os órgãos públicos no CIC teve 
no quadro de crise sanitária um desafio a mais, visando pôr em prática o 
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projeto interinstitucional, concebido para responder às demandas desses 
grupos vulneráveis. Pode-se mesmo sugerir que, sob os auspícios do dra-
mático quadro trazido pela pandemia, a institucionalização do Apoio Legal 
‒ por meio da assinatura do Termo de Cooperação Técnica ‒ foi um impera-
tivo. Nessa perspectiva, o projeto se inclui entre os esforços compensatórios 
das desigualdades sociais, aproximando-se de programas de acesso aos mí-
nimos existenciais e de sobrevivência nesse contexto de crise. 

4 Considerações finais

O presente trabalho buscou descrever a atuação integrada de órgãos do Sis-
tema de Justiça criminal na construção e execução do projeto Apoio Legal, 
resultante de Termo de Cooperação Técnica, balizado entre as instituições 
para o atendimento ao idoso e familiares em situação de vulnerabilidade ou 
de violação de direitos. 

Discutiram-se aspectos envolvendo a mudança de paradigma institu-
cional, diante da ampliação do foco de intervenção do Ministério Público 
brasileiro, a considerar o contexto de democratização e aproximação às 
demandas da sociedade. A noção de justiça social também vem sendo in-
corporada nesses contextos, já que o Ministério Público brasileiro coloca-se 
como agente indutor de políticas públicas nas mais diversas áreas onde se 
inclui a pessoa idosa, tema desenvolvido neste artigo.

O enfrentamento da violência contra a pessoa idosa é um desafio, so-
bretudo por se tratar de um dado subnotificado e silenciado no interior dos 
lares. A busca por respostas e alternativas de escuta e orientação é, pois, uma 
ação necessária, tanto à pessoa idosa em situação de fragilidade/violação, 
como aos familiares e à comunidade. Neste sentido, a crise sanitária asso-
ciada à pandemia da Covid-19, sob a égide da qual o projeto Apoio Legal foi 
institucionalizado, representou um desafio adicional. 
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O projeto Apoio Legal surge nesta perspectiva, tomando como referência 
a atuação multidisciplinar e interinstitucional, voltada à escuta, ao apoio e à 
orientação de uma equipe especializada. Assim, a complexidade da deman-
da termina por inaugurar processos de trabalho inéditos e coletivos para a 
história do CIC, nos quais a análise compreensiva da situação do usuário e a 
qualificação da escuta e dos encaminhamentos tomam a proporção de uma 
atuação integrada e em rede.

À guisa de resultados, apresentaram-se aspectos relativos ao processo 
de construção, bem como ao modelo de intervenção, discutidos à luz de 
referências teóricas sobre o tema. Nesse sentido, destacam-se alguns aspec-
tos aqui considerados como indicativos de mudanças nas práticas institu-
cionais, tanto no que se refere a cada instituição individualmente como no 
contexto de suas inter-relações, conforme abaixo: 

• a melhoria no fluxo de atendimento à população a partir do acolhi-
mento das demandas encaminhadas ao projeto; 

• a melhoria no diálogo interinstitucional, no âmbito das práticas no 
Judiciário e fora dele, onde se inclui a rede de assistência social e 
saúde, reforçando o compromisso para além da lógica criminal e 
meramente processual;

• o conhecimento mais realístico das demandas, do perfil do grupo 
populacional “idoso” atendido no CIC e das suas complexas neces-
sidades, com a formação de um banco de dados do projeto em per-
manente alimentação;

• maior integração e fortalecimento institucional em torno do tra-
balho em equipe e reprodução dos valores institucionais quanto a 
humanização, resolutividade e quebra de paradigmas relacionados 
ao acesso à justiça;

• introdução de uma cultura organizacional de “porta aberta” ao pú-
blico, promovendo quebra de barreiras na comunicação e no atendi-
mento, o que também consolida a democratização do acesso. 
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A atuação do Ministério Público e dos órgãos de justiça, sob a ótica da 
resolutividade e justiça social, não deve prescindir do apoio interdisciplinar 
e psicossocial; do acolhimento humanizado; da análise compreensiva da 
realidade social; e da tessitura de redes institucionais de apoio. 

Registre-se finalmente que, no âmbito do projeto Apoio Legal, as de-
mandas se expressam principalmente nos campos da saúde, assistência so-
cial e mediação de conflitos para os cuidados com a população idosa, o que 
demonstra a necessidade de fortalecimento dessas políticas e do direciona-
mento de programas e ações que visem dar o suporte familiar ao exercício 
dos cuidados integrais. 
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RESUMO
Este artigo tem como principal objetivo discutir sobre Tribunal do Júri e 
as possibilidades de pessoas analfabetas, mesmo sem saber ler e escrever, 
participarem dessas sessões por meio de mecanismos tecnológicos que faci-
litem o acesso a peças processuais, possibilitando a elas compor o conselho 
de sentença e julgar crimes dolosos contra a vida subnacional em matéria de 
direito do consumidor nesses Estados membros.

PALAVRAS-CHAVE: Tribunal do Júri; Analfabeto; Jurados; Conselho de 
Sentença.
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1 Introdução

Apesar de vivermos em uma época globalizada, em que quase todos têm 
acesso à informação, grande parte da população brasileira – jovens, adultos 
e idosos – ainda é composta por analfabetos; não sabem ler e nem escrever, 
uma vez que não tiveram oportunidade de ter o ensino básico. De acor-
do com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 
analfabetismo abrange 7,0% da população brasileira, isto é, 11,5 milhões de 
pessoas. 

A despeito da existência de programas governamentais para alfabetizar 
as pessoas, com o objetivo de erradicar o analfabetismo, ainda existe alto ín-
dice de analfabetos no nosso país. Uma dessas iniciativas é o EJA (Educação 
de Jovens e Adultos), criado pelo Governo Federal, destinado a jovens e 
adultos que não tiveram a oportunidade de se alfabetizar na idade indicada, 
permitindo que os alunos comecem ou retomem os estudos e concluam em 
menos tempo. Assim, essas pessoas poderão terminar os estudos e conseguir 
boas oportunidades no mercado de trabalho. 

Tal programa se fundamenta no artigo 208 da Constituição Federal de 
1988:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 

17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 

gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria;

Ademais, o analfabetismo vai muito além de não saber ler e nem es-
crever. Existem pessoas que, apesar de saberem o básico, são denominadas 
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analfabetos funcionais, pois conhecem letras e números, porém são incapa-
zes de compreender e interpretar textos, ainda que simples, ou de efetuarem 
cálculos matemáticos básicos. De acordo com o Indicador de Alfabetismo 
Funcional (Inaf), edição 2020, cerca de 29% dos brasileiros são considerados 
analfabetos funcionais. 

É evidente que, apesar dos avanços, da diminuição dos números, muitos 
brasileiros são atingidos pelo analfabetismo, o que traz consequências pes-
soais e para o país, pois o indivíduo fica excluído da sociedade em relação 
a diversas atividades e não tem capacitação para se inserir no mercado de 
trabalho. 

2 Tribunal do Júri no Brasil

A chegada no Tribunal do Júri no Brasil se deu aos poucos. Em primeiro 
lugar, ocorreu por meio de um projeto de iniciativa do Senado Federal do 
Rio de Janeiro, que tinha como proposta a criação de um juízo de jurados. 
Em 1822, houve um Decreto Imperial que permitia a formação de um júri 
composto por 24 jurados. Esses jurados deveriam ter algumas característi-
cas, como serem homens bons, patriotas, inteligentes e honrados. 

Em 1824, o júri passou a ser regulado pelo artigo 152 da Constituição 
Federal, em que os jurados se pronunciariam sobre o fato e o juiz de direi-
to aplicaria a lei. De acordo com o artigo 151 da Constituição Federal, o 
Tribunal do Júri ficaria responsável por julgar ações cíveis e criminais. 

Assim dispõem o artigo 151 da Constituição Federal de 1824:

Art. 151. O Poder Judicial independente, e será composto de 

Juizes, e Jurados, os quaes terão logar assim no Civel, como 

no Crime nos casos, e pelo modo, que os Codigos determi-

narem. 
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O Código de Processo Criminal, estabelecido em 1832, abriu a compe-
tência do júri criando dois conselhos de jurados. O primeiro era um júri de 
acusação com 23 jurados, porém foi extinto em 1841, pela lei nº 261, e deu 
maior ênfase ao juiz de direito e à autoridade policial; já o segundo júri era 
composto por 12 jurados. 

No ano de 1842, tendo em vista as alterações que o Código Criminal 
trouxe em relação ao Tribunal do Júri, foi criado o regulamento nº 120, com 
o objetivo de fazer alterações no que diz respeito ao júri. 

Em 1871, ocorreu uma reforma processual e os juízes de direito passa-
ram a ter competência sobre a pronúncia tanto nas comarcas municipais 
como nas comarcas especiais e gerais. No ano seguinte, através do disposto 
no decreto nº 4.992, os júris passaram a ter como presidente o desembarga-
dor da Relação do Distrito. 

Logo após a Proclamação da República criou-se a Justiça Federal, através 
do Decreto nº 848 e, consequentemente, surgiu o Júri Federal, formado por 
12 jurados. 

Posteriormente, em 1923, adveio o decreto nº 4.780, fazendo com que o 
Júri Federal não apreciasse crimes, como por exemplo de desacato, peculato, 
violação do sigilo de correspondência, falsidade, desobediência, estelionato 
e concussão. 

Na Constituição de 1934, houve alteração relativa ao júri, como dispõe 
o artigo 72:

Art. 72. É mantida a instituição do júri, com a organização e 

as atribuições que lhe der a lei.

A constituição de 1937 não trouxe modificações relativas ao Tribunal 
do Júri, porém, em 1938, adveio o decreto nº 167, o qual disciplinou que 
o número de jurados seria 7 e que extinguiu a soberania. Assim, a decisão 
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tomada pelos jurados não era absoluta e imutável. Acabar com a soberania 
fez com que as decisões fossem alteradas quando estivessem em desacordo 
com as provas apresentadas no processo. 

Na Constituição Federal de 1946, o Tribunal do Júri voltou a ser nova-
mente previsto em lei, bem como foi resgatada a soberania que foi excluída 
pelo decreto nº 167. Além disso, trouxe a previsão legal referente à Soberania 
do Tribunal, sigilo das votações, competência do tribunal popular para jul-
gar crimes dolosos contra a vida e manteve o número de jurados estabele-
cido anteriormente. Ademais, saiu da parte relativa ao Poder Judiciário e 
passou a fazer parte dos direitos e garantias individuais

Com a Constituição Federal de 1967, foram mantidas as mesmas altera-
ções feitas pela Constituição Federal anterior. 

Já a Constituição Federal de 1988 instituiu o Tribunal do Júri nas 
Cláusulas Pétreas, assim preconiza o artigo 5º, XXXVIII:

Art. 5º.  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes:

XXXVIII - e reconhecida a instituição do júri, com a 

organização que lhe der a lei, assegurados:

a. a plenitude de defesa;

b. o sigilo das votações;

c. a soberania dos veredictos;

d. a competência para o julgamento dos crimes dolosos 

contra a vida; 
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Fica evidente que a Constituição Federal de 1988, diferentemente das 
constituições anteriores, prevê de forma expressa no seu artigo 5º, XXXVIII, 
quatro garantias, a plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos ve-
redictos e competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

A plenitude de defesa é um princípio usado durante a sessão do Tribunal 
do Júri, na qual, a defesa poderá utilizar de todos os meios possíveis e legais 
para convencer os jurados. Vale salientar que esses “meios” não precisam ser 
apenas argumentos jurídicos, uma vez que convencer os jurados vai mui-
to além disso. Os advogados podem fazer uso de outros meios, como, por 
exemplo, argumentos religiosos, sociológicos, políticos e filosóficos. 

O sigilo das votações tem como principal objetivo garantir que os jura-
dos possam votar de forma livre, sem influência de outras pessoas. Existem 
alguns doutrinadores que entendem que esse princípio era inconstitucional, 
pois iria de encontro com o princípio da publicidade. Porém, é imperioso 
destacar que o julgamento não fere tal princípio, uma vez que a votação é 
conduzida pelo magistrado e acompanhada pelo Promotor de Justiça e pelo 
advogado de defesa. Assim reza o artigo 485, caput do Código de Processo 
Penal:

Art. 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz presi-

dente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o quere-

lante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça 

dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação

A maioria da doutrina entende que o princípio supramencionado é 
constitucional, pois apesar de existir o princípio da publicidade, ele pode 
ter algumas limitações em relação à publicidade de atos processuais quando 
assim for necessário. 

Quando falamos em soberania dos veredictos, significa dizer que 
a decisão do conselho de sentença, formado por 7 jurados, não pode ser 
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modificada pelo juiz togado, porém isso não quer dizer que tal decisão não 

cabe recurso, uma vez que é possível que o Tribunal determine que o acu-

sado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. O papel 

do juiz singular no Tribunal do Júri é apenas fazer a dosimetria da pena de 

acordo com a decisão do conselho de sentença, até porque quem vai dizer se 

o réu é culpado ou inocente são os jurados, não o juiz singular. 

No que diz respeito à competência para o julgamento de crimes dolo-

sos contra a vida, a Constituição Federal de 1988 faz uma menção genérica 

em relação à competência do Tribunal do Júri, porém não especifica quais 

crimes. Assim sendo, tem competência para julgar crimes dolosos contra a 

vida, na forma tentada e consumada, ou crimes conexos. 

3 Jurados no Tribunal do Júri 

O Tribunal do Júri é formado por um juiz togado, que terá como objetivo 

presidir a sessão, e por 25 jurados, sendo que 7 deles formarão o conselho 

de sentença. Para a seleção desses jurados, é necessário um rigoroso proce-

dimento de sorteio, bem como é preciso preencher alguns requisitos essen-

ciais. Senão, vejamos os artigos 425 e 436 do Código de Processo Penal:

Art. 425. Anualmente, serão alistados pelo presidente do 

Tribunal do Júri de 800 (oitocentos) a 1.500 (um mil e qui-

nhentos) jurados nas comarcas de mais de 1.000.000 (um 

milhão) de habitantes, de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) 

nas comarcas de mais de 100.000 (cem mil) habitantes e de 

80 (oitenta) a 400 (quatrocentos) nas comarcas de menor po-

pulação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
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Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento com-

preenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notó-

ria idoneidade.  (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do 

júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, 

credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou 

grau de instrução.  (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará mul-

ta no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério 

do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. (In-

cluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Poderão ser jurados aqueles que forem brasileiros, independentemente 
de serem natos ou naturalizados, uma vez que a lei não faz diferença entre 
ambos, bem como tenham atingido a maioridade (18 anos), pois a partir 
dessa idade o indivíduo passa a ter maturidade e também poderá ser cri-
minalmente responsabilizado quando necessário. O jurado deverá gozar de 
capacidade eleitoral ativa e, por isso, os estrangeiros e aqueles que estão com 
seus direitos políticos suspensos ou perdidos não poderão ser jurados, por 
não cumprirem o requisito da cidadania.

A lei exige que o jurado tenha notória idoneidade moral, isto é, boa repu-
tação, boa imagem pública e comportamentos socialmente adequados. Caso 
o cidadão tenha uma reprovável conduta social, não apresente bom com-
portamento, não seja alfabetizado e não tenha plenas condições de saúde 
mental e física, este será impedido de exercer o papel de jurado. 

Em primeiro lugar, para ser um jurado é realizada uma lista geral feita 
pelo juiz todo ano e o número de pessoas que integrarão tal lista depende 
do número de habitantes que a comarca possui. Logo após será publicada a 
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lista geral através da imprensa, ela se tornará definitiva. Posteriormente, uti-
lizando essa lista serão sorteados 25 jurados para formar a reunião periódica 
do júri, os mesmos serão convocados e, depois, será colocada na porta do 
Tribunal do Júri uma lista com os jurados, acusado, seus procuradores, data, 
hora e local das audiências de instrução e julgamento. 

Conforme o artigo 436 do Código de Processo Penal, ser jurado é obri-
gatório, porém existem situações nas quais o cidadão poderá ser dispensado 
em exercer essa função. Reza o artigo 437 do CPP:

Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:  (Redação dada 

pela Lei nº 11.689, de 2008)

I – o Presidente da República e os Ministros de Estado; (In-

cluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

II – os Governadores e seus respectivos Secretários; (Incluí-

do pela Lei nº 11.689, de 2008)

III – os membros do Congresso Nacional, das Assembleias 

Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais; (Incluído 

pela Lei nº 11.689, de 2008)

IV – os Prefeitos Municipais;  (Incluído pela Lei nº 11.689, 

de 2008)

V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da 

Defensoria Pública; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Pú-

blico e da Defensoria Pública; (Incluído pela Lei nº 11.689, 

de 2008)

VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança 

pública; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
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VIII – os militares em serviço ativo;  (Incluído pela Lei nº 

11.689, de 2008)

IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram 

sua dispensa; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impe-

dimento.

Especificamente no inciso X do supracitado artigo, o legislador permitiu 
que a isenção fosse concedida para aqueles que a requererem demostrando 
justo impedimento, como, por exemplo, em razão de convicção religiosa. 
Em virtude disso, deverá o cidadão cumprir uma obrigação alternativa na 
forma do artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal. Caso o indivíduo se 
recuse a cumprir a obrigação alternativa, ocorrerá a perda ou suspensão dos 
seus direitos políticos como forma de sanção.

Além de deveres, os jurados também possuem alguns direitos, previstos 
nos artigos 439 e 440 do Código de Processo Penal:

Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá 

serviço público relevante e estabelecerá presunção de ido-

neidade moral. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição 

do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de con-

dições, nas licitações públicas e no provimento, mediante 

concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos 

de promoção funcional ou remoção voluntária.  (Redação 

dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
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Os jurados, por exercerem um serviço público, obedecerão às regras e 
observarão os impedimentos do artigo 448 do Código de Processo Penal, 
quais sejam, não poderão servir no mesmo conselho de sentença marido e 
mulher, ascendente e descendente, sogro e genro/nora, irmãos e cunhados, 
tio e sobrinho, padrasto, madrasta, enteado e pessoas que possuam união 
estável reconhecida como entidade familiar. 

Ademais, são aplicáveis aos jurados as regras de suspeição e impedimen-
to previstas nos arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal:

Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo 

em que:

I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo 

ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, in-

clusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério 

Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;

II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas fun-

ções ou servido como testemunha;

III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronun-

ciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;

IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou 

afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, 

for parte ou diretamente interessado no feito.

Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, pode-

rá ser recusado por qualquer das partes:

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II  -  se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver 

respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter 

criminoso haja controvérsia;
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III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, 

até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou respon-

der a processo que tenha de ser julgado por qualquer das 

partes;

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer 

das partes;

Vl  -  se for sócio, acionista ou administrador de sociedade 

interessada no processo.

4 Jurados analfabetos no Tribunal 
do Júri

É notório que os jurados selecionados para compor o conselho de sentença 
são pessoas alfabetizadas que sabem ler e escrever para entender os autos do 
processo e toda a dinâmica do Tribunal do Júri. 

Entretanto, existem pessoas que cumprem os requisitos trazidos pela lei, 
porém são analfabetas e, por esse fator, não conseguem entender o que está 
escrito nos autos do processo e, consequentemente, acabam não compondo 
o conselho de sentença.

O §1º do art. 436 do Código de Processo Penal estabelece que nenhum 
cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado 
em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou 
econômica, origem ou grau de instrução. Assim sendo, por força do artigo 
supracitado, os analfabetos não podem ser discriminados em virtude do 
seu grau de instrução e, consequentemente, não podem ser excluídos do 
papel de serem jurados, deve-se procurar meios para que eles consigam 
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acompanhar o processo e a sessão do tribunal do júri, ainda que não saibam 
ler e nem escrever.

A discussão sobre o analfabeto poder ser jurado coloca em conflito o 
princípio da isonomia, que preconiza que o analfabeto deve ser tratado 
igualmente às demais pessoas, e o direito a liberdade do acusado, pois, a 
partir do momento que o réu passa a ser julgado por um jurado analfabeto, 
pode ocorrer que o mesmo se prejudique, uma vez que o jurado não poderá 
não compreender adequadamente o que está julgando naquele momento. 

Assim, é necessária a existência de mecanismos que permitam aos cida-
dãos analfabetos a possibilidade de serem jurados, como por exemplo um 
mecanismo de leitura com voz que narre o teor das peças, permitindo ao in-
divíduo selecionar o trecho da peça que gostaria de ouvir naquele momento, 
com a disponibilidade de fones de ouvido para que os jurados possam ouvir 
a narrativa. 

5 Ministério Público

O Ministério Público, com o advento da Constituição Federal de 1988, re-
cebeu a função de defender a ordem jurídica, o interesse da sociedade, bem 
como fiscalizar a lei. Com isso, ganhou autonomia e independência funcio-
nal, não ficando submetido a nenhum outro órgão. Assim estabelece o caput 
do artigo 127 da Constituição Federal:

Art.  127.  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.
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Quando falamos que o Ministério Público atua no interesse da social, 
isso quer dizer que esse órgão age em questões para o bem comum das pes-
soas, ou seja, temas de interesse do público em geral, lutando pelos direitos 
individuais, para que isso não fique apenas na seara processual, trabalhando 
para que possamos formar uma sociedade melhor. Nesse sentido, temos o 
pensamento de Goulart: 

O Ministério Público resolutivo é ativo no trabalho de cons-

trução da sociedade livre, justa e solidária [...]. Na esfera cí-

vel, assume o papel de agente político que lhe foi confiado 

pela sociedade, superando a perspectiva meramente proces-

sual de suas intervenções. Ao politizar sua atuação, ocupa 

novos espaços, habilita-se como negociador e indutor de 

políticas públicas, age integralmente e em rede com os de-

mais sujeitos coletivos nos mais diversos níveis – local, re-

gional intraestatal, estatal, regional supraestatal e global. O 

Judiciário torna-se espaço excepcional da sua atuação. Esse 

é o novo caminho que o Ministério Público deve seguir para 

consolidar o seu papel de agente privilegiado da luta pela 

democratização das relações sociais e pela globalização dos 

direitos da cidadania.

Além disso, esse órgão tem atuação resolutiva na política de incentivo ao 
poder judiciário, selecionando os analfabetos quando forem formar a lista 
anual de jurados para compor o conselho de sentença e induzindo o mesmo 
a utilizar mecanismos tecnológicos, com base na Lei Brasileira de Inclusão 
(Lei 13.146/2015), fazendo valer o princípio da isonomia e o princípio da 
dignidade da pessoa humana, ambos previstos na Constituição Federal.

A resolução 230/2016 do CNJ e a Lei brasileira de Inclusão (Lei 
13.146/2015) vêm com o objetivo de fazer com que as atividades do poder 
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judiciário se adequem às pessoas com deficiência, para que não haja discri-
minação e que as mesmas possam ter oportunidades e acessibilidade, possi-
bilitando a elas o pleno exercício de seus direitos. 

De acordo com o artigo 74 da Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015) 
e com a resolução supramencionada, é plenamente possível que um analfa-
beto seja jurado em uma sessão de Tribunal do Júri, através de mecanismos 
que permitam o jurado a ouvir na íntegra o conteúdo dos autos processuais. 
Vale ressaltar que o jurado é uma pessoa que entende todos os debates entre 
Ministério Público e defesa e, em um caso assim, por não saber ler e nem es-
crever, necessita de auxílio para assimilar o conteúdo dos autos processuais.

Tal resolução é um ato infralegal e por esse fato não tem força de lei, 
ela apenas vem com o condão de complementar um ato normativo que já 
existente, tendo como fundamento infraconstitucional a Lei Brasileira da 
Inclusão (Lei 13.146/2015) e como fundamento de validade a Constituição 
Federal e os princípios basilares, quais sejam: princípio da dignidade da pes-
soa humana e princípio da isonomia.

O princípio da dignidade da pessoa humana está previsto no rol dos 
princípios fundamentais da Constituição Federal, mais especificamente no 
artigo 1º, inciso III. Trata-se de um dos fundamentos do Estado Democrático 
de Direito e busca assegurar aos indivíduos os direitos que devem ser respei-
tados pela sociedade para preservar o ser humano, garantindo que as pes-
soas vivam com dignidade. Além disso é algo inerente ao indivíduo, sendo 
algo dotado de irrenunciabilidade, inalienabilidade, intransferibilidade e ir-
revogabilidade. Sobre esse princípio, temos o pensamento de Ingo Wolfgang 
Sarlet: 

[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade in-

trínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor 

do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
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comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de di-

reitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto 

contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desuma-

no, como venham a lhe garantir as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e pro-

mover sua participação ativa e corresponsável nos destinos 

da própria existência e da vida em comunhão com os demais 

seres humanos.

Nesse mesmo sentido temos o princípio da isonomia, que também é co-
nhecido como princípio da igualdade, que busca garantir que a lei seja apli-
cada de forma igual para todas as pessoas. Existem dois tipos de isonomia, 
quais sejam: formal e material. 

A isonomia formal é a igualdade prevista na lei, trazendo a ideia de que 
as normas vigentes no nosso ordenamento jurídico sejam aplicadas a todas 
as pessoas, independente dessas pessoas serem diferentes ou não. Já a isono-
mia material vem com o objetivo de diminuir as diferenças entre as pessoas, 
fazendo com que a lei seja aplicada de maneira mais justa, criando mecanis-
mos para diminuir a desigualdades entre os indivíduos. Assim, reza o caput 
do artigo 5º da Carta Magna:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual-

quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangei-

ros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade […]

Portanto, não restam dúvidas que o Ministério Público tem como obje-
tivo a luta por interesses sociais sem se restringir apenas às demandas mera-
mente processuais, procurando formas alternativas de resolver de conflitos, 
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bem como a racionalização daquilo que lhe é atribuído. Assim, é notório que 
esse órgão tem a importante função de ser agente transformador da socieda-
de na busca pelos direitos e interesses em geral.

6 Considerações finais

Como dito, apesar de ser um dever do estado garantir a educação a todas as 
pessoas (artigo 208 da Constituição Federal), no Brasil existe uma significa-
tiva parcela de analfabetos, que não dominam a leitura nem a escrita. Além 
disso, há um considerável número daqueles que sabem ler e escrever mas 
não têm a capacidade de interpretar textos simples, os denominados como 
analfabetos funcionais. Assim, fica evidente que as pessoas analfabetas ficam 
à margem da sociedade, perdem várias oportunidades e ficam impossibili-
tadas de exercerem o papel de jurados e de compor o conselho de sentença.

O Tribunal do Júri é um instituto que sempre esteve presente, elenca-
do dentre os direitos e garantias individuais. No Brasil ,foi introduzido em 
1822, ainda no Império. Daí para cá, esse instituto passou por evoluções e foi 
se amoldando aos regimes políticos e trouxe a possibilidade de os cidadãos 
poderem julgar e aplicar a lei em alguns tipos de crimes. 

A Constituição Federal de 1988 manteve o tribunal do júri entre os direi-
tos e garantias fundamentais, trouxe novamente a soberania dos veredictos 
estabeleceu a competência. Com isso, atribuiu à sociedade o julgamento de 
crimes dolosos contra e vida e deu ao magistrado a função de presidir a 
sessão e dosar a pena. Assim, o Tribunal do Júri passou a ser um instituto de-
mocrático, em que pessoas que não são da área jurídica, isto é, não possuem 
conhecimento acerca da lei, decidam pela absolvição ou condenação do réu. 

No mundo de tecnologias em que vivemos, nada impede que um analfa-
beto seja jurado. É uma questão de utilizar essas ferramentas ao nosso favor. 
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Já que se tratam de pessoas que não podem ler os autos dos processos, se-
ria necessário articular mecanismos que permitissem a essas pessoas ouvir 
trechos das peças processuais para ficarem inteiradas durante a sessão do 
Tribunal do Júri.

O Ministério Público tem papel fundamental nessa questão, uma vez que 
defende os direitos e interesses da sociedade, e pode induzir o poder judiciá-
rio a selecionar analfabetos para compor o conselho de sentença e, além dis-
so, incentivar o uso de tecnologias para encaixar os analfabetos no Tribunal 
do Júri, tudo isso com base na Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015) e 
na resolução 230/2016 do CNJ.

Diante de todo exposto, fica evidente que apenas através da inclusão dos 
analfabetos no Tribunal do Júri possibilitaremos a essas pessoas a oportuni-
dade de exercer e democratizar o papel de jurado, fazendo com que elas não 
se sintam tão excluídas das funções da sociedade.
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RESUMO

Trata-se de constatação da transformação de um mundo cada vez mais in-
terligado impondo a existência de um Ministério Público resolutivo e agente 
na busca da Justiça Social, pela proeminência que é intrínseca aos seus prin-
cípios informadores, sem qualquer diversionismo que possa quedar a sua 
verticalidade e descaracterizar seu próprio objeto.
A resolutividade não pode ser submetida à alinhamento ideológico que não 
se ajuste à própria destinação. A busca da Justiça Social é parte integrante 
no exercício da cidadania, como prevê o Estado Democrático de Direito nas 
relações entre o Estado e o Cidadão.
Garantias não escasseiam à Instituição para exercer a propositividade. Elas 
vieram com a Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outu-
bro de 1988.
A consolidação é papel de todos nós, seus membros, inclusive para evitar 
desvios autoritários que firam direitos coletivos. 

PALAVRAS-CHAVE: Justiça Social; Ministério Público Resolutivo; Demo-
cracia; Propositividade; Autoritarismo; Ancestralidade. 
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1 Introdução

O tema não poderia ser mais oportuno: o Ministério Público resolutivo e a 
busca da Justiça Social. Justamente no momento em que o mundo enfrenta 
grande conturbação social causada pela pandemia do Covid-19 e expõe, de 
maneira arrasadora, o desequilíbrio social em muitos países e, inescusavel-
mente, no Brasil, abrindo ao Ministério Público o dever de protagonizar a 
redescoberta de valores institucionais na persecução de um processo remoto 
e longo.

Dir-se-á que pandemias sempre existiram. É verdade. Perícles, político 
ateniense na Grécia de 429 a.C., foi uma das vítimas da epidemia que ficou 
conhecida “Praga de Atenas” – provavelmente um surto de tifo –, que di-
zimou cerca de um terço da população de Atenas.  Quando o navio inglês 
Demerara aportou no Rio de Janeiro, procedente de Lisboa, em 1918, trazia 
duas centenas de passageiros, entre tripulantes e marujos, muitos infectados, 
disseminando o que se convencionou chamar de gripe espanhola. 

Cabe neste espaço um registro importante. Na realidade, a gripe cha-
mada de espanhola não nasceu na Espanha e sim nos estados do Kansas e 
de Nova York, Estados Unidos, e foi levada para Europa em 1918, atingindo 
aproximadamente um quarto da população mundial. Vale também destacar 
fatos de grande significado para cristãos católicos: as crianças Francisco e 
Jacinta, irmãos de Lúcia, que teriam tido em Portugal a antevisão de Nossa 
Senhora de Fátima, morreram da gripe. No Brasil, o Presidente da República 
Rodrigues Alves morreu infectado antes de tomar posse.
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2 Tempos modernos

Em sua obra Como a Democracia Chega ao Fim, o professor de política na 
Universidade de Cambridge David Runciman analisa como o sistema global 
está sinergizado em suas atividades – nas finanças, energia, comunicações 
e transporte – de forma incontrolada. Ele vaticina: “Uma pandemia pode 
se espalhar em todo o planeta em poucas horas, graças ao imenso volume 
de viagens aéreas”. O impressionante é que o livro foi editado em 2018. E o 
importante é que a profecia aconteceu nos anos subsequentes. 

Nesse contexto, ergue-se um Ministério Público forte, autônomo, coeso, 
engrandecido pela constituição de 1988 vendo-se catalizador de um movi-
mento que a crise sanitária expôs e tornou visível à nação.

O Ministério Público, nessa fase, está substancialmente afastado de sua 
precessão, dos distantes procuradores de César responsáveis pela defesa dos 
múltiplos interesses do Império Romano, e dos tempos em que, pela pri-
meira, vez se institucionalizou, no século XVIII, na França, nas Ordennance 
de Filipe, o Belo, através dos procuradores do rei, que era então o próprio 
Estado, em contraposição ao feudalismo. Era um processo que desaguaria na 
ascensão da burguesia revolucionária em 1789, que atribuiu ao Ministério 
Público maior amplitude, reconhecendo a independência da agora institui-
ção capacitada para acompanhar e observar o cumprimento das leis.

No curso de sua história, o engrandecimento não se deu de forma li-
near. Ocorreram oscilações que poderiam ser melhor contextualizadas 
em temática própria. Hoje, o Ministério Público pouco teria a ver com o 
do período do Brasil colonial, quando seus membros poderiam ser demi-
tidos ad nutum pelo imperador ou por presidentes das províncias e ain-
da ressoavam as Ordenações Afonsinas, as Ordenações Manuelinas e as 
Ordenações Filipinas, sendo que o promotor de justiça só seria referenciado 
nas Ordenações Manuelinas.
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A partir de 1988, o Ministério Público tomou o dimensionamento que 
hoje se conhece. Autonomia financeira, administrativa, orçamentária e re-
conhecimento inarredável de unidade, independência e funcionalidade. 
Frutos da Constituição Cidadã, como a nominou o presidente do Poder 
Legislativo Constituinte, Ulisses Guimarães. Considere-se que tal estágio 
não foi concessão graciosa. Poderíamos até dizer que nasceu no início de 
1980, no célebre encontro de Curitiba, quando Associações estaduais e na-
cional do Ministério Público (CONAMP) elaboraram documento que se 
tornou público como Carta de Curitiba.

O artigo 129 da Carta Magna vigente, com seus incisos e parágrafos que 
tratam das funções institucionais do Ministério Público, estabeleceram di-
retrizes que, bem observadas e aplicadas, obrigam a propositividade preva-
lente, que aliada à resolutividade dos seus membros, serão responsáveis por 
transformações profundas, inserindo estamentos sociais mais degradados 
na cadeia produtiva e no conjunto do tecido social, auferindo-lhes, conse-
quentemente, as benesses do bem-estar social irrestritamente, na melhor 
perspectiva do direito natural, e no resguardo e incremento das políticas 
públicas das quais são destinatários.

2.1 O Dever da Propositividade

Ao Ministério Público, os tempos modernos impõem o dever da resolutivi-
dade, da coragem institucional, da determinação, e diria até mesmo o dever 
da propositividade entendida como resolução prévia, uma antecipação do 
próprio dever.

Os precedentes históricos existem. A Carta de São Francisco, de 26 de 
junho de 1945, resultado da Conferência iniciada em 25 de abril de 1945, 
com a consequente Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de 
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dezembro de 1949, levariam, no curso dos seus prenúncios, a uma cons-
cientização mais abrangente do conjunto social na luta por mais inserções 
de direitos e prerrogativas humanísticas que justifiquem e atendam suas 
aspirações.

3 A democracia como objetivo

É claro que a democracia é o objetivo. Porém, para que a democracia seja 
estabelecida, é necessário que a dicotomia entre direitos pessoais e coletivos 
seja superada; isto é, que direitos de parcelas muito mais amplas da socie-
dade tenham prevalência sobre pretensões individuais, por mais que estas 
possam parecerem justas, voltando-se para a construção de uma sociedade 
multiétnica e verdadeiramente plural, o que, até agora, em qualquer tempo, 
não se conseguiu. Pois seria consequência de elevado grau de consciência 
cívica e acendrado espírito público, pondo-se fim a injustiças inomináveis.

O mundo vivencia momentos inquietos. A partir de tal constatação, 
eminentes pensadores das mais prestigiadas universidades lançaram sinais 
de alerta em defesa dos valores da democracia. Nas circunstâncias postas, 
com o surgimento das redes sociais, ao mesmo tempo que se dinamizaram 
e universalizaram as conexões interpessoais, quebrando o oligopólio dos 
meios tradicionais de difusão de notícias, por outro lado propiciou-se o apa-
recimento de populistas demagogos e autoritários, rompendo o círculo antes 
a eles vedado pelo convencionalismo estrutural e ordem estabelecida, o que 
se convencionou chamar de establisment. São os chamados outsiders. Sobre 
eles, Yascha Mounk, em seu livro O Povo Contra a Democracia, escreveu:

Em anos recentes, foram os populistas que exploraram me-

lhor a nova tecnologia para solapar os elementos básicos da 
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democracia liberal. Desimpedidos das coibições do antigo 

sistema midiático, estão preparados para fazer tudo que for 

necessário para serem eleitos, mentir, confundir e incitar o 

ódio contra os demais cidadãos.

Ora, muitos cientistas políticos concordam com Mounk ao afirmar tam-
bém que “ao empoderar os outsiders, a tecnologia desestabilizou as elites 
governantes do mundo inteiro”. Verdade absoluta. Veja-se o que ocorreu nos 
Estados Unidos, na Hungria, na Polônia, na República Tcheca e outros paí-
ses, inclusive no Brasil. 

4 Sinais de alerta

Em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo no dia 10 de março de 
2020 – portanto nos primórdios da pandemia –, Yasch Mounk advertia que 
“o distanciamento social é a única maneira de barrar o avanço do corona-
vírus”. Ainda não tínhamos vacinas. E o autor exemplificou com duas situ-
ações: “Na primeira Thomas B. Smith, prefeito de Filadelfia, autorizou uma 
parada em 28 de setembro; nos dias seguintes, 12.000 corpos se empilharam 
nos necrotérios. Em St. Louis, pelo contrário, o comissário Max Starkloff 
ignorou objeções de empresários influentes e fechou escolas, bares, cinemas 
e eventos esportivos. Graças às medidas ousadas e impopulares, o total de 
mortos foi metade do da Filadelfia”. Qualquer semelhança com o Brasil não 
é mera coincidência. 

Yasch Mounk demonstra imensa competência como professor na 
Universidade de Johns Hopkins. Doutorou-se em Harvard e seu livro é in-
tensamente citado. Inclusive porque aborda questões relacionadas com a 
recente Nota Pública da CONAMP de 11 de março de 2021, no que tange 
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aos ataques a instituições de Estado que não estão sob influência direta do 
governo populista. 

5 Ameaça do autoritarismo

Steven Levitsky e Daniel Ziblat, ambos renomados professores de Harvard 
e co-autores do livro Como as Democracias Morrem, manifestam profunda 
preocupação com o autoritarismo. Esses autores têm fundadas razões de ex-
ternarem imensas reservas para com o momento atual, até porque muitos 
de seus estudos são baseados e lastreados no cientista político Juan Linz, 
nascido na Alemanha e que vivenciou a Guerra Civil Espanhola.

E foi na intensa observação de Linz que os autores estabeleceram quatro 
sinais de alerta para identificar o autoritário populista: 

1º - Rejeitam em palavras ou ações as regras do jogo democrático;
2º - Negam a legitimidade do oponente;
3º - Toleram e encorajam a violência;
4º - Dão indícios de disposição para restringir liberdade de oponentes, 

inclusive a mídia.
A realidade com a qual nos defrontamos justifica a apreensão dos auto-

res. Na sua obra questionam a segurança da democracia americana, questio-
nam os turbulentos anos 1930 na Europa, questionam os sucessivos golpes 
de Estado na América Latina que desestabilizaram democracias no Brasil, 
na Argentina, no Uruguai, no Chile, valendo-se de repressões militares des-
legitimadas e opressoras.

Em excelente trabalho sobre a história dos EUA, Estas verdades: histó-
ria da formação dos Estados Unidos, Jill Lepore, professora de história em 
Harvard e colaboradora da revista The New Yorker, faz uma exposição 
impressionante no livro considerado por Bill Gates como “o relato mais 
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honesto, e mais bem escrito, que já li sobre a história dos Estados Unidos”. 
Diz a historiadora e professora que: 

[...] o curso da história é imprevisível, instável como o clima 

e errático como a afeição. Nações prosperam e naufragam 

por obra do capricho e do acaso, devastada pela violência, 

corrompidas pela ganância, usurpada pelos tiranos, pilhadas 

por velhacos e aturdidos por demagogos. 

Lepore se refere a todas as nações, cabendo a cada uma o estudo e apro-
fundamento das suas contradições internas, observadas as peculiaridades 
locais, para aplicar medidas preventivas de salvaguardas sociais e contenção 
de ações que objetivam supressão de garantias conquistadas, em eventual 
desencadeamento de processo de negação do sistema democrático e do or-
denamento jurídico.

Anne Applebaum, jornalista e historiadora norte-americana, autora do 
livro O crepúsculo da democracia, teme pelo fim do regime. Embora o fenô-
meno seja mundial e visível em vários continentes, o Brasil, em plena pande-
mia, experimenta os efeitos desagregadores do negacionismo militante com 
repercussões desastrosas na saúde, na segurança, no meio ambiente e em 
outros setores do país, com impacto desgastante no conceito universal de 
Estado-Nação.

Como fica o Ministério Público em momento tão crucial? João Ubaldo 
Ribeiro, em sua obra Política, afirma que “somente através da consciência 
política podemos aspirar à plena dignidade humana e à integral condição de 
cidadão”. Essa pode ser a ideologia do Ministério Público.

Nas derradeiras páginas do livro, o festejado acadêmico fala que herdou 
do pai “bons conselhos não sistematizados que passa adiante”. São dez, todos 
bons. Prefiro destacar o primeiro: “Não seja tutelado. Não permita que as 
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pessoas resolvam as coisas por você, por mais que o problema seja chato de 
enfrentar. Não finja que acredita em nada do que não acredita, não deixe 
que lhe imponham uma opinião que você está vendo que não pode ser sua”. 

6 A busca da justiça social

Esse é o tema. Diríamos que ela é incessante. O grande mestre Roberto Lyra, 
na fidelidade extrema ao devido processo legal, não admitia a pressão pu-
blicitária e muito menos a “pressão arbitrária e ruidosa na Justiça”. Repug-
nava-o a quebra da ordem jurídica e democrática, importando ao Minis-
tério Público o dever da imparcialidade. Infelizmente equívocos têm sido 
cometidos, não à sorrelfa, mas estandartizados, abandonando-se o “dogma 
democrático da presunção de inocência”.

O Ministério Público não é estranho expectador dos fenômenos sociais. 
A Instituição tem obrigação de ser partícipe e ativista para conter desman-
dos, ocupando seu próprio espaço no espectro da sociedade. O espaço social 
a que me refiro é a plena exercitação do dever funcional com responsabili-
dade ética, sem submissão à pressão publicitária, e muito menos conivente 
com a estandartização dos procedimentos legais, situações que Roberto Lyra 
objetava por considerá-las a “negação da ordem jurídica e da ordem demo-
crática”. Ao representante do Ministério Público cabe rejeitar tudo que é dis-
funcional, valorizar as suas ações com os instrumentos de órgão de Estado 
de que dispõe, e execrar organismos estranhos formados com fundos bilio-
nários irreconhecíveis, inclusive do exterior. Por fim, não esqueçamos o que 
disse Roberto Lyra: “O Ministério Público é fiscal da lei e está submetido a 
imparcialidade”.

Ao visitar no Rio de Janeiro o brilhante advogado Yvan Senra Pessanha, 
após retorno de longo exílio no México, encontrei-o no escritório que 
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pertencera ao professor Roberto Lyra, do qual fora assistente e então suces-
sor, situado na Rua Araújo Porto Alegre. Na ocasião, presenteou-me com o 
livro Direito dos Presos e o trabalho jurídico Criminologia e Folclore, ambos 
autografados e dedicados “ao companheiro de velhas batalhas”. No conteúdo 
dos trabalhos estavam expressos os compromissos do discípulo para com o 
mestre: “a prevenção geral e indireta da criminalidade compete à política so-
cial, com alcance, atual e local, sobre suas causas”. Era a fidelidade devotada 
a sociocracia preconizada pelo mestre. 

7 Conclusão

É inquestionável a importância do Ministério Público, que se credencia in-
cansavelmente na dinâmica de um mundo em transformação clamando por 
mudanças. As referências que historiadores, sociólogos, cientistas políticos e 
correntes de historiadores formadores de opinião fazem sobre o declínio da 
democracia são inquietantes.

De fato. A insurgência do populismo autoritário e reacionário exibe si-
nais claros de contestação antissistema e negacionismo absoluto dos padrões 
convencionais dos valores democráticos.

Portanto, emerge dessas razões a verdadeira motivação para se obstar 
que se materialize a ruptura das instituições, que tem tido conquistas e avan-
ços, mas que precisam ser consolidadas. 

A sociedade organizada tem dado prova de que pretende se posicio-
nar politicamente, com bravura, sem rancores e com tolerância, na busca 
da justiça social plena, irmanada com espírito resolutivo e propositivo do 
Ministério Público.
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RESUMO

Visa o presente artigo ratificar como distintos órgãos do Ministério Público, 
respeitando-se a independência funcional e cada um nas suas respectivas es-
feras de atribuição, podem atuar em perfeita harmonia e concatenação, com 
vistas a dar efetividade e resolutividade em processos envolvendo interesses 
individuais homogêneos, difusos e/ou coletivos e indisponíveis, numa con-
certação que não precisa ser formal, contanto que os órgãos envolvidos te-
nham ciência de argumentos contidos em cada atuação individual. No texto, 
apresentamos um estudo de caso, similar a inúmeros outros que tramitam 
sob a responsabilidade da 31.ª Promotoria de Justiça Cível da Capital, rela-
tando como outros membros foram importantes e por vezes até decisivos na 
evolução dos trabalhos ali conduzidos.
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1 Introdução: apresentação do tema

Neste opúsculo, trago excertos da nossa atuação à frente da 31.ª Promotoria 
de Justiça Cível da Capital – que oficia perante a Seção A, das 1.ª à 17.ª Varas 
Cíveis da Capital –, no controle da ordem jurídica em diversas ações indeni-
zatórias, em que várias pessoas provocaram a jurisdição, com vistas a obter 
a rescisão de contratos de prestação de serviços de coleta e armazenamento 
de células-tronco em regime de criopreservação celebrados com o IHENE 
– Instituto de Hematologia do Nordeste LTDA. e IHENE Banco de Ossos e 
sangue do Nordeste LTDA. – ME, que tinham por objeto “a prestação dos 
serviços de coleta, processamento, congelamento e armazenamento, sob re-
gime de criopreservação, de células-tronco (stem cells) extraídas, durante o 
procedimento do parto, do cordão umbilical dos beneficiários, representa-
dos pelos contratantes.”

Em diversos processos – o estudo será feito com referência à n.º 0030442-
53.2016.8.17.2001, em trâmite na Seção A, da 10.ª Vara Cível da Capital – 
vimos sustentando a procedência dos pedidos exordiais, no sentido de de-
clarar a rescisão contratual, baseado na quebra, pelo IHENE, da cláusula que 
previa o armazenamento correto das células progenitoras hematopoiéticas 
(CPH) do sangue do cordão umbilical e placentário (SCUP), que, segundo 
as agências federal e estadual de vigilância sanitária, devem ser descartadas, 
pois, devido ao seu mau acondicionamento, podem levar a pessoa que delas 
se utilizar até ao óbito. 

Mais ainda, temos nos insurgido contra acordos travados – em que o 
IHENE sempre pede o sigilo –, tendo como uma das cláusulas justamente o 
uso futuro dessas células inservíveis.

Aliás, decidimos escrever este artigo para dar notícia aos colegas e ao 
público em geral, que vier a ter contato com estas linhas, da sensível questão 
de que trata os processos, eis que é bem provável que os pais dos menores 
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beneficiários, ao anuírem com esses acordos, não devem ter sido completa-
mente cientificados das reais circunstâncias, sobretudo que o material gené-
tico condenado ao descarte pode levar seu filho ao óbito, daí porque cabe ao 
Ministério Público intervir e evitar o futuro problema.

 Entretanto, se esses pais detinham esse conhecimento, a atuação minis-
terial encontra a fortiori mais legitimidade e conveniência, tendo em vista o 
visível e cristalino conflito de interesses em causa.

Apenas temos conhecimento dos acordos que chegaram à Justiça e nos 
processos que nos são encaminhados, pois nem sempre, como veremos, os 
juízes têm aberto vistas ao Ministério Público. Supomos que é bem possível 
que haja acordos entabulados extrajudicialmente, o que coloca em sério ris-
co a saúde das crianças beneficiárias.

Mesmo em processos em que no polo ativo não havia o menor futuro 
beneficiário, ações em que somente os pais acionaram o Judiciário – exata-
mente como a que a seguir vamos expor, em que há gêmeos –, com vista dos 
autos, encontramos a legitimidade do Ministério Público, tendo em vista o 
interesse “por ricochete” da criança ou crianças de cujos cordões umbilicais 
foram retiradas as aludidas células, visto que o uso futuro do material era 
direcionado a elas.

A nossa atuação difusa, porque em processos individuais, foi como 
que um complemento ao excelente e brilhante trabalho realizado pelas 
Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania, com atuação na Proteção e 
Defesa da Saúde e do Consumidor, à frente as Doutas Promotoras de Justiça 
Maria Ivana Botelho e Liliane Fonseca, que investigaram o caso através de 
inquérito civil e, diante do não acatamento dos termos da Recomendação 
expedida – no sentido de descartar as células mal acondicionadas –, ingres-
saram com uma ação civil pública, que ainda tramita na Seção B, da 28.ª 
Vara Cível da Capital.

Toda a nossa atuação foi feita sempre com a participação e orientação 
daquelas Promotoras de Justiça, tudo com vistas a dar um tom de unidade 
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ao trabalho que, no final das contas, buscava o mesmo propósito: evitar que 
células embrionárias de cordões umbilicais pudessem vir a ser utilizadas, 
mesmo após a determinação das agências federal e estadual de vigilância 
sanitária.

O modo como enfrentamos a questão nas 17 (dezessete) varas cíveis em 
que atua a 31.ª Promotoria de Justiça Cível da Capital é o que passamos a 
relatar.

2 O caso com o parecer ministerial

Para a melhor compreensão, mister trazer à baila alguns registros históri-
cos sobre o assunto e que motivaram a intervenção do Ministério Público 
ainda na fase pré-processual, por suas Promotorias de Defesa da Cidada-
nia, com intervenção na Defesa Saúde e na Defesa do Consumidor. Para 
tanto, reproduzimos trechos do parecer lançado no Processo n.º 0030442-
53.2016.8.17.2001, que tramitou na Seção A, da 10.ª Vara Cível da Capital, já 
com sentença de procedência dos pedidos iniciais.

Conforme se queira verificar da Ação Civil Pública n.º 0018706-
38.2016.8.17.2001, distribuída para o MM. Juízo da Seção B da 28.ª Vara Cível 
desta comarca e promovida pelo Ministério Público, a Agência Pernambucana 
de Vigilância Sanitária (APEVISA) recebeu de uma funcionária, até então 
responsável técnica pelas atividades de processamento/criopreservação do 
Banco de Sangue do IHENE, uma denúncia detalhada sobre práticas irregu-
lares que ali ocorriam, conforme relatório de inspeção que elaborou:

III – CONSIDERAÇÕES GERAIS

1. Denúncia

Em 30/10/2015, a chefia da Unidade de Controle de Sangue 

e Serviço de Alta Complexidade desta APEVISA recebeu da 
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Sra. Ilka Abreu, até então responsável técnica pelas ativida-

des de processamento/criopreservação do Banco de San-

gue de Cordão Umbilical e Placentário para Uso Autólogo 

do IHENE, via aplicativo whatsapp e, posteriormente, por 

e-mail, denúncia detalhada sobre práticas irregulares que vi-

nham ocorrendo naquele serviço, acompanhada de alguns 

documentos (Anexo 1), destacando-se (…).01

Após a inspeção, que finalizou por autuar o IHENE, a APEVISA socor-
reu-se da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que enviou 
o Ofício n.º 068/2016/CG/GADIP/ANVISA, de 14.01.2016, com a Nota 
Técnica n.º 002/2016/GGPBS/SUMED/ANVISA: 

(…) Por essas razões, conclui-se que estas bolsas não pos-

suem a qualidade e segurança requeridas ao uso terapêu-

tico, devendo ser descartadas. Esta medida justifica-se, pois 

o desvio de qualidade identificado representa risco, agravo 

ou consequência grave à saúde dos pacientes que recebe-

riam esse material, podendo levar, inclusive, ao óbito (...). 

(Ofício nº 568/2015/GG/APEVISA) – grifo nosso.

Posteriormente, a ANVISA ainda enviou o Ofício n.º 001/2016 –  
GSTCO/GGMED/DIARE/ANVISA, de 17.02.2016 e Parecer Técnico n.º 
01/2016, com as seguintes conclusões:

A documentação apresentada pelo IHENE, Recife/PE, em 

sua defesa, em resposta ao Auto de Infração nº 04788 emi-

01  As conversas via Whatsapp foram juntadas para consulta.
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tido pela Apevisa, é considerado sem consistência, não 

possuindo o poder de provar a integridade – qualidade e 

segurança – da totalidade das bolsas de sangue de cordão 

umbilical e placentário armazenadas no respectivo estabe-

lecimento.

Considerando, justamente, a ausência de uma defesa con-

substanciada, aliada às informações do Instituto de Hemo-

terapia Sírio Libanês (IHSL) que trazem outras evidências 

das más condições de armazenamento e da baixa qualidade 

das bolsas de células progenitoras hematopoéticas de sangue 

de cordão umbilical (CPH-SCUP) mantidas no respecti-

vo serviço, reitero as Considerações Finais do Parecer nº 

079/2015 GSTCO/GGPBS/SUMED/ANVISA, ratificando 

a decisão pelo descarte das unidades de sangue de cordão 

umbilical armazenadas em tanque de nitrogênio líquido, 

no IHENE.02

A decisão de descarte das bolsas de células não se baseia 

na aplicação pura do Princípio da Precaução, o qual repre-

senta a “garantia contra os riscos potenciais que, de acordo 

com o estado atual de conhecimento, não podem ser ainda 

identificados – Este Princípio afirma que a ausência de cer-

teza científica formal, a existência de um risco de um dano 

sério ou irreversível requer a implementação de medidas 

que possam prever este dano. Ressalto que a invocação des-

te Princípio, por ser pautada na ausência de conhecimento 

sobre o risco real aludido e, então, pela impossibilidade de 

02  O aludido Parecer n.º 079/2015 GSTCO/GGPBS/SUMED/ANVISA foi anexado.
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identificação deste, não se enquadra no cerne deste parecer. 

Ao contrário, pela apuração dos fatos ocorridos, é cabível 

e admissível a mensuração do risco do produto, no caso, 

as bolsas de sangue de cordão umbilical descongeladas, e a 

afirmativa de que o produto possui o risco de causar dano 

irreparável e irreversível grave – óbito – no paciente que 

dele se utilizar terapeuticamente (grifo nosso).

De tudo cientificado pela APEVISA, o Ministério Público, por meio das 
Promotorias de Defesa da Cidadania, com atuação na Promoção e Defesa 
do Consumidor e da Saúde, à frente as Doutas Promotorias Liliane Fonseca 
e Maria Ivana Botelho, respectivamente, instaurou o procedimento PPC n.º 
173/2015 – 11.ª PJS/18.ª PJC, para apurar possíveis irregularidades no setor 
de banco de sangue do cordão umbilical para uso autológico (BSCUPA) do 
IHENE, tendo o Órgão Ministerial, ao final, recomendado ao responsável le-
gal pela empresa requerida que, no prazo de 20 (vinte) dias (Recomendação 
Conjunta n.º 001/2016-11.ª PJS/18.ª PJC, de 29.02.2016)03: 

I – adote as medidas necessárias à inutilização das cé-
lulas CPH-SCUP submetidas às temperaturas inade-
quadas à sua conservação, conforme constatado nas 
inspeções realizadas pela APEVISA comunicando-se 
à essa Agência para que acompanhe todo o processo; 

II – que seja cientificada a 11ª Promotoria de Justiça de 
Defesa da Cidadania da Capital-PE, com atuação na 
Promoção e Defesa da Saúde, acerca do acatamento ou 

03  CPH-SCUP: Células progenitoras hematopoéticas (CPH) do sangue de cordão umbilical e 

placentário (SCUP).
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não da presente Recomendação, apresentando razões 
formais num ou noutro caso.

Ante a recalcitrância em não cumprir o quanto recomendado, as 
Promotorias de Justiça provocaram a Jurisdição através da Ação Civil Pública 
alhures mencionada, a fim de se verificar o devido “descarte das células dos 
cordões umbilicais armazenadas no IHENE, por total impossibilidade de 
sua utilização, já que foram expostas a temperaturas inadequadas, tornan-
do-as inservíveis e até possíveis de provocarem danos à saúde, inclusive o 
óbito, de quem as receber”, tendo, ao final, requerido exatamente “a inutili-
zação das 1.843 unidades de CPH-SCUP, impróprias para fins terapêuticos 
em virtude do armazenamento inadequado”. O Juízo concedeu parcialmente 
o pedido liminar formulado na petição, nos seguintes termos:

Ora, não pode este Juízo determinar a inutilização do mate-

rial genético em questão, pois acaso ao final da Demandada 

fique comprovado que existe possibilidade de utilização dos 

referidos cordões umbilicais (conforme estudo apresentado 

pelas Rés no processo administrativo), a medida aqui con-

cedida não poderia mais ser revertida, o que causaria igual-

mente grande prejuízo aos próprios consumidores.

Contudo, entendo cabível tão somente a suspensão da uti-

lização de tais materiais pelos contratantes do serviço, até o 

julgamento final desta demanda, já que há nos autos fortes 

indícios de que o seu uso poderá causar grave dano aos pa-

cientes.

Isto posto, com fundamento no art. 300, §3º do NCPC, DE-

FIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, tão somente para determinar a suspensão 
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do uso em qualquer dos consumidores contratantes das 

1.843 unidades de CPH-SCUP acondicionadas em tanque 

de nitrogênio líquido do IHENE, em temperaturas acima 

de -150ºC, no período de 13/05 a 23/10/2015, devendo, no 

entanto, tais materiais continuarem armazenados, até o 

final julgamento desta demanda.

A liminar na ACP que ali tramita, e ainda em voga, foi concedida em 
21.12.2017 e o processo encontra-se, desde 30.09.2019, no aguardo da deci-
são no Agravo de Instrumento n.º 0015220-29.2018.8.17.9000, da Relatoria 
do Exmo. Des. Itabira de Brito Filho, da 3.ª Câmara Cível do TJPE, inter-
posto pelo IHENE, ante o indeferimento do pedido pelo Juízo de realização 
de perícia no material em questão, e pendente de julgamento desde 17 de 
dezembro de 2018.

Bem de se ver que a liminar determinou o não descarte do material, mas 
em juízo de cautela, por não haver, até então, decisão definitiva.

Nesta quadra, sobre a realização da perícia que pleiteia o IHENE, vale re-
memorar que, tal qual no presente processo04, no procedimento de Produção 
Antecipada de Provas PJe n.º 0038877-79.2017.8.17.2001, em trâmite na 
Seção A, da 14.ª Vara Cível da Capital, e em que também atuamos, a reque-
rimento das partes, foram indicados quatro institutos que, em tese, teriam 
capacidade para realizar a perícia, para os quais o Juízo oficiou.

04  Na audiência id. 18820538, o Juízo decidiu “oficiar os Hospitais indicados na petição (id 16207540), 

bem como o HEMOPE, no sentido de informar se os mesmos têm expertise no exame de viabilidade 

utilização de células hematopoiéticas criopreservadas, ou, sendo o caso, indicar quem possa fazê-lo; 2. 

Também deverá ser oficiado o CRM-PE, bem como dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, no sentido 

de indicar a este Juízo o nome um profissional que possa atuar com Perito, dentro da especialidade 

médica de Hematologista e/ou Hemoterapeuta, com experiência em transplante de Células Troncos 

Hematopoiéticas (…)”.
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As empresas sugeridas foram: 
a) CRYOPRAXIS, no Rio de Janeiro–RJ; 
b) Departamento de Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário 

do INCA – Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, no 
Rio de Janeiro-RJ; 

c) Departamento de Hemoterapia e Terapia Celular (DHTC) do Hospital 
Albert Einstein, em São Paulo-SP; e

d) Departamento Banco de Sangue do Cordão Umbilical e Placentário 
do Hospital Sírio-Libanês – em São Paulo-SP05.

Em resposta, assim informaram:
a) Cryopraxis Criobiologia LTDA.: “não possui requisitos técnicos para 

a realização do estudo (…)”, consistente na perícia técnica com relação à 
“viabilização sem prejuízo da contaminação e/ou inutilidade do material 
genético”;

b) Banco de Sangue do Cordão Umbilical e Placentário/Centro de 
Processamento Celular – Centro de Transplante de Medula Óssea (CEMO) 
– Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA): “não 
possuímos recursos e outros profissionais capacitados disponíveis para 

05  Os ofícios foram expedidos com o seguinte padrão: “RECIFE, 27 de fevereiro de 2019. Ilmo.(a) 

Sr.(a)Diretor(a) do Departamento de Hemoterapia e Terapia Celular (DHTC) do Hospital Albert Einstein 

Av. Albert Einstein, 627, 3º Andar, Bloco E, São Paulo/SP, CEP 05652-900. Senhor(a) Diretor(a), Pelo 

presente, solicito de V.Sª. as necessárias providências no sentido de informar a este juízo, em até 10 (dez) 

dias, 2.1) se possuem profissionais especialistas aptos a realizar o estudo sobre a existência e sobre o estado 

de preservação das células-tronco aqui discutidas, indicando o nome do profissional que poderia atuar, 

como perito do juízo, no presente feito; 2.2) se a perícia pretendida pode ser viabilizada sem prejuízo 

da contaminação e/ou inutilidade do material genético; e 2.3) as informações relativas à proposta de 

honorários; currículo profissional e contatos profissionais, tudo nos termos do exigido pelo art. 465, §2º do 

NCPC. Tudo conforme decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, que segue em anexo, assim como 

cópia da inicial e da defesa para conhecimento da matéria fática discutida”.
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realizar (…) o exame de viabilidade de células hematopoiéticas criopreser-
vadas em condições que permitam fidedignidade de avaliação do caso”, res-
saltando, ainda, que “existiria conflito de interesse na avaliação de um banco 
privado por profissionais da rede BrasilCord” e, por estes e outros motivos, 
sugere “que fosse contatado um serviço especializado europeu ou estadosu-
nidense” (sic);

c) Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein – 
“não há viabilidade na realização”; e

d) Sociedade Beneficente de Senhoras – Hospital Sírio-Libanês: “os 
profissionais do departamento de banco de sangue do cordão umbilical e 
Placentário estão atualmente impossibilitados de aceitar o encargo como 
Perito”.

No caso dos autos desta ação n.º 0030442-53.2016.8.17.2001, em trâmite 
na 10.ª Vara Cível, Seção A, a sugestão, de comum acordo entre as partes, foi 
para que se oficiasse às seguintes entidades, que, em síntese, responderam:

i) Banco de Sangue INCA – Instituto Nacional do Câncer, Ofício n.º 
001/2017, de 12.12.2017 (id. 27877868 – a mesma resposta e nos mesmos 
termos do ofício encaminhado à 14.ª Vara Cível – Seção A, anteriormente 
reproduzida):

 (…) informo que não possuímos expertise, recursos e ou-

tros profissionais capacitados para realizar (…) o exame de 

viabilidade de células hematopoiéticas criopreservadas.

Ressaltamos ainda que existiria conflito de interesse na ava-

liação de um banco privado por profissionais da rede Brasil-

Cord e por estes e por outros motivos sugerimos que fosse 

contatado um serviço especializado europeu ou estadosuni-

dense (sic) (…).
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ii) Sociedade Beneficente de Senhoras – Hospital Sírio-Libanês, ofício de 
12.12.2017 (ids. 27878130 e 27995439):

(…) vem apresentar relatório médico emitido pelo Dr. Alfre-

do Mendrone Júnior. Indicando expertise sobre a viabilidade 

de utilização de células hematopoiéticas criopreservadas. (...)

iii) CREMERJ, Ofício OF.GAB n.º 350/2017, de 30.11.2017 (ids. 
27878338 e 27995454):

 (…) Informamos que o CREMERJ não dispõe de cadastro 

de médicos por especialidades, o que nos impossibilita de 

atendê-los. Sugerimos que a solicitação seja feita diretamen-

te à Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e 

Terapia Celular (ABHH) (…).

iv) CREMESP, Ofício n.º 175/2017 – DEJ, de 29.11.2017 (id. 27878603):

(…) os conselheiros (…) não possuem prerrogativas legais 

necessárias para indicação do profissional adequado ao de-

sempenho do honroso mister de perito judicial. (…) poderá 

solicitar tal informação à ABHH (…).

v) HEMOPE, Ofício n.º 482/2017 – PRE, de 29.11.2017 (id. 27878854):

(…) não dispõe de testes específicos para realização de exa-

me do material genético, necessários ao caso descrito. Desta 

feita, estamos impossibilitados de realizar o exame pleiteado. 

Conforme solicitado, indicamos o INCA (…). 
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Basicamente, as mesmas respostas havidas no outro processo menciona-
do, demonstrando a impossibilidade de exame pericial.

Reporte-se que, em várias ações indenizatórias em que tem sido deman-
dado – algumas até já julgadas com a condenação do instituto –, o IHENE 
vem insistindo na realização dessa perícia para supostamente avaliar se os 
cordões umbilicais estão, de fato, inservíveis, a fim de contrariar as determi-
nações das agências estadual e nacional de vigilância sanitária – o que, em 
princípio, lhe favoreceria. Para tal, juntou laudos elaborados pelo Instituto 
de Hemoterapia Sírio-Libanês (IHSL) que, supostamente, atestariam o equí-
voco cometido pelas autarquias de vigilância sanitária, realizados ainda na 
fase administrativa pré-processual.

No entanto, observe-se que, no mesmo Parecer Técnico n.º 01/2016, da 
ANVISA, consta o seguinte (com grifos nossos):

3.2 Sobre as informações e os laudos enviados à Anvi-

sa pelo IHSL (30 laudos), em decorrência do Ofício nº 

048/2016-GGPBS/SUMED/ANVISA, faz-se interessante 

relatar:

i. dentre os laudos das análises NÃO enviados à Apevisa, 7 

(sete) apontam não ter sido possível a realização das técni-

cas de dosagem da CD34+ e de viabilidade celular, fato este 

que sugere má qualidade do material biológico, devido à 

leucometria baixa (poucos leucócitos), isto é, quantidade de 

células insatisfatória em 5 (cinco) das amostras, e à presen-

ça de grumos e coágulos em 2 (duas) amostras;

Evidências: Anexos 4 a 10.

ii. trazem fortes indícios de que o IHENE induziu o IHSL 

a emitir laudos de todas as análises realizadas contendo 
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informações errôneas de quantidade de leucócitos totais 

(“Leuc. Totais (x10)”) e de células CD34+ (x10) presentes 

nas bolsas de sangue de cordão armazenadas no serviço, ao 

informar para fins dos respectivos cálculos (item 2.3. ii., des-

te Parecer), os volumes totais de sangue de cordão ao invés 

do volume real da bolsa de CPH-SCUP após processamento 

e armazenamento (que é sempre de 25mL, volume real que 

está disponível para o tratamento terapêutico).

Registre-se que, em algumas dessas ações, mesmo após sentença con-

denatória, o IHENE tem conseguido realizar acordos, sempre juntados sob 

sigilo, e que, além de compensações financeiras – o que, a priori, seria per-

feitamente possível –, pasme-se, preveem cláusula de autorização para o uso 

futuro das mencionadas células-tronco, em total desacordo às recomenda-

ções das agências estadual e nacional de vigilância sanitária, que determina-

ram o descarte, devido à possibilidade de risco de óbito (!!!) para o paciente 

que delas se utilizar, como bem vimos anteriormente.

A despeito de insistir na realização dessa perícia, anote-se que, na deci-

são na Ação Civil Pública, que indeferiu o pedido, o Juízo da Seção B, da 28.ª 

Vara Cível refere que o próprio IHENE admite a inviabilidade do uso futuro 

do material, caso se proceda com o ato:

 (…) Entendo que a produção de prova pericial é dispensá-

vel para o deslinde do presente caso. Isso, porque é inevitá-

vel a inviabilidade do objetivo principal do contrato, que 

era o uso terapêutico das células-tronco. Conforme afirma-

ções da própria ré, a realização de perícia inviabiliza o uso 

futuro do material biológico. Destarte, a hipótese formu-
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lada pelo réu de necessidade de perícia tem como resulta-

do prático a inviabilização do uso das células-tronco. 

Como esse cenário é resultado da falha do réu na prestação 

dos serviços, torna-se ilógica a realização de perícia que 

terá como resultado certo a impossibilidade de o réu cum-

prir seu dever, previsto contratualmente, de zelar pela ma-

nutenção da integridade físico, química e biológica das célu-

las-tronco armazenadas sob o regime de criopreservação. Se 

não houvesse a falha do réu, não haveria necessidade de 

realização de perícia. 

Em outras palavras, o objetivo principal do contrato está 

inviabilizado independentemente do resultado de perícia. 

Isso porque se a conclusão for que a exposição a tempera-

turas inadequadas não afetou o material, este não poderá 

ser utilizado; se a conclusão for de que afetou, também 

não poderá ser utilizado. 

Ante o exposto, indefiro o pedido de realização de perícia. 

Voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Recife, 15-10-2018. 

JOSÉ GILMAR DA SILVA. 

Juiz de Direito (…) – grifo nosso.  

Ou seja: o réu insiste numa perícia para, segundo ele, constatar a via-
bilidade do material que, por obrigação contratual, ele mesmo deveria ar-
mazenar nas condições adequadas – e assim não procedeu –, mas que sabe 
inviabilizará o próprio cumprimento dessa obrigação no futuro, caso venha 
a ser realizada.
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Perceba-se que esse tema de inutilização posterior à perícia é matéria já 
discutida nos autos, quando, intimadas as partes, a fim de se pronunciarem 
sobre os ofícios das entidades consultadas, os réus responderam: 

(…) Cumpre ressaltar que cada cordão armazenado no IHE-

NE detém apenas uma alíquota de testes, e que esta alíquota é 

utilizada para testes prévios quando da necessidade de trans-

plantes, de forma que sendo realizada a prova pericial, ainda 

que não seja descongelado o cordão inteiro, este restará sem 

condições de uso futuro pela falta da alíquota. Ademais, esta 

é uma questão já superada, uma vez que os autores concor-

daram com a realização da prova pericial, ainda que isto im-

porte na impossibilidade de uso futuro do material genético 

objeto da lide. Desta feita, é de se concluir que embora os 

ofícios recebidos por este Douto Juízo não tenham trazido 

sugestões diretas de profissionais para assumir o múnus pú-

blico de ser Perito do Juízo, é importante destacar que foram 

esclarecedores acerca da perícia a ser realizada.  (…).

E finalizam por insistir na realização dessa perícia, pugnando pela ex-
pedição de ofício à Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e 
Terapia Celular – ABHH:

(…) Por fim, pugna o peticionário pela expedição de ofício 

à Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Te-

rapia Celular – ABHH, visando a indicação de profissionais 

habilitados a servir de perito judicial, cabendo a este a indi-

cação do laboratório que realizará os testes de viabilidade no 

cordão objeto da lide. Pede deferimento. Recife, 17 de abril 

de 2018. (…). 
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Tal pleito, porém, foi indeferido em despacho fundamentado, em home-
nagem ao princípio da celeridade processual, momento em que se decidiu, 
entretanto, pela intimação e nomeação do perito, Dr. Alfredo Mendrone 
Júnior, que, contudo, não pôde aceitar o cargo honorífico, devido a proble-
mas de saúde e falta de treinamento específico, pelo que se lê do Ofício do 
Hospital Sírio-Libanês, de 05.11.2020.

O que, à primeira vista, parece um contrassenso, na realidade, asseme-
lha-se mais com uma estratégia/conveniência do IHENE, porque sendo o 
material descartado, após a abertura das bolsas que o contêm para a eventual 
e tão perseguida perícia, a culpa pela inadimplência contratual já não mais 
poderia ser imputada ao IHENE, mas, quiçá, aos próprios demandantes, que 
o acionaram judicialmente. Ou, em última análise, até ser culpa do Poder 
Judiciário.

Que fique consignado, ademais, que os autores somente anuíram com 
a realização dessa prova, por entenderem que o material já não se prestava 
mais ao uso, estava perdido, inútil, e que, sendo realizada, confirmaria suas 
expectativas, baseadas nos laudos das agências de vigilância sanitária:

(…) No que tange a ressalva feita pelo médico indicado, 

sobre a inutilização do material em caso de inexistência de 

alíquota criopreservada do material, tal questão já fora diri-

mida, conforme se vê na petição de ID 17725688, na qual os 

Autores apresentaram anuência em relação à produção de 

prova pericial, ainda que isso afete a utilização posterior 

do material genético em questão. 

Isso porque a utilização já fora comprometida, tendo em 

vista a constatação de que o material vinha sendo arma-

zenado incorretamente e o que fora suficiente para tornar 

imprestáveis e nocivas à saúde as células progenitoras sob 
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comento, sendo certo que a perícia a ser realizada somente 

irá ratificar tudo o que já fora exposto nesta demanda e 

verificado pelo órgão de fiscalização, APEVISA, que cons-

tatou as irregularidades. 

Diante da resposta positiva do Hospital Sírio Libanês, tem-se 

que é totalmente desnecessária a expedição de ofício à As-

sociação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia 

Celular – ABHH, visando a indicação de profissionais habi-

litados a servir de perito judicial, conforme requerido pelo 

IHENE, de modo que tal ato irá atrasar de forma desneces-

sária a marcha processual. 

Outrossim, não houve manifestação negativa por parte do 

IHENE no que tange ao profissional indicado pelo Hospital 

Sírio Libanês, Dr. Alfredo Mendrone Júnior, CRM 50.264. 3. 

DO PEDIDO. Por tudo o exposto, pugnam os Autores seja 

nomeado como perito o profissional indicado pelo Hospital 

Sírio Libanês, Dr. Alfredo Mendrone Júnior, CRM 50.264, 

dando-se prosseguimento ao feito no termos do art. 465 do 

Código de Processo Civil. Oportunamente, ressalta que os 

Autores são beneficiária da Justiça Gratuita, cujo benefício 

fora concedido nos termos do despacho ID 13423869, bem 

como que fora invertido o ônus da prova, consoante consta 

da decisão ID 19518764, razão pela qual os honorários peri-

ciais deverão ser custeados pelos Réus. Nestes termos, pede e 

espera deferimento. Recife/PE, 23 de abril de 2018.

Além do mais, pelo que se viu do teor das respostas, os quatro institutos 
consultados na ação em trâmite na Seção A, da 14.ª Vara Cível da Capital, 
bem assim os outros consultados na presente ação, foram categóricos, no 
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que concerne à não possibilidade da perícia, e que, ainda, haveria questões 
de “conflito de interesses” envolvidas no assunto, não se podendo por isto 
sequer exigir-lhes essa incumbência.

O mesmo se deu com as entidades oficiadas neste processo perante o 
Juízo da 10.ª Vara Cível – Seção A.

O que se poderia fazer, se muito, e a critério desse Douto Juízo, seria a 
realização de perícia com “um serviço especializado europeu ou estadosu-
nidense” (sic), conforme sugestão do Banco de Sangue do Cordão Umbilical 
e Placentário/Centro de Processamento Celular – Centro de Transplante de 
Medula Óssea – CEMO – Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes 
da Silva – INCA. 

Entretanto, neste caso, devem os réus arcar com todos os custos e desde 
que a perícia não redunde em inviabilizar o material. Em outras palavras, 
antes de se enviar o material, deve-se consultar se há a possibilidade de se 
periciar e ao final preservá-lo.

Insiste-se no que foi muito bem acentuado pelo Juízo da Seção B, da 28.ª 
Vara Cível da Capital, já alhures transcrito: 

(…) Como esse cenário é resultado da falha do réu na 

prestação dos serviços, torna-se ilógica a realização de pe-

rícia que terá como resultado certo a impossibilidade de o 

réu cumprir seu dever, previsto contratualmente, de zelar 

pela manutenção da integridade físico, química e biológica 

das células-tronco armazenadas sob o regime de criopreser-

vação. Se não houvesse a falha do réu, não haveria necessi-

dade de realização de perícia. 

Em outras palavras, o objetivo principal do contrato está 

inviabilizado independentemente do resultado de perícia. 

Isso porque se a conclusão for que a exposição a tempera-
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turas inadequadas não afetou o material, este não poderá 

ser utilizado; se a conclusão for de que afetou, também 

não poderá ser utilizado (…).” (grifo nosso).

Portanto, o que o processo demonstrou cabalmente foi que a prova de que 
os cordões devem ser descartados não depende de perícia. Os técnicos res-
ponsáveis, que detêm toda a necessária expertise – da ANVISA e da APEVISA 
–, assim atestaram, ante as condições em que o material foi acondicionado, o 
que impede o cumprimento do pedido autoral, nos termos da atrial.

O mau acondicionamento do material genético, que chegou à exposi-
ção a temperaturas muito superiores àquela de -150 ºC recomendada, é fato 
incontroverso.

Assim como é incontroverso o fato de que, nessas condições, devida-
mente aferidas pelos técnicos das agências estadual e nacional de Vigilância 
Sanitária – APEVISA e ANVISA –, o material genético com os cordões um-
bilicais devem ser descartados, sendo inservíveis à perícia, muito menos a 
qualquer acordo que contenha cláusula permitindo o seu uso futuro.

Desnecessária, para os fins do processo, outra prova além da manifesta-
ção oficial das Agências reguladoras estadual e federal, cujos atos adminis-
trativos, como agentes públicos que são, gozam de presunção de legitimida-
de, imperatividade, autoexecutoriedade e de veracidade. 

sendo relativa esta presunção, juris tantum, caberia ao IHENE buscar 
meios de impugná-la, o que, contudo, após mais de cinco anos, ainda não 
logrou êxito.

Felizmente, alguns Juízos vêm barrando essas pretensões, ao julgarem 
procedentes os pedidos autorais em várias ações indenizatórias em que o 
IHENE foi demandado06.

06  Tais como, apenas à guisa de exemplo, além dos já constantes dos autos, trazidos por conduto dos 
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Aliás, aqui sim, um contrassenso que vem ocorrendo, fugindo à lógica 
e ao bom senso, em certa medida, é que, mesmo em alguns processos em 
que vêm obtendo sentenças favoráveis – dos quais vimos tendo paulatina 
ciência e interpondo os meios de impugnação cabíveis –, os réus têm resol-
vido transacionar. Se de fato reconhecessem a certeza de seu direito, já com 
julgamento favorável, não faria sentido que transigissem.

A improcedência dos pedidos indenizatórios autorais, portanto, se le-
vada a efeito no presente caso, indiretamente, reconhecerá que as bolsas de 
CPH-SCUP podem ser usadas e não devem ser descartadas, ou, ainda – o 
que é bem pior –, a existência de acordos com cláusulas como as aqui nar-
radas, demonstram a evidente violação do melhor interesse das crianças be-
neficiárias, e é precisamente aí que reside a legitimidade da intervenção do 
Ministério Público, inclusive para, em sede recursal, pugnar pela sua anula-
ção, por revelar haver flagrante conflito entre os interesses dos pais e os de 
seus filhos.

Quando muito, tais acordos poderiam ser validados, apenas e tão so-
mente, quanto às cláusulas em torno da esfera patrimonial, com relação ao 
valor, tempo e modo da indenização que deve ser paga, mas jamais quanto às 
que prevejam cláusulas que possibilitem, no futuro, a utilização dos cordões 
umbilicais, posto que inservíveis, como muito bem atestaram a ANVISA e 
a APEVISA.

Repita-se: o uso das células progenitoras hematopoéticas de sangue do 
cordão umbilical e placentárias – CPH-SCUP, destinadas ao descarte pela 
ANVISA e APEVISA, pode causar a morte do paciente que delas se utilizar.

autores, tem-se: Pje n.º 0047864-41.2016.8.17.2001, na Seção A da 12.ª Vara Cível; e, na Seção A da 6.ª Vara 

Cível, os Pjes n.ºs. 0015684-64.2019.8.17.2001, 0014065-07.2016.8.17.2001, 0014113-63.2016.8.17.2001, 

0014592-22.2017.8.17.2001, 0025109-23.2016.8.17.2001 e 0037770-97.2017.8.17.2001, havendo muitos 

outros ainda em trâmite, nas 1.ª à 17.ª Varas Cíveis Seção A, perante as quais oficia esta 31.ª Promotoria de 

Justiça Cível da Capital.
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Desacolher o presente parecer, portanto, julgando-se a improcedência 
dos pedidos formulados pelos autores na peça atrial, significa permitir que 
continue inserido no mundo jurídico o contrato que liga as partes, que, por 
exclusiva culpa do apelado IHENE, não mais poderá ser adimplido.

Vale dizer, a manutenção do contrato no Universo do Direito vai de 
encontro a preceitos de Bem-estar e é prejudicial à Saúde Pública e ao 
Consumidor, visto tratar-se de direito transindividual coletivo, tanto que, 
como visto, duas Promotorias de Defesa da Cidadania – Promoção e Defesa 
da Saúde e Promoção e Defesa do Consumidor, em conjunto, propuseram 
Ação Civil Pública sobre o mesmo tema.

Assim, se o objeto contratual resta impossível de ser adimplido, por 
culpa exclusiva dos réus, que não acondicionaram o material genético nas 
condições devidas, regulares e recomendadas, conforme ajustado – fato de-
vidamente periciado e constatado pelas duas agências de vigilância sanitária, 
que entenderam que as células hematopoéticas devem ser descartadas. Não 
tendo os réus conseguido se desvencilhar do ônus da prova, cuja inversão foi 
determinada logo no início do processo, no sentido de comprovar que aque-
le material genético ainda se prestaria ao uso, não conseguindo infirmar os 
laudos das agências reguladoras da Saúde, APEVISA e ANVISA, impõe-se 
o julgamento de procedência dos pedidos contidos na exordial, condenan-
do-se os réus ao pagamento de indenização pecuniária, a título de danos 
morais.

Igualmente procedente o pedido de indenização por danos materiais, no 
valor de R$ 5.980,00 (cinco mil, novecentos e oitenta reais), referente aos pa-
gamentos da coleta realizada no dia 8 de outubro de 2010 e das anuidades 1.ª, 
2.ª e 3.ª do contrato n.º 001668, com vencimentos dos anos 2011/2012/2013 
da criopreservação do sangue do cordão umbilical de seus filhos gêmeos, 
arrimado na prova constante no recibo de id. 13027627, tendo o mesmo 
destino a multa contratual de R$ 11.960,00 (onze mil, novecentos e sessenta 
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reais), com base na cláusula 7.3, do contrato, cuja cópia legível resta acostada 
aos autos.

Com esses fundamentos, pugnamos pela procedência dos pedidos 
atriais, em aplicação à Teoria da Perda de uma Chance, para que, declaran-
do-se a rescisão formal do contrato sub judice, fossem os réus condenados 
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.980,00 
(cinco mil novecentos e oitenta reais), bem como ao pagamento da multa 
contratual de R$ 11.960,00 (onze mil novecentos e sessenta reais), além da 
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser 
decidido pelo prudente arbítrio do Douto Juízo.

3 A sentença

Nesta ação n.º 0030442-53.2016.8.17.2001, de onde foi extraído o excerto do 
parecer para o presente artigo e que foi escolhido por ter sido a mais recente 
finalizada, não se olvidando de que existem outras em vários juízos, a sen-
tença condenatória foi assim vazada:

(…) O inadimplemento está patente com o armazenamento 

irregular, não cumprindo os Réus o disposto no item 4.1.3. 

do contrato.

No lúcido e profundo parecer do ilustre representante do 

MP o caso em apreço encontra a sua síntese perfeita:

Assim, se o objeto contratual resta impossível de ser adim-

plido, por culpa exclusiva dos réus, que não acondicionaram 

o material genético nas condições devidas, regulares e reco-

mendadas, conforme ajustado – fato devidamente periciado e 

constatado pelas duas agências de vigilância sanitária, que en-
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tenderam que as células hematopoéticas devem ser descarta-

das, na medida em que podem levar o paciente que delas se 

utilizar até ao ÓBITO (!!!) – e não tendo os réus conseguido 

se desvencilhar do ônus da prova, cuja inversão foi determi-

nada logo no início do processo, no sentido de comprovar 

que aquele material genético ainda se prestaria ao uso, não 

conseguindo infirmar os laudos das agências reguladoras da 

Saúde, APEVISA e ANVISA, impõe-se o julgamento de 

procedência dos pedidos contidos na exordial, condenan-

do-se os réus ao pagamento de indenização pecuniária, a 

título de danos morais (…).

Culminando com o seguinte dispositivo:

(…) II. DECISÃO

Considerando o que foi acima estabelecido:

i) Decreto a resolução do contrato firmado pelas partes 

conforme o art. 475 do Código Civil;

ii) Condeno os Réus, solidariamente, ao pagamento da 

quantia de R$ 100.000,00, em favor dos Autores, a título 

de danos morais, com incidência de atualização mone-

tária a partir da data desta decisão (Súmula 362 do STJ), 

juros de mora de 1% a.m., tendo termo inicial a partir da 

citação, com apoio no art. 6º, VI, do CDC, c/c os arts. 405 

e 927, caput, do CC;

iii) Condeno os Réus, solidariamente, ao pagamento das 

quantias de R$
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5.980,00 e R$ 11.960,00, em favor dos Autores, a título de 

danos materiais, devidamente corrigidas pela Tabela EN-

COGE, a partir das datas dos desembolsos em referência, 

mais juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação, com 

apoio no art. 6º, VI, e 14 do CDC, c/c os arts. 405 e 927, 

caput, do CC;

iv) Condeno os Réus nas custas e honorários advocatícios, 

estes no equivalente a 20% sobre o valor apurado relativo 

às condenações.

P. R. I.

Recife, 15 de abril de 2021

OTONIEL FERREIRA DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO.

4 Meios de impugnação interpostos 
pelo Ministério Público, em face de 
decisões contrárias

Oficiando em 17 (dezessete) varas cíveis – Seção A, das 1.ª à 17.ª Varas, e 
como os processos são distribuídos aleatoriamente, vimos nos deparando 
com várias situações e desfechos.

Há casos em que, mesmo envolvendo incapaz, alguns juízes não abriram 
vista para o parecer de estilo, bem como há casos em que, mesmo sem a 
presença de incapaz, alguns juízes abriram vistas.

Situações em que, com vistas dos autos, encontramos acordos juntados 
sob sigilo e, após requerer o levantamento desse sigilo, encontramos aquelas 
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cláusulas absurdas que possibilitam o uso futuro dos cordões umbilicais. 
Mesmo com parecer contrário ao acordo, alguns juízes entenderam por 
homologá-los.

Em outras, há sentenças de improcedência, contrariando o parecer mi-
nisterial. E há ainda casos em que, mesmo após sentença condenatória, 
confirmando o parecer ministerial, o juízo acatou e homologou acordos sob 
sigilo, pactuados, portanto, após a sentença condenatória, sem que se tenha 
aberto vistas para nosso pronunciamento sobre o pacto firmado.

Para todas essas situações, foram manejados os competentes meios de 
impugnação, como reporta-se a seguir.

Para o caso de não intervenção do Ministério Público, quando obrigató-
ria, com o processo já com sentença desfavorável ao incapaz, foram opostos 
embargos de declaração, visando a decretação da nulidade a partir de quan-
do deveríamos ter sido intimados a intervir, em face do que dispõe o Artigo 
279 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil07, que requer a demons-
tração do prejuízo, ainda na instância a quo.

Nesta altura, foi crucial o apoio do excelente trabalho do Dr. Ricardo 
Gabínio, quando à frente da Central de Recursos Cíveis, para a formulação 
da peça e seus fundamentos.

Argumentou-se que, por se tratar de uma questão de ordem pública e 
também, por existir erro evidente – a indevida supressão da intervenção da 
Promotoria de Justiça –, apresentava-se cabível, via embargos declaratórios, 
o reconhecimento da nulidade da sentença proferida. 

07  Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a 

acompanhar o feito em que deva intervir. 

§1.º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará 

os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. 

§ 2.º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a 

existência ou a inexistência de prejuízo.
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Pretendeu-se, portanto, no julgamento dos embargos, fosse suprida a 
omissão apontada, apreciando-se a questão relevante não considerada na 
sentença, modificando-se o conteúdo da decisão embargada em razão de 
sua nulidade, determinando, em seguida, a remessa dos autos à Promotoria 
de Justiça para os devidos fins.

Além desta questão, especificamente no processo eletrônico de n.º 
0032274-87.2017.8.17.2001, em trâmite perante o Juízo da 16.ª Vara Cível 
da Capital – Seção A, também foi suscitada a nulidade pela intimação do 
Ministério Público através de oficial de justiça, que se dirigiu ao Procurador-
Geral de Justiça, o que é defeso em sede de processo judicial eletrônico08.

08  Com fundamento:

na Lei Federal n.º 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público): 

“(…) Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, 

além de outras previstas na Lei Orgânica: (…) IV – receber intimação pessoal em qualquer processo e grau 

de jurisdição, através da entrega dos autos com vista (…)”.

no Código de Processo Civil:

Art. 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a 

partir de sua intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações 

de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem 

terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou 

pelo correio.

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o 

feito em que deva intervir.

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Na Lei Federal n.º 11.419/2006 sobre o processo judicial eletrônico:

Art. 9.º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, 

serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

(...)
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Mesmo sem apreciar os embargos, o Juízo proferiu a seguinte decisão:

(…) DECISÃO

Em virtude de haver menor incapaz como polo ativo da de-

manda, é essencial a participação do MP como fiscal do or-

denamento jurídico.

Assim, torno sem efeito a sentença de ID 61351993. 

Encaminhem-se os autos para o MP (já que não é possível 

sua intimação por oficial de justiça ou AR), devendo ser 

apresentado parecer no prazo de 30 dias do recebimento 

dos autos.

Após, retornem os autos conclusos para sentença, já que 

quando o MP atua como fiscal da ordem jurídica, é o último 

a se pronunciar. 

Intimem-se

RECIFE, 22 de março de 2021. Juiz(a) de Direito. 

§ 2º Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, 

intimação ou notificação, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, 

digitalizando-se o documento físico, que deverá ser posteriormente destruído.

E na Resolução n.º 185, do CNJ, que Institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe e regulamenta a 

prática de atos processuais.

Art. 19. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, 

far-se-ão por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

(...)

§ 2º Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, 

intimação ou notificação, ou nas hipóteses de urgência/determinação expressa do magistrado, esses 

atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se e destruindo-se 

posteriormente o documento físico.
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No caso, em vez de interpor apelação, foi preferível opor embargos, a fim 
de que o processo subisse à superior instância já com nosso parecer, para 
que o Douto (a) Procurador (a) de Justiça, que vier a ser sorteado para atuar, 
já tenha conhecimento da lide posta em juízo.

Além disto, para o caso de processos já em apelação no Egrégio TJPE, 
contactamos o membro atuante no segundo grau, dando-lhe ciência e ainda 
mais subsídios para a formulação de sua opinio, demonstrando exatamente a 
nossa tese de que a unidade e a indivisibilidade do Ministério Público devem 
servir para a realização da Justiça Social resolutiva. 

5 Em sede de apelação

Na hipótese de haver processos com sentença contrária à nossa mani-
festação e/ou em casos em que, mesmo após a sentença favorável ao nosso 
entendimento, foram feitos acordos sigilosos, sem a nossa participação, a 
solução foi mesmo interpor apelação ao tribunal ad quem.

Nestas situações, após levar ao TJPE o conhecimento da matéria, tal 
como aqui argumentado, foram formulados pedidos sucessivos e sempre 
com o levantamento do sigilo do acordo entabulado, para:

1. determinar o retorno dos autos à instância primeva, abrindo-se vista 
ao Ministério Público de Primeira Instância; ou

2. abrirem-se vistas ao Órgão Ministerial de Segunda Instância, para 
que tome conhecimento e lance sua opinio, para, anulando-se as sentenças e 
aplicando-se a Teoria da Causa Madura, regulamentada no CPC09, proceder 

09  Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 

(…) 

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito 

quando: 
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com o julgamento que deverá concluir pela total procedência dos pedidos 

exordiais, com o pagamento de indenização a título de danos morais aos 

autores, em valor a ser arbitrado pela Colenda Câmara Cível.

Também foi formulado pedido alternativo para:

3. anular as cláusulas do acordo que disponham sobre uso futuro das 

Células progenitoras hematopoéticas (CPH) do sangue de cordão umbilical 

e placentário (SCUP), vigorando, apenas, aquelas referentes a indenização 

pecuniária, em valor, tempo e modo.

O pedido de levantamento de sigilo é feito para que, sendo o caso, o 

Ministério Público de Segunda Instância possa se pronunciar, sem necessi-

dade de retorno dos autos à primeira instância e haja um julgamento célere.

Com isto, espera-se que o membro de segunda instância, respeitando sua 

independência funcional, tenha mais subsídios para se pronunciar, ao tem-

po em que pode até trazer outras contribuições para o desenlace processual.

6 Conclusão

A ação concatenada entre diversos órgãos ministeriais só tem a contribuir 

para a efetiva concretização da Justiça Social, que é, ao fim e ao cabo, a razão 

de ser de nossa Instituição, por diretiva constitucional.

I - reformar sentença fundada no art. 485; 

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de 

pedir; 

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; 

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. 

(…).
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A partir de um processo em trâmite em uma vara cível, em que foi men-
cionada a ação civil pública proposta pelo Ministério Público de Defesa da 
Cidadania, foi possível identificar um horizonte mais largo do que aquele 
posto em causa.

Foi possível identificar ainda que ali não se tratava de mera ação indeni-
zatória por quebra de cláusula contratual, um direito disponível, que pode-
ria até prescindir da atuação ministerial. A questão envolvia direitos indis-
poníveis, dentre os quais, a Saúde. Não se prestava, portanto, a acordos para 
se permitir o uso futuro das células embrionárias de cordões umbilicais, já 
condenadas ao descarte pelas autarquias de referência federal e estadual, 
como são as agências de vigilância sanitária ANVISA e APEVISA.

Assim, uma vez tendo notícia do ingresso de uma ação civil pública, 
por conduto das Doutas Promotoras de Justiça, dras. Maria Ivana Botelho e 
Liliane Fonseca, o Promotor de Justiça Cível, com atuação difusa e residual 
em varas cíveis por distribuição, foi tomando conhecimento da profundi-
dade do que se tratava e, a cada parecer, foi aumentando seus argumentos e 
vem pugnando pela procedência de pedidos indenizatórios, com a rescisão 
contratual, tendo em vista a causa de pedir, no caso, o material genético con-
denado ao descarte, por inservível. Perceba-se que as agências de vigilância 
sanitária declararam que a pessoa que deles vier a se utilizar poderá ser le-
vada ao óbito, sem deixar de registrar que a ANVISA assentou em parecer 
oficial que o IHENE induziu a erro o Instituto de Hemoterapia Sírio-Libanês 
(IHSL), que ter-lhes-ia fornecido um parecer favorável.

Consagre-se aqui que a atuação deste Promotor de Justiça Cível só foi e 
vem sendo possível, em face dos subsídios das indefectíveis Promotoras de 
Justiça acima nomeadas e, quando necessário foi impugnar decisões judi-
ciais, o acréscimo do Promotor de Justiça Dr. Ricardo Gabínio foi crucial.

Além disto, registre-se a excelente atuação de alguns Procuradores de 
Justiça contactados, como a Dra. Lúcia de Assis, que, aliás inclusive, já havia 
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recebido vistas em apelação de um dos processos, já havia pugnado pe-
rante o TJPE a nulidade da sentença em processo com incapaz, em que o 
Ministério Público de piso não atuou, sendo que a Douta Procuradora de 
Justiça já detém todas as informações necessárias ao seu pronunciamento.

Portanto, em resumo, o caso chegou às Promotorias de Cidadania que, 
ali mesmo, já fizeram uma atuação conjunta e ingressaram com a competen-
te ação civil pública, em defesa da Saúde e do Consumidor. A Promotoria 
Cível tomou conhecimento em processos individuais e foi se abeberar do co-
nhecimento das promotoras de cidadania e, com o apoio de um membro da 
Central de Recursos, foi possível melhor argumentar os meios de impugna-
ção cabíveis, e todo esse conhecimento foi levado a Procuradores de Justiça, 
para melhor encaminhamento da lide no tribunal. Tudo concretizado sem 
necessidade de formalidades, nada obstando, por óbvio, que um membro 
pudesse oficiar ao outro10.

Assim, sem que possam ser tidas como entraves, conclui-se por reafir-
mar e ratificar que a Unidade e a Indivisibilidade, aliadas à Independência 
Funcional, devem sempre seguir juntas – como sempre seguiram –, para 
que a atuação ministerial consiga passar à sociedade a noção de um discurso 
firme e coeso, em questões como a que tratamos neste breve estudo de caso, 
em que se discutem direitos individuais homogêneos, difusos e/ou coletivos 
e indisponíveis. 

10  Estuda-se até a provocação da Promotoria de Justiça Criminal, tendo em vista que, a despeito da 

determinação para descarte das células embrionárias pelas ANVISA e APEVISA, ante o risco de morte, o 

IHENE insiste em formalizar acordos para uso futuro desse material.
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RESUMO

A vítima da relação jurídica processual Penal foi olvidada! Teorias da pena 
e a Criminologia tradicional sempre tiveram a tônica dos estudos no agente 
do crime em si, seja na Idade Antiga, Medieval ou Moderna. Na contem-
poraneidade, esse olhar mudou para alguns estudiosos na matéria. A luta 
das mulheres e crianças de todo o mundo, é um exemplo a ser seguido. Por 
que até hoje o Ministério Público não adotou o caráter proativo, resolutivo 
e efetivo das garantias e proteção integral das vítimas em geral? A Ordem 
Jurídica Nacional não conta um Estatuto das vítimas, embora outras normas 
internacionais, constitucionais e infraconstitucionais existam como forma 
de efetivação dos direitos e até hoje o Brasil tem sido condenado na Cor-
te Interamericana de Direitos Humanos (OEA) por proteção deficiente às 
vítimas criminais. O que nós, membros do Ministério Público brasileiro, 
estamos fazendo em relação a essa temática?

PALAVRAS-CHAVE:Vítimas; Visibilidade; Proteção integral; Proativida-
de; Resolutividade.
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1 Introdução

É muito importante o movimento nacional em prol da proteção integral das 
vítimas, contudo, um novo olhar é imprescindível. Não podemos sempre 
esperar por mais um diploma legal para atuar, pois a situação de violência 
do país tem sempre levado a discussões de caráter garantista, a ponto de o 
jurista Douglas Fischer (2005) adotar uma expressão já incorporada ao coti-
diano dos Promotores de Justiça Criminais do país: “garantismo hiperbólico 
monocular”01.

A sociedade brasileira acostumou-se em ver o Ministério Público na 
trincheira, ou melhor, na linha de frente, pois as bandeiras de promoção dos 
Direitos Humanos foram, a partir de 5 de outubro de 1988, nossas guias. 
Os mandamentos constitucionais (artigo 5º, incisos X, XXI, LIX, LXXIV, 
LXXVI e §1º, §2, §3º e §4º e Art. 245), na verdade, funcionavam para todos 
efeitos, independentemente da independência funcional. O enfrentamento 
diuturno do Congresso para retirar prerrogativas ou mesmo criar embara-
ços para nossa atuação trouxe muitas consequências negativas, sendo uma 
delas nos afastar da comunidade, quando mitigamos o atendimento ao pú-
blico, a promoção das promotorias comunitárias e, por via de consequência, 
saímos da mídia e hoje somente aspectos negativos de nossas atividades são 
elevados à categoria de notícias. Não raras vezes, são informações manipu-
ladas e até fake news, pois defendemos a sociedade e, como agentes políti-
cos, expressamos parte da Soberania Estatal. Entretanto, algumas pessoas 
desavisadas, talvez, se esqueceram dessa realidade. As nossas fileiras tiveram 
baixas significativas, pois era mais atraente trabalhar com Direitos Difusos 
ou em outras searas. A nossa atividade raiz foi prejudicada pela crise de 

01  Douglas Fischer. Garantismo Penal Integral. Ed. Atlas, 2015. 
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identidade, pela a desmotivação; a atividade penal e processual penal foi 
sendo reproduzida pelo no “piloto automático”.

A Declaração dos Princípios Básicos de Justiça relativos às vítimas da 
Criminalidade e do Abuso de Poder foi adotada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas na Resolução 40/34, de 29 de novembro de 1985. O Brasil é 
signatário. O documento determina, notadamente, foco nas vítimas da cri-
minalidade; acesso à Justiça e tratamento justo; indenização; assistência e 
reparação. A Constituição Federal agregou ao nosso Ordenamento Nacional 
e o que falta para cumprir?

2 A situação da vítima no Sistema 
Penal Brasileiro 

Somos verdadeiramente protagonistas das vítimas? Por que deixamos de re-
querer na denúncia a fixação mínima, como já é reconhecido no Recurso 
Repetitivo n.º 83 do STJ, quando se trata de violência de gênero e doméstica, 
por exemplo? O Art. 387, Inciso IV do CPP, está em vigor e a diferença é 
quanto à reparação e ao respeito as vítimas mulheres, encabeçada por Maria 
da Penha, cujo livro é obrigatório para quem tem interesse em estudar e ter 
empatia com a violência contra mulher02.

Temos defendido que podemos aditar a denúncia ou requer, na primei-
ra oportunidade, nos autos dos processos criminais dolosos contra a vida 
(tentados e consumados), em virtude da violência fatal ou como sobreviven-
te; essa vítima tem filhos, pais, irmãos (homicídios e feminicídio), além da 
própria vítima nos casos tentados. Precisamos buscar essas vítimas diretas 

02  Maria da Penha. Maia Fernandes Sobrevivi... Posso Contar. 2 ed. Fortaleza: Armazém da 

Cultura,2012
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e indiretas, oferecer o colo Ministerial, o acolhimento indispensável e, mais, 
ter no Fórum uma sala exclusiva para tal e, como forma explanatória, no 
Fórum Tomaz de Aquino já fora disponibilizada uma sala do tipo. 

O passo seguinte é ouvi-la, antes mesmo da audiência; no caso de vítima 
fatal, a mãe, os filhos, ou os irmãos são contatados via SMS, de telefone ce-
lular nosso ou por convite humanizado, informando sobre o processo e tudo 
que o MP está realizando e que poderá fazê-lo no caso. Isso sem garantir 
êxito absoluto, pois o julgamento não é feito por nós. 

A vítima tem direito a ser informada de todas as decisões, audiências e 
sentenças proferidas. Uma prática que não se falava até bem pouco tempo, 
contudo, está se tornando um processo real, embora ainda não acabado e 
enfrentando algumas resistências comuns. O Poder Judiciário, que caminha 
mais rápido que nós, editou a Resolução do CNJ n.º 253, de 4 de setembro de 
2018, quando já determinava que o Juiz Criminal era competente de fixação 
mínima do dano no caso concreto. Agora, mais recentemente, aprimorou 
ampliando esse atendimento às vítimas de crimes em geral, pela Resolução 
do CNJ n.º 356, de 9 de abril de 2021, quando determina na ementa: “Altera 
a Resolução n.º 253/2018, que define a política institucional do Poder 
Judiciário de atenção e apoio às vítimas de crimes e atos infracionais, para 
dispor sobre os Centros Especializados de Atenção à vítima e dá outras pro-
vidências”. Então:

Art. 1º.O Art. 2º da Resolução CNJ n.º 253/2018 passa a vi-

gorar com a seguinte redação: 

Art.2 º Os Tribunais deverão instituir Centros Especializa-

dos de Atenção às vítimas, aos quais incumbe, dentre outras 

atribuições- funcionar como canal especializado de atendi-

mento, acolhimento e orientação às vítimas diretas e indire-

tas de crimes e atos infracionais; 
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(...)

III- fornecer informações sobre a tramitação de inquéritos 

e processos judiciais que tenham por objeto a apuração de 

crime ou ato infracional, OU A REPARAÇÃO DE DANO 

DECORRENTE DE SUA PRÁTICA. (grifo nosso)

Ora, as atribuições de protagonizar os direitos das vítimas são do órgão 
Ministerial, parte do processo cujo o Juiz preside. Cabe a nós fazer cum-
prir todos os dispositivos previstos em convenções internacionais e no or-
denamento jurídico brasileiro. Como exemplo, o Art. 245 da Constituição 
Federal:

Art. 245 - A lei disporá sobre as hipóteses e condições em 

que o Poder Público dará assistência aos herdeiros e depen-

dentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem 

prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito. 

É pertinente ressaltar que as reflexões aqui suscitadas apenas têm o pro-
pósito de trazer à baila a discussão, adormecida durante décadas, e a rele-
vância publica da matéria. Não temos a pretensão de exaurir o tema, mesmo 
porque as iniciativas citadas foram e continuarão sendo adotadas, inclusive 
os pedidos de fixação do dano nas condenações proferidas no Plenário da 
Vida, o Julgador não está apreciando até nos casos de feminicídio, o que está 
sendo objeto de reiterados recursos por nossa parte. A pergunta que sempre 
se poderá ser feita: como executar esse valor fixado na sentença condenató-
ria? A Lei de execução Penal no Art. 29, 1º, letra a) tem a resposta:

Art. 29 da Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984, inclusive alte-

ração de 2019: à indenização dos danos causados pelo crime, 
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desde de que determinados judicialmente e não reparados 

por outros meios; 

Então, o Juiz Criminal não pode se abster de fixar o dano após a conde-
nação. No Brasil, essa interpretação não vem em razão da vítima ser mar-
ginal no processo como um todo, pois o que tem mais importância são os 
direitos do acusado. Uma hipertrofia da dor e do sofrimento das vítimas, a 
ponto de alguns estudiosos asseveraram que o crime “compensa financeira-
mente”. A pena aplicada não é cumprida integralmente, mesmo nos crimes 
mais violentos e a vítima fica entregue à própria sorte. Até a aplicação ime-
diata da pena após vereditos condenatórios de homicídio não aplicadas por 
alguns Juízes, em total incongruência com a Soberania dos Vereditos.

A luta pelos direitos das vítimas nos fez pensar em Ihering (1909): 

Muitas vezes acontece que uma modificação não se pode 

operar sem ferir ou lesar profundamente direitos existentes 

e interesses privados: porque os interesses de milhares de 

indivíduos e de classes inteiras estão de tais modos identifi-

cados com o direito no curso dos tempos que não é possível 

modificar aquele sem sentirem vivamente tais interesses. Se 

colocarmos, então, o princípio do direito ao lado do privi-

légio, declara-se por esse fato só a guerra a todos os inte-

resses, tenta-se extirpar um pólipo que agarra com todos os 

seus tentáculos. Está no instinto da conservação pessoal que 

toda tentativa desse gênero provoque a mais viva resistência 

dos interesses ameaçados. Daí uma luta que, como qualquer 

outra, não será resolvida pelos raciocínios, mas pelas forças 

nela empenhadas, produzindo frequentemente o mesmo re-

sultado que o paralelograma das forças: o desvio das linhas 
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retas componentes em uma diagonal. (...) Em todos os casos 

em que o direito existente encontra este sustentáculo no in-

teresse, o direito novo não pode chegar a introduzir-se senão 

às custas de uma luta que, por vezes, se prolonga durante 

mais de um século, e que atinge o mais alto grau de inten-

sidade quando os interesses tomaram a forma de direitos 

adquiridos (...).03

Portanto, a luta em prol das vítimas encontra várias espécies de resistên-
cias. Principalmente em confronto com os direitos dos acusados ou réus, so-
lidamente construídos pelo processo histórico do Direito Penal e Processual 
Penal no Brasil e no mundo.

O trabalho para mudança de paradigmas nesse sentido cabe a nós do 
Órgão Ministerial; deveríamos nos apressar, pois a trajetória é longa e re-
pleta de percalços, principalmente no país da impunidade, mundialmente 
reconhecido. 

Em relação à vítima criminal propriamente, como nos ensina Calhau 
(1970):

(...) A vítima passou por três fases principais na história da 

civilização ocidental. No início, fase conhecida como Idade 

de Ouro, a vítima era muito valorizada, valorava-se muito 

a pacificação dos conflitos e a vítima era muito respeitada. 

Depois, com a responsabilização do Estado pelo conflito 

social, houve a chamada neutralização da vítima. O Estado 

assumindo o monopólio da aplicação da pretensão punitiva. 

03  IHERING, Rudolf Von. A luta pelo Direito. Tradução de João de Vasconcelos, 2.ed. Lisboa: Antiga 

Casa Bertand, 1909.p. 38-40.



3a Edição - junho de 2021  |  239

Diminuiu a importância da vítima no conflito. Ela sempre 

era tratada como testemunha de segundo escalão, pois, apa-

rentemente, ela possuía interesse direto na condenação dos 

acusados. E, por último, da década de 1950 para cá, adentra-

mos na fase do redescobrimento da vítima, cuja importância 

é retomada sob um ângulo mais humano por parte do Esta-

do. 04 

O Ministério Público, por determinação Constitucional, exerce suas ati-
vidades e daí é preciso racionalizar e operacionalizar o entendimento insti-
tucional quando a palavra de ordem é vítima. Senão vejamos:

Es preciso devolver a las ideas su don creativo, su flexibilidad y 

sus matices com la consciencia crítica quien investiga. Tener la 

capacidad para acercar de modo posible el sentido de justicia 

com el clamor por el olvido y la corresponbilidad de la victi-

may su victmario.Pero también Delk Estado engargado de una 

seguridade inexistente em muchos casos. 05 

Nós que investigamos o crime, em tese precisamos agir com raciocínio 
crítico, criativo e flexível, não só para agir com relação ao crime em si, mas 
também com vistas ao sofrimento das vítimas criminais diretas, como para 
a segurança sistêmica para todas elas assim consideradas. 

04  Lélio Braga Calhau. Resumo de Criminologia. 6 ed. Niterói RJ: Impetus, 2011. p.40-41

05  Ester Kosovski, Heitor Piedade Junior, organizadores. Novos Estudos de Vitimologia. Rio de 

Janeiro: Letra Capital, 2011. p.134.
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Kant conceituou dignidade como

(...) tudo aquilo que não tem preço, (...) no reino dos fins 

tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma 

coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer ou-

tra equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo 

preço, e, portanto, não permite equivalente, então ela tem 

dignidade.06 

A vítima criminal, quando se trata de um ser humano, é dotada de dig-
nidade. A vida, por exemplo, não tem equivalência. A reparação ou inde-
nização é a única resposta do Estado-Juiz, após a promoção do processo 
criminal pelo Estado-Promotor. 

O conceito de vítima aqui ventilado é “a pessoa que sofre dano e é sacri-
ficada em seus interesses, ou o sujeito passivo de delito ou contravenção07”. 

Se os direitos e a proteção integral da vítima forem exercidos plenamen-
te, quando o juiz fixar um valor irrisório, nada impede de a vítima ir buscar, 
por meio de ação indenizatória na via cível, o complemento. O que é inad-
missível é o ignorar, o esquecer das vítimas e sua condição de desprestígio. 
É inadmissível ignorar a fixação mínima do dano moral, material ou em 
caráter indenizatório.

Outra questão, também importante, é o tratamento que daremos a essa 
vítima ao ser ouvida em Juízo: respeito, compaixão, dignidade e empatia 
através da nossa postura, na nossa maneira de acolher, de receber, com cari-
nho e atenção refletidos pelo rol de perguntas previamente estudadas estra-
tegicamente, inclusive utilizando táticas de investigação adequada (vítimas 

06  Immanuel Kant. Fundamentação da metafisica dos Costumes. 2 ed. Tradução de Paulo Quintela. 

São Paulo: Abril Cultural, 1986, p. 77. 

07  SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 4 ed.Rio de Janeiro: Forense, 1995, p.503. 
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emocionais e racionais). É importante nunca deixar de indagar o que mu-
dou na vida delas depois dos crimes perpetrados (sobrevivente) e aos paren-
tes próximos, nos casos de crimes fatais. É indispensável indagar questões 
como: se recebeu assistência médica e/ou psicológica, se teve custo com 
remédios ou tratamentos especializados, oferecidos ou não pelo Sistema 
Unido de Saúde (SUS) etc. Precisamos investir em relações interpessoais e 
capacitação.

Na Itália, por exemplo, para se trabalhar com violência contra a mulher 
e criança, desde do primeiro que atende a vítima até o Magistrado Judicial, 
todos, sem exceção, precisam fazer, no mínimo, curso de especialização so-
bre como lidar no antes, durante e depois do processo. 

Em Portugal existe o Estatuto das Vítimas (Lei n.º 130/ de 4 de setembro 
de 2015), em cumprimento à Diretiva Europeia 2012/29 EU do Parlamento 
Europeu e do Conselho da Europa, que estabelece normas mínimas relati-
vas aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade e que 
substitui a Decisão-Quadro 2001/220/JAI do Conselho. Contudo, mesmo 
em Portugal, a criança é ali protegida, mas, por questões de hermenêutica, 
a criança vítima ou testemunha de abuso sexual não recebe tratamento em 
Escuta Especial. Portanto, não basta ter o Estatuto que tudo será resolvido. 
No próprio Estatuto há vários conceitos de vítimas, que “ao fim e ao cabo”, o 
Magistrado Judicial é quem vai no caso concreto interpretar quem é a víti-
ma, situação que traz muitas dificuldades de eficácia do diploma legal citado. 

São muitos os projetos de lei sobre o Estatuto das Vítimas no Brasil, cita-
rei apenas dois principais que tiveram a participação do Ministério Público: 
PL n.º 65/2016 e PL n.º1.692/2015.

Outra questão de destaque são as vitimizações: primária, secundária e 
terciária, como bem preleciona Moran (2020)08: 

08  Moran, Fabíola. Ingerência Penal & Proteção Integral à vítima. São Paulo: D’Plácido, 2020. p.115, 

116, 118
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A vitimização primária consiste nos efeitos imediatos deter-

minados pelo evento criminoso, sejam diretos ou indiretos. 

São eles danos materiais, morais e psíquicos. 

(...) 

A vitimização secundária inicia-se com a busca pela simples 

informação do crime à polícia, aparato investigação judici-

ária. Desguarnecida de estrutura humana e material, seus 

profissionais não reúnem condições de prestar um serviço 

adequado, de modo que, invariavelmente, vítimas de crimes 

são convidadas a permanecerem por longas horas em espera 

para simples lavratura de um boletim de ocorrência. 

(...) 

A vitimização terciária seria decorrente do medo da vitimi-

zação (...) de sofrer futuros delitos (...) 

A professora doutora Patricia Pimentel Ramos, Promotora de Justiça do 
Rio de Janeiro, que escreveu sua obra após o seu Doutoramento, que ainda 
está no prelo, já acentuou sua temática: a proteção da vítima de crimes 
violentos e a reparação de dano no sistema criminal brasileiro na pers-
pectiva dos Direitos Humanos. 

3 Propostas de atuação ministerial

É muito importante ser Defensor de Direitos por determinação constitucional 
(Art., 127 da CF) mas essa efetivação se dar em casos concretos. O acusado 
já tem um gama de direitos garantidos, e diuturnamente surge mais, uma 
fonte inesgotável na doutrina e jurisprudência, que não tem o condão de 
excluir os direitos das vítimas de per si. 
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Portanto, diante do caos que vive e convive a vítima no Sistema Penal e 
Processual Penal Pátrio, cabe a nós procurar conhecer melhor as Convenções 
Internacionais, pensar como agir no controle dessa convencionalidade, 
como nos ensinam os colegas Faria, Massouli e Oliveira (2021)09, no livro 
que escreveram recentemente, após anos de pesquisa e estudo:

Uma função contemporânea do Ministério Público em to-

dos os Estados-Partes da Convenção Americana sobre Di-

reitos Humanos – cujas disposições, no Brasil, têm valor 

hierárquico superior ao das leis – é a de zelar para que o 

sistema internacional de proteção aos direitos humanos seja 

efetivamente observado nas respectivas ordens domésticas. 

Desse modo, no exercício do seu plexo de atribuições e nos 

termos das regras processuais correspondentes, os órgãos do 

Ministério Público de todos os Estados-Partes à Convenção 

Americana devem reconhecer a invalidade de leis contrárias 

(menos benéficas) às disposições dos tratados internacionais 

de direitos humanos (mais benéficos em vigor no Estado. 

A Lei n.º 8069/90, que se originou de uma articulação social com o pró-
prio Ministério Público, estabelece todas as Medidas de Proteção que pode-
rão ser adotadas em relação às vítimas de crimes, crianças ou adolescentes. 
Poderíamos avançar muito mais nessa questão se houvesse uma ação arti-
culada entre as Promotorias de Justiça Criminal dos crimes contra crian-
ças, de acordo com o Código de Organização Judiciaria de cada unidade da 
Federação. 

09  FARIA, Marcelle Rodrigues da Costa; MAZZUOLI, Valério de Oliveira; OLIVEIRA, Kledson 

Dionysiode. Controle de Convencional idade pelo Ministério Público. Rio de Janeiro: Forense, 2021. 

p.186.
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Assim, fortaleceríamos os vínculos institucionais internos e as vítimas 
crianças e adolescentes sairiam no ganho, com maior proatividade, efetivi-
dade e respeito. Além da escuta especial prevista na Lei 13.431/2017, com 
vigência em abril de 2018. Um trabalho com maiores resultados e, assim, 
prevenindo novos crimes, pois a impunidade no Brasil é sem precedentes. 
Empreender esforços para essa escuta ser feita em todas as comarcas no 
Estado. Uma boa prática de ação com resultados melhores que hoje. Aqui 
estaremos, de fato, fazendo o controle da convencionalidade da Convenção 
dos Direitos das Crianças e Adolescentes de 1989, da qual o Brasil é signa-
tário, e uma das que tem maior adesão no mundo inteiro. 

O Estatuto dos Idosos é outra possibilidade de atuação articulada ins-
titucionalmente em conjunto com os demais órgãos do sistema público e 
privado. Os resultados seriam mais exitosos e pesquisas de atuação nessas 
áreas todas ofereceriam indicadores valorosos para novos paradigmas de 
ação aperfeiçoados. 

Na verdade, o sistema é desigual na atenção, nos direitos das vítimas, e 
nossa atuação teria a finalidade de equilibrar essa balança, que além de pu-
nir, resultaria em maior prevenção, evitando a perpetração de novos crimes 
daquela natureza, tais como furtos, roubos (assaltos); enfim, uma proposta 
de um novo olhar, mais fraterno, para a vítima. Vítima essa que, por muitos 
séculos, foi tratada como um estorvo, um ser estranho, que chegou até a ser 
queimada na fogueira por causar mal-estar, como analisa a Antropologia 
crítica. Quantas mulheres foram queimadas somente por serem diferen-
tes, terem emoções e ações diferentes das dos homens? Há resquícios dessa 
mentalidade até os dias de hoje.

A Inteligência Social poderá nos auxiliar muito nessas tarefas, nos orien-
tando para atingirmos a consciência social e, em seguida, a aptidão social. 
Como bem alerta Goleman (2019), quando assevera:

Meu próprio modelo de inteligência emocional incorporava a inteli-
gência social sem dar muita importância para esse fato, como fazem outros 
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teóricos nesse campo. Mas por fim percebi que simplesmente inserir a inte-
ligência social no âmbito da inteligência emocional tolhe uma nova maneira 
de pensar sobre a aptidão humana para relacionamentos, ignorando o que 
ocorre durante as nossas interações. Essa miopia deixa de fora a parte “so-
cial” da inteligência.10  

A Criminologia contemporânea busca compreender a vítima com no-
vas balizas, visando encontrar um tratamento mais justo e digno para quem 
não é objeto, é sujeito, com dignidade singular. A propósito, quem dese-
ja se aprofundar nos princípios de Criminologia, pode contar com Calhau 
(2020)11, que faz um estudo preciso e importante na literatura nacional sobre 
o tema.

O que aqui propomos para reflexão e ação proativa e para fins de efetivi-
dade são os seguintes pontos:

a) vislumbrar um novo olhar e uma nova postura de sensibilização com 
relação à vítima, seja ela qual for;

b) efetivar os direitos de atendimento humano, priorizado, promover o 
cumprimento do art. 387, inciso IV do CPP, além dos direitos a uma sala es-
pecial, informações do processo e de todas as decisões durante a tramitação;

c) buscar participar de seminários, congressos, workshops, cursos de ca-
pacitação e especialização, até mesmo mestrado (pós-graduação stricto sen-
su) sobre a matéria aqui refletida;

d) rever os atendimentos ao público, pois as vítimas pertencem à socie-
dade, e, para isso, a comunidade precisa ser ouvida pelo Órgão Ministerial;

e) evitar ouvir as declarações das vítimas como se testemunhas fossem 
(passado), não ter pressa ou com número reduzido de indagações; tentar 

10  GOLEMAN, Daniel. Inteligência social: a ciência revolucionaria das relações humanas. Tradução: 

Renato Marques. 1ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010. p.107.

11  CALHAU, Lélio Braga. Princípios de Criminologia. 9ª ed. Niterói RJ: Impetus, 2020. 



246  |  REVISTA JURÍDICA DA AMPPE

fazer um rapport prévio para maior aproximação e criar maiores espaços, 
que também proporcionem o relaxamento das vítimas e das testemunhas, 
para relatarem o que realmente sabem, sem estresse, desconfiança, sem re-
ceio e com maior confiança em nós;

f) pensar sempre e efetivar propostas com base no melhor interesse da 
vítima no Instituto da Transação Penal;

g) efetuar, nos casos previstos em Lei e sem omissões, o Acordo de não 
Persecução Penal; criar mecanismos de proteção, responsabilização e repa-
ração do dano por parte do beneficiário do acordo;

h) procurar, nos casos de delação premiada, assegurar, de todas as ma-
neiras, as garantias de responsabilização do delator e da reparação da vítima 
para os diversos fins correspondentes aos efeitos ilícitos provados em cada 
situação em concreto;

i) utilizar a justiça restaurativa com o foco na vítima, visando o equilíbrio 
das controvérsias e litígios em desfavor da dignidade, saúde e convivência 
familiar. Procurar suporte em indicadores de institutos nacionais e interna-
cionais correspondentes no âmbito da Cultura da Paz. 

É difícil obtermos respostas diferentes, se agirmos da mesma forma. 
Teremos de mudar o caminhar para encontrar novos caminhos. Reforçar 
a nossa resiliência própria e nas relações interpessoais para com as vítimas. 
Protagonizá-las é a pedra angular do nosso oficio. 

A respeito, cito dois outros instrumentos internacionais: 
Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Contra Mulher: adotada pela Assembleia das Nações Unidas em 18 de de-
zembro de 1979, entrou em vigor em 3 de setembro de 1981. Assinada pelo 
Brasil, com reservas, em 31 de março de 1981 e ratificada, com reservas, em 
1º de fevereiro de 1984, entrou em vigor em nosso país em 2 de março de 
1984. 

Declaração sobre o Direito e a Responsabilidade dos Indivíduos, Grupos 
ou Órgãos da Sociedade de Promover e Proteger os Direitos Humanos e 
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Liberdades Fundamentais Universalmente Reconhecidos (Defensores de 
Direitos Humanos – Resolução 53/144 da Assembleia Feral da ONU de 9 
de dezembro de 1998.

O Padre Antônio Vieira, em um dos seus sermões, afirmou: “O erro por 
que muitas vezes se não acertam as eleições dos ofícios é porque se bus-
cam os homens grandes nas casas grandes, e eles estão escondidos nas casas 
pequenas12”. 

4 Considerações finais 

A nossa narrativa teve como escopo identificar a vítima no cenário contem-
porâneo e procurar ideias, formas e meios de recuperarmos o protagonismo, 
por intermédio de nossas atividades forenses e humanas, para que possa-
mos vislumbrar aquele ser humano em toda sua plenitude, sujeito passivo de 
uma relação jurídica processual penal, além de um número ou de um caso, 
e sim outro ser humano, como nós somos.

Uma visão holística da vítima nos possibilitar a construção de um novo 
processo histórico. Um Ministério Público uno e indivisível propiciará a 
adoção das medidas imediatas e a médio e longo prazo, podendo ser obser-
vado na prática o grande ensinamento afirmado por Bobbio (1992):

Afirmei, no início, que o importante não é fundamentar 

os direitos do homem, mas protegê-los. Não preciso adu-

zir aqui que, para protegê-los, não basta proclamá-los. (...) 

O problema real que temos de enfrentar, contudo, é o das 

12  SILVA, Paulo Neves da. Citações e Pensamentos de Padre Antônio Vieira. 3ª ed. Córdova: Casa das 

Letras, 2013. p.55.
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medidas imaginadas e imagináveis para a efetiva proteção 

desses direitos.13 

O passado é pretérito e pensar no amanhã é reviver as melhores práticas 
de outrora, aperfeiçoando-as e sem deixar de implantar diuturnamente o 
Controle da Convencionalidade, de forma que cada processo seja uma opor-
tunidade de efetivação dos Direitos Humanos das vítimas. É nossa responsa-
bilidade legal, institucional e humanitária. Se assim agirmos, cumpriremos 
os ditames constitucionais previstos nos art. 37 e 129, além de todas as nor-
mas infraconstitucionais e internacionais devidamente arregimentadas no 
presente artigo. 
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RESUMO

Este artigo investiga a natureza jurídica do poder requisitório dos membros 
do Ministério Público. O estudo apresenta o tema a partir da Constituição 
Federal e da legislação regulamentar, tratando, ainda, dos limites de nature-
za formal e cognitiva da requisição ministerial. Trata também do princípio 
do dever de colaboração com o Ministério Público, demonstrando as conse-
quências do descumprimento doloso de uma requisição ministerial.

PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público; Ombudsman; Investigação; Po-
der requisitório; Princípio do dever de colaboração.
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1 Introdução

O objetivo principal deste artigo jurídico é apresentar um estudo a respeito 
da atribuição requisitória desempenhada pelo Ministério Público.

Os tempos modernos exigem uma permanente reflexão a respeito do 
desempenho do Ministério Público, enquanto função essencial à justiça e 
instituição de garantia e promoção dos direitos fundamentais. 

O estudo do poder requisitório encontra-se dentro de tal contexto, sen-
do um instrumento importantíssimo para que o membro do Ministério 
Público possa, de fato, obter resolutividade em sua atuação extrajudicial, in-
dependentemente de requerimentos ao Poder Judiciário, dentro dos limites 
estabelecidos para um processo judicial.

Mas, qual o fundamento jurídico para o poder requisitório? Trata-se, de 
fato, somente de um poder, ou se pode falar também em um dever? Como 
tem sido o tratamento do poder requisitório no âmbito da legislação infra-
constitucional e jurisprudência? Existem limites, formais e materiais, para a 
requisição ministerial? É possível falar sobre um princípio da colaboração 
com o Ministério Público?

Eis os principais questionamentos que este artigo jurídico buscará res-
ponder, à luz de um Ministério Público resolutivo e comprometido com o 
projeto constitucional de instituição legitimada universal para a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. Se se conseguir que o leitor, ao menos, reflita sobre a relevân-
cia tema, grande parte do seu objetivo já terá sido atingido.
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2 Sobre o poder-dever requisitório 
do Ministério Público

A Constituição de 1988 consagrou o Ministério Público como instituição 
Ombudsman, ou seja, ouvidora do Povo, verdadeiro canal de acesso direto 
ao valor justiça e instrumento de concretização dos direitos fundamentais 
(ISMAIL FILHO, 2011).

Nesse sentido, o art. 129, inciso II, da Magna Carta, dispõe caber ao 
Parquet zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as 
medidas necessárias a sua garantia.

Além disso, o Ministério Público atua amplamente no campo investiga-
tório, seja na condição de titular exclusivo da ação penal pública e institui-
ção responsável pelo controle externo da atividade policial (art. 129, incisos 
I e VII), seja em razão de ser o legitimado universal para a defesa dos interes-
ses sociais e individuais e indisponíveis, mediante a instauração de inquérito 
civil ou outros procedimentos de natureza investigatória ou fiscalizatória 
(arts. 127, caput, e 129, inciso III).

Não obstante, para exercer tais relevantes atribuições, no âmbito inves-
tigatório e fiscalizatório, a própria Constituição e a legislação infraconsti-
tucional asseguraram meios para o MP desempenhar este mister. Além de 
instrumentos judiciais, como a ação penal pública e a ação civil pública, 
tem-se instrumentos de investigação extrajudicial, como o inquérito civil, 
o procedimento de investigação criminal, o procedimento preparatório e o 
procedimento administrativo.

Mas, como fazer para garantir a instrução de tais procedimentos? 
Estariam gestores públicos, empresas e cidadãos em geral obrigados a res-
ponder ou a atender aos ofícios e indagações ministeriais?
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A resposta é, absolutamente, afirmativa, em razão poder-dever requisi-
tório do Ministério Público, que encontra alicerce constitucional nos incisos 
VI (expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua compe-
tência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da 
lei complementar respectiva) e VIII (requisitar diligências investigatórias e a 
instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais) do art. 129 da Magna Carta de 1988.

Note-se que as normas constitucionais não utilizam os verbos requerer 
ou solicitar, mas sim requisitar, que tem o significado jurídico de ordem 
emanada de autoridade que detém o poder/atribuição de exigir o seu cum-
primento, conforme a legislação em vigor. Conforme Vasconcelos (2009, p. 
131-132), a requisição ministerial tem um caráter instrumental e é ordem 
amparada por lei.

Portanto, não se confunde a requisição ministerial com solicitações ou 
meros requerimentos feitos pelo membro do MP, as quais não detém o cará-
ter formal e impositivo de uma requisição.

Prefere-se tratar da atribuição requisitória como um poder-dever e não 
apenas como um poder do Ministério Público. É poder porque, como dora-
vante será demonstrado, confere ao membro do MP a prerrogativa de fazer 
cumprir a requisição não atendida, acarretando consequências para a pessoa 
destinatária/inadimplente. 

Não obstante, paralelamente, é também um dever, que exige do membro 
uma atuação equilibrada, razoável, sem excessos, dentro dos parâmetros fi-
xados pelo ordenamento jurídico. Ou seja, um dever de bem atuar, em prol 
do projeto constitucional delineado para o Ministério Público, na defesa dos 
interesses da sociedade.

Adota-se aqui a lógica de “dever-poder”, segundo Mello (1998, p. 14-
16), a qual deve orientar a Administração Pública, máxime no que se refere 
à discricionariedade administrativa, preocupação específica do autor, pois, 
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embora externamente a atribuição se revele como um ato de poder, inter-
namente haverá sempre o dever perseguir o interesse público conforme as 
metas, os direitos e os princípios estabelecidos na Constituição.

3 A legislação infraconstitucional e o 
tratamento do tema

Além do art. 129, incisos VI e VIII, da Magna Carta, a legislação ordinária 
também buscou regulamentar o poder-dever discricionário do Ministério 
Público.

O art. 26, incisos I, II, III e IV, da Lei nº 8.625, de 12.02.1993 (Lei Orgânica 
Nacional do Ministério Público dos Estados Federados) trata da requisição 
ministerial nas seguintes hipóteses:

1. para a instrução de inquérito civil, outras medidas e/ou 

procedimentos administrativos:

a. requisição de condução coercitiva, com o apoio 

da Polícia Civil ou Militar, para prova testemu-

nhal ou esclarecimentos, em caso de não com-

parecimento injustificado;

b. requisição de informações, exames periciais e 

documentos a autoridades federais, estaduais e 

municipais, bem como dos órgãos e entidades 

da administração direta, indireta ou funda-

cional, de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
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2. requisição de informações e documentos a entidades 

privadas;

requisição à autoridade administrativa competente para a 

instauração de sindicância ou procedimento administrativo 

cabível;

3. requisição de diligências investigatórias e para a ins-

tauração de inquérito policial e/ou de inquérito policial 

militar.

A Lei Complementar nº 75, de 20.05.1993 (Lei Orgânica do Ministério 
Público da União), em seus arts. 7º e 8º, praticamente reitera tais previsões, 
acrescentando, outrossim, que é cabível requisição para dispor do auxílio de 
força policial (art. 8º, inciso IX).

No Código de Processo Penal, existe a previsão da requisição ministerial 
para a instauração de inquérito policial nos crimes de ação pública, confor-
me o art. 5º, inciso II. Além disso, poderá haver requisição para a autoridade 
policial ou a outras autoridades/funcionários que possam fornecê-los, a fim 
de formar os elementos de convicção do Parquet para ajuizar a ação penal 
pública (arts. 13, inciso II, e 47).

O art. 13-A do CPP, incluído pela Lei nº 13.344/2016, permite o exercício 
do poder requisitório do MP, na apuração dos crimes de sequestro e cárcere 
privado, redução a condição análoga à de escravo, tráfico de pessoas, extor-
são qualificada e extorsão mediante sequestro (arts. 148, 149, 149-A e 158, § 
3º, todos do CPP, respectivamente), além do crime de promover ou auxiliar 
a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o ex-
terior ilegalmente ou com o fito de obter lucro (art. 239 do ECA). Em tais 
situações, poderá ser requisitada de quaisquer órgãos do Poder Público ou 
de empresas da iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima 
ou de suspeitos.
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A Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às 
pessoas com deficiência, sua integração social e institui a tutela jurisdicional 
de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, tratou do poder requisitó-
rio no art. 6º, prevendo a possibilidade de se requisitar, de qualquer pessoa 
física ou jurídica, pública ou particular, certidões, informações, exames ou 
perícias.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13.07.1990), 
prevê o poder requisitório ministerial no art. 201, incisos VI, VII e XII, nos 
seguintes termos: 

1. condução coercitiva para a instrução de procedimentos 

investigatórios, em caso de não comparecimento injus-

tificado, inclusive pela Polícia Civil ou Militar;

2. requisição de informações, exames, perícias e docu-

mentos de autoridades municipais, estaduais e federais, 

da Administração direta ou indireta;

3. requisição de informações e documentos a particulares 

e instituições privadas;

4. requisição de sindicâncias, diligências investigatórias 

e a instauração de inquérito policial, para apuração de 

ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e 

à juventude;

5. requisição da força policial, bem como a colaboração 

dos serviços médicos, hospitalares, educacionais e de 

assistência social, públicos ou privados, para o desem-

penho de suas atribuições.
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Perceba-se que a requisição de força policial e a colaboração de serviços, 
prevista no inciso XII do art. 201 do ECA, é bastante ampla porque inclui 
serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos 
ou privados, para contribuir com o Parquet na defesa da infância e juventude. 

No mais, o art. 223 do ECA também prevê que o MP poderá requisitar, 
de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informa-
ções, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser in-
ferior a dez dias úteis. Nesse aspecto, tanto o ECA como a Lei nº 7.853/1989 
foram além da própria Lei Orgânica Nacional do MP dos Estados Federados 
(Lei nº 8.625/1993), incluindo expressamente a requisição destinada a pes-
soas físicas e não apenas a entidades privadas (MAZZILLI, 2001, p. 679).

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003) pratica-
mente reitera as disposições do ECA referentes ao poder requisitório, nos 
seus arts. 74, incisos V, VI e IX, e 92, com algumas diferenças formais, como 
o prazo de 10 dias, em vez de 10 dias úteis. 

Não obstante, o art. 45 prevê a possibilidade de requisição ou determina-
ção, pelo Ministério Público, para:

1. encaminhamento do idoso à família ou curador, 

mediante termo de responsabilidade;

2. orientação, apoio e acompanhamento temporários;

3. tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hos-

pitalar ou domiciliar;

4. inclusão em programa oficial ou comunitário de auxí-

lio, orientação e tratamento a usuários dependentes de 

drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de 

sua convivência que lhe cause perturbação;

5. abrigo em entidade;

6. abrigo temporário. 
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Demais, o art. 50, em seu inciso XIII, prevê que o poder-dever requisitó-
rio poderá ser exercido para obter os documentos necessários ao exercício 
da cidadania àqueles idosos que não os tiverem.

Entende-se, por força do caráter genérico e não restritivo dos incisos 
VI e IX do art. 129 e do caput do art. 127, da Magna Carta, que as nor-
mas infraconstitucionais que tratam da requisição de força policial ou da 
colaboração de serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência 
social, públicos ou privados, aplicam-se não apenas no âmbito do Estatuto 
da Criança e do Adolescente ou do Idoso, mas também em toda e qualquer 
atividade ministerial que envolva a defesa/tutela de interesses sociais e/ou 
individuais indisponíveis, máxime quando se tratar de grupos ou pessoas 
hipossuficientes.

4 Limites formais e cognitivos da 
requisição ministerial 

4.1 Limites formais

O exercício do poder-dever requisitório não é absoluto, submetendo-se a 
limites fixados seja pela Constituição, seja pelo próprio ordenamento infra-
constitucional.

Ora, o art. 129, inciso VI, da Magna Carta de 1988, dispõe que a apresen-
tação de requisições, para obter informações, deve ser exercida nos procedi-
mentos administrativos de sua competência. Segundo Garcia (2015, p. 519), 
existe a expressa necessidade de que o poder requisitório seja exercido nos 
autos de um procedimento administrativo (em sentido amplo) devidamen-
te instaurado e formalizado pelo órgão ministerial, evitando-se requisições 
informais ou avulsas.



3a Edição - junho de 2021  |  261

No mesmo caminho, o art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 174, de 
04.07.2017, o Conselho Nacional do Ministério Público, veda o exercício 
do poder-dever requisitório em sede de notícia de fato. Ou seja, deve haver 
um procedimento investigatório ou administrativo formalmente instaurado 
para o exercício da relevante atribuição institucional.01

Não pode, portanto, um membro do MP, no exercício do seu labor diário, 
receber uma notícia de fato e, de chofre, requisitar informações, com prazo 
fixado, ou requisitar o comparecimento de pessoas à sede da Promotoria 
ou Procuradoria. É preciso que, se for o caso, instaure, formalmente, o per-
tinente procedimento para, então, poder exercer a atribuição requisitória.

É evidente que a Constituição Federal, no art. 129, inciso VI, ao se re-
ferir a “procedimentos administrativos” valeu-se de uma expressão genéri-
ca, albergando todos os procedimentos investigatórios a cargo do Parquet. 
Leia-se: inquérito civil; procedimento preparatório e procedimento de in-
vestigação criminal. Inclua-se também o procedimento administrativo em 
sentido estrito, que não se refere a investigações de pessoas, em função de 
um ilícito específico, mas tem o objetivo de acompanhar instituições públi-
cas; políticas públicas; o cumprimento de termo de ajustamento de conduta 
ou mesmo questões envolvendo interesses individuais indisponíveis (art. 8º 
da Resolução CNMP nº 174/2017).

Outro ponto importante é que o poder requisitório tem natureza de-
cisória e não possui um caráter de mero expediente ou de administração 

01  Anteriormente a este ato normativo, existe uma decisão isolada da 1ª Turma do STJ (BRASIL, 2007), 

nos autos do REsp 873565/MG, cujo relator foi o Ministro Francisco Falcão, concluindo pela possibilidade 

do exercício do poder requisitório pelo MP, independentemente de haver procedimento de investigação 

instaurado. Para o relator, o art. 26, inciso I, b, da Lei nº 8.625/1993, não exige a obrigação de que o 

procedimento instaurado tenha que ser prévio à requisição ministerial. Mas, reitere-se, trata-se de um 

entendimento judicial isolado, anterior à normatização do tema pelo CNMP.



262  |  REVISTA JURÍDICA DA AMPPE

ordinária. Logo, não pode haver delegação, em hipótese alguma, do mem-
bro ministerial para o servidor, seja ele efetivo (analista ou técnico) ou co-
missionado (assessor de membro do MP), ex vi do art. 129, § 4º, c/c o art. 
93, inciso XIV, ambos da CF/1988. Lembre-se, ainda, do art. 25, parágrafo 
único, da Lei nº 8.625/1993, que veda o exercício das funções do Ministério 
Público a pessoas a ele estranhas, sob pena de nulidade (absoluta) do ato 
praticado. Assim, não é possível que servidores da instituição assinem “de 
ordem” ofícios requisitórios, porque se trata de um ato decisório, típico da 
atividade-fim do Ministério Público.

Justamente por terem caráter decisório, as requisições ministeriais de-
vem ser fundamentadas e acompanhadas de cópia da portaria que instaurou 
o procedimento ou da indicação precisa do endereço eletrônico oficial em 
que tal peça esteja disponibilizada (art. 6º, § 10, da Resolução CNMP nº 23, 
de 17.09.2007, alterada pela Resolução CNMP nº 59, de 27.07.2010).

Quando as requisições tiverem por destinatário o Governador do Estado, 
os membros do Poder Legislativo e os desembargadores, serão encaminha-
das pelo Procurador-Geral de Justiça, o qual é o membro ministerial que 
tem a atribuição de exercer a função de Ombudsman perante a Chefia dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nos termos dos arts. 26, § 1º, e 
29, inciso VIII, da Lei nº 8.625/1993.

Na mesma linha, quando a requisição ministerial tiver como destina-
tário o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, membro 
do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro 
de Estado, Ministro de Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de Contas 
da União ou chefe de missão diplomática de caráter permanente, deverá ser 
encaminhada e levada a efeito pelo Procurador-Geral da República ou por 
outro órgão do Ministério Público a quem essa atribuição seja delegada, ca-
bendo às autoridades mencionadas fixar data, hora e local em que puderem 
ser ouvidas (art. 8º, § 4º, da LC nº 75/1993).
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Lembre-se que, no âmbito do processo civil, o art. 454 do CPC de 2015 
assegura a diversas autoridades, além das mencionadas no parágrafo ante-
rior (tais como Governador, Prefeito, Deputado Estadual, Desembargadores 
e Procurador-Geral do Estado/Município), a prerrogativa de inquirição em 
sua residência ou onde exerçam suas funções. 

Tais previsões, no entanto, podem, atualmente, ser facilmente atendidas 
e sem maiores controvérsias se se utilizar o depoimento à distância, como 
o auxílio de programas de informática, como o Google Meet. Até porque  o 
art. 6º, § 2º, da Resolução CNMP nº 23/2007, admite qualquer prova admiti-
da pelo ordenamento jurídico, a fim de se chegar ao esclarecimento do fato.

Outro limite importante às requisições ministeriais é a necessidade de 
que seja fixado um prazo razoável e proporcional para o seu cumprimento. É 
preciso que o membro tenha empatia e procure entender a situação funcio-
nal ou fática da autoridade ou pessoa destinatária da requisição. 

Por isso, o art. 8º, § 5º, da LC nº 75/1993, aplicável ao MP dos Estados 
Federados em razão do art. 80 da Lei nº 8.625/1993, prevê a fixação de um 
prazo de até dez dias úteis para atendimento da requisição, mas que pode ser 
prorrogado, mediante solicitação justificada. Defende-se, inclusive, que tal 
prazo possa até ser, inicialmente, fixado em um período maior que 10 dias 
úteis, a depender da situação concreta, pois o objetivo da norma é que exista 
razoabilidade e bom senso do membro do MP, no momento em que fixar o 
prazo da requisição.

4.2 Limites cognitivos

De outra banda, a requisição ministerial não tem poderes de conhecimento 
absolutos, devendo respeitar as matérias sujeitas à ordem judicial, como o 
sigilo bancário, fiscal; de dados telefônicos ou de correspondência/comuni-
cação, em razão do art. 5º, incisos X e XII, da CF/1988. 
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O acesso ao cadastro de endereços de operadoras telefônicas estaria al-
bergado no conceito de dados telefônicos? A resposta é negativa, poden-
do tal matéria ser objeto de requisição ministerial, porque não se relaciona 
diretamente com uma atividade ou dados obtidos durante uma ligação ou 
interceptação telefônica. 

Além disso, o art. 15 da Lei nº 12.850, de 2 agosto de 2013, que trata 
de organizações criminosas, permite que o Ministério Público tenha aces-
so direto aos dados cadastrais da parte investigada, atinente à qualificação 
pessoal, à filiação e ao endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas 
telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administrado-
ras de cartão de crédito. Da mesma forma, o art. 16, da referida lei, estende a 
atribuição requisitória para o conhecimento de bancos de dados de reservas 
e registros de viagens de empresas de transporte. Sobre o tema, há recen-
te decisão do STF, nos autos do HC 139749 (BRASIL, Supremo Tribunal 
Federal, 2020).

Mencione-se, ainda, que o art. 7º, inciso III, da Resolução CNMP nº 181, 
de 7 de agosto de 2017, alterado pela Resolução CNMP nº 183/2018, que tra-
ta do procedimento investigatório criminal, prevê que poder-dever requisi-
tório pode ser utilizado para obter informações e documentos de entidades 
privadas, inclusive de natureza cadastral.

Com relação ao sigilo bancário, não existe óbice quando se tratar do 
acesso de contas referentes a entidades públicas (art. 31, § 3º, da CF/1988, 
c/c a decisão do STF no MS 21.729-4/DF, em 05.10.1995). 

Todavia, quando se tratar de dados referentes a particulares, deve haver 
prévia ordem judicial, conforme a teleologia dos arts. 1º, § 4º, 3º e 9º da LC 
nº 105/2001. Há respeitável entendimento em sentido contrário (MARTINS 
JUNIOR, 2015, p. 129), defendendo que a LC nº 105/2001 não revogou o art. 
8º, § 2º, da LC nº 75/1993, mas tal posição não pode prevalecer, consideran-
do que o STF, reiteradamente, vem decidindo em favor da necessidade de 
ordem judicial para tanto.
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Porém, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal concluiu que, 
mesmo envolvendo dados de pessoas privadas, quando se tratar de relató-
rios de unidades de inteligências financeira e até procedimentos fiscalizató-
rios da Receita Federal, que envolvam o lançamento de tributos, é possível 
haver o compartilhamento de dados com o Ministério Público e outros ór-
gãos de persecução penal, independentemente de ordem judicial. 

A propósito, consulte-se a tese de repercussão geral, referente ao tema nº 
990, elaborada nos autos do RE 1055941, em decisão de 4/12/2019 (BRASIL, 
Supremo Tribunal Federal, 2019):

I - É constitucional o compartilhamento dos relatórios de 

inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento 

fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lan-

çamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para 

fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização 

judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações 

em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a pos-

terior controle jurisdicional; 

II - O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao 

item anterior, deve ser feito unicamente por meio de co-

municações formais, com garantia de sigilo, certificação do 

destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de 

apuração e correção de eventuais desvios.

Ora, a conclusão que se chega a respeito é que, referente a esses assuntos, 
observados os contornos formais da tese de repercussão geral nº 990, poderá 
haver requisição ministerial a respeito de relatórios de unidades financeiras 
e dados fiscais referentes a procedimento investigatório instaurado no âmbi-
to da Receita Federal do Brasil ou órgão fiscal equivalente.
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Afinal, a 1ª Turma do STF, nos autos do RE 1058429 AgR, já decidiu que 
(BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2018): 

(...) Se a legislação de regência impositivamente determina 

que o COAF “comunicará às autoridades competentes para 

a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir 

pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados 

indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito” (art. 15 

da Lei 9.613/1998), seria contraditório impedir o Ministério 

Público de solicitar ao COAF informações por esses mesmos 

motivos.

Por fim, lembre-se, conforme o § 2º do art. 26 da Lei nº 8.625/1993, o 
membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das in-
formações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de 
sigilo.

5 Princípio do dever de colaboração 
com o Ministério Público. 
Consequências do descumprimento 
da requisição ministerial

O princípio do dever de colaboração para com o Ministério Público nada 
mais é do que a obrigação das pessoas físicas e jurídicas do ordenamento 
jurídico, de natureza pública ou privada, de colaborarem com a atividade 
investigatória e resolutiva do MP brasileiro, máxime quando atuar em defesa 
e da concretização dos direitos fundamentais assegurados na Constituição, 
na função de Ombudsman do Povo (art. 129, inciso II, da CF/1988).
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A propósito, convém mencionar que a Constituição de Portugal con-
sagra o princípio do dever de colaboração com o Provedor de Justiça 
(Ombudsman, em português), no art. 23, item 4, ao dispor que os órgãos 
e agentes da Administração Pública cooperam com o Provedor de Justiça na 
realização da sua missão. 

Como destaca Costa (2015), tal dever de colaboração ressalva apenas as 
restrições legais respeitantes ao segredo de justiça ou ao interesse superior 
do Estado em questões referentes à segurança, à defesa ou às relações inter-
nacionais. Lembra, ainda, que o Estatuto do Provedor prevê que a recusa 
não justificada do dever de cooperação constitui crime de desobediência, 
sem prejuízo do procedimento disciplinar respectivo.

No ordenamento brasileiro, o descumprimento não justificado da requi-
sição ministerial poderá trazer consequências de ordem penal e de impro-
bidade administrativa para a parte inadimplente, cuja conduta seja conside-
rada dolosa.

O art. 10 da Lei 7.347/1985 (Lei da ação civil pública) dispõe constituir 
crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa, a 
recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à pro-
positura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público. No di-
zer de Decomain (2011, p. 387-388), a requisição ministerial é ordem legal, 
emanada de autoridade pública, e a abstenção imotivada diante dela gera a 
prática de crime.

O art. 8º, inciso VI, da Lei nº 7.853/1989 (defesa da pessoa deficiente), 
alterado pela Lei nº 13.146/2015, considera crime, punível com reclusão de 
2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa, recusar, retardar ou omitir dados técnicos 
indispensáveis à propositura da ação civil pública objeto desta Lei, quando 
requisitados.

O art. 100, inciso V, do Estatuto do Idoso, na mesma linha, considera cri-
me, punível com reclusão de 06 (seis) meses a 1 (um) ano, recusar, retardar 



268  |  REVISTA JURÍDICA DA AMPPE

ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública, 
quando requisitados pelo Ministério Público.

O art. 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente é um pouco mais 
genérico, mas também consagra o dever de colaboração com o MP, ao dis-
por que é crime, punível com detenção de seis meses a dois anos, impedir 
ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar 
ou representante do Ministério Público, no exercício de função prevista na 
Lei nº 8.069/1990.

Em tese, a negativa dolosa e não justificada, para cumprir requisição mi-
nisterial, poderá também configurar ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da Administração Pública, quando o inadim-
plente for servidor público, pela prática de ato visando fim proibido em lei 
ou em razão retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício (art. 
11, caput e incisos I e II, da Lei nº 8.429/1992).

A própria condução coercitiva, com o apoio da Polícia Civil ou Militar, 
em caso de não comparecimento injustificado para depor ou prestar esclare-
cimentos, em procedimento instaurado pelo MP, prevista no art. 26, inciso 
I, a, da Lei nº 8.625/1993, também é uma consagração do princípio do dever 
de colaboração para com o MP. Em caso de descumprimento doloso, pode 
até configurar o crime de prevaricação ou desobediência (SOUZA, 2001, p. 
123), conforme os arts. 319 e 330 do Código Penal, respectivamente.

O art. 26, § 3º, da Lei nº 8.625/1993, dispõe que serão cumpridas gra-
tuitamente as requisições feitas pelo Ministério Público às autoridades, ór-
gãos e entidades da Administração Pública direta, indireta ou fundacional, 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Acrescente-se, ainda, a falta ao trabalho, em virtude de aten-
dimento à notificação ou requisição ministerial, não autoriza desconto de 
vencimentos ou salário, considerando-se de efetivo exercício, para todos os 
efeitos, mediante comprovação escrita do membro do MP (art. 26, § 4º, da 
Lei 8.625/1993).
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É evidente que todos esses instrumentos deverão ser utilizados com mo-
deração e equilíbrio pelo membro do Ministério Público, devendo a pessoa 
somente ser processada ou responder a procedimento investigatório por cri-
me ou ato de improbidade administrativa, em caso de indícios suficientes da 
vontade consciente de não colaborar com a atividade ministerial. Tal situa-
ção subjetiva haverá de ser aferida em cada caso concreto, como na negativa 
em cumprir, de forma reiterada, requisições ministeriais. Em razão disso, é 
importante que os ofícios requisitórios nomeiem a autoridade ou a pessoa 
destinatária, não bastando a mera indicação do cargo ou função, a fim de 
que a responsabilidade subjetiva pela violação ao princípio da colaboração 
com o MP fique devidamente configurada.

6 Conclusões

1. As requisições do Ministério Público equivalem à ordem e tem funda-
mento constitucional, conforme o art. 129, incisos VI e VIII, da Magna Car-
ta de 1988, além de outras normas legais, como o art. 26 da Lei nº 8.625/1993 
e os arts. 7º e 8º da LC nº 75/1993.

2. A atribuição requisitória deve ser entendida como um poder-dever e 
não apenas como um poder do Ministério Público. Afinal, confere ao mem-
bro do MP a prerrogativa de fazer cumprir a requisição não atendida, acar-
retando consequências para a pessoa destinatária inadimplente com o cum-
primento. Paralelamente, a atribuição requisitória é também um dever, que 
exige do membro uma atuação equilibrada, razoável, sem excessos, dentro 
dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico. Trata-se de um poder-
-dever para bem atuar, em prol do projeto constitucional delineado para o 
Ministério Público, legitimado universal para a defesa dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis.



270  |  REVISTA JURÍDICA DA AMPPE

3. O poder-dever requisitório do Ministério Público não é absoluto e 
encontra limites nas matérias sujeitas à proteção judicial, nos termos do art. 
5º, incisos X e XII da CF/1988. 

3.1 Não obstante, é possível requisição ministerial para ter acesso 
direto a cadastros de endereços de empresas públicas e particulares 
(arts. 15 e 16 da Lei nº 12.850/2013 e art. 7º, inciso III, da Resolução 
CNMP nº 181/2017, alterada pela alterado pela Resolução CNMP nº 
183/2018), bem como a relatórios de órgãos de inteligência financei-
ra ou à íntegra de procedimento fiscalizatório da Receita Federal ou 
órgãos fiscais equivalentes, observados os contornos formais da tese/
tema de repercussão geral nº 990, do Supremo Tribunal Federal.

4. Em razão do caráter genérico e não restritivo dos arts. 127, caput, e 
129, incisos VI e IX, da CF/1988, as normas infraconstitucionais que tra-
tam da requisição de força policial ou da colaboração de serviços médicos, 
hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, apli-
cam-se não apenas no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente ou 
do Estatuto do Idoso, mas também em toda e qualquer atividade ministerial 
que envolva a defesa/tutela de interesses sociais e/ou individuais indisponí-
veis, máxime quando se tratar de grupos ou pessoas hipossuficientes.

5. O poder-dever requisitório tem natureza decisória e não possui um 
caráter de mero expediente ou de administração ordinária. Destarte, não 
pode haver delegação, em hipótese alguma, do membro ministerial para o 
servidor, seja ele efetivo (analista ou técnico) ou comissionado (assessor de 
membro do MP), sob pena de nulidade absoluta do ato, ex vi do art. 129, § 
4º, c/c o art. 93, inciso XIV, ambos da CF/1988, e do art. 25, parágrafo único, 
da Lei nº 8.625/1993.

6. O princípio do dever de colaboração com o Ministério Público trata 
da obrigação das pessoas físicas e jurídicas do ordenamento jurídico, públi-
cas ou privadas, de colaborarem com a atividade investigatória e resolutiva 
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do Parquet brasileiro, máxime quando este atuar em defesa e da concreti-
zação dos direitos fundamentais assegurados na Constituição, na função 
de Ombudsman do Povo (art. 129, inciso II, da CF/1988), podendo gerar 
consequências no âmbito criminal e de improbidade administrativa para o 
inadimplente doloso.
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RESUMO

Relativização da liberdade contratual. Exclusão da liberdade contratual. Vul-
nerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Consumidor como 
ente caracterizado pela suficiência reduzida. Sociedade de consumo. Con-
tratação em massa. Despersonalização do comércio jurídico. Necessidade 
de restabelecimento do equilíbrio contratual. Intervenção Estatal legislativa. 
Dirigismo contratual para cumprimento da sua função social. Controle es-
tatal dos contratos de consumo. Controle administrativo. Controle judicial. 
Atuação do Ministério Público como principal protagonista.

PALAVRAS-CHAVE: Contratos de Consumo; Rompimento do Pacta Sunt 
Servanda; Sociedade de Consumo; Rebus Sic Stantibus; Reequilíbrio Con-
tratual; Dirigismo Contratual; Protagonismo do Ministério Público. 
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1 Introdução 

A relativização, e até a exclusão, da liberdade contratual propiciou a vulne-
rabilidade do consumidor no mercado de consumo. Fragmentada a sua ca-
pacidade civil plena, esmagada pela nova ordem contratualista, observa-se o 
homem consumidor como um ser desprotegido. Destituído da possibilidade 
de manifestar os seus anseios, mostra-se agora como um ente caracterizado 
pela suficiência reduzida.

Atravancou-se a vontade humana. Repleto de objetivos e desejos, foi o 
consumidor compelido a suprimir a expressão da sua vontade, em decorrên-
cia do dinamismo das negociações em massa. 

Eis um mundo mais célere. Negociações repetidas e a envolver maior 
número de pessoas. Esta nova ordem, previa-se, seria apenas benéfica para 
o homem. Anomalias do sistema, entretanto, foram sendo percebidas e 
identificadas. Precisavam ser analisadas e estudadas, para que, se não fos-
sem eliminadas, ao menos promovessem a redução das suas consequências 
avassaladoras.

Afastava-se a regra do vale o que está escrito – pacta sunt servanda. Não 
se podia mais dar credibilidade absoluta aos escritos contratuais, porque não 
havia mais oportunidade aos contratantes para as tratativas preliminares ao 
contrato. Exigia-se mais dinamismo, o qual se contrapunha às tradicionais 
regras contratualistas. 

Contratos paritários deram lugar a contratos coletivos. Fornecedores de 
produtos e serviços agora se organizavam para a satisfação de pessoas em 
geral. Não se visualizava mais o ente humano contratante na sua individua-
lidade. Apresenta-se, assim, uma sociedade de consumo. “Na sociedade de 
consumo, com seu sistema de produção e de distribuição em grande quan-
tidade, o comércio jurídico se despersonalizou e os métodos de contratação 
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em massa, ou estandardizados, predominam em quase todas as relações 
contratuais entre empresas e consumidores.” 01 

Toda esta ordem inovadora não podia passar ao largo do Poder Público. 
Era imprescindível uma nova positivação, no sentido de restabelecer a pari-
dade e o equilíbrio nos contratos.

2 Intervenção Estatal Legislativa

Apresenta-se um Estado intervencionista. A previsão deste novo modelo 
não é recente. Gaston Morin, em 1937, já manifestava a “revolta dos fatos 
contra os códigos”02, prevendo a modificação da teoria clássica do contrato.

Tem-se, a partir de então, uma premeditação da vindoura reestruturação 
da concepção contratualista tradicional. Já em fins do século XIX, com a 
Revolução Industrial, começavam a surgir doutrinas socialistas. Passou-se 
a admitir a intervenção estatal, a fim de tutelar as relações laborais e os pro-
blemas delas advindos, provenientes da formação de novas classes sociais.

A Igreja Católica também deu voz a esta nova tendência. O Papa Leão 
XIII, através da Encíclica Rerum Novarum, proclamava uma doutrina social, 
mediante o estabelecimento de uma ética social. Para ele, deveria o Estado 
promover o bem comum, amparando o homem, principalmente os menos 
prestigiados.

Apesar de algumas manifestações no sentido da socialização do direito 
privado, a teoria da imprevisão, só tomou corpo com a Primeira Grande 
Guerra Mundial. No Brasil, a crise econômica provocada por este conflito 
trouxe uma era de normatizações, todas tendentes à proteção contratual.

01  Pasqualotto, Adalberto. Defesa do Consumidor, in RT 658/52-72, p. 55.

02  Morin, Gaston. Tendances. Apud Reale, Miguel. Nova Fase do Direito Moderno. Ed. Saraiva, p. 103.
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Reconhecia o legislador brasileiro que o absolutismo contratual tinha 
sido atingido pela imprevisibilidade. A possibilidade de modificação do 
contrato, contudo, em caso de ocorrência de circunstâncias não previsíveis 
no momento da formalização do pacto, não foi, de logo, garantida ampla-
mente pela norma legal. De início, apenas legislações esparsas previam a 
regra rebus sic stantibus:

a. Decreto nº 19.573/31: disciplinava a possibilidade de 

rescisão ou modificação dos contratos de locação, por 

tempo indeterminado, dos prédios de moradia, celebra-

dos por funcionários públicos civis, ou por militares, 

quando removidos para servirem em outra localidade 

que lhes permita manter residência na da situação do 

prédio locado;

b. Decreto nº 20.632/31: previa a rescisão de contratos de 

locação de prédios destinados a serviços de Correios e 

Telégrafos, em consequência da fusão desses serviços;

c. Decreto nº 22.626/33: disciplinou sobre juros contratu-

ais e cláusulas penais, moratória decenal aos devedores 

por hipotecas rurais ou penhores agrícolas, modifican-

do condições anteriores de contratos formalizados a 

priori, sem tais restrições.03 

A intervenção estatal para o restabelecimento da paridade contratual, 
dessa forma, ainda não se encontrava expressamente prevista no ordena-
mento jurídico brasileiro. Foi no Anteprojeto de Código de Obrigações 

03 Neves, Geraldo de Oliveira Santos. A Teoria da Imprevisão no Direito Positivo Brasileiro. Revista da 

Ordem dos Advogados do Brasil, Ano IV, vol. IV, maio/agosto, 1972, pp. 133, 134.
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(1941) que se verificou, de forma implícita e oculta, a teoria da imprevisão, 
cujo art. 322 assim disciplinava: “quando por força de acontecimentos ex-
cepcionais e imprevistos ao tempo da conclusão do ato, opõe-se ao cum-
primento exato desta dificuldade extrema, pode o juiz, a requerimento do 
interessado, e considerando com equanimidade a situação dos contraentes, 
modificar o cumprimento da obrigação, prorrogando-lhe o termo ou redu-
zindo-lhe a importância”.

Em 1965, o Projeto de Código de Obrigações regrava a “Resolução por 
Onerosidade Excessiva”. Os seus dispositivos, entretanto, ainda não vislum-
bravam a possibilidade de intervenção do Estado para recuperar o equilíbrio 
do contrato. Ao contrário, a única previsão era a resolução do contrato, salvo 
se a parte demandada, espontaneamente, com a citação, decidisse pela mo-
dificação da(s) cláusula(s) em desequilíbrio:

Art. 346 – Nos contratos de execução diferida ou sucessiva, 

quando, por força de acontecimento excepcional e impre-

visível ao tempo de sua celebração, a prestação de uma das 

partes venha a tornar-se excessivamente onerosa, capaz de 

lhe ocasionar grande prejuízo e para a outra parte lucro des-

medido, pode o juiz, a requerimento do interessado, declarar 

a resolução do contrato.

Parágrafo Único – Os efeitos da sentença, então proferida, 

retroagem à data de citação da outra parte.

Art. 347 – A resolução do contrato poderá ser evitada, ofere-

cendo-se o réu, dentro do prazo de contestação, a modificar 

razoavelmente o cumprimento do contrato.”04

04 Projeto de Código das Obrigações, 1965.
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Também o Anteprojeto de Código Civil de 1972, ainda que de forma su-
perficial, consubstanciava um introito da teoria da imprevisão. Previa, sim-
plesmente, da mesma forma que o Projeto de Código de Obrigações de 1965, 
a possibilidade de resolução do contrato em caso de onerosidade excessiva.

A socialização do contrato somente se apresentou expressamente no 
Direito Brasileiro no Projeto de Código Civil de 1984 (PL 118/84), o qual em 
seu art. 421 disciplinava: “A liberdade de contratar será exercida em razão e 
nos limites da função social do contrato”.05

Seis anos mais tarde, em 1990, a função social do contrato foi robus-
tamente solidificada. A sanção da Lei Federal nº 8.072/1990 – Código de 
Defesa do Consumidor – promoveu a ratificação do rompimento da teoria 
clássica dos contratos, proclamando no Direito Brasileiro a socialização do 
contrato. 

Firmou-se, a partir dali, uma nova concepção de teoria contratual. 
Pactos haveriam de ser firmados, promovendo o regramento de relações 
pessoais. Deveria, no outro espectro, está o Estado atento, para, como eterno 
vigilante, não permitir a existência de ônus excessivo para uma das partes. 
Imprescindível, destarte, nessa nova conjuntura, o aprimoramento, a cada 
dia, das normas e regras legais – Intervenção Estatal Legislativa –, a fim de 
viabilizar a concretização da função social do contrato.

A partir desta nova concepção, foram inseridas pelo Estado no ordena-
mento jurídico brasileiro regras de controle e monitoramento dos contra-
tos de consumo, dentre as quais aquelas atinentes às práticas comerciais, às 
cláusulas abusivas, aos contratos de adesão, com imposição de sanções nas 
esferas administrativa, civil e criminal.

05  Projeto de Código Civil (PL 118/84), 1984.
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3 Dirigismo Contratual

Não haveria de se restringir o Estado, entretanto, a legislar em prol do res-
tabelecimento do equilíbrio contratual. Obviamente que, em decorrência da 
divisão de poderes, posta a legislação em virtude de uma inovadora concep-
ção contratualista, deveria o Poder Público colocá-la em prática.

E esta concretização do dirigismo contratual, como já se mencionou, de 
há muito vem sendo exercitada pelo Estado. A intervenção do Estado, em 
princípio, não foi de forma veemente e perceptível. O rompimento da teoria 
clássica do contrato foi contínuo e, como muitos defendem, é fruto de uma 
evolução, a fim de atender a uma sociedade mais justa e equitativa.

Em dias atuais, a interferência estatal no âmbito do Direito Privado está 
bem solidificada pelas disposições legais insculpidas no Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor. E a sociedade de consumo exige a atenção plena 
do Estado, porque todo relacionamento dela originada proporciona pactos, 
os quais devem ser rotineiramente vigiados, para não se desgarrar da função 
social contratual pretendente.

Imprescindível, dessa forma, a atuação estatal também na fase de rea-
lização do direito privado. Em momento primeiro, o acompanhamento 
pelo Poder Público é perceptível já na formação do contrato. Nessa linha, 
o Código de Proteção e Defesa do Consumidor assegura novos direitos ao 
consumidor, como aqueles previstos no seu art. 6º, III e IV: “a informação 
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação 
correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem 
como sobre os riscos que apresentem; [...] a proteção contra a publicidade 
enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como 
contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produ-
tos e serviços;”.
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A estes direitos estão relacionados novos deveres introduzidos pelo 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor para os fornecedores de pro-
dutos e serviços. Trata-se do dever de informação e do dever de boa-fé.

A fase pré-contratual, então, deve ser levada em consideração. A expo-
sição do produto ou serviço, o marketing que lhe circunda são aspectos que 
fazem parte do pacto que se anseia. As informações sobre o objeto do con-
trato devem ser claras e precisas. Exige-se uma transparência obrigatória em 
relação ao parceiro contratual, um respeito obrigatório aos normais interes-
ses do outro contratante, uma ação positiva do parceiro contratual mais for-
te para permitir ao parceiro contratual mais fraco as condições necessárias 
para a formação de uma vontade liberta e racional.  

A exclusão de métodos comerciais coercitivos ou desleais é uma obri-
gação. Não se permite mais a formalização de contrato, com objetivo de ga-
nhos extraordinários para uma parte, em contrapartida de ônus excessivos 
para a outra. Práticas abusivas devem ser despojadas. Sobressai-se o princí-
pio da boa-fé objetiva.

No momento de operacionalização do contrato, à luz do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor, necessária também será a atuação esta-
tal, promovendo a proteção do consumidor, o reequilíbrio contratual. Ainda 
que já esteja formalmente perfeito o contrato, contendo a manifestação livre 
de vontade do consumidor, o Estado haverá de sempre aferir o conteúdo das 
cláusulas pactuadas, a fim de afastar a abusividade proibida pela lei.

É no momento de concretização do contrato, desta forma, que se exige, 
na mesma linha, uma atuação estatal intervencionista no domínio priva-
do, excluindo da manifestação bilateral de vontade as chamadas cláusulas 
abusivas.

Diz-se, portanto, que “o método escolhido pelo CDC para harmonizar 
e dar maior transparência às relações de consumo tem dois momentos. No 
primeiro, cria o Código novos direitos para consumidores e novos deveres 
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para os fornecedores de bens, visando assegurar a sua proteção na fase pré-
-contratual e no momento da formação do vínculo. No segundo momen-
to, cria o Código normas proibindo expressamente as cláusulas abusivas 
nestes contratos, assegurando, assim, uma proteção a posteriori do consu-
midor, através de um efetivo controle judicial do conteúdo do contrato de 
consumo.”06

Nessa ordem, possui o ordenamento jurídico brasileiro várias formas de 
controle estatal dos contratos de consumo, ou seja, o Poder Público exerce 
o dirigismo contratual em várias esferas: controle administrativo, controle 
judicial abstrato e controle judicial concreto.

4 Controle Administrativo

O art. 51, § 3º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que trata 
desta matéria, apesar de aprovado pelo Congresso Nacional, foi vetado pelo 
Presidente da República . Esta é a sua redação:

O Ministério Público, mediante inquérito civil, pode efetuar 

o controle administrativo abstrato e preventivo das cláusulas 

contratuais gerais, cuja decisão terá caráter geral.

Em primeiro momento, em virtude do veto, poder-se-ia concluir que 
essa forma de controle das cláusulas abusivas não faz parte do sistema jurí-
dico brasileiro. Isto, entretanto, não é uma verdade. 

A Constituição Federal, em seu art. 129, estabelece as funções institucio-
nais do Ministério Público, dentre as quais aquele de “promover o inquérito 

06  Marques, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 3ª edição. Ed. RT, p. 402.



civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. O inquérito civil, 
por sua vez, tem as suas regras estampadas na Lei Federal nº 7.347/85, a qual 
se aplica ao sistema do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a teor 
do que dispõe o seu art. 90:

Aplicam-se às ações previstas neste Título as normas do Có-

digo de Processo Civil e da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 

1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo 

que não contrariar suas disposições.

Nessa linha, pela própria essência e finalidade do inquérito civil, não há 
como negar a existência, no sistema jurídico brasileiro, do controle admi-
nistrativo das cláusulas abusivas, o qual é exercido pelo Ministério Público.

Em outra análise, não se pode admitir que este controle administrativo 
é ilegal ou até mesmo não tenha vida jurídica, porque o art. 90 do CDC está 
inserido no Título III, que trata “Da Defesa do Consumidor em Juízo”. Daí, 
não teria o controle decorrente do inquérito civil natureza administrativa, 
mas sim judicial.

Uma incongruência esta conclusão. O inquérito civil tem cunho investi-
gativo. Objetiva a colheita de provas (documentais, testemunhais, periciais), 
para que propicie a convicção relacionada à existência ou não de cláusula 
abusiva. Concluído este procedimento administrativo de investigação, e ave-
riguando que os fatos analisados ofendem direitos tutelados, ou melhor, que 
certa cláusula contratual é abusiva, ação civil pública deverá ser proposta, 
seja pelo Ministério Público, ou por quaisquer daquelas pessoas indicadas 
pelo art. 5º, caput, da Lei de Ação Civil Pública.

Ocorre que o legislador, sabiamente, ao redigir este dispositivo legal, que 
trata das pessoas legitimadas a propor ação civil pública, preocupou-se em 



tipificar a possibilidade de solução do conflito sem que necessitasse de pro-
vocação do Poder Judiciário. É assim, então, que dispõe o § 6º do art. 5º da 
Lei Federal nº 7.347/85:

Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interes-

sados compromisso de ajustamento de sua conduta às exi-

gências legais, mediante cominações, que terá eficácia de 

título executivo extrajudicial.

Por esse dispositivo, os órgãos legitimados a propor ação civil pública, 
dentre os quais o Ministério Público, ao invés de promovê-la de plano, po-
dem, desta forma, envidar esforços no sentido de demonstrar ao transgres-
sor (autor das cláusulas abusivas), que a sua ação é ilegal, a fim de que, me-
diante a autocomposição, as reconheça como nulas de pleno direito.

Nessa hipótese, portanto, não há que se falar em controle judicial. Após 
a investigação realizada, inclusive pelo Ministério Público, se houver forma-
lização de compromisso de ajustamento de conduta, o que se tem, sem qual-
quer espeque de dúvida, é o controle administrativo das cláusulas abusivas.

Nessa linha, o veto ao art. 51, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, 
destarte, não excluiu a atribuição institucional do Ministério Público de pro-
mover o inquérito civil para identificação de cláusulas abusivas, assim como 
o consequente controle administrativo através da formalização de compro-
missos de ajustamento de conduta.

5 Controle Judicial 

Indicado um fato como ofensivo ao Direito, cabe ao Ministério Público in-
vestigá-lo. Procedidas as diligências necessárias, e verificada a inexistência, 



na hipótese, de cláusula abusiva, o procedimento de investigação será arqui-
vado. É o que está tipificado no art. 9º, caput, da Lei de Ação Civil Pública 
(LACP):

Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as dili-

gências, se convencer da inexistência de fundamento para 

a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos 

autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o 

fundamentadamente.

Se, ao contrário, as investigações indicarem a ocorrência de cláusula abu-
siva em contratos de consumo, e não havendo compromisso de ajustamento 
de conduta, deverá o Ministério Público, ou quaisquer das pessoas indicadas 
no art. 5º, LACP, iniciar ação civil pública. Eis o que se denomina de controle 
judicial das cláusulas abusivas, que pode ser abstrato e concreto.

5.1 Controle Judicial Abstrato

O Controle Judicial Abstrato das cláusulas abusivas decorre de disposição 
expressa de lei. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, em seu art. 
51, § 4º, estabelece a regra geral para reconhecimento judicial de nulidade 
de cláusula abusiva:

É facultado, a qualquer consumidor ou entidade que o repre-

sente, requerer ao Ministério Público que ajuíze a competen-

te ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual 

que contrarie o disposto neste Código ou de qualquer forma 

não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações 

das partes.



Esta tipificação não encerra legitimidade exclusiva do Ministério Público 
para promover ação civil pública declaratória de nulidade de cláusula abu-
siva. A interpretação literal deve ser afastada, para se fazer uma análise de 
todo o sistema de proteção e defesa do consumidor. Assim, será visualizado 
que não só o Parquet é parte legítima para iniciar o controle judicial abstrato 
das cláusulas abusivas, mas também outras pessoas, a exemplo das pessoas 
jurídicas de direito público. Senão, é o que está consubstanciado nos artigos 
81 e 82 do próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores 

e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente 

ou a título coletivo.

Art. 82. Para fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados 

concorrentemente:

I – o Ministério Público;

II – a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; 

III – as entidades e os órgãos da Administração Pública, di-

reta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, es-

pecificamente destinados à defesa dos interesses e direitos 

protegidos por este Código;

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos 

um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa 

dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispen-

sada a autorização assemblear.

O controle abstrato é assim denominado porque não decorre de reper-
cussões de utilização individual de certo contrato no mercado de consumo. 
Ainda que não exista conflito de interesses relacionados ao contrato, é possível 



que o Estado exerça vigilância sobre as suas cláusulas. O controle, aqui, não 
será processado, visando restabelecer o equilíbrio contratual restrito. 

Os efeitos do controle judicial abstrato não ocorrerão apenas em relação 
às partes contratantes do contrato analisado. Em outras palavras, todos os 
consumidores, sejam os que estejam vinculados ao fornecedor através do 
contrato submetido ao controle abstrato (ou até mesmo aqueloutros passí-
veis de se inserirem na respectiva relação contratual) serão beneficiados com 
a declaração de nulidade da cláusula reconhecida como abusiva.  

E não é condição de procedibilidade, para que o Ministério Público ini-
cie ação civil declaratória de nulidade de cláusula abusiva, o requerimento 
do consumidor ou de qualquer entidade que o represente. Tratando-se de 
matéria de ordem pública e interesse social, a teor do que prescreve o art. 
1º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o Ministério Público 
poderá, de ofício, promover o inquérito civil e a ação civil pública, a fim de 
ter reconhecida como abusiva certa cláusula contratual. 

5.2 Controle Judicial Concreto

Além do controle judicial abstrato das cláusulas abusivas, pode a atuação 
estatal ocorrer concretamente. 

Promovida ação judicial, que tenha como base da lide um contrato de 
consumo, o Poder Judiciário poderá intervir para restabelecimento do equi-
líbrio do pacto, ainda que não haja qualquer pedido nesse sentido.

Esta manifestação do Estado, agindo incidentalmente, é amparada pelo 
próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Tratando-se de nor-
ma cogente, de ordem pública e interesse social, a atuação do Magistrado 
pode dar-se de ofício, a fim de declarar, no caso sub examine, a nulidade da 
cláusula abusiva.



No controle judicial concreto das cláusulas abusivas, não há provocação 
pelo Ministério Público ou por quaisquer dos demais legitimados com o ob-
jetivo principal de declaração de nulidade de cláusula abusiva. O que ocorre, 
em verdade, é a percepção de ofício do Poder Judiciário sobre a existência de 
cláusula abusiva em contrato que serve de supedâneo à pretensão das partes 
litigantes. Assim, atuará o Poder Judiciário, declarando abusiva a cláusula, 
ainda que não haja pedido expresso para tal. 

6 Conclusão

A evolução das relações de consumo ensejou a supressão do liberalismo pelo 
intervencionismo. A exclusão da paridade contratual determinou a atuação 
estatal no domínio privado. Derrogou-se a teoria clássica dos contratos, em 
nome do restabelecimento do equilíbrio contratual.

A intervenção do Estado é perceptível a nível de positivação de novas 
regras de conduta, assim como na concretização administrativa e judicial 
dos direitos lesados ou ameaçados de lesão.

Hoje, com atuação intervencionista mais expressiva, o Estado tem viabi-
lizado a paridade contratual no âmbito dos direitos dos consumidores, haja 
vista a vigência da Lei Federal nº 8.078/90 – Código Brasileiro de Proteção 
e Defesa do Consumidor, a qual assumiu a nova concepção contratualista – 
teoria da imprevisão.

Desta forma, apresenta-se hodiernamente o Estado, com nova e impor-
tante atuação de vigilância dos contratos, na direção de restabelecimento do 
equilíbrio das manifestações de vontade.

E nessa essência, amparado em regra constitucional estampada nos 
arts. 127 e seguintes da Carta Magna, o Ministério Público, defensor da or-
dem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 



indisponíveis, encontra-se a postos para o exercício do Dirigismo Contratual, 
seja em ambiente administrativo de investigação, como também na esfera do 
controle judicial.

Legitimado que é, pois, para a propositura de Ação Civil Pública, a 
qual, circundada por dois eficientes instrumentos direcionados à solução 
de conflitos – Inquérito Civil e Compromisso de Ajustamento de Conduta, 
o Parquet, desta forma, apresenta-se como importante protagonista para o 
efetivo e absoluto Controle dos Contratos de Consumo.
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