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EDITORIAL

Quando o ano de 2018 se iniciou, sabíamos que estávamos diante de um período de 
celebração emblemática para a nossa democracia, pois no mês de outubro a Constituição 
Federal brasileira completaria trinta anos.

Não por outro motivo, a Defensoria Pública da Bahia construiu seu segundo Congresso de 
âmbito estadual, refletindo sobre o papel da nossa instituição como expressão e instrumento 
do regime democrático e, no mesmo sentido, o tema central da edição da Revista Jurídica 
deste ano é “Defensoria Pública e os 30 anos da Constituição Federal”. 

Já nos encaminhamos para o final de 2018 e nunca foi tão necessário escrever, discutir 
e batalhar pela efetivação dos mais diversos direitos fundamentais insculpidos no texto 
constitucional. Os dezenove artigos que compõem esta edição refletem exatamente 
essa urgência.

Ao ler os textos de defensores(as) públicos(as) da Bahia e de outros estados, de estagiários(as) 
e colaboradores(as) percebemos que o momento é mesmo de agregar conhecimento para 
fortalecer a luta cotidiana da Defensoria Pública por um país que se constitua realmente 
para todas e todos. 

Boa leitura!

Firmiane Venâncio do Carmo Souza1

1 Diretora da Escola Superior da Defensoria Pública
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A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
1988 E A DEFENSORIA PÚBLICA: 
DA REDEMOCRATIZAÇÃO À 
DEMOCRATIZAÇÃO DO DIREITO 
FUNDAMENTAL DE ACESSO AO 
JUDICIÁRIO AOS HIPOSSUFICIENTES

Anderson Brito

RESUMO: O Brasil está no maior período de estabilidade democrática de sua 
história sob a égide da Constituição Federal de 1988, conhecida como a “Carta 
Cidadã”. Assumindo o caráter dirigente, o documento apresenta um amplo rol de 
direitos fundamentais sociais, fortalecendo o constitucionalismo social dentro do 
Estado Democrático de Direito. Deste modo, o estado brasileiro assume deveres 
fundamentais sociais perante a sociedade com vistas a lutar contra as desigualdades 
sociais existentes no país. Nesta senda, a inovação no texto constitucional ao 
apresentar a Defensoria Pública faz da autarquia um importante instrumento 
do dirigismo constitucional para a efetivação dos direitos fundamentais sociais, 
desenvolvendo a importante noção de justiça social, essencial em um real e efetivo 
Estado Democrático de Direito.

Palavras-Chave: Constitucionalismo Dirigente; Direitos-Deveres Fundamentais 
Sociais; Estado Democrático de Direito; Defensoria Pública; Acesso ao judiciário 
aos hipossuficientes. 

1. INTRODUÇÃO 

A  segunda metade do século XX foi um divisor de águas na história do mundo 
Ocidental. O fim da Segunda guerra mundial, a polarização mundial entre 

os blocos capitalista e comunista, desenvolvendo a denominada “guerra fria”, 
irradiando efeitos nas áreas política, econômica, espacial e social, acirraram os 
ânimos do mundo, atingindo também a América do Sul, destacando aqui o Brasil.  

A década de 80, inesquecível por importantes acontecimentos que repercutiram 
mundialmente, na qual se deu ao seu final a desagregação da antiga União das 
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Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente URSS, ficou marcada no Brasil 
por dois fatos importantes: o fim de um duradouro regime militar e a consequente 
redemocratização política, bem como pela crise econômica, com alto percentual 
inflacionário, sucateamento da indústria nacional e alto índice de desemprego, 
recebendo a denominação de “a década perdida”. 

Outrossim, o novo panorama político ensejou a criação de uma nova Assembleia 
Nacional Constituinte, com o objetivo de formular uma nova Carta Política, 
adequada com o novo cenário brasileiro, que veio a ser a Constituição Federal de 
1988, a Carta Cidadã. 

Reconhecidamente uma das mais desenvolvidas do mundo no plano dos direitos 
e garantias fundamentais, a Constituição destaca-se pela ampla defesa destes, 
fazendo jus ao cenário mundial de emergência dos direitos fundamentais, tomando 
como influência a Constituição Portuguesa de 1976. 

Neste cenário, uma importante inovação: a apresentação das Defensorias Públicas 
no texto constitucional, com vistas a proporcionar uma democratização do acesso 
ao poder judiciário aos mais necessitados, bem como a busca por fortalecer a 
oferta do direito de assistência social.

Neste passo, o desenvolvimento das Defensorias Públicas, seja no âmbito federal, 
seja no âmbito estadual, é uma conquista do próprio Estado Democrático de Direito 
instalado no Brasil, que precisa fortalecer-se no plano concreto. O reconhecimento 
da independência funcional e financeira dota esta entidade de importante 
autonomia para lutar pelos direitos dos mais fracos socialmente, com vistas a 
realizar o Constitucionalismo Dirigente e a garantia do próprio fortalecimento da 
Constituição vigente, como veremos no decorrer deste breve estudo.

2. O CONSTITUCIONALISMO, O CONSTITUCIONALISMO 
SOCIAL E O DIRIGISMO CONSTITUCIONAL NO BRASIL

O constitucionalismo, como uma de suas principais características, possui a fluidez, 
configurando uma noção da importância da Constituição na propositura de diretrizes 
numa determinada sociedade, não se restringindo ao simples ato de materialização 
da Constituição.  Neste sentido, temos como seu precursor movimento que se 
desenvolveu entre os hebreus, buscando nas leis divinas o substrato de limitação do 
poder político, com vistas a evitar o seu caráter absoluto e a tirania.
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Detentor de profundas raízes, a ideia de constitucionalismo vai se desenvolvendo 
e se amoldando conforme as circunstâncias históricas, construindo e consolidando 
a ideia de uma constituição positivada com a Carta Política dos Estados Unidos, 
de 1787, e com a Constituição da França, de 1791. Durante a Revolução Francesa, 
fortalecido pelos ideais burgueses e insatisfeito com o Estado Absolutista, “ausente” 
de liberdades individuais, bem como com a “irresponsabilidade”1 do monarca no 
que se refere aos atos por ele praticados – pautado na sua legitimidade divina 
–, o constitucionalismo, naquele momento histórico, culminou na formação dos 
direitos fundamentais de primeira geração ou dimensão, provocando a formação 
de uma entidade estatal abstencionista face à sociedade, fortalecendo os ideários 
de liberdade, principalmente política, exaltada no importante movimento francês.

Realizando salto histórico, com o advento da Revolução Industrial, o fim da 
primeira grande guerra mundial, percebendo as demandas sociais existentes no 
seio comunitário, principalmente no que se refere ao estado de desigualdade 
social, chegou-se à conclusão da impossibilidade de manutenção de um Estado 
ausente no que se refere à prestação de serviços, posto que propiciaria a crescente 
miserabilidade vislumbrada no plano concreto.

Deste modo, forjou-se o contexto necessário à construção dos direitos 
fundamentais de segunda dimensão ou geração, também conhecidos como 
direitos sociais, erguidos sob o manto das destacadas Constituições Mexicana, de 
1917, e Russa, de 1918. 

Neste passo, as normas constitucionais sociais se fortaleceram ainda mais com 
o “Welfare State” americano vivido após a primeira guerra mundial, exigindo 
que o Estado tivesse atuação positiva, principalmente no que se refere à 
saúde, à educação, dentre outros direitos sociais, consolidando a era do 
constitucionalismo social.2

No Brasil, por exemplo, a primeira Constituição em que se vislumbra a presença 
de normas relativas aos direitos sociais é a de 19343, formulada durante o 

1 Durante a vigência do Estado Absolutista, a ideia de que o monarca não possuía responsabilidade na prática de seus atos era 
consolidada, remetendo à ideia de que o seu poder era ilimitado. Nesta senda, a quebra de paradigma se deu justamente com o 
sucesso da Revolução Francesa, cujas bases foram essenciais para o desenvolvimento do Direito Administrativo, fato que ensejou o 
Estado de Direito, com a consequente limitação dos poderes do Estado.

2 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Na sua obra Curso de Direito Constitucional, 12ª edição, 2018, p. 114, enuncia que “As novas exigências 
da sociedade do século XX dão ensejo à incidência de um novel catálogo de direitos, não mais cifrados aos direitos de liberdade, 
propriedade e segurança. Surgem os direitos de segunda geração ou dimensão, compreendidos os direitos econômicos, sociais e 
culturais, os chamados ‘direitos de igualdade’ para diferençá-los dos direitos de primeira geração, chamados ‘direitos de liberdade’.  
Esses inéditos direitos são de índole positiva, pois dependem de atuação positiva do Estado para serem desfrutados e, por isso mesmo, 
encerram poderes e exigir [...]”.

3 ______, idem, p. 453, preconiza que “Enfim, a Constituição Federal de 1934 foi aquela que, entre nós, deu início à era das 
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primeiro período de governo de Getúlio Vargas, a qual, embora vigente por 
pouco tempo, haja vista que fora substituída pela Constituição autoritária 
de 1937, representou importante avanço no reconhecimento dos direitos 
fundamentais sociais, com importante destaque aos direitos trabalhistas.

Diante do fortalecimento das normas referentes aos direitos sociais, surge também 
a perspectiva constitucionalista programática4 – estipulando objetivos a serem 
colimados – e interventora, devendo a entidade política trabalhar com vistas a 
sanar as discrepâncias sociais, o que ensejou uma alteração paradigmática. 

O consequente fortalecimento da Constituição passou a ser pauta na medida 
em que, após a segunda grande guerra mundial, percebendo o fracasso e as 
atrocidades que se realizaram sob o manto do Estado de Legalidade, o documento 
passou a ser vislumbrado como supremo dentro do mundo normativo, visto 
como sustentáculo de fundamentação, organização e, notoriamente, propulsor 
de diretrizes a serem cristalizadas no plano social, consolidado ainda  com a 
emergência do princípio da dignidade da pessoa humana5, o qual, inclusive, 
reverberou no desenvolvimento dos Direitos Humanos e fora incorporado por 
diversos documentos políticos no mundo Ocidental.

A princípio, consideradas como normas ausentes de eficácia plena, as 
normas programáticas passaram a ter o panorama alterado na medida em 
que, consubstanciada com a crise do Estado de Legalidade, a Constituição 
deixa de ser mera “sugestão” à entidade política  e é vista como documento 
de eficácia vinculante e superior, influenciando o reconhecimento das 
normas programáticas como normas de eficácia plena, devendo ser 
aplicadas assim como as demais, sob o pressuposto de se assegurar a força 
normativa constitucional6.

Constituições sociais, consagrando um Estado preocupado com o bem-estar social”.

4 ______, ibidem, p. 115, formula que “É, portanto, no seio destas Constituições Sociais que surge um número considerável de 
normas programáticas, dispondo sobre direitos sociais e econômicos, carentes de efetivação. Decerto, essa programaticidade das 
Constituições haverá de se combinar com a sua efetividade, sob pena de se negar vigência ao Estado Constitucional Democrático 
de Direito”.

5 SOARES, Ricardo Maurício Freire. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, 2010, p. 152, anuncia que 
“O reconhecimento da força normativa do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana requer não somente o 
reconhecimento da necessidade de assegurar os direitos individuais dos cidadãos [...] mas ainda implica a necessidade de efetivar, com 
a maior abrangência possível, os direitos sociais (educação, saúde, trabalho, moradia, assistência social), cuja materialização exige o 
desenvolvimento de prestações positivas do Estado”. (Grifo nosso)

6 DANTAS, Miguel Calmon. Constitucionalismo Dirigente e Pós-Modernidade, 2010, p. 254, aponta que “Todavia, com apontado, uma 
constituição analítica, que se estenda sobre os demais ramos do direito e também sobre a política, de caráter dirigente, e permeada 
por normas programáticas, é necessária, mas não é suficiente para a efetividade dos direitos fundamentais e a realização dos objetivos 
constitucionais, o que se comprova pela análise tanto da história constitucional brasileira – cuja inserção no constitucionalismo social 
foi marcada pela Constituição de 1934 – como pela atenção mais detida aos vinte anos da Constituição de 1988”.
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Por sucedâneo, compromissada com o Estado no que se refere ao presente e ao 
futuro, o conteúdo constitucional vislumbra o estabelecimento de obrigações 
a serem cumpridas, com vistas a favorecer o desenvolvimento da entidade 
estatal, principalmente no seu conteúdo social, normas estas que não devem 
ser meras ilações utópicas que se distanciem da possibilidade de concretização.

Notoriamente, com a consolidação da Constituição como documento de 
patamar hierárquico superior, após as diversas ditaduras existentes no mundo 
Ocidental, dentre as quais a brasileira, o Brasil retoma a democracia e dá início 
à Assembleia Constituinte responsável pela construção da Constituição Federal 
de 1988, que obteve como parâmetro a Constituição Portuguesa de 1976.

Sendo assim, a Carta Cidadã tem como moldura as normas de direitos fundamentais, 
dentre os quais os sociais, bem como um avançado arcabouço de normas 
programáticas, demonstrando, portanto, a sua consonância7 com os anseios da 
sociedade presente, não olvidando do futuro, preocupando-se com a possibilidade 
de frustração das normas programáticas, outrora prevista na Constituição 
Portuguesa de 1976, fatores que, indubitavelmente, consolidam-na como uma 
Constituição de caráter dirigente, fundamental principalmente em países como o 
Brasil, cuja desigualdade social, lamentavelmente, ainda é acentuada.

Por via reflexa, surge, diante de todo o exposto, o que o grande jurista português 
Canotilho sustentou ser o caráter dirigente constitucional8, na medida em que 
busca consolidar o documento político como programa, cabendo ao Estado 
o seu consequente cumprimento, adequando-se, portanto, aos anseios e 
necessidades que emergem na sociedade, o que nos permite inferir que ela é 
atualizada diante de novos valores políticos, históricos e culturais, o que impede 
o seu engessamento e confere o seu caráter de estabilidade 9no que se refere à 
sua capacidade de permanecer no tempo.

7 ______, idem, p. 260, salienta que “Em verdade, a Constituição brasileira de 1988, pela sua feição normativa, tem toda a aptidão 
para traduzir-se em realidade, cabendo o encurtamento do caminho conducente a sua própria normatividade”. Sob este prisma, tem-
se como normativa, segundo o autor, a Constituição que se encontra adequada ao contexto social de um determinado Estado. Nas 
suas palavras, ainda na mesma página, “As normativas são aquelas que logram determinar o processo político que, em face delas, não 
se rebela ou intenta alterá-las ou frustrá-las, sendo vivenciada pelos detentores de poder e seus destinatários, havendo uma verdadeira 
simbiose com a sociedade. Metaforicamente, seria como uma roupa que cai bem e foi feita sob medida”.

8 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. ¿Revisar la/o romper con la Constituicion Dirigente? Defensa de un constitucionalismo 
moralmente reflexivo, p. 12, reflete que “Las constituiciones dirigentes, entendidas como Constituiciones programático-estatales, 
prácticamente no adolecen de un pecado original o de la mala utopia del sujeto proyectante, como dijimos: ellas elevaron al Estado 
en <<director>> exclusivo o casi exclusivo de la sociedade y convirtieron el Derecho en un instrumento funcional de esa dirección”.

9 DUARTE NETO, José. Rigidez e estabilidade constitucional: estudo da organização constitucional brasileira, 2009, p. 218, alerta que 
“[...] A estabilidade constitucional não se confunde com imutabilidade, como tantas vezes se teve o cuidado de sublinhar. Mais do que 
isso, ela pressupõe a mudança, porque é por seu meio que os sistemas constitucionais mantém-se atuais, com potencialidade para 
dialogar com os fatos normados”. (sic)
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Nesta toada, o que se pode perceber é uma clara conexão entre o dirigismo 
constitucional e o constitucionalismo social, sendo a carta normativa o 
sustentáculo para atribuir responsabilidades a serem cumpridas pelo Estado, 
assegurando o seu papel de interventor, de executor de políticas sociais, 
razão pela qual, inclusive, há a criação de mecanismos para fazer com que o 
Estado, verificada a ausência de cristalização dos programas no que se refere a 
determinado(s) direito(s), venha a ser cobrado, a exemplo da ação constitucional 
do Mandado de Injunção10, da propositura face àquele da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade11 por Omissão, ou da Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental, expressas na Constituição brasileira vigente com vistas a 
assegurar o exercício de direitos fundamentais.

Outrossim, de nada adiantaria a propositura de normas programáticas na 
Constituição, utilizadas como instrumento de mudanças sociais, se a mesma 
se tornar destoante no plano material, razão pela qual, implicitamente, o seu 
caráter de documento sugestivo seria restaurado, levando o Estado e seus 
agentes políticos a praticarem omissões. 

Sob estre prisma, partindo da ideia de que um documento não apenas 
necessita ser completo como também ser executado, o que consolida o 
constitucionalismo social – inserto atualmente no Estado Democrático de Direito 
–, Canotilho informa que a ausência de efetividade das normas constitucionais 
sociais levaria à morte do dirigismo constitucional, o qual, inclusive, resta 
prejudicado caso não se tenha nele a possibilidade de conexão com normas de 
caráter internacional, o que relativiza a supremacia da Constituição do ponto de 
vista formal. Contudo, ao nosso ver, a situação explicitada pelo eminente autor 
em nada prejudica o ápice constitucional no plano material, haja vista que os 
direitos fundamentais encontram guarida no princípio da dignidade da pessoa 
humana, o qual, frise-se, vem a ser preceito de relevância a nível internacional.

Assim sendo, é possível perceber que o constitucionalista português, na 
verdade, propõe uma readequação12 da teoria do dirigismo constitucional, 

10 SILVA, José Afonso da. Garantias Econômicas, Políticas e Jurídicas da Eficácia dos Direitos Sociais, p. 9, informa que “Este é o 
instrumento que, correlacionado com o citado § 1º do art. 5º da Constituição, torna todas as normas constitucionais potencialmente 
aplicáveis diretamente [...]”.

11 ______, idem, p. 9-10, preleciona que “A inconstitucionalidade por omissão verifica-se nos casos em que não sejam praticados 
atos legislativos ou executivos requeridos para tornar plenamente aplicáveis normas constitucionais que postulam lei ou providência 
administrativa ulterior para que os direitos ou situações nelas previstos se efetivem na prática”.

12 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. ¿Revisar la/o romper con la Constituicion Dirigente? Defensa de un constitucionalismo 
moralmente reflexivo, p. 14, destaca que “[...] La <<internacioalización>> y la <<europeización> en el caso português y la >> y la 
marcosualización>> en el contexto de Brasil hacen evidente la transformación de los órdenes jurídicos nacionales en órdenes jurídicos 
parciales, en lo que las Constituciones son relegadas a um plano jurídico más modesto como <<leyes fundamentales regionales>> [...]”.
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ficando clarividente a relação de influência mútua entre as Constituições e 
os Tratados Internacionais, o que vem a ser  uma nova faceta da Constituição 
Dirigente, a qual passa a ser vista sob um ponto de vista comunitário13, adequado 
à realidade portuguesa na medida em que adentrou na União Europeia.

Logo, a Constituição Dirigente se encontra distante da suposta morte14, 
principalmente em países em que as normas programáticas são essenciais 
para o desenvolvimento da nação, como é o caso brasileiro15, razão pela qual 
reiteramos o caráter compromissório da Carta Cidadã e a sua importância para 
o vislumbre de um futuro mais justo no nosso país, devendo as normas que 
dela são extraídas ser cumpridas, com vistas a fortalecer a cultura dirigista na 
população e nos detentores de poder político.

3. O HISTÓRICO DOS DEVERES FUNDAMENTAIS E A 
SUA SEGUNDA DIMENSÃO OU GERAÇÃO 

Perpassando pelo desenvolvimento do Constitucionalismo e a formação da sua 
fase social, como já fora explanado, dando início aos direitos fundamentais de 
segunda dimensão ou geração, faz-se curial um adendo para a face oposta dos 
direitos: os deveres fundamentais.

A princípio, é um equívoco pensar que a ideia de deveres fundamentais é 
recente, haja vista que se verifica, desde a idade antiga, com gregos e romanos, 
a noção de que os deveres são essenciais para o eficiente funcionamento de 
qualquer entidade estatal, sendo uma contrapartida tanto do Estado quanto 
pelos cidadãos em seu sentido amplo.

Posto isso, cabe relembrarmos que não existem direitos fundamentais sem deveres 
fundamentais16, o que nos faz remeter principalmente à faceta de proteção 

13 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional, 12ª edição, 2018, p. 119, explana que “Percebe-se, assim, que Canotilho 
apenas defende o deslocamento do dirigismo constitucional para os tratados, tendo em vista, como já frisamos acima, a integração de 
Portugal à União Europeia e a sujeição desse Estado a inúmeros tratados internacionais relacionados à Comunidade, cujas normas, em 
grande número, são semelhantes àquelas previstas na Constituição Portuguesa [...]”.

14 ______, idem, p. 120, prossegue o jurista brasileiro ao propalar: “Mas, apesar de tudo, a Constituição Dirigente sobrevive. E existirá 
enquanto for útil e historicamente necessária. Nesse particular, o Estado Social ainda continua sendo importante para o futuro dos 
países subdesenvolvidos. Consequentemente, não podem estes prescindir de uma Constituição Dirigente, pois o abandono daquele 
modelo de Estado significaria para eles o suicídio de seu projeto de libertação [...]”.

15 DANTAS, Miguel Calmon. Constituição Dirigente e Pós-Modernidade, 2010, p. 266, destaca: “E a atitude interpretativa e teórico-
reflexiva, orientada pela razão prática mediante a hermenêutica filosófica, tem operatividade para afirmar o dirigismo constitucional 
brasileiro, contestador, construtivo e fraternal. Contestador do status quo, da exclusão social, da concentração de riqueza, do abuso 
do poder econômico, da inércia e da anomia das instâncias político-decisórias; construtivo de um projeto de construção do futuro 
matizada pelas utopias jurídicas voltadas à dignidade existencial e ao máximo vital, como expressão da auto-representação solidária 
e compartilhada de objetivos comunitários”. (sic)

16 NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos direitos, p. 2, sentencia que “[...]. Pois 
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daqueles por estes. No entanto, diversamente, é possível verificar a existência de 
deveres fundamentais de caráter autônomo, criados para proteger outras espécies 
de direitos fundamentais que não sejam a eles diretamente relacionados.

Embora no século passado tenham sido objeto de fundamentação de regimes 
totalitários, nos quais se presenciaram as mais diversas barbáries humanas, 
percebe-se, em verdade, que os regimes autoritaristas utilizaram-nos de modo 
supremo, provocando, intencionalmente, hipertrofia destes em face dos direitos 
fundamentais, razão pela qual as recentes Constituições Ocidentais, exempli 
gratia, Portugal, Itália, Espanha e Brasil, todas forjadas após regimes ditatoriais, 
fizeram por prevalecer17 estes em face daqueles, os quais foram relegados a 
segundo plano, construindo uma forte era de direitos fundamentais.

Sucede que, por outro lado, a escalada crescente de produção de direitos 
fundamentais ensejou a sua banalização e consequente crise de efetividade, fato 
que culmina por fragilizar a força normativa18 constitucional, principalmente em 
relação aos direitos sociais, amplamente lesionados em países emergentes, como 
se verifica no Brasil.

Deste modo, nada mais justo do que destacar a importância dos deveres 
fundamentais para a própria efetividade dos direitos e, não obstante, o patrocínio 
da ideia de que, na medida em que aqueles possuem custos, curial se promover a 
fiscalização do consequente cumprimento dos deveres fundamentais tanto pela 
população quanto pelo Estado, como já relatado.

Seguindo o raciocínio, não é de difícil percepção que os deveres fundamentais 
de segunda dimensão ou geração19 integram o patrimônio protetivo dos seus 

tanto os direitos como os deveres integram o estatuto constitucional do indivíduo, ou melhor, da pessoa. Um estatuto que assim tem 
duas faces, ambas igualmente importantes para compreender o lugar e o espaço que a pessoa humana deve ter na constituição do 
indivíduo, constituição que, como é bom de ver, deve estar em primeiro lugar [...]”.

17 ______, idem, p. 3, relata que “E quanto à primeira causa apontada, basta-nos recordar que a preocupação dominante nessa 
época visando a instituição ou fundação de regimes constitucionais suficientemente fortes no respeitante à proteção dos direitos 
e liberdades fundamentais. Isto é, de regimes que se opusessem duma maneira plenamente eficaz a todas e quaisquer tentativas de 
regresso ao passado totalitário ou autoritário. Era, pois, necessário exorcizar o passado dominado por deveres, ou melhor, por deveres 
sem direitos”. (Grifo nosso)

18 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição, 1991, p. 21, “Finalmente, a Constituição não deve assentar-se numa estrutura 
unilateral, se quiser preservar a sua força normativa num mundo em processo de permanente mudança político-social. Se pretende 
preservar a força normativa dos seus princípios fundamentais, deve ela incorporar, mediante meticulosa ponderação, parte de sua 
estrutura contrária. Direitos fundamentais não podem existir sem deveres [...]”. (Grifo nosso)

19 MARTINS, Carlos Eduardo Behrmann Rátis. Introdução ao Estudo sobre os Deveres Fundamentais, 2011, p. 63-64, elucida que “A 
afirmação dos deveres fundamentais de 2ª dimensão, por sua vez, está associada ao reconhecimento dos direitos sociais conquistados, 
no período entre o advento da Revolução Industrial e segunda guerra, exigindo comportamento dos particulares que viessem a 
atender os interesses da coletividade, quais sejam, entre outros: dever de proteger a saúde, dever de trabalhar, dever de escolaridade 
básica [...]”.
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direitos fundamentais correlatos, razão pela qual são conditio sine qua non para 
a efetividade destes, embora, destaque-se, sejam categorias independentes dos 
direitos fundamentais.

Consoante o disposto em tópico anterior, as normas programáticas, incumbidas 
de direcionar o presente e o futuro de uma entidade política, fazendo parte do 
que se vem a denominar de característica dirigente da Constituição, tiveram a sua 
plena aplicabilidade questionada em determinado período, o que, como bem 
defendemos, não apenas fragiliza o núcleo de proteção do mínimo constitucional, 
colocando a Carta Política em cheque acerca de sua força dentro do mundo 
jurídico, como também, por via refletida, restauraria a ideia de que o documento 
em destaque perdeu a sua supremacia, retornando ao status quo ante, o que 
ignoraria a atual configuração do Estado Democrático de Direito e colocaria em 
grande risco os diversos avanços conquistados através dos direitos fundamentais.

Assim sendo, informa-se que alguns doutrinadores são simpáticos à ideia de que 
os direitos fundamentais de segunda dimensão ou geração seriam normas que 
necessitariam de concretização legislativa para que seja possível irradiar os seus 
efeitos, bem como, não diversamente, anunciam que estas seriam dependentes 
diretamente do caráter orçamentário20 governamental, o que destituiria a sua 
eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. Neste sentido, com a devida 
vênia, ousamos discordar, tendo em vista que a referida defesa possui um plano 
de fundo evidente que não está sendo observado: muitas vezes, a respectiva 
eficácia se desconstitui por interesses políticos escusos e questionáveis, os quais 
prejudicam parcela considerável da população.

Por suposto, a referida ideia estaria diretamente relacionada também à equivocada 
importação do direito brasileiro do que se tem como princípio da reserva do 
possível21, que vem sendo utilizado em diversos momentos para justificar as 
omissões praticadas por entes governamentais e a frustração da aplicabilidade 
de preceitos constitucionais.

Nessa esteira, os deveres fundamentais de segunda dimensão, naturalmente 
por estarem relacionados aos direitos que protegem, acabam sendo atingidos. 

20 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional, 12ª edição, 2018, p. 535, anuncia que “Embora reconhecidos e 
positivados em normas constitucionais, os direitos de segunda dimensão tiveram inicialmente eficácia duvidosa, em face mesmo de 
sua função de exigir do Estado certas prestações materiais, nem sempre realizáveis, por falta de vontade política ou até mesmo de 
meios e recursos [...]”.

21 ______, Efetividade dos Direitos Sociais e Reserva do Possível, destaca que “Ocorre, entretanto, que no Brasil a teoria da reserva do 
possível foi mal interpretada e passou a ser utilizada como fundamento econômico e financeiro, associada à insuficiência de recursos 
públicos, como forma de justificar a omissão do poder público no cumprimento de sua obrigação constitucional no campo dos 
direitos sociais, o que, efetivamente, revela um absurdo [...]”.
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Seguindo o raciocínio, a face protetiva estaria também vinculada a fatores 
orçamentários e concretização legislativa, o que incorre nos mesmos equívocos 
referentes aos direitos fundamentais, ensejando o entendimento daqueles como 
normas constitucionais fundamentais de aplicabilidade mediata22. 

Não compactuamos no que concerne à não aplicabilidade direta e imediata 
dos direitos-deveres fundamentais, em específico os sociais. Consoante vimos 
defendendo, se é bem verdade que os direitos possuem custos, financiados 
pela população através do adimplemento de figuras de caráter tributário, 
como impostos, tal fato cria a necessidade de que se converta os respectivos 
investimentos em retorno à sociedade, e com qualidade, na prestação dos 
direitos fundamentais sociais pelo Estado. Portanto, entendemos que é gerado 
um direito subjetivo público – um dever para a entidade estatal –, no que 
concerne à efetivação de direitos fundamentais sociais, como saúde, educação, 
dentre outros.

Diante do raciocínio elencado, na medida em que há a prestação e cumprimento 
de suas responsabilidades, ou da sua parcela de deveres, a população gera ao 
ente público uma prestação23 de vinculação positiva – um dever –, que precisa 
ser de aplicabilidade imediata e direta e eficácia plena. 

Destarte, não defendemos a simples aplicação das normas sociais sem que se 
atente aos parâmetros orçamentários estatais, principalmente porque uma 
máquina desta envergadura necessita, de fato, de organização no que se refere 
à destinação de suas receitas, como bem se pode atestar na imprescindível 
obrigação de respeitar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, figura existente no 
sistema jurídico brasileiro de acordo com cada ente federativo.

O que não se pode olvidar, por óbvio, é que as receitas aos fins sociais sejam 
destituídas de suas destinações protagonistas por falta de interesse político, por 
males como a apropriação de receitas estatais indevidamente, mal que assola a 
realidade brasileira, dentre outras situações. 

22 NABAIS, José Casalta. Por uma Liberdade com responsabilidade: Estudos sobre os Direitos e Deveres Fundamentais, 2007, p. 
349, entende que “[...] os deveres fundamentais não têm o seu conteúdo concretizado, na constituição ou, mesmo que o tenham, 
não são directamente aplicáveis. Por isso, os preceitos constitucionais que os consagram ou disciplinam são preceitos dirigidos 
primordialmente ao legislador ordinário a fim de este lhes dar conteúdo ou concretizar em conformidade com as opções políticas 
que vierem a ser feitas, ou de os tornar aplicáveis se e na medida em que estas opções estiverem concretizadas na constituição”. 
Assim sendo, percebe-se que o constitucionalista português entende que todas as normas referentes a deveres fundamentais são 
mediatamente aplicáveis, dentre as quais as normas de deveres fundamentais sociais.

23 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional, 12ª edição, 2018, p. 501, assevera que “Em suma, os direitos a prestações 
ou direitos de crédito impõem uma atuação positiva do Estado. Essa atuação estatal, exigida por esses direitos fundamentais, pode 
referir-se a uma prestação jurídica ou a uma prestação material, conforme o objeto da pretensão seja uma atuação normativa do 
Estado ou uma utilidade concreta (bens ou serviços) a ser proporcionada por ele”.
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Imprescindível destacar também que a ausência de entendimento dos deveres 
fundamentais de segunda dimensão ou geração como deveres de aplicabilidade 
imediata e eficácia plena patrocinaria diversas omissões pelo estado brasileiro, já 
recorrentes, e que poderiam assumir uma crescente, agravando, por exemplo, as 
caóticas situações no plano educacional público, na saúde pública, na assistência 
social, assim como atingindo atividades de imprescindível funcionamento, como 
é o caso da Defensoria Pública e ficará registrado a posteriori.

A assunção de papel destacado da autarquia para que possa transformar 
gradativamente a sociedade brasileira no que se refere à oferta e gozo dos 
direitos fundamentais sociais perpassa, justamente, pela perspectiva assumida 
dos deveres fundamentais de segunda dimensão ou geração, que precisa ser 
observada pelo Estado para impedir a morte do constitucionalismo dirigente do 
qual a Carta Maior assumiu como norte para lutar contra as desigualdades socais.

Por fim, curial partir da ideia de que, por serem essenciais para a consolidação do 
dirigismo social, os direitos-deveres fundamentais sociais devem ser respeitados, 
buscando, de acordo com os recursos disponíveis, a consecução no plano 
concreto, pois são capitais para conferir o mínimo existencial24 à população, razão 
pela qual devem ser vislumbrados sob o prisma da aplicabilidade direta, bem 
como da eficácia plena, como já defendido.

4. A LEI MAIOR, A DEFENSORIA PÚBLICA E O ACESSO 
AO JUDICIÁRIO AOS VULNÉRAVEIS

Cabe ao Estado munir-se de estratégias25 com vistas a ampliar o acesso à 
justiça, visando a concretização de uma justiça democrática e que se conexiona 
perfeitamente ao Estado Democrático de Direito.

A importância de fazer do Estado um eficiente solucionador de litígios é essencial, 
principalmente quando se rompe uma histórica estrutura de poder em que apenas 
os titulares de poderio econômico possuíam acesso em virtude da aptidão de arcar 
com os custos26 processuais.

24 ______, idem, p. 663, revela que “O que distingue os direitos sociais dos direitos de defesa é, basicamente, o seu objeto: [...] os 
direitos sociais têm por objeto um atuar permanente do Estado, ou seja um facere, consistente numa prestação positiva de natureza 
material ou fática em benefício do indivíduo, para garantir-lhe o mínimo existencial, proporcionando-lhe, em consequência, os 
recursos materiais indispensáveis para uma existência digna, como providência reflexa típica  do modelo de Estado do Bem-Estar 
Social, responsável pelo desenvolvimento dos postulados da Justiça Social”. (Grifo nosso)

25 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. ¿Revisar la/o romper con la Constituicion Dirigente? Defensa de un constitucionalismo moralmente 
reflexivo, p. 22, sentencia que “Una Constituición debe estabelecer los fundamentos adecuados de una teoría de la justicia, definiendo 
las estructuras básicas de la sociedad sin comprometerse con situaciones particulares [...]”.

26 CAPPELETTI, Mauro. Acesso à Justiça, p. 8, destaca que “A expressão ‘acesso à Justiça’ é reconhecidamente de difícil definição, mas 
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Atentando às mudanças no panorama brasileiro com a democratização política, não 
podemos ignorar a importância que a Constituição Cidadã teve neste contexto no 
que se refere a outra importante característica sua: a democratização do acesso ao 
judiciário aos vulneráveis, requisito primordial para o respeito e exercício dos direitos 
humano27, não podendo ser negligenciado, principalmente, aos mais pobres.

Diante da nova realidade, o que se verifica é a transformação da ideia de justiça, 
inicialmente relacionada aos ideários burgueses28 – de cariz individual –, a uma 
perspectiva mais consciente dos problemas existentes na sociedade, o que exigiu 
uma análise macroscópica dos fenômenos sociais e a criação e consequente 
ampliação de uma consciência coletiva, fator que está amplamente correlacionado 
com a noção de justiça social.

A Constituição Federal de 1988, como outrora relatado, ampliou o rol de direitos 
fundamentais – dentre os quais os  direitos fundamentais sociais –, fator este que 
se consubstancia com outras importantes informações: em primeiro plano, a 
adoção do princípio da dignidade da pessoa humana29 como um dos princípios 
de fundamento desta República, bem como a erradicação da pobreza e da 
marginalização social30 como objetivos fundamentais da nação, razão pela qual 
o papel da Defensoria Pública vem a ser fundamental para que tais desígnios 
sejam gradativamente alcançados, haja vista ser uma instituição permanente e 
imprescindível para a democratização da justiça.

O princípio da inafastabilidade jurisdicional, preconizado no artigo 5º, inciso 
XXXV31, da Carta Política vigente, é taxativo ao disciplinar que é vedado qualquer 

serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos 
e/ou resolver litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir 
resultados que sejam individual e socialmente justos [...]”. (Grifo nosso)

27 ______, idem, p. 12, alerta que “[...] O Acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como requisito fundamental – o mais básico 
dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de 
todos”.

28 ______, ibidem, p. 9, alude que “O conceito de acesso à justiça tem sofrido uma transformação importante, correspondente a 
uma mudança equivalente no estudo e ensino do processo civil. Os estados liberais ‘burgueses’ dos séculos dezoito e dezenove, os 
procedimentos adotados para solução de litígios civis refletiam a filosofia essencialmente individualista dos direitos, então vigorante. 
Direito ao acesso à proteção judicial significava essencialmente o direito formal do indivíduo agravado de propor ou contestar uma 
ação [...]”. (Grifo nosso).

29 Tal fato pode ser comprovado ao se verificar a presença do referido princípio no artigo 1º, III, CF/88.

30 A referida informação se encontra disposta no texto do artigo 3º, III, CF/88.

31 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao Direito Processual Civil, parte geral e processo de conhecimento, 
2017, p. 201, preconiza que “Quando a Constituição refere à impossibilidade de exclusão de lesão ou ameaça de lesão da apreciação 
jurisdicional quer referir-se, na verdade, à impossibilidade de exclusão da alegação de lesão ou ameaça a direito, tendo em vista 
que o direito de ação (provocar a atividade jurisdicional) não se vincula à efetiva procedência do quanto alegado; ele existe, 
independentemente da circunstância de ter o autor razão naquilo que pleiteia; é direito abstrato. O direito de ação é o direito à decisão 
judicial tout court”.
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comportamento que obstaculize qualquer pessoa de pleitear acesso ao poder 
judiciário. Deste modo, o princípio em destaque está diretamente ligado à ideia de 
que todos possuem como assegurado o direito de ação, direito fundamental em 
um Estado que possa ser definido como Democrático de Direito.

Diante disso, vamos mais além: na medida em que a República Federativa do Brasil 
vivencia uma situação democrática no seu mais amplo sentido, podemos afirmar 
que a relação processual, classicamente conhecida através do modelo piramidal, 
em que o Estado se encontra no ápice da relação jurídica e equidistante das 
partes contrapostas, passa a ser vislumbrada de modo diverso, em que o Estado 
permanece distanciado igualmente das partes, porém, paralelamente32 a ambos, 
desfazendo o suposto posicionamento de superioridade em relação às partes, mais 
adequado quando pensamos no poderio estatal existente nos idos do século XVIII, 
de característica absolutista. 

Nesta toada, não faria sentido um direito de ação abstratamente viável se grande 
parcela populacional permanecesse distanciada da possibilidade de conquistar o 
gozo de direitos por via judicial, realidade que se encaixa perfeitamente ao contexto 
social existente no Brasil, cuja maioria da população sofre com uma baixa qualidade 
de vida e de modo acentuado com a exclusão social decorrente da desigualdade.

Neste raciocínio, não há dúvidas quanto ao papel central da Defensoria Pública: 
fazer da sua atividade um meio de promoção do princípio da dignidade da pessoa 
humana, que se irradia dentre os direitos fundamentais e os direitos humanos, 
remetendo por via reflexa à observância do dever33 fundamental do Estado de 
ofertar os anseios elencados na Carta Cidadã.

Por sucedâneo, percebe-se como tudo se encontra relacionado: a Defensoria 
Pública é um instrumento do constitucionalismo dirigente ao buscar bravamente 

32 A alteração do modelo jurisdicional fora sugerida pelo eminente processualista civil, CÂMARA, Alexandre Freitas, no evento 
denominado “X Encontro Nacional de Direito Civil e Processo Civil”, nos dias 18 e 19 de maio do ano de 2018, em Salvador, dentro do 
contexto do tema a que ficou incumbido de palestrar, qual seja, “O modelo constitucional do processo civil brasileiro: para que serve 
o processo no Estado Democrático? ”, proferida com maestria no dia 19 de maio. Neste raciocínio, o novo modelo de jurisdição passa 
a ser assim exemplificado:
Sujeito 1 ------ Estado ------ Sujeito 2.

33 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional, 12ª edição, 2018, p. 1.101, é taxativo ao destacar que “Ora, como de 
conhecimento convencional, é por meio das Defensorias Públicas que o Estado cumpre o seu dever constitucional de garantir o 
acesso à justiça das pessoas desprovidas de recursos financeiros para fazer frente às despesas com advogado e custas do processo. 
Nesse contexto, as Defensorias Públicas revelam-se como um dos mais importantes e fundamentais instrumentos de afirmação judicial 
dos direitos humanos e, consectariamente, de fortalecimento do Estado Democrático de Direito, uma vez que atua como veículo 
de reivindicações dos segmentos mais carentes da sociedade junto ao Poder Judiciário, na efetivação e concretização dos direitos 
fundamentais”.
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lutar por pessoas hipossuficientes34 socialmente e, consequentemente, fornecer-
lhes o mínimo existencial, cumprindo os seus deveres fundamentais de combate às 
mazelas existentes no segmento social brasileiro. 

Assim sendo, percebendo a importância do destacado papel de atuação da 
autarquia com vistas a assegurar o Estado Democrático de Direito, a Carta Magna 
obteve sucesso ao destacar em seu artigo 13435 respeitáveis prerrogativas da 
instituição para que possa exercer o seu trabalho com êxito, evitando que haja 
o risco de subjugar a atividade da entidade ao alvedrio do poder executivo, o 
que feriria claramente o equilíbrio entre os poderes e tornaria a situação dos mais 
necessitados temerosa aos interesses de uma parcela ínfima da população que 
concentra a renda e dificulta a sua distribuição.

Portanto, a Defensoria Pública é a longa manus do estado brasileiro atuando de 
modo positivo, função consentânea aos direitos fundamentais sociais, razão pela 
qual, inclusive, em entendimento recente, a autarquia teve como recepcionada 
a sua atuação como custos vulnerabilis36, o que possibilita uma ampliação no seu 
desempenho, na medida em que a entidade passa a ter a possibilidade de atuar 
processualmente quando entender que existem parcelas da coletividade que se 
encontram em risco social.

Não obstante, nada mais justo que a ampliação do espectro de atuação da entidade, 
utilizando como balizamento o princípio da máxima efetividade constitucional, o 
que só tende a fortalecer o exercício da Defensoria Pública na atuação atinente 
aos direitos humanos e direitos fundamentais, pois a busca pela justiça social37 não 
pode encontrar limites na própria Carta Maior, e sim, diversamente, obter através 
dela o justo motivo de sua amplificação.

Além disso, buscando uma relação de proximidade com a população, a autarquia 
procura com certa assiduidade realizar atividades de flagrante interesse público, 
informando a comunidade sobre os seus direitos, a exemplo de audiências públicas, 

34 Artigo 5º, LXXIV, CF/88:  “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

35 Artigo 134, caput, CF/88: “ A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos 
humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal”. (Grifo nosso)

36 CAVALCANTE, Bruno Braga. A atuação como custos vulnerabilis no processo penal, informa que “Como corolário desta nova feição da 
missão constitucional, a doutrina passou a conceber a atuação da Defensoria Pública, em caráter excepcional, como custos vulnerabilis, 
em que haja a pronta intervenção do órgão estatal defensorial quando este se deparar com concretas ou iminentes violações de 
direitos humanos de grupos ou pessoas vulneráveis, ainda que a princípio não atue como ‘representante processual’ de nenhuma 
parte na ação”.

37 CAPPELETTI, Mauro. Acesso à Justiça, p. 11, destaca que “Tornou-se lugar comum observar que a atuação positiva do Estado é 
necessária para assegurar o gozo de direitos sociais básicos [...]”.
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mutirões de justiça38 realizados anualmente para alcançar um público necessitado 
cada vez maior, ampliando o núcleo de assessoramento jurídico, fazendo da justiça 
o verdadeiro ideal acerca de estar ao alcance39 de todos indistintamente.

O exercício dos deveres fundamentais sociais pelo Estado, na busca pela concretização 
dos direitos fundamentais sociais, implicitamente, encontra mais um importante 
princípio a ser respeitado: a vedação do retrocesso40 social, ligado umbilicalmente 
aos demais direitos fundamentais e corolário lógico da Carta Suprema.

Nesta senda, a Defensoria Pública luta, ainda, contra outro problema distante de 
solução pelo estado brasileiro na prática: um número insuficiente41 de defensores 
públicos com vistas a atender a população adequadamente. 

A defasagem é cristalina no país inteiro, em que quase a totalidade das comarcas 
podem ser atestadas como desprovidas de defensores públicos suficientes para 
prestar assessoramento jurídico, levando, inclusive, ao reconhecimento no Brasil 
do denominado Estados de Coisas Inconstitucionais, instituto jurídico importado 
do direito colombiano com vistas a reconhecer a situação de superlotação42 
dos presídios brasileiros, acrescidos das más condições de conservação, falta de 
segurança dos próprios presidiários, representando lesão ao dever objetivo do Estado 
como garantidor, patente violação dos direitos humanos e tornando o objetivo de 
ressocialização na aplicação da pena uma realidade extremamente distante. 

38 ______, idem, p. 22-23, é claro quando salienta que “Num primeiro nível está a questão de reconhecer a existência de um direito 
juridicamente exigível. Essa barreira fundamental é especialmente séria para os despossuídos, mas não afeta apenas os pobres [...]”.

39 ______, ibidem, p. 47, elucida que que “Medidas muito importantes foram adotadas nos últimos anos para melhorar os sistemas 
de assistência judiciária. Como consequência, as barreiras do acesso à justiça começaram a ceder. Os pobres estão obtendo assistência 
judiciária em números cada vez maiores, não apenas para causas de família ou defesa criminal, mas também para reivindicar seus 
direitos novos, não tradicionais, seja como autores ou réus [...]”.

40 MELLO FILHO, José Celso de. ARE 639337 AgR, “[...] O princípio da proibição do retrocesso impede, em temas de direitos 
fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que 
ele vive. – A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o 
direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou 
coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos 
ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em consequência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, 
assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, 
abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados [...]”.

41 CAPPELETTI, Mauro. Acesso à Justiça, p. 47, informa que “A assistência judiciária, no entanto, não pode ser o único enfoque a ser 
dado na reforma que cogita o acesso à justiça. Existem limites sérios na tentativa de solução pela assistência judiciária. Antes de mais 
nada, para que o sistema seja eficiente, é necessário que haja um grande número de advogados, um número que pode até exceder a 
oferta, especialmente em países em desenvolvimento”.

42 ABRANTES, Talita. Como a falta de defensores (também) explica a crise dos presídios, 2017, dispõe que “Segundo levantamento 
do Colégio Nacional de Defensores Públicos-Gerais (CONDEGE) feito a pedido de EXAME.com, há hoje 5.873 defensores públicos pelo 
país. Isso equivale a um defensor para cada 967,6 mil habitantes”.
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A referida situação possui íntima relação com a falta de defensores públicos em 
território nacional tanto nas defensorias estaduais43 e Distrito Federal quanto na 
defensoria da União44, fator que tem incentivado as seccionais da Ordem dos 
Advogados do Brasil a estabelecerem auxílio proporcionando atendimento 
gratuito àqueles que necessitam de suporte jurídico para amenizar as deficiências 
sofridas pela autarquia decorrentes da ausência de investimentos apropriados 
pelo estado brasileiro. 

Diante dessa conjuntura, a possibilidade de disciplinar o seu orçamento não se 
demonstra suficiente se o Brasil não se atina à importância de dotar a instituição 
de recursos financeiros que possibilitem não apenas um aumento do efetivo 
necessário de defensores para atender a população de modo digno, como também 
é fundamental que exista investimento para que a própria estrutura de trabalho, 
principalmente em localidades mais pobres, tenha melhoras substanciais, tendo 
em vista que, numa época de clara restrição de direitos fundamentais, as áreas mais 
carentes são as mais afetadas, sendo de absoluta importância o papel da Defensoria 
Pública para que possa, inclusive, inserir as pessoas afetadas socialmente.

Noutro giro, a situação que afeta claramente a qualidade dos serviços prestados 
pela instituição tem um importante marco: o compromisso firmado de aparelhá-la 
com vistas a sanar as deficiências dentro do lapso temporal de oito anos, como bem 
se pode atestar no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 9845, em 
decorrência da emenda constitucional de número 80. Destarte, importante notar que 
o preceito deve ser encarado como uma norma de eficácia plena46 e de aplicabilidade 

43 IPEA. Mapa da Defensoria Pública no Brasil, “Os únicos estados que não apresentam déficit de defensores públicos, considerando 
o número de cargos providos, são Distrito Federal e Roraima; os que possuem déficit de até 100 defensores públicos são Acre, 
Tocantins, Amapá, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia e Sergipe. Os estados com os maiores déficits em números absolutos são São 
Paulo (2.471), Minas Gerais (1.066), Bahia (1.015) e Paraná (834). O déficit total do Brasil é de 10.578 defensores públicos”. Por outro lado, 
tomando como base o estado da Bahia, em reportagem do Jornal CORREIO, Povo sem defesa: Bahia tem déficit de 1.239 defensores 
públicos, 2018, “A assimetria parece ter sua matriz em um problema estrutural: na Bahia, onde 276 defensores estão em atuação, existe 
um déficit de 1.239 novos profissionais, de acordo com Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), realizado em 2013 [...]”.

44 DPU. Número de defensores federais cresce, mas déficit da DPU ainda é de 72%, 2016, destaca que “O número de defensores 
públicos federais cresceu 14% em 2015, passando de 550 integrantes para 627, com a incorporação de aprovados no 5º Concurso 
Público da carreira, mas ainda assim a Defensoria Pública da União (DPU) não consegue ter um quadro suficiente para estar presente 
em todos os municípios atendidos pela Justiça Federal. Atualmente, 72% de seções e subseções judiciárias do país não contam com 
um defensor federal”.

45 ADCT, artigo 98: O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da 
Defensoria Pública e à respectiva população.
§ 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades 
jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo.
§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo 
as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional.

46 CARVALHO, Romulo Luis Veloso de. Defensoria Pública, crise econômica e a Emenda Constitucional 80, sintetiza com absoluta 
felicidade que “O dispositivo em discussão, na festejada classificação das normas constitucionais de José Afonso da Silva, encerra 
norma constitucional de eficácia plena, aquela que, desde a entrada em vigor, reúne todos os efeitos essenciais enunciados”.
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direta e imediata, não podendo se tornar mero texto formal, haja vista que a luta pela 
justiça no plano concreto pressupõe o cumprimento deste compromisso firmado, 
pois é inadmissível que uma instituição desta envergadura seja preterida no que se 
refere a investimentos e funcione com uma estrutura ainda deficitária.

Arrematando, insta relatar a existência de tramitação na câmara dos deputados da 
PEC n.º 487/200547. Visando fortalecer ainda mais a autarquia, propõe-se a ampliação 
da independência funcional da instituição, apresentando permissivo com vistas a 
viabilizar que a própria instituição escolha o defensor público-geral, assim como 
o vislumbre pelo chefe da Defensoria Pública como legitimado constitucional 
para a propositura da Ação Declaratória de Constitucionalidade e da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade, o que  contribui para reforçar a defesa dos interesses da 
coletividade, colaborando, por óbvio, para a efetivação e plenitude das normas 
constitucionais, fortalecendo a Carta Cidadã e a incessante luta pela igualdade na 
sociedade brasileira.

Portanto, fica registrado que a Defensoria Pública se destaca tanto no 
assessoramento jurídico em caráter individual como difuso, sendo reconhecida 
legalmente como legitimada para a propositura de Ação Civil Pública48, inclusive 
na posição49 de custos vulnerabilis, situação jurídica cada vez mais fortalecida.

Nada se faz com maestria sem atenção àqueles aos quais a Constituição é 
endereçada: o seu próprio povo. Este é o melhor modo de tornar a Lei Maior 
respeitada, praticada e compromissada com as mudanças sociais, evitando que 
a Constituição seja meramente aparente50. Sendo assim, a Defensoria Pública é 
fundamental para assegurar a estabilidade da Constituição de 1988, fazendo da sua 
atividade a promoção da igualdade e da justiça social. 

47 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional, 12ª edição, 2018, p. 1105-1106, elenca que “[...] dispõe sobre relevantes 
mudanças na disciplina constitucional das Defensorias, atribuindo a estes órgãos maior independência, como a possibilidade 
de indicar o chefe da instituição, a iniciativa legislativa, maiores garantias para os Defensores Públicos (foro especial em razão da 
função, vitaliciedade, etc.) e a legitimidade do Defensor Público-Geral para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 
declaratória  de constitucionalidade. Esta PEC, longe de empenar o sistema de equilíbrio entre os Poderes, vem fortalece-lo, pois 
retirará, definitivamente, os órgãos da Defensoria Pública da tradicional e inconveniente sujeição ao Poder Executivo, situação que só 
interessa a governos tiranos”.

48 A Lei 7.3.47/85 disciplina em seu artigo 5º “Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: II - a Defensoria 
Pública; ”.

49 OLIVEIRA, Mariana. Juiz do DF permite atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis em ACP, enfatiza que “A decisão 
de Medeiros, titular da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, foi tomada em um momento 
em que cada vez mais magistrados, em diversos estados, escolhem permitir a atuação da Defensoria mesmo quando ambas as partes 
já são representadas por advogados. Ainda que muitos juízes continuem reticentes quanto à medida, ela traz maior paridade em 
processos nos quais uma das partes é formada por vulneráveis, seja individual ou em grupo”.

50 DALLARI, Dalmo de Abreu. Constituição e Constituinte, 2010, p. 104, destaca que “[...]. Como todas as pessoas têm o mesmo valor, 
a justiça consiste em manter a igualdade nos casos concretos. Não basta afirmar com palavras que todos são iguais, devendo-se ter 
uma ordem social em que todos ‘possam ser’ iguais”.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consoante tudo o que fora apresentado neste breve estudo, passamos a aduzir as 
observações que são inerentes.

Os direitos fundamentais de segunda dimensão ou geração, criados após atestar a 
impossibilidade de abstenção estatal face aos problemas da sociedade, deram ensejo ao 
Constitucionalismo Social, movimento que ganhou corpo principalmente após a primeira 
guerra mundial.

No Brasil, a Constituição Federal de 1934 inaugurou o rol de direitos fundamentais sociais.

O Constitucionalismo Social viabilizou a adoção de normas programáticas nas 
Constituições, estabelecendo programas a serem implementados pela entidade estatal no 
plano fático. Decorrente da elevação da Constituição a documento de eficácia vinculante 
e superior, as normas em destaque adquiriram status de normas de aplicabilidade direta 
e imediata e de eficácia plena.

O caráter dirigente, noticiado pelo jurista português Canotilho, destaca-se pela 
assunção de compromissos sociais pelo Estado na Constituição, visando compatibilizar 
o documento com os anseios da sociedade no presente e projetando obrigações para o 
futuro, com vistas a evitar a perda da força normativa constitucional.

O Constitucionalismo Dirigente seria insustentável e falho se baseado em ilações utópicas 
inviáveis de aplicabilidade, o que tornaria o texto constitucional letra morta, razão pela 
qual o compromisso constitucional com o dirigismo necessita de preceitos passíveis de 
se concretizarem no plano real.

O Constitucionalismo Social está diretamente ligado ao dirigismo constitucional.

A Constituição Cidadã é, assumidamente, dirigente, possuindo um amplo rol de 
direitos fundamentais sociais e normas programáticas que direcionam o programa 
estatal brasileiro, característica fundamental em países em subdesenvolvimento, cuja 
desigualdade social é acentuada.

Atenta ao risco de frustração das normas constitucionais, a Constituição Federal de 
1988 disciplinou meios de assegurar a eficácia delas, a exemplo do Mandado de 
Injunção, a propositura de Ação Declaratória de Constitucionalidade e a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão.

Os deveres fundamentais são a face oposta dos direitos fundamentais. No caso dos direitos 
fundamentais sociais, a sua faceta protetiva se dá através dos deveres fundamentais sociais.
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Os direitos-deveres fundamentais sociais são normas de eficácia plena e de aplicabilidade 
direta e imediata. Cada direito fundamental social existente na Carta Cidadã gera um 
direito subjetivo público para a sociedade e, portanto, um dever fundamental social 
público a ser exercido e viabilizado pelo Estado para ser gozado pela sociedade brasileira. 
Raciocínio diverso, inclusive utilizando de modo equivocado o princípio da reserva do 
possível, patrocinaria condutas omissivas pelo Estado.

A Constituição de 1988 foi a primeira dentre as constituições brasileiras a apresentar em 
seu texto dispositivo referente à Defensoria Pública.

A Defensoria Pública é o instrumento garantido pela Lei Maior para assegurar o 
Constitucionalismo Dirigente brasileiro.

A Defensoria Pública, por meio do assessoramento jurídico, fortalece a busca pela 
efetivação das normas constitucionais sociais no plano material, resguardando a luta 
pelos direitos fundamentais sociais dos hipossuficientes, lutando com bravura e destaque 
contra a exclusão social, bem como pela vedação ao retrocesso social e pelo fornecimento 
do mínimo existencial aos mais necessitados.

O reconhecimento da atuação da autarquia como custos vulnerabilis é um avanço, 
possibilitando o exercício da instituição de modo mais consistente e utilizando a própria 
Constituição brasileira vigente para fundamentar esta ampliação funcional, com arrimo 
no princípio da máxima efetividade constitucional.

Embora o progresso no que se refere ao reconhecimento da Defensoria Pública no texto 
constitucional, é primordial que o estado brasileiro invista na autarquia, tendo em vista 
que um Estado Democrático de Direito só pode se tornar efetivo quando os vulneráveis 
socialmente possuem meios de lutar pelos seus direitos.

A Defensoria Pública é o meio pelo qual a Constituição Federal de 1988 tem a possibilidade 
de efetivar a constante luta pela justiça social, de modo que o princípio da isonomia não 
se limite ao texto constitucional.

A Emenda Constitucional número 80, em atenção ao artigo 98 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, é um alento para que a autarquia possa ser mais valorizada e 
qualificada para suprir a demanda de hipossuficientes que precisam de assessoramento 
jurídico no Brasil.

A Proposta de Emenda Constitucional n.º 487/2005, atualmente em tramitação na 
Câmara dos Deputados, é fundamental para fortalecer a entidade na luta pelos direitos 
fundamentais e pelos Direitos Humanos, na medida em que projeta o Defensor Público-
Geral como legitimado para propor Ação Declaratória de Constitucionalidade e a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade.
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A EFETIVA APLICAÇÃO 
CONSTITUCIONAL PELA 
DEFENSORIA PÚBLICA

Ian Moreira Sande

RESUMO: Por meio de muita luta no dia 5 de outubro de 1988 foi publicada no 
Diário Oficial da União a Constituição da República Federativa do Brasil. Num 
período conturbado de pós-regime ditatorial, e de direitos e garantias flexibilizados, 
a Constituição de 1988 rompeu com os discursos falaciosos e sem efetividade das 
outras constituições. Em 2018 a Carta Cidadã está fazendo 30 anos, o que mostra 
que suas normas e princípios foram aceitos por grande parte da sociedade. Com 
o regime mais democrático, a Constituição de 88 em seu texto trouxe várias 
reformas que tenderam para uma melhor efetividade do Estado para assistências 
sociais e políticas públicas para garantir os direitos das pessoas necessitadas. Não 
poderia ser diferente, criou-se um capítulo específico para anunciar a criação de 
uma instituição que no século XXI começou a tomar espaço social para se tornar 
essencial a justiça. A Defensoria Pública iniciou o seu papel de expansão para dar 
assistência gratuita para todos aqueles que necessitam, perfazendo um grande 
passo para o progresso da efetiva aplicação constitucional. Entende-se que, se o 
Estado brasileiro possui escolas públicas, hospitais públicos, transporte público, 
segurança pública, previdência pública, pois é direito fundamental e deve ser 
gratuito para os hipossuficientes como bem alega o art. 6º da CF/88. O Estado deve 
facilitar a criação da instituição essencial à justiça especializada na esfera trabalhista 
também, pois trabalho é princípio fundamental como consta o artigo acima e deve 
ser público o seu acesso, e como há a existência do Ministério Público do Trabalho, 
convém que haja a Defensoria Pública do Trabalho.

Palavras-chave: Defensoria Pública. Constituição Federal. Direito do Trabalho. 
Assistência Gratuita.

1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa irá se dividir em três tópicos muito polêmicos e que trarão uma 
nova lente da Defensoria Pública no cenário brasileiro depois dos 30 anos 

de Constituição da República, a qual, pela primeira vez invocou a instituição 
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gratuita essencial à Justiça que garante os direitos dos hipossuficientes em texto 
constitucional. Nessa primeira parte do trabalho será abordado a função da 
Defensoria Pública em todas as esferas da Justiça. Irá mostrar como se iniciou a 
autonomia e as dificuldades pela ampliação em todos os espaços, principalmente 
na Justiça do Trabalho. O segundo tópico terá como plano de base os direitos 
difusos e coletivos das pessoas hipossuficientes e a abertura de dispositivos que 
permitam com que a Defensoria Pública atue ainda mais em ações, como a ação 
civil pública e as reclamações trabalhistas, exercendo o papel de postulante parte 
necessitada. O papel dos governantes para facilitar ainda mais as funções da 
instituição para que todas as pessoas sejam agasalhadas pela assistência gratuita e 
cumpra-se a Constituição de 88.

O último tópico vai trazer a tona as causas e motivos da existência da Defensoria, 
pois sem essas pessoas é vã a função da Defensoria Pública. Deixando o terceiro 
tópico para falar sobre os vulneráveis na relação de trabalho. Mesmo sendo do 
ramo do direito privado, igualmente como o Direito do Consumidor, o Direito do 
Trabalho não possui uma relação tão bilateral assim, necessitando com que o lado 
mais tênue da relação seja acolhida urgentemente por uma instituição gratuita 
essencial à Justiça.

Ao final é importante tirar as próprias conclusões, pois em pleno século XXI, 
não se comporta mais interpretações retrógradas e conservadoras a luz de uma 
Constituição contemporânea como a de 1988, seria como passar 30 anos correndo 
em uma roda de hamster.

2 A AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA 

Depois de 26 anos, finalmente é proposta a Emenda Constitucional nº 80 de 2014, 
faz uma determinação aos três poderes para que efetive a demanda de serviço 
prestado pela Defensoria Pública, e mais o art. 98, §1º, da ADCT, destaca in verbis: No 
prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com 
defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observando o disposto no 
caput desse artigo. 

Nesse ano, em exatos 05/10/2018, a Constituição Federal fará 30 anos de sua 
existência, no entanto, mesmo fazendo aniversário, boa parte de sua estrutura 
jurídica ainda está no papel, ficando restringidos no trabalho apenas os assuntos 
no que tange à Defensoria Pública. O objetivo desse trabalho se baseia neste 
dispositivo constitucional abaixo:
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Art. 5º, inc. LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Baseando-se profundamente na exegese do inc. LXXIV, do art. 5º, da CF, a qual 
dispõe que o Estado tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e 
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esse escopo só tornará 
efetivo na prática mediante a instituição essencial à Justiça com essa obrigação 
funcional, que é a Defensoria Pública, como o dispositivo da Carta da República 
afirma pelo inciso XIII, do art. 24, da CF/88. 

Na assistência integral e gratuita organiza-se a Defensoria Pública mediante Leis 
Complementares nº 80/98, nº98/99 e nº132/2009. Essas novidades iniciou o 
processo de conjuntura das DPs, como bem destaca Lenza, em cargos de carreira, 
providos de classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada 
a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia 
fora das atribuições institucionais1. 

No período do século XXI, a Defensoria Pública iniciou seu processo de 
consolidação e permanência efetiva no que se trata da garantia da assistência 
gratuita aos hipossuficientes. Assim, com as Emendas nº 45/2004, 69/2012 e 
74/2013 trouxe autonomia às Defensorias fazendo com que elas não fiquem 
vinculadas a nenhum dos três Poderes. 

O professor Pedro Lenza descreve em seu livro algo que ocorreu e que repercutiu 
negativamente para um Presidente da República:

Inusitadamente, no dia 10 de abril de 2015, portanto quase dois anos 
após a promulgação da EC nº 74/2013 (que se deu em 06/08/2013), e 
com infundado pedido de liminar, a então Presidente da República, 
Dilma Rousseff, ajuizou a ADI 5.296, requerendo que fosse declarada a 
inconstitucionalidade da emenda, com fundamento em dois esdrúxulos 
argumentos: a) vício formal por suposta violação à regra da iniciativa 
reservada ao Presidente da República (art. 61, § 1º, II, “c” – iniciativa para 
dispor sobre regime jurídico dos servidores públicos da União); b) por 
consequência, violação à clausula pétrea da separação de poderes 
(art. 60, § 4º, III). Inegavelmente, (...) os argumentos são totalmente 
insustentáveis. (...) Assim, no momento do ajuizamento da referida ADI 
5.296 (10/04/2015), não havia qualquer precedente da Corte que tivesse 
reconhecido o sugerido vício formal subjetivo de inconstitucionalidade 

1 LENZA, 1013.
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para as hipóteses de emendas à Constituição Federal que veiculam 
matérias de iniciativa reservada ao Presidente da República. Aliás, a 
pretensão formulada, inegavelmente, está destituída de fundamento, 
mostra-se infundada, viola a regra expressa do art. 60, I, da CF/88, além 
de alterar a verdade dos fatos, no caso, como se disse, a jurisprudência do 
STF que, ao contrário do afirmado na petição inicial, não tem qualquer 
relação com a hipótese da EC nº 74/2013, sem contar o retrocesso em 
termos da efetiva proteção aos necessitados. (...) E mais, estabelecer 
outras restrições significaria impedir a atualização do texto no contexto 
da evolução social e, assim, “petrificar” a Constituição, oficializando uma 
nefasta ditadura de um exclusivo legitimado (no caso, o Presidente da 
República) para os temas ali previstos no art. 61, § 1º, II. Além de toda 
essa argumentação, que já seria suficiente para total improcedência 
da ADI 5.296, a reforma introduzida pela EC nº 74/2013 não tem nada a 
ver com “servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria” (art. 61, § 1º, II, “c”). A 
previsão da autonomia Defensoria Pública da União vem ao encontro da 
realização do direito fundamental de acesso à ordem jurídica e justa e do 
tratamento nacional e uno da instituição, dentro de uma perspectiva de 
isonomia e de concretização de direitos fundamentais2.  

A Presidente, a qual sofreu o processo de impeachment recentemente e foi destituída 
do cargo, foi muito infeliz ao impetrar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 
contra uma instituição essencial à Justiça gratuita aos vulneráveis e hipossuficientes 
como a Defensoria Pública. Mesmo que ela estivesse correta, que não foi o caso, 
o direito das pessoas pobres e excluídas desse país não pode ser relativizado ou 
excluído por não se adequar ao texto constitucional, pois o que a Constituição de 
1988 mais preza é a sua efetividade na prática. 

Interessante notar é a necessidade da implantação e ampliação das Defensorias em 
todos os estados-membros. O Estado brasileiro não pode se furtar em não adequar 
às necessidades da população brasileira, com a escusa da “reserva do possível”, 
principalmente porque está se discutindo sobre o “mínimo existencial” de pessoas 
excluídas e carentes.  Doutrinas e jurisprudências ratificam esse entendimento, 
como pode ser constatado pelo eminente Min. rel. Celso de Mello:

Defensoria Pública. Implantação. Omissão estatal que compromete 
e frustra direitos fundamentais de pessoas necessitadas. Situação 
constitucionalmente intolerável. O reconhecimento, em favor de 

2 LENZA, 1016,1017 e 1018.
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populações carentes e desassistidas, postas à margem do sistema jurídico, 
do ‘direito a ter direitos’ como pressuposto de acesso aos demais direitos, 
liberdades e garantias. Intervenção jurisdicional concretizadora de 
programa constitucional destinado a viabilizar o acesso dos necessitados 
à orientação jurídica integral e à assistência judiciária gratuitas (CF, art. 
5º, LXXIV, e art. 134). Legitimidade dessa atuação dos juízes e tribunais. 
O papel do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas 
instituídas pela Constituição e não efetivadas pelo poder público. A 
fórmula da reserva do possível na perspectiva da teoria dos custos 
dos direitos: impossibilidade de sua invocação para legitimar o injusto 
inadimplemento de deveres estatais de prestação constitucionalmente 
impostos ao Estado. A teoria das “restrições das restrições” (ou da 
“limitação das limitações”). Controle jurisdicional de legitimidade sobre 
a omissão do Estado: atividade de fiscalização judicial que se justifica 
pela necessidade de observância de certos parâmetros constitucionais 
(proibição de retrocesso social, proteção ao mínimo existencial, vedação 
da proibição insuficiente e proibição de excesso). Doutrina. Precedentes. 
A função constitucional da Defensoria Pública e a essencialidade dessa 
instituição da República. Thema decidendum que se restringe ao 
pleito deduzido na inicial, cujo objeto consiste, unicamente, na “criação, 
implantação e estruturação da Defensoria Pública da Comarca de 
Apucarana”. Recurso de agravo provido, em parte. [AI 598.212 ED, rel. 
min. Celso de Mello, j. 25-3-2014, 2ª T, DJE de 24-4-2014.] Organização da 
Defensoria Pública nos Estados-membros. Estabelecimento, pela União 
Federal, mediante lei complementar nacional, de requisitos mínimos para 
investidura nos cargos de defensor público-geral, de seu substituto e do 
corregedor-geral da Defensoria Pública dos Estados-membros. Normas 
gerais, que, editadas pela União Federal, no exercício de competência 
concorrente, não podem ser desrespeitadas pelo Estado-membro. (ADI 
2.903, rel. min. Celso de Mello, j. 1º-12-2005, P, DJE de 19-9-2008. RE 775.353 
AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 4-2-2014, 2ª T, DJE de 14-2-2014.)

Também, com o mesmo entendimento é a 1ª Turma do STF, mediante o eminente 
Min. rel. Ayres Britto:

O paciente postulou a assistência judiciária da Defensoria Pública 
da União, ao impetrar habeas corpus perante o STJ, de próprio 
punho. Pedido que não foi examinado pela autoridade apontada 
como coatora. O que viola as garantias constitucionais do devido 
processo legal e da “assistência judiciária integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos” (...). [HC 90.423, rel. min. Ayres 
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Britto, j. 1º-12-2009, 1ª T, DJE de 12-2-2010.]  Lei 8.742, de 30-11-2005 
do Estado do Rio Grande do Norte, que “dispõe sobre a contratação 
temporária de advogados para o exercício da função de defensor 
público, no âmbito da Defensoria Pública do Estado”. A Defensoria 
Pública se revela como instrumento de democratização do acesso 
às instâncias judiciárias, de modo a efetivar o valor constitucional 
da universalização da justiça (inciso XXXV do art. 5º da CF/1988). 
Por desempenhar, com exclusividade, um mister estatal genuíno 
e essencial à jurisdição, a Defensoria Pública não convive com a 
possibilidade de que seus agentes sejam recrutados em caráter 
precário. Urge estruturá-la em cargos de provimento efetivo e, mais 
que isso, cargos de carreira. A estruturação da Defensoria Pública em 
cargos de carreira, providos mediante concurso público de provas e 
títulos, opera como garantia da independência técnica da instituição, 
a se refletir na boa qualidade da assistência a que fazem jus os estratos 
mais economicamente débeis da coletividade. [ADI 3.700, rel. min. 
Ayres Britto, j. 15-10-2008, P, DJE de 6-3-2009.]

Importante notar que a Defensoria Pública possui autonomia para se 
estruturar da maneira que bem entende, pois isso foi conquistado mediante 
as leis complementares e emendas, como o caso abaixo apresentada pelo 
professor Dutra:

A partir da Emenda Constitucional 69, de 29 de março de 2012, 
deixou de ser competência da União a organização e manutenção da 
Defensoria Pública do Distrito Federal3. 

A Defensoria Pública possui garantias constitucionais transitórias, como o caso do 
prazo em dobro, o qual garante ao assistido maior efetividade nas ações, pois a 
instituição está ainda em processo de construção e ampliação.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o prazo em dobro 
previsto na Lei 1.060/1950 é prerrogativa concedida unicamente aos 
defensores públicos, não sendo extensível aos beneficiários da justiça 
gratuita assistidos por advogados, como no caso, de sua livre escolha. 
[AI 242.160 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 28-2-2012, 1ª T, DJE de 10-4-2012.]

O mesmo entendimento se repercute na 2ª Turma do STF:

3 DUTRA, 168.
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A omissão do Poder Judiciário sobre pedido de concessão do 
benefício da assistência judiciária não pode prejudicar a parte, 
especialmente quando não houver qualquer impugnação à 
concessão desse benefício. [RE 231.705 ED, rel. min. Joaquim Barbosa, 
j. 29-9-2009, 2ª T, DJE de 29-10-2009.] 

A Defensoria Pública possui garantias que devem ser respeitadas pelas cortes em 
todo o país, não apenas para a celeridade do processo, mas, outrossim, garantir o 
mínimo de defesa integral e gratuita estipulada pela Constituição de 1988, como o 
caso do contraditório e ampla defesa:

É nula, por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, 
a audiência de instrução realizada sem a presença da Defensoria 
Pública, não intimada pessoalmente para o ato, máxime quando 
a prova acusatória nela colhida tiver embasado a condenação do 
paciente. A atuação da Defensoria Pública, instituição essencial à 
função jurisdicional do Estado (art. 134, CF), não pode ser considerada 
fungível com a desempenhada por qualquer defensor ad hoc, sendo 
mister zelar pelo respeito a suas prerrogativas institucionais.

[HC 121.682, rel. min. Dias Toffoli, j. 30-9-2014, 1ª T, DJE de 17-11-2014.] = HC 
125.270, rel. min. Teori Zavascki, j. 23-6-2015, 2ª T, DJE de 3-8-2015.

Além do STF, que poderá de oficio deflagrar a edição da súmula, de acordo com 
o art. 3°, da Lei n° 11.417/2006, são legitimados a propor a edição, a revisão ou o 
cancelamento de enunciado de súmula vinculante: VI- o Defensor Público-Geral da 
União;4   A gratuidade das ações de habeas corpus e habeas data a todas as pessoas, 
independentemente de sua condição financeira, também é importante corolário 
do amplo acesso à justiça. Essa tônica do acesso à justiça, na ordem constitucional 
brasileira, ganha ainda mais brilho com a existência do Ministério Público, na forma 
do art. 127 e da Defensoria Pública, conforme anuncia o art. 1345. 

Nos ditames legais previstos na recente Lei Complementar nº 132/2009 resta 
estabelecido que são objetivos da Defensoria Pública: 1) a primazia da dignidade 
da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais; 2) a afirmação do Estado 
Democrático de Direito; 3) a prevalência e efetividade dos direitos humanos; e 4) a 
garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório6.

4 BAHIA, 352/353.

5 Op. cit., 155/156.

6 SILVA, 884.
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Nos moldes da LC nº 132/2009, a capacidade postulatória do Defensor Público 
decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público. Além disso, 
aos membros da Defensoria Pública é garantido sentar-se no mesmo plano 
do Ministério Público7. Temos ainda, conforme o art. 22 do ADCT, que restou 
assegurado aos defensores públicos investidos na função até a data de instalação 
da Assembleia Nacional Constituinte o direito de opção pela carreira, com a 
observância das garantias e vedações previstas no art. 134, parágrafo único, da 
Constituição. Portanto, os mesmos também não podem desenvolver a advocacia 
fora de suas funções institucionais definidas no já citado art. 134 da CR/888. Art. 
22. É assegurado aos defensores públicos investidos na função até a data de 
instalação da Assembleia Nacional Constituinte o direito de opção pela carreira, 
com a observância das garantias e vedações previstas no art. 134, parágrafo único, 
da Constituição.

No âmbito estadual, o subsídio mensal do Governador do Estado será o limite 
remuneratório para todo o Poder Executivo estadual, excetuando-se os Procuradores 
e Defensores Públicos, cujo teto salarial será idêntico ao dos magistrados e membros 
do Ministério Público, ou seja, 90,25% do subsídio de Ministro do STF9. 

Posteriormente, foi editada a Lei Complementar nº 153, de 3 de dezembro de 
2015, que disciplinou a aposentadoria compulsória por idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade 
aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações; membros do Poder 
Judiciário; membros do Ministério Público; os membros das Defensorias Públicas e 
aos membros dos Tribunais e dos Conselhos de Contas10.  

Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993 que trata da Lei Orgânica do Ministério 
Público da União organizando o MPU em quatro áreas: MPF, MPM, MPT e MPDFT 
– todos são dependentes entre si. O art. 128 da CF/88 separa em incisos cada um 
deles sendo que o MPE seria de responsabilidade de cada estado-membro. 

O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, 
nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 
35 anos, após a aprovação pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, 
para mandato de 2 anos, permitida mais uma recondução, sem qualquer limite 

7 Op. cit., 887.

8 Op. cit., 889.

9 MORAES,  476.

10 MORAES,  611.
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(art. 128, §1º)11. Como bem salienta o professor Lenza, o Ministério Público possui 
algumas regalias nas quais a Defensoria Pública, pelo fato de ser também instituição 
essencial à Justiça, deverá ter, como o exemplo acima, a nomeação de um Defensor 
Público-Geral da União, o qual exercerá a chefia das Defensorias.

Os membros do Ministério Público têm várias garantias constitucionais, como a 
autonomia funcional, autonomia administrativa, autonomia financeira, vitaliciedade, 
inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios, como esposados nos §§ 1º e 2º do 
art. 127 da CF/88, e no § 5º, inc. I, alíneas “a”, “b” e “c” do art. 128 da CF/88. Acredita-
se que da mesma forma que os membros do parquet possuem essas regalias, os 
integrantes da Defensoria Pública devem também receber os mesmos direitos e 
garantias no exercício de suas funções, isso é constitucionalmente visto no art. 
5º, caput, da CF/88, até porque, para que aqueles que foram nomeados no cargo 
mediante provas e títulos não sejam tentados a desistir do cargo por não serem 
agasalhados corretamente.

Ambos possuem isonomia de direitos como pode ser destacado pela autonomia, 
e iniciativa de proposta orçamentária, além de terem os mesmos deveres no 
art. 93 e no inc. II do art. 96, da CF/88, pois ambos são instituições permanentes 
essenciais à função jurisdicional do Estado como bem declara os caputs dos 
artigos 127 e 134 da Constituição. 

O professor Lenza põe em destaque no seu livro o art. 130-A, “regulamentado pela 
Lei nº 11.372/2006, prevê a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, 
composto de 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de 
aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato 
de 2 anos, admitida uma recondução12” composta pelo PGR, quatro membros do 
MPU, três membros do MPE, dois juízes indicados um pelo STF e outro pelo STJ, 
dois advogados indicados pelo CFOAB e dois cidadãos de notável saber jurídico 
e reputação ilibada. O § 2º, do art. 130-A fala da competência do CNMP e os 
deveres funcionais dos seus membros. Toda essa estrutura deve ser adotada 
pela Defensoria Pública quando os legisladores propuserem uma emenda à 
Constituição para a criação do Conselho Nacional da Defensoria Pública. 

(...) no Brasil, havia “8.489 cargos criados de defensor público dos 
Estados e do Distrito Federal, dos quais apenas 5.054 estão providos 
(59%). Esses 5.054 defensores públicos se desdobram para cobrir 28 % 
das comarcas brasileiras, ou seja, na grande maioria das comarcas, o 

11 LENZA, 941.

12 LENZA, 963.
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Estado acusa e julga, mas não defende os mais pobres. Na Defensoria 
Pública da União a situação não é diversa: São 1.270 cargos criados e 
apenas 479 efetivamente providos, para atender 58 sessões judiciárias 
de um total de 264, o que corresponde a uma cobertura de 22%.13”

A tendência é que as Defensorias sejam criadas para exercer várias funções especiais, 
já que há várias justiças especiais, num período de 8 anos. E isso é um dispositivo 
invocado pelo art. 98 da ADCT, como explanado abaixo:

Art. 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional 
será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria 
Pública e à respectiva população. (Incluído pela EC 80/2014) § 1º No 
prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão 
contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, 
observado o disposto no caput deste artigo. (Incluído pela EC 
80/2014) § 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste 
artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, 
atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e 
adensamento populacional.(Incluído pela EC 80/2014).

Toda essa argumentação, sem dúvida, encontra mais sentido com a EC nº 80/2014 
que desvinculou, de vez, a Defensoria Pública da Advocacia, tanto que agora estão 
em sessões separadas (...)14  como pode ser visto no art. 134 a criação da Seção 
IV. (...) ao final desse período de 8 anos, não mais fará sentido o Estado continuar 
fazendo convênios com a OAB e outras instituições, já que, de modo muito claro, 
esse “serviço” de assistência foi fixado para ser prestado pela carreira da Defensoria 
Pública (...). Desta maneira criou-se a ideia do defensor público natural, pois essa 
instituição foi constitucionalmente criada com a função de assistir gratuitamente 
os necessitados e vulneráveis.

No entanto em casos de processo civil o prazo em dobro é regra, como bem 
destaca o art. 186 do CPC, o qual deixa claro que a Defensoria gozará de prazo em 
dobro em todas as suas manifestações processuais.

Segundo entendimento do CPC é vedado aos membros da Defensoria Pública 
serem beneficiados de honorários advocatícios em razão de suas atribuições. No 
entanto, o art. 4º, XXI, da LC nº 80/94 destaca que na regra, a Defensoria pode 
receber verbas sucumbenciais decorrentes de suas atribuições. A Súmula 421 do STJ 
expressa que os honorários não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua 

13 Op. cit., 1020.

14 Op. cit.,  1022.
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contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Mas esse entendimento 
da Súmula 421 não poder ser o mais correto, pois como alega Lenza em sua ideia, 
A regra da LC nº 80/94 parece bastante razoável sobretudo porque os honorários 
advocatícios, que são devidos em razão da condenação nas verbas sucumbenciais, 
não sairão de “um bolso” para voltar “o mesmo bolso”. A destinação do dinheiro 
será para fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao 
seu aparelhamento e à capacitação profissional de seus membros e servidores.15  

O art. 85, § 19, do CPC, resta estabelecido que os advogados públicos perceberão 
honorários de sucumbência, nos termos da lei. Sendo assim, é totalmente legal a 
Defensoria Pública receber as sucumbências para seus fundos.

2.1. O QUINTO CONSTITUCIONAL PARA DEFENSORES PÚBLICOS 

O art. 94 da CF/88 estabelece 1/5 (20%) dos lugares dos TRFs, dos Tribunais dos 
Estados e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros do Ministério 
Público, com mais de 10 anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico 
e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, 
indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação da respectivas classes.16 

Põe-se como destaque o entendimento de Lenza, o qual diz que “deveria ter sido 
modificado, também o art. 94, da CF/88, quando defina as regras para o “quinto 
constitucional” para que permita, sem qualquer tipo de retaliação política, a efetiva 
participação de defensores que deixaram de estar inscritos nos quadros da OAB”17. 

 A ADI 3.367 julgou constitucional o CNJ, o qual foi instalado em 14/06/2005, e, 
partindo da premissa de espaço da Defensoria Pública no CNJ vem à tona a tese. Pois, 
como pode ser analisado no art. 103-B da CF, o CNJ compõe-se de 15 conselheiros 
com mandato de dois anos, mas nenhum dos 15 faz parte da DPU ou da DPE. Seria 
muito interessante uma proposta de lei complementar para acrescentar membros 
da DPU e da DPE, escolhidos pelo Defensor Público-Geral da União, já que como 
destaca nos incisos X e XI a presença efetiva de membros do MPU e do MPE, sendo 
mais justo e democrático a participação também das Defensorias.

E mais, como está se falando na pesquisa sobre da criação da Defensoria Pública 
do Trabalho (DPT), seria interessante criar mais duas cadeiras de conselheiros, uma 

15 LENZA, 1034.

16 Op. cit., 802.

17 Op. cit., 802.
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para o MPT e outra para a futura DPT, já que os incisos III, VIII e IX do art. 103-B falam 
de membros sendo magistrados representantes da justiça do trabalho, mais lógica 
então essa ideia se estender.

Continuando com o assunto, agora será tratado do STJ, instância superior da justiça 
comum, o qual, no art. 104, da CF/88, compõe-se de 33 ministros no mínimo, e 
no inc. II cita que um terço, em partes iguais, ou seja 1/6 dentre os advogados e 
membros do MPU/MPE alternadamente terão direito ao acesso. Necessária reforma 
para aplicar o quinto constitucional para a integrar membros da DPE e DPU ao STJ 
também, o que tornará mais justa a escolha. 

Ainda, no art. 111-A, da CF/88, que trata da composição dos membros do TST, 
instância superior especial trabalhista. Ao todo são 27 ministros do TST, e no 
inciso I trata do quinto constitucional para advogados e membros do MPT. 
Outrossim, nada mais correto que depois da criação da DPT seja aberta a 
possibilidade da aplicação do quinto constitucional para integração de um dos 
membros da instituição ao TST.

Para completar, já que os tribunais superiores que adotam o quinto 
constitucional, futuramente, deverão adotar o quinto para integrar membros 
da DPU, DPT e DPE, o art. 107 da CF/88, que trata dos TRFs; o art. 115 da CF/88, 
que trata dos TRTs; e o art. 125 da CF/88, que trata dos TJs, respectivamente, 
terão, outrossim, que seguir o novel modelo de quinto constitucional, sendo 
gradualmente alterados por leis complementares.

3. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS ATRIBUÍDOS À DEFENSORIA PÚBLICA

Aos direitos difusos e coletivos são conferidos mecanismos de tutela específicos 
para sua proteção, bem como atribuída competência para tanto a órgãos 
determinados que exercerão um papel representativo. No Brasil, destacam-se 
instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública18. A prestação de 
assistência aos necessitados e vulneráveis não deve ser vista como “favor”, mas 
direito da sociedade e dever do Estado19.

Assim, baseado nas afirmações acima, dos doutos professores de direto, é que 
se vem a baila para expor o papel das Defensorias. Durante muito tempo via-se 
discutindo sobre as atribuições dadas às Defensorias, mas não se tinha a exata ideia 
de quanto extensiva são as suas atribuições, até que no período do século XXI, 

18 GARCIA, LAZARI, 369.

19 LENZA, 1019.
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foram criadas leis que a cada momento ampliam seu poder de defesa, e todo esse 
direito está corretamente harmonizado mediante a Constituição da República, a 
qual em seu reformulado art. 134, apresenta que:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão 
e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a 
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, 
em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma 
do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação da 
EC 80/2014).

(...) quando são tutelados direitos de uma categoria de pessoas vulneráveis, 
como o idoso, a criança, o portador de deficiência e o consumidor, saindo 
da dimensão individual e olhando de uma maneira mais ampla para o grupo, 
tem-se o enquadramento de tradicionais direitos individuais como direitos 
difusos e coletivos20. 

Todo esse entendimento sobre direitos difusos e coletivos é bem explicado pelos 
professores Cleber, Landolfo e Adriano, livro pelo qual, há criteriosidade no assunto: 

O art. 5º, II, da LACP, com a redação que lhe foi dada pela 
Lei nº 11.448/2007, incluiu expressamente a Defensoria 
Pública entre os entes legitimados à propositura de ações 
civis públicas em prol dos bens arrolados no art. 1º. Sem 
embargo , sua legitimação já decorria implicitamente do 
texto constitucional de 1988, seja por força das nobres 
funções a ela atribuídas (art. 134, caput), seja em razão 
da necessidade de assegurar o efetivo acesso à Justiça 
aos hipossuficientes (art. 5º, XXXV) que não poderiam 
prescindir das ações civis públicas. Com  o advento do 
CDC, porém, logrou-se previsão normativa mais concreta, 
já que a Defensoria é entidade ou órgão da Administração 
Pública direta (art. 82, III). No que se refere aos direitos 
a criança, do adolescente e do idoso, os respectivos 
estatutos mandam aplicar-lhes, no que couber, a LACP (art. 
210 do ECA, art. 93 do Estatuto do Idoso), de modo que 
a legitimidade da Defensoria decorre de tal aplicação. Já 

20 GARCIA, LAZARI, 370.
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em relação às pessoas com deficiência, o art. 3º da Lei nº 
7.853/1989, na redação conferida pela Lei nº 13.146/2015, 
inclui a Defensoria entre os entes com legitimidade para 
tomada de medidas judiciais destinadas à proteção de 
seus interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos 
ou individuais indisponíveis.21   

Recentemente foram editados dois diplomas legais ampliando as atividades da 
Defensoria Pública na área de defesa dos direitos humanos, circunstância que só 
vem corroborar a importância dessa instituição para a consolidação dos valores 
democráticos. Com efeito, foi editada a Lei n. 11.448, de 15 de janeiro de 2007, 
que alterou o art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação 
civil pública, legitimando para sua propositura a Defensoria pública22. Como bem 
destaca o dispositivo a seguir: 

Art.5º, da Lei nº 7.347/85, alega que tem legitimidade para propor ação 
principal e ação cautelar:

II – a Defensoria Pública

Fazendo com que a Defensoria Pública tivesse na prática mais possibilidades 
para seus assistidos terem acesso à Justiça, assim, vale destacar que (...) o Tribunal, 
apreciando o tema 607 da repercussão geral, firmou a seguinte tese: ”a Defensoria 
Pública tem legitimidade para a propositura da ação civil pública em ordem a 
promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em 
tese, pessoas necessitadas” (ARE 690.838, reautuado como RE 733.433, Rel. Min. Dias 
Toffoli, j. 04/11/2015, DJE de 07/04/2016)23. 

Legitimidade ativa da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública 
(art. 5º, II, da Lei 7.347/1985, alterado pelo art. 2º da Lei 11.448/2007). 
Tutela de interesses transindividuais (coletivos strito sensu e difusos) 
e individuais homogêneos. Defensoria pública: instituição essencial 
à função jurisdicional. Acesso à justiça. Necessitado: definição 
segundo princípios hermenêuticos garantidores da força normativa 
da constituição e da máxima efetividade das normas constitucionais: 
art. 5º, XXXV, LXXIV, LXXVIII, da Constituição da República. Inexistência 
de norma de exclusividade do Ministério Público para ajuizamento 
de ação civil pública. Ausência de prejuízo institucional do Ministério 

21 MASSON, ANDRADE e ANDRADE, 83.

22 CUNHA JR, 1198.

23 LENZA, 1034.
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Público pelo reconhecimento da legitimidade da Defensoria Pública. 
[ADI 3.943, rel. min. Cármen Lúcia, j. 7-5-2015, P, DJE de 6-8-2015.] = 
RE 733.433, rel. min. Dias Toffoli, j. 4-11-2015, P, DJE de 7-4-2016, com 
repercussão geral. 

Outra novidade está no art. 12 da Lei nº 13.300/2016, que em seu inc. IV traz mais 
uma função para a Defensoria Pública, que é o de promover mandado de injunção 
coletivo quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção 
dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados.  

Em um quadro esquemático feito pelos professores Cleber, Adriano e Landolfo, 
é perceptível as posições predominantes no que tange às ações do parquet aos 
interesses difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos. Aos interesses 
difusos é pacífica a doutrina que o MP sempre tem legitimidade em qualquer caso 
desse tipo. Em interesses coletivos stricto sensu de caráter indisponível é pacífico 
que o MP tem sempre legitimidade, entretanto quando se trata de caráter disponível, 
a maioria da doutrina entende que o MP só tem legitimidade se houver relevância 
social. No que se refere aos interesses individuais homogêneos indisponíveis, 
doutrina e jurisprudência entendem que o MP sempre tem legitimidade, mas 
quando se trata de disponíveis, predomina no STF e no STJ a tese de que o MP só 
tem legitimidade se houver relevância social, como bem destaca a Súmula nº 7 do 
Conselho Superior do MP/SP.24  

(...) ao Ministério Público do Trabalho cumpre-lhe promover a 
ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa 
de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais 
constitucionalmente garantidos (LOMPU, art. 83, III). Esses direitos 
sociais são os veiculados, sobretudo, no art. 7º da CF.25  

Da mesma forma que seu irmão mais velho, digo, o Ministério Público, possui 
legitimidade para tratar de ações que tem relevância social, a Defensoria Pública, 
também tem essa garantia funcional quando se trata de ações de relevância social 
que pode ser não apenas por pessoas hipossuficientes, mas, outrossim quando 
envolve um conjunto de pessoas vulneráveis ou minorias excluídas.

24 MASSON, ANDRADE e ANDRADE, 73/74.

25 MASSON, ANDRADE e ANDRADE, 77.
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Desta forma, a Defensoria Pública pode atuar em várias áreas do direitos, não se 
restringindo apenas à esfera Penal ou Civil, ela, com função de garante, pode tutelar 
em áreas como do Consumidor, Trabalhista, Tributária, Administrativa, contanto que 
haja pessoas que não possuem condições suficientes para pagar um advogado.

Pode perceber que o CDC traz tacitamente a ideia de que a Defensoria irá atuar 
em alguns casos, como a própria Constituição de 1988 expressa no inc. LXXIV, do 
art. 5º, assim, “O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, VII, assegura o 
direito de acesso à Justiça e aos órgãos administrativos de defesa do consumidor, 
com vistas à prevenção e reparação dos danos materiais, morais, individuais e 
coletivos, aos consumidores”26. 

Os professores Cleber, Adriano e Landolfo esquematizaram um quadro que resume 
a repartição de atribuição dos interesses supraindividuais entre os Ministérios 
Públicos, e como o assunto do artigo é voltado para o Direito do Trabalho, deixa-se 
em destaque apenas no que se refere a atribuição do MPT a “Causas em que haja 
interesses supraindividuais defensíveis pelo MP, desde que digam respeito aos direitos 
sociais constitucionalmente garantidos, em lides oriundas de relação de trabalho, 
e, portanto, adstritas à competência da Justiça do Trabalho (excluídas as causas de 
competência originária do STF)27.

Não seria razoável, por exemplo, tolher a atuação da Defensoria sob 
o argumento de que determinada ação em  tutela do direito difuso 
ao meio ambiente equilibrado beneficiaria não apenas os moradores 
de uma comunidade carente, mas também outros interessados. 
Ante sua função institucional, é mister que a Defensoria atue em 
prol de necessitados, mas nada obsta a que, ante a natureza difusa 
do direito a ser defendido, o espectro de beneficiados extravase o 
círculo dos necessitados. Nessa linha vinha decidindo o STJ. O STF 
seguiu a mesma tendência, sedimentando tal legitimidade ao 
julgar improcedente a ADI 3943/DF em 07/05/2015, que objetivava 
a declaração de inconstitucionalidade do inciso II, do art. 5º da Lei nº 
7.347/1985 (com a redação dada pela Lei nº 11.448/2007)28. 

Mais recentemente, o STJ reinterpretou o conceito dos “necessitados” a que a 
Defensoria estaria legitimada a defender em ações coletivas, não o limitando 
aos carentes de recursos econômicos, mas estendendo-o aos juridicamente 

26 MASSON, ANDRADE e ANDRADE, 84.

27 Op. cit., 82.

28 Op. cit., 84.
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necessitados (ou “hipervulneráveis”), isto é os socialmente estigmatizados ou 
excluídos, as crianças, os idosos, as gerações futuras29. Isso pode ser evidenciado 
na REsp 1.192.577/RS, no dia 07/05/2015, na Corte Especial do STJ, cuja relatora foi a 
Presidente do STJ, Min. Laurita Vaz.

Nesta senda, corretíssimo é o entendimento da Corte Superior, pois a Constituição 
ao falar em assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
em recursos, não definiu quem eram as pessoas necessitadas.

4. CRIAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO TRABALHO PARA 
ASSISTÊNCIA AOS TRABALHADORES VULNERÁVEIS

A Constituição, não só autorizou, mas verdadeiramente impôs que o Estado, através 
da Defensoria Pública, preste a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, 
dos necessitados, não limitando a natureza desta defesa, que pode, obviamente, 
ser individual ou coletiva. (...) Assim, todas as normas constitucionais que dispõem 
sobre a Defensoria Pública devem ser interpretadas amplamente e com a máxima 
efetividade, para delas extrair o sentido que possibilite uma maior proteção dos 
direitos das pessoas carentes30.

A OJ. em sua orientação nº 269 declara que a Justiça gratuita. Requerimento de 
isenção de despesas processuais. Momento oportuno.  

I- O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer 
tempo ou grau de jurisdição, desde que, na fase recursal, seja o 
requerimento formulado no prazo alusivo ao recurso;

II- Indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado na fase 
recursal, cumpre ao relator fixar o prazo para que o recorrente efetue 
o preparo. 

A Súmula 463 do TST, em seu inciso I, destaca que :

I- A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência jurídica 
gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência 
econômica firmado pela parte ou por seu advogado, desde que 
munido de procuração com poderes específicos para esse fim. 

29 Op. cit., 85.

30 CUNHA JR, 1199/1200.
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A Lei que regulou a Consolidação das Leis Trabalhistas, Lei nº 13.467, em seu § 4º, 
do art. 790, destaca que “o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que 
comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo.”

É evidente o chamamento da Defensoria Pública na Justiça do Trabalho, 
principalmente diante desses entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, que 
tenta, de qualquer sorte, solicitar aos legisladores a criação de leis complementares 
para invocar uma Defensoria na esfera trabalhista.

A Lei que regulou a Consolidação das Leis Trabalhistas, Lei nº 13.467, no que se 
refere ao prazo processual, abriu espaço para o art. 775-A, o qual, a CLT citou a 
Defensoria Pública nesse único artigo, especificamente, em seu § 1º, destacando 
que: “ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros 
do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da 
Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput deste artigo.”

Se a ideia é que a Defensoria Pública foi criada para defender os direitos sociais, 
como pode ser visto acima, trabalho é um direito social, e se o Estado garante à sua 
população, educação pública, saúde pública, segurança pública, transporte público, 
por que não uma Defensoria do Trabalho Pública, para atender os hipossuficientes 
e vulneráveis desse país. Como bem destaca o art. 6º da CF de 1988:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (Redação da EC 90/2015).

Há entendimentos jurisprudenciais do STF que ratificam essa ideia:

(...) deve-se mencionar que o rol de garantias do art. 7º da Constituição 
não exaure a proteção aos direitos sociais. (ADI 639, voto do rel. min. 
Joaquim Barbosa, j. 2-6-2005, P, DJ de 21-10-2005.)

A Defensoria Pública, enquanto instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, qualifica-se como instrumento de 
concretização dos direitos e das liberdades de que são titulares as 
pessoas carentes e necessitadas. É por essa razão que a Defensoria 
Pública não pode (e não deve) ser tratada de modo inconsequente 
pelo Poder Público, pois a proteção jurisdicional de milhões de 
pessoas – carentes e desassistidas –, que sofrem inaceitável processo 
de exclusão jurídica e social, depende da adequada organização e da 
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efetiva institucionalização desse órgão do Estado. De nada valerão os 
direitos e de nenhum significado revestir-se-ão as liberdades, se os 
fundamentos em que eles se apoiam – além de desrespeitados pelo 
Poder Público ou transgredidos por particulares – também deixarem 
de contar com o suporte e o apoio de um aparato institucional, como 
aquele proporcionado pela Defensoria Pública, cuja função precípua, 
por efeito de sua própria vocação constitucional (...), consiste em dar 
efetividade e expressão concreta, inclusive mediante acesso do lesado 
à jurisdição do Estado, a esses mesmos direitos, quando titularizados 
por pessoas necessitadas, que são as reais destinatárias tanto da 
norma inscrita no art. 5º, LXXIV, quanto do preceito consubstanciado 
no art. 134, ambos da CR. Direito a ter direitos: uma prerrogativa 
básica, que se qualifica como fator de viabilização dos demais 
direitos e liberdades – Direito essencial que assiste a qualquer pessoa, 
especialmente àquelas que nada têm e de que tudo necessitam. 
Prerrogativa fundamental que põe em evidência – Cuidando-se 
de pessoas necessitadas (...) – A significativa importância jurídico-
institucional e político-social da Defensoria Pública. [ADI 2.903, rel. 
min. Celso de Mello, j. 1º-12-2005, P, DJE de 19-9-2008.]

É por meio das Defensorias Públicas que o Estado cumpre o seu dever constitucional 
de garantir o acesso à justiça das pessoas desprovidas de recursos financeiros para 
fazer frente às despesas com advogado e custas do processo. Nesse contexto, as 
Defensorias Públicas revelam-se como um dos mais importantes e fundamentais 
instrumentos de afirmação judicial dos direitos humanos e, consectariamente, de 
fortalecimento do Estado Democrático de Direito, vez porque atua como veículo 
das reivindicações dos segmentos mais carentes da sociedade junto ao Poder 
Judiciário, na efetivação e concretização dos direitos fundamentais31. 

(...) destaca Theresa Rachel Couto Correia que: “De acordo com a 
opinião da Corte, para que exista devido processo legal é preciso que 
uma pessoa possa fazer valer seus direitos e defender seus interesses 
de forma efetiva e em condições de igualdade processual com 
outras pessoas. Dada a importância da igualdade como elemento do 
devido processo a Corte afirmou que, para alcançar seus objetivos, o 
processo deve reconhecer e resolver os fatores de desigualdade de 
quem é levado perante a Justiça”32.  

31 CUNHA JR, 1195.

32 WEIS, 210/211. WEIS, 210/211.
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(...) a Corte estabeleceu que todos têm direito de acesso à Justiça, 
por ela compreendido para além do requisito formal de meramente 
apresentar reclamações perante o Poder Judiciário ou se defender 
de acusações que sobre ela recaiam, definindo-o como a “tutela 
jurisdicional efetiva”. E mais: o direito ao devido processo legal aplica-
se não só à esfera penal, mas alcaça todas a situações em que se 
esteja determinando direitos de todas as naturezas (civil, trabalhista, 
administrativo fiscal etc.)33.  

Amélia Soares da Rocha: É certo que o nome Defensoria Pública não 
foi tratado em nenhuma das situações examinadas, mas é igualmente 
certo que as questões levantadas e discutidas apontam para o 
exercício da assistência jurídica e gratuita pelo Estado às pessoas 
em condição de vulnerabilidade com independência e estrutura 
autônoma, o que, na prática, é um processo de aperfeiçoamento 
a redundar na base normativa-estrutural da Defensoria Pública, 
processo que tem, nas Resoluções 2.656/2011 e 2.714/2012-OEA, 
bem como na recomendação MERCOSUL/CMC/REC nº 01/12 um 
etapa muito importante. (...) Verifica-se, portanto, que o Sistema 
Interamericano de Direito Humanos no burilar natural do processo 
de consolidação de direitos aponta para a exigência da Defensoria 
Pública como direito do ser humano, perspectiva que se consolida 
através das Resoluções da OEA e Recomendação do MERCOSUL34.

O art. XXIII, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, destaca que: Toda 
pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 
favoráveis de trabalho e proteção contra o desemprego. 

A Lei nº 13.467/2017, trouxe mudanças sobre a contribuição sindical, a qual passou 
a ser facultativa. Assim, os empregadores só poderão descontar a contribuição 
no salários dos empregados sob a autorização destes. Essa reforma deixou justa e 
democrática a escolha do próprio empregado, pois eles são as pessoas que mais 
entendem o que é melhor para os mesmos. Além terem o direito de opção por um 
sindicato que atue em sua causa de verdade e com zelo.

O art. 545 explana que: Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de 
pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, 
as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados. Além do art. 
578 destacar que: As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das 

33 Op. cit., 211.

34 Op. cit., 214.
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categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas 
pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, 
recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e 
expressamente autorizadas. E o art. 582 da CLT deixa claro que: Os empregadores 
são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa 
ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que 
autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos.

Muitos sindicatos ações sob o argumento de que essa reforma é inconstitucional 
como a CONTTMAF: ADI 5.794, CESP: ADI 5.810, FENEPROSPETRO: ADI 5.812, 
FENATTEL: ADI 5.815, CNTM: ADI 5.892, FENASCOM: ADI 5.912, todas estão na 
relatoria do Min. Edson Fachin, o qual ainda não se manifestou em nenhuma das 
ações pelo fato do assunto ser discutido em plenário com os 11 ministros do STF. 

Este entendimento é ratificado pelo TST, em sua tese na Orientação Jurisprudencial 
da Seção de Dissídio Coletivo nº 17, o qual deixa mais evidente essa tendência 
jurisprudencial, in verbis: As cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição 
em favor de entidade sindical, a qualquer título, obrigando trabalhadores não 
sindicalizados, são ofensivas ao direito de livre associação e sindicalização, 
constitucionalmente assegurado, e, portanto, nulas, sendo passíveis de devolução, 
por via própria, os respectivos valores eventualmente descontados.

O art. 5º, inc. XX, da CF, que trata de direitos individuais, o dispositivo destaca que: 
ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, e no art. 
8º, inc. V, da CF/88, que trata dos direitos sociais destaca que: ninguém será obrigado 
a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Muitos podem até entender que mesmo 
a pessoa não se filiando ao sindicato precisa contribuir, mas isso fere diretamente 
a liberdade da pessoa, pois ninguém deve ser obrigado a pagar por algo que não 
usufrui. E pelo art. 199 do CP é crime forçar alguém mediante violência e grave 
ameaça a associar-se a algum sindicato. 

A professora Bruna Garcia reverbera no assunto dizendo que: Da Declaração 
Universal extrai-se que o direito de formação de associações entre trabalhadores, 
na forma de sindicatos, é uma das facetas da liberdade de associação. Neste sentido, 
uma pessoa não pode ser compelida a associar-se35.

Como pode ser visto no art. 3º, § 3º, do CPC, o qual trata de métodos de solução 
de conflitos, isso pode ser aplicado também aplicas na Justiça do Trabalho, como 
bem esclarece o professor Mauro Schiavi: Na justiça do trabalho, tanto a mediação 

35 GARCIA, LAZARI, 365.
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como a conciliação, tanto judiciais como extrajudiciais, devem ser estimuladas. 
Alguns tribunais regionais do trabalho já criaram  núcleos específicos de resolução 
consensual de conflitos, sob supervisão de juízes do trabalho, com a atuação 
intensa de conciliadores e mediadores36. 

O art. 83 da LC nº 75/93 declara que: “Compete ao Ministério Público 
do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da 
Justiça do Trabalho:

I – Promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição 
Federal e pelas leis trabalhistas;

III – Promover a ação civil pública no âmbito da justiça do trabalho, 
para defesa de interesses coletivos (difusos), quando desrespeitados 
os direitos sociais constitucionalmente garantidos; 

IV – Propor as ações cabíveis para a declaração de nulidade de 
cláusula de contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva que 
viole as liberdades individuais ou coletivas ou os direitos individuais 
indisponíveis dos trabalhadores; 

V – Propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses dos 
menores, incapazes e índios, decorrentes das relações de trabalho;

VI – Recorrer das decisões da justiça do trabalho, quando entender 
necessário (...);

X – Promover mandado de injunção, quando a competência for da 
justiça do trabalho37.  

Não cabe o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para a Defensoria Pública 
do Trabalho, pelo fato de que mesmo sendo um órgão público legitimado para 
ajuizar ação civil pública, este órgão público legitimado não é o titular do direito 
transidividual. Assim, em casos de ajustes de prazos e/ou remissão de multas, a 
transação é entre particular e MPT.

No art. 791, da CLT, tanto o empregado quanto o empregador possui capacidade 
postulatória (jus postulandi) para reclamar na Justiça do Trabalho, entretanto, na 
prática esse artigo não possui efetividade, pois muitos empregados não sabem 
o que pedir e desconhecem o pedido, tendo que ser obrigados a contratar um 
advogado particular, como ressalta o art. 791-A da CLT que trata dos honorários 

36 SCHIAVI, 41.

37 Op. cit.,  205.
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sucumbenciais do advogado, o §4º do art. 791-A ainda tenta perdoar aqueles que 
não suportarão as despesas, mas isso é insuficiente. Todo o entendimento sobre a 
justiça postulatória pode ser identificado abaixo, com todo requinte de detalhes 
do mestre Mauro Schiavi, o qual apresenta formas mais práticas e concretas do por 
que não uma Defensoria Pública do Trabalho:

Sempre foi polêmica a questão do jus postulandi da parte na Justiça 
do Trabalho.38 Há quem o defenda, argumentando que é uma forma 
de viabilizar o acesso do trabalhador à Justiça, principalmente aquele 
que não tem condições de contratar um advogado. Outros defendem 
sua extinção, argumentando que, diante da complexidade do Direito 
Material do Trabalho e do Processo do Trabalho, já não é possível a 
parte postular sem advogado, havendo falsa impressão de acesso à 
Justiça deferir à parte a capacidade postulatória.  (...) o empregado 
assistido por advogado tem maiores possibilidades de êxito no 
processo, assegurando o cumprimento do princípio constitucional 
do acesso real à Justiça do Trabalho, e também a uma ordem jurídica 
justa. Não se pode interpretar as leis pelas exceções. Hoje, a parte 
não estar assistida por advogado na Justiça do Trabalho é exceção. 
De outro lado, diante da complexidade das matérias que envolvem 
o cotidiano do Direito do Trabalho e da Justiça do Trabalho, a não 
assistência por advogado, a invés da facilitar, acaba dificultando o 
acesso , tanto do trabalhador como do tomador de serviços, à Justiça. 
Nossa experiência prática com o jus postulandi na Justiça do Trabalho 
não nos anima a defendê-lo, pois quando as duas partes estão sem 
advogado, dificilmente a audiência se transforma numa discussão 
entre reclamante e reclamado por desentendimentos pessoais 
alheios ao processo e dificilmente se consegue conter os ânimos das 
partes39. No nosso sentir, como é frase já consagrada na Ordem dos 
Advogados do Brasil, não se faz justiça sem advogado. Além de ele ser 
indispensável à Administração da Justiça, também é indispensável ao 
acesso real e efetivo do cidadão à Justiça, principalmente na Justiça do 
Trabalho, onde a cada dia as questões de direito material do trabalho 
se tornam mais complexas e também o Processo do Trabalho a 
cada dia se torna mais sofisticado. De outro lado, o advogado, como 
primeiro juiz da causa, tem a missão de orientar o cliente e até mesmo 
avaliar se a demanda deve ser proposta ou não, evitando que a parte 
possa ingressar com um processo sem a possibilidade de êxito, e 

38 SCHIAVI, 331/332.

39 Op. cit., 332/333.
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também cumpre a ele esclarecer à parte sobre os riscos e benefícios 
do processo. Como já nos posicionamos, a parte sem a assistência do 
advogado na Justiça do Trabalho tem uma falsa ilusão de acesso à 
Justiça, quando na verdade, está ingressando num mundo de regras 
e prazos rígidos, em que o desconhecimento do processo pode 
comprometer seriamente o direito de quem postula40. 

Como bem ressalta o professor Mauro Schiavi na afirmação abaixo, a pessoa 
necessita de uma justiça mais justa, que seus direitos e garantias sejam respeitados, 
por isso que sustenta-se a ideia de que:

“A autotutela ou autodefesa é o meio mais primitivo de resolução de 
conflitos em que uma das partes, com utilização da força, impõe sua 
vontade sobre a parte mais fraca41”. 

Com isso, a emancipação e autonomia da Defensoria pública do Trabalho, que 
passará pelo crivo do Congresso Nacional, e depois de discutido e aprovada a 
reforma, terá nova redação, assim, passando para os membros da Defensoria 
Pública do Trabalho, legitimados representantes dos adolescentes para postular a 
reclamação perante a Justiça do Trabalho.

A lei nº 13.467/2017 que criou o art. 791-A, tratando dos honorários advocatícios, 
veio como uma “luva” para organizar o processo do trabalho no que tange aos 
direitos do advogado de sucumbência.

Agora, o que tange ao ônus da prova, houve reformulação do art. 818 com aplicação 
da reforma, Lei nº 13.467/2017, desta maneira, o ônus da prova incube ao reclamante 
(inciso I), e ao reclamado (inciso II). Importante salientar, que da mesma forma que o 
consumidor é a parte mais fraca da relação consumerista, outrossim, o empregado 
é a parte mais tênue na conjectura processual trabalhista, impondo-se necessário 
o aperfeiçoamento do art. 818 da CLT no que se refere à prova. Pois como destaca 
o inciso VII, do art. 6º do CDC, deve-se haver no processo do trabalho a inversão do 
ônus da prova quando se notar identificada a hipossuficiência da parte reclamante.

O professor Mauro Schiavi destaca critérios para se aplicação do ônus da prova no 
processo do trabalho e a primeira é a mais correta:

40 SCHIAVI, 367.

41 Op. cit., 38.
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“a) o ônus da prova no processo do trabalho é do reclamado, pois ele 
tem melhores condições de produzir a prova no processo42”. 

A súmula nº 06 do TST, em seu inc. VIII põe em destaque um entendimento que 
pode no futuro ser ampliado e estendido, o qual “é do empregador o ônus da 
prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial”.

No ônus da prova negativo, “A jurisprudência trabalhista tem fixado o entendimento 
no sentido de que, se o empregador nega ter dispensado o empregado, cabe a ele, 
diante do princípio da continuidade da relação de emprego (súmula nº 212 do TST), 
provar que o autor tomou a iniciativa de pôr fim ao contrato de trabalho (pedido de 
demissão ou abandono de emprego)”.43 

A CLT não prevê a possibilidade da inversão do ônus da prova. Como 
mencionado, há um único artigo que trata do ônus da prova, que é 
o 818, da CLT. Não obstante, no processo do trabalho, tem grande 
pertinência a regra da inversão do ônus da prova, pois, muitas vezes, 
o estado de hipossuficiência do empregado reclamante o impede de 
produzir comprovação de suas alegações em juízo, ou essa prova se 
torna excessivamente onerosa, podendo inviabilizar a efetividade do 
direito próprio postulado. Desse modo, aplica-se perfeitamente ao 
Processo do Trabalho a regra de inversão do ônus da prova constante 
no Código de Defesa do Consumidor, em razão da omissão da CLT 
e da compatibilidade com os princípios que regem o processo do 
trabalho (art. 769 da CLT), máxime princípio de acesso do trabalhador à 
Justiça. Vem tomando corpo, na Justiça do Trabalho, o entendimento 
da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador nas ações 
acidentárias em que o empregado postula reparação de danos 
materiais e morais, em razão da grande dificuldade de produção da 
prova da culpa do empregador por parte do empregado.44 

Enunciado nº 41 da 1ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho: Cabe a 
inversão do ônus da prova em favor da vítima nas ações indenizatórias por acidente 
de trabalho.

Discute-se na doutrina e na jurisprudência qual o momento em que o ônus 
da prova deva ser invertido pelo juiz. A lei não disciplina a questão. Entretanto, 
acreditamos, a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da 

42 SCHIAVI, 684.

43 Op. cit., 688.

44 Op. cit., 689.
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CF), que a inversão do ônus da prova deva ser levada a efeito pelo juiz do trabalho 
antes do início da audiência de instrução, em decisão fundamentada (art. 93, IX, da 
CF), a fim de que a parte contra a qual o ônus da prova foi invertido não seja pega 
de surpresa e produza as provas que entende pertinentes, durante o momento 
processual oportuno45. 

É do empregador o ônus da prova de existência de justa causa para dispensa do 
empregado (art. 818 da CLT). Trata-se de um faro impeditivo do direito do obreiro às 
verbas rescisórias, que deve ser provado pela empresa (art. 373, II, do CPC)46.  

Segue o mesmo entendimento doutrinário os professores Cleber, Landolfo e Adriano, 
quando tenta-se equiparar os dispositivos contidos no CDC, para utilizar como analogia 
aos casos postos na Justiça do Trabalho, pelo fato de que muitos trabalhadores são 
hipossuficientes, e é quase que impossível provar a veracidade dos fatos:

O princípio, afinal, é facilitar a defesa do consumidor em juízo e, neste 
propósito, quando o consumidor estiver em grau de fragilidade, 
quer econômica, quer técnica, no afã de restabelecer a igualdade 
substancial no processo, quebrada pela desigualdade concreta e 
específica do caso entre consumidor e fornecedor, justifica-se a 
modificação do regime ônus da prova.47 (...) hipossuficiência não é 
sinônimo de pobreza. De fato, um consumidor, mesmo não sendo 
considerado pobre, poderá ser considerado hipossuficiente, caso a 
produção da prova seja considerada muito onerosa ou complexa para 
ele. 48(...) uma vez decretada a inversão do ônus da prova, transfere-se 
automaticamente para o fornecedor a obrigação de arcar com os 
custos da produção probatória. Se assim não fosse, instaurar-se-ia 
uma incrível contradição: o ônus da prova seria do réu (fornecedor) e 
o ônus econômico seria do autor (consumidor). Como este não tem 
poder econômico, não poderia produzir prova. Nesse caso, se o ônus 
da não produção da prova recair sobre o réu (fornecedor), restaria 
configurado inegável prejuízo para sua defesa.49

No Direito do Trabalho, a teor do art. 818 da CLT, o ônus da prova da discriminação 
contestada, compete a quem invoca, no caso, o empregado. Dada a dificuldade 
de se comprovar o tratamento discriminatório, o que inviabilizaria a efetividade 

45 Op. cit., 690/691.

46 MARTINS, 565.

47 MASSON, ANDRADE e ANDRADE, 468.

48 Op. cit., 468.

49 Op. cit., 471.
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da tutela constitucional, entendemos suficiente que a vítima apresente em juízo 
circunstâncias fáticas que façam presumir o tratamento desigual, competindo ao 
empregador comprovar a razoabilidade dos critérios adotados, quando estes não 
forem transparentes, mostrando que não violou o princípio da igualdade50. 

4.1. DIREITO DO TRABALHADOR RURAL

No que tange aos trabalhadores rurais, cabe ressaltar que, por causa da 
incompetência do Estado brasileiro, os trabalhadores rurais do estado da Bahia, em 
sua maioria estão sendo assistidos pela Associação de Advogados de Trabalhadores 
Rurais no estado da Bahia – AATR-BA. Essa associação demonstra o desinteresse 
dos legisladores constitucionais em criar uma instituição essencial à Justiça na 
esfera trabalhista.

A ideia é apresentar algumas funções dessa associação ao público que irá ler esse 
trabalho, como pode ser analisado abaixo:

Ano de Constituição em 1982. Missão: prestar assessoria jurídica 
popular às organizações e movimentos populares no Estado, com 
especial atenção aos trabalhadores rurais, etc. Região de atuação: 
nordeste.51  Objetivos e público alvo: potencializar a assessoria 
prestada às comunidades tradicionais pesqueiras e quilombolas 
do Recôncavo Baiano em processos judiciais e administrativos que 
envolvam a luta pelo reconhecimento, titulação e preservação 
de seus territórios. A associação vai trabalhar diretamente de 
comunidades impactadas pelo avanço do monocultivo de eucalipto, 
da carcinicultura e pela instalação do estaleiro Paraguaçu. Atividades 
principais: acompanhamento dos processos administrativos e 
jurídicos que envolvem a regularização dos territórios quilombolas. 
Proposição de ações judiciais estratégicas para a defesa dos direitos 
das comunidades quilombolas e pescadoras e responsabilização dos 
danos sociais, econômicos e ambientais. Elaboração de denúncias ao 
Ministério Público Estadual e Federal, bem como acompanhamento 
de inquéritos civis públicos e assistência em processos judiciais. 
Realização de oficinas para a socialização de conhecimentos 
jurídicos e discussão das estratégias de luta. Elaboração de materiais 
de comunicação sobre direitos de comunidades quilombolas 
e temáticas de interesse dos pescadores. Sobre a organização: 

50 BARROS, 739.

51 Site: sbong.
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a associação de advogados de trabalhadores rurais no estado 
da Bahia – AATR/BA é uma associação civil sem fins lucrativos e 
econômicos com base territorial em todo o estado da Bahia que tem 
por finalidade prestar assessoria jurídica popular às organizações 
e movimentos populares ligados à luta dos trabalhadores rurais e 
povos do campo. Ao longo de três décadas de existência, a AATR 
ampliou sua atuação na medida em que novo associados chegaram 
à instituição e novas parcerias foram firmadas. A AATR tem cerca de 
100 associados atuando em diversas regiões do Estado e do Brasil, 
sobretudo nas áreas de advocacia popular, ensino em universidades, 
procuradorias e magistraturas. 52

Assim, é notório que esse cientistas do Direito, estão operando gratuitamente 
para garantir os direitos dos pobres e vulneráveis trabalhadores rurais, não poderia 
olvidar em dizer que isso é uma vergonha, ao ver que o Estado brasileiro possui 
verbas para instituir a DPT, entretanto, não investe, como também não investe na 
saúde, segurança e educação.

Abaixo é listado alguns direitos dos trabalhadores rurais ignorados pelo Estado 
brasileiro, explicado pelo professor Sergio Pinto Martins:

O empregado rural é a pessoa física que, em propriedade rural ou 
prédio rústico, presta serviços com continuidade a empregador 
rural, mediante dependência e salário (art. 2º da Lei nº 5.889/73). O 
empregador rural é a pessoa física ou jurídica proprietária ou não, 
que explore atividade agroeconômica, em caráter permanente ou 
temporário, diretamente ou por meio de prepostos e com auxílio de 
empregados (art. 3º da Lei nº 5.889/73)53.

É interessante tentar-se igualar os direitos do trabalhador rural aos dos trabalhadores 
urbanos, como bem explica a professora Alice “(...) após a vigência do Estatuto do 
Trabalhador Rural, mesmo que omissa a legislação, entendemos que a isonomia se 
aplica ao rurícola, pois o conceito que a consagra (art. 461 da CLT) não colide coma 
as normas trabalhistas aplicáveis ao campo (art. 179 da Lei nº 4.214 de 2 de março 
de 1963). Após a Constituição de 1988, a matéria não comporta mais discussão, pois 
o rurícola foi equiparado ao empregado urbano, destinatário do preceito contido 
no art. 461 da CLT”.54 

52 Site: fundodireitoshumanos.

53 MARTINS, 245.

54 BARROS, 283.
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Outra particularidade do trabalho rural diz respeito à concessão do aviso-prévio 
pelo empregador. Durante o espaço de tempo correspondente ao aviso-prévio, o 
empregado rural terá direito a um dia por semana , sem prejuízo do salário integral, 
para procurar outro emprego (art. 15 da Lei nº 5.889, de 1973, e art. 22 do Decreto 
nº 73.626, de 1974). Não vemos como aplicar ao rurícola o disposto no art. 488, 
parágrafo único, da CLT, que faculta ao empregado trabalhar com redução de duas 
horas diárias ou então faltar ao serviço por sete dias corridos. É que a legislação 
especial trata do assunto, não cabendo, portanto, invocar-se, por analogia, a regra 
contida no dispositivo consolidado, como, data vênia, sustentam alguns autores.55 

4.2. DIREITO DA MULHER TRABALHADORA

Apesar de todas as tentativas no sentido de igualar os salários por trabalhos de igual 
valor, as estatísticas demonstram que as mulheres continuam percebendo salários 
inferiores aos que são pagos aos homens, na maioria dos países, independentemente 
do nível de desenvolvimento econômico e social, principalmente no setor privado, 
pois no setor público, em geral se equivalem. 56 

Em relação a alguns tipos de trabalhos que exigem patrocínios e audiência na 
mídia, o que importa aqui é a qualidade da pessoa em atuar, jogar ou cantar. 
Então, entende-se que essa é um tipo de exceção à regra de isonomia salarial. 
Pois, como exemplo, a jogadora futebol Marta não terá os mesmos rendimentos 
remuneratórios que o jogador Neymar, mesmo sendo jogadores de futebol e 
brasileiros, o que vale neste momento é a audiência e patrocínio. 

Entende-se no § 7º, do art. 226 da CF/88, que: ”Fundado nos princípios da dignidade 
da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre 
decisão do casal (...)”

A aquisição de mais “capital humano” também poderá ser melhorada. 
Ainda são muitas as mulheres que deixam o trabalho enquanto os 
filhos são pequenos, esquecendo-se, até certo ponto, da experiência 
anteriormente adquirida, e perdendo direitos que pressupõe a 
antiguidade. Logo, ao retornarem ao trabalho, evidentemente, irão 
receber salários inferiores aos pagos aos homens.57  

55 Op. cit., 290.

56 BARROS, 743.

57 Op. cit.,  745.



DEFENSORIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL

59

A conquista da igualdade de remuneração não se mostrou suficiente, 
pois a discriminação manifesta-se não só pela via de medidas 
arbitrárias tomadas em relação ao salário, como também no tocante 
à formação profissional, ao acesso das mulheres ao trabalho, à 
manutenção e condições de emprego, acentuando-se quando se 
trata de mulher casada, com responsabilidades familiares58.  

Deve-se alterar o art. 395 da CLT, pois ela fere a isonomia, e discriminação quando 
dá repouso remunerado de duas semanas, separa mulheres que abortaram 
criminalmente das que abortaram naturalmente.

O art. 5ª, inc. I destaca que - homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição.

A Lei nº 13.467/2017 revogou o art. 792, da CLT que falava: Os maiores de 18 anos 
e menores de 21 anos e as mulheres casadas poderão pleitear perante a Justiça 
do Trabalho sem a assistência de seus pais, tutores e maridos. Esse artigo viola 
frontalmente os dispositivos do art. 3º, inc. IV, o art. 5ª, caput, da CF/88, de modo 
geral e o art. 5º, inc. I, DA CF/88, ao que se trata da mulher e o art. 17, inc. I, do Estatuto 
da Juventude, no caso dos jovens. Pois, ao colocar os jovens e as mulheres como 
pessoas dependentes de pais, tutores ou maridos ou não, deduz-se como forma 
discriminatória e preconceituosa às mulheres e aos jovens sendo corretamente 
revogado pela Lei que reformou a CLT. 

Não poderá também haver descriminação contra o estado civil da pessoa, seja o 
indivíduo casado, solteiro, separado ou divorciado, para a obtenção de emprego, 
para o exercício de função ou para pagamento de salário. Muitas vezes se verifica 
que empresas não admitem mulheres casadas, sob o argumento de que podem 
ficar grávidas e não trabalhar por certo período. Contudo, o art. 391 da CLT 
estabelece que não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho 
da mulher  o fato de haver contraído matrimônio ou de estar grávida. 59 

Uma coisa importante para ser informada é que “A Lei nº 9.029/95, proíbe a exigência 
de atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para 
efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica do trabalho”.60 

Segundo entendimento do professor Sergio Martins, e esse pensamento parece ser 
o mais correto, destaca que:

58 Op. cit.,  746

59 MARTINS, 736.

60 Op. cit.,  743.
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O art. 376 da CLT foi revogado pela Lei nº 10.244/2001, agora “a 
mulher pode prorrogar sua jornada de trabalho em qualquer caso e 
não apenas em casos excepcionais ou de força maior”61 .  Se homens 
e mulheres estão exercendo as mesmas funções laborais, não há 
motivo nenhum de um receber mais que o outro, pois a Constituição 
rechaça a discriminação salarial, como bem destaca o inciso XXX, do 
art. 7º, da CF/88. E isso é ratificado no art. 5º da CLT, que todo o trabalho 
igual responderá à salários iguais sem distinção de sexo. O art. 384 foi 
corretamente revogado pela Lei nº 13.467/2017, pois “se contrapõe ao 
inciso I do art. 5º da Constituição, que dispõe que homens e mulheres 
são iguais em direitos e obrigações.62” Mostrava-se que “o art. 384 da 
CLT discriminatório quanto à mulher, pois o empregador pode preferir 
contratar homens, em vez de mulheres, para o caso de prorrogação 
do horário normal, pois não precisará conceder o intervalo de 15 
minutos para prorrogar a jornada de trabalho do homem”.63

No que se refere a licença-maternidade é importante salientar que: “Durante a 
licença, a gestante terá direito a seu salário integral e, quando variável, calculado de 
acordo com a média dos seis últimos meses de trabalho, bem como às vantagens 
adquiridas no decorrer de seu afastamento pelas normas coletivas da categoria ou 
de outra regra legal, principalmente a decorrente da política salarial”.64 

No entendimento do professor Sérgio Martins, o qual destaca que “havendo 
aborto não criminoso, comprovado por atestado médico, a mulher terá direito 
a um repouso remunerado de duas semanas, podendo retornar à função que 
ocupava antes de seu afastamento. Em caso de aborto criminoso não terá direito a 
licença maternidade”65, percebe-se que o autor se precipitou nessa argumentação, 
pois gera nítida discriminação entre as empregadas que abortaram por motivos 
fortuitos e as que abortaram por encargo de consciência.

Analisando a população contemporânea, muitos cientistas do direito já entendem 
que o aborto deverá ser legalizado até a 12ª gestação e mais ao futuro, ser 
legalizado, pelo fato de que a sociedade está em constante mudança. Assim, seria 
mais prudente não distinguir mulheres que abortam propositadamente das que 
sofreram aborto por causas naturais ou por imprudência. E essa mesma ideia é 
ratificada pela professora de Direito do Trabalho, Alice de Barros:

61 Op. cit.,, 895.

62 Op. cit.,, 896.

63 Op. cit.,  897.

64 MARTINS, 901.

65 Op. cit., 902.
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O fato de a criança ter falecido não elide a pretensão. É que o dispositivo 
constitucional pertinente, o art. 392 consolidado e a lei previdenciária 
não exigem que a criança nasça com vida, para que a empregada 
tenha o direito à licença-maternidade e à garantia de emprego. Logo, 
onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo66. Por 
aborto, entendia-se a interrupção da prenhez antes que o feto fosse 
viável, isto é, antes que o feto pudesse viver fora do útero materno, o 
que ocorria dos sete meses de gestação em diante. A morte do feto 
é requisito indispensável. Em face do avanço científico e tecnológico, 
o conceito de aborto sofreu alteração no decorrer dos anos. 
Atualmente, é definido pela doutrina “como a interrupção da gravidez 
antes da viabilidade fetal. O conceito de viabilidade fetal é discutível. 
No momento, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 
considera-se inviáveis fetos com menos de 20 semanas de idade 
gestacional ou peso inferior a 500 gramas. Excepcionalmente, fetos 
com esta características sobrevivem. A vigésima semana é contada 
a partir do primeiro dia da última menstruação. (...) Se a gravidez for 
interrompida em virtude de aborto não criminoso, evidenciado por 
atestado médico do SUS, à empregada será concedido um repouso 
remunerado de duas semanas (art. 395, da CLT), ficando a cardo da 
Previdência Social o pagamento correspondente, desde que mantida 
a relação de emprego (art. 93, § 5º, do Decreto nº 3.048 de 1999). A 
licença se justifica por motivos de ordem fisiológica. Vale observar 
que a legislação brasileira só assegura a licença em caso de aborto, 
se este não for criminoso. Entretanto, verifica-se que o art. 131, II, do 
texto consolidado, em face da nova redação que lhe foi dada pela Lei 
nº 8.921, de 25 de julho de 1994, ao considerar o aborto ausência legal 
computada para fins de férias, já deixa de mencionar o fato de não 
ser criminoso, preocupando-se apenas com a saúde da empregada. 
Logo, a par dos problemas éticos que envolvem a questão, inexiste 
justificativa para se condicionar a licença que alude o art. 395 ao 
aborto não criminoso, mormente se considerarmos que 50% da 
mortalidade da América Latina é proveniente de aborto clandestino 
e o Brasil possui aproximadamente a cifra de 5.000 mortes por ano, de 
mulheres no ciclo gravídico puerperal.67 

66 BARROS, 715.

67 BARROS, 716.
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Com a reforma dada pela Lei nº 13.509/2017 à CLT, o texto do art. 392-A recebeu 
novo corpo, muito mais democrático, ao apresentar que a empregada que adotar 
ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança e adolescente será 
concedida licença-maternidade nos termos do art. 392.

Com a reforma trabalhista ocorrida em 2017, a Le nº 13.509, juntamente com a Lei 
nº 13.467, reformularam o art. 396 da CLT, trazendo em seu caput o entendimento 
que mãe trabalhadora, que tem o filho advindo de adoção também recebe as 
mesmas garantias de amamentação. Acrescentou-se ainda, o §2º, o qual trata que 
a mãe deverá acordar com o empregador os horários de descanso previsto no 
caput deste artigo.

4.3. DIREITO DO DEFICIENTE TRABALHADOR

A novidade aqui alegada é o direito ao trabalhador com necessidades especiais, 
os quais são verdadeiramente excluídos pela sociedade. Pode-se perceber que é 
difícil encontrarmos rampas para cadeirantes em várias cidades do país, ou alguma 
proteção que impeça com que os deficientes visuais corram menos riscos de 
sofrerem acidentes.

O Estado brasileiro olvida-se de muitos direitos que a Constituição obriga com que 
os legisladores façam o seu papel, ainda mais que eles recebem um dos maiores 
salários como servidores públicos no Brasil, possuindo regalias, e mesmo assim 
praticam atos de corrupção, prejudicando a esfera mais frágil do país.

A Convenção nº 159 da OIT dispõe sobre a obrigação dos países 
signatários de instituir uma política nacional sobre reabilitação 
profissional no emprego das pessoas deficientes, com a finalidade 
de promover oportunidades de ocupação para estas pessoas no 
mercado regular de trabalho.68 

Anteriormente, só havia proteção ao deficiente em algumas normas coletivas 
que tratavam, v.g., de garantia de emprego para o acidentado, o que se verifica 
atualmente no art. 118 da Lei nº 8.213/91 que prevê garantia de emprego para o 
acidentado 12 meses a contar da cessação de auxílio-doença acidentário. O art. 
93 da Lei nº 8.213/91 prevê que nas empresas com 100 ou mais empregados há 
necessidade do preenchimento de seus cargos com pessoas portadoras de 

68 MARTINS, 737.



DEFENSORIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL

63

deficiência ou reabilitadas. O preconceito constitucional tem por objetivo que 
o deficiente possa ter meios de subsistência, inclusive de sua família, exercendo 
atividade remunerada, retirando, de certa forma, esse dever do Estado.69 

A Lei nº 9.029/95 não permite discriminação por motivo de deficiência ou de 
reabilitação profissional (art.1º). o empregado discriminado tem direito: a – de 
ser reintegrado com ressarcimento integral de todo o período de afastamento 
mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e 
acrescida de jurus legais; b – a percepção, em dobro, da remuneração do período 
de afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos jurus legais.70 

Com a redação determinada pela Lei nº 13.146/2015, revogou os incisos I, II e III 
do art. 3º do CC, deixando apenas como absolutamente incapazes os menores 
de 16 anos. Essa mudança trouxe de novidade a ideia contida no art. 4º do CC, 
inc. III, mantendo o inc. I no que se refere ao relativamente incapaz, os maiores 
de dezesseis e menores de dezoito (adolescentes), o novo texto trouxe também 
aqueles que, por causa transitória ou permanente, não podem exprimir sua vontade 
como relativamente incapaz, e essas pessoas, “poderão manifestar suas vontades, 
mas sendo assistidos em juízo”.71 

A garantia do trabalhador readaptado por motivo de deficiência física ou mental 
será mantida sua equiparação salarial aos outros funcionários como bem destaca 
o § 4º do art. 461 da CLT.

No § 6º, do art. 461 da CLT foi criado pela Lei nº 13.467 de 2017, com o escopo 
de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, 
além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado 
discriminado, no valor de 50 (cinquenta por cento) do limite máximo dos benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social. 

4.4. DIREITO DO ADOLESCENTE E JOVEM TRABALHADOR

É importante salientar que o Brasil está passando por um processo de desemprego 
muito grande, e as pessoas que mais sofrem com isso são os jovens, primeiro 
porque não possuem experiências para exercer alguma função; e segundo porque 
não possuem pessoas que indiquem seu nome nas empresas, pois como o Brasil 

69 MARTINS, 738.

70 Op. cit., 740.

71 SCHIAVI,  328.
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recebe a fama de país corrupto por pessoas sonegarem impostos, furarem filas, 
etc., há a corrupção da indicação de amigos de “confiança” nos trabalhos, excluindo 
pessoas muito mais aptas e dispostas para o serviço.

Reconhece-se que é direito do adolescente a profissionalização e a proteção do 
trabalho, observando-se, entre outros aspectos (art. 69): a) respeito à condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento; b) capacitação profissional adequada ao 
mercado de trabalho72. Além disso, existe o direito do jovem à profissionalização 
também, o qual está positivado no art. 14 do Estatuto da juventude.

Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho 
forçado (art. 112, § 2.° , do ECA). A proibição de trabalho forçado (art. 112, § 2.°), 
contudo, não se confunde com a prestação de serviços à comunidade (arts. 112, III, 
e 117), pois “esta tem forte apelo comunitário, é executada em consonância com as 
aptidões do adolescente, além de ser trabalho livre, enquanto aquele é feito a ferros 
e sem qualquer interesse reeducativo, senão o de se tornar um plus de punição” 
(Sérgio Salomão Shecaira, Sistema de garantias e o direito penal juvenil, p. 199).73 

Os adolescentes são pessoas em desenvolvimento e possuem leis próprias, desta 
forma é necessária a presença de um órgão institucional que garanta os direitos 
difusos e coletivos reconhecidos pela CF/88 no art. 227, pelo ECA no art. 210 através 
da Defensoria Pública do Trabalho que irá se efetivar na prática dos direitos e 
garantias trabalhistas que por muitos não são reconhecidos.

Podemos dizer que crianças e adolescentes gozam de maior gama de direitos 
fundamentais que os adultos. Com efeito, são titulares de todos os direitos 
individuais e sociais reconhecidos ao ser humano nos artigos 5Q, 6Q e 7- da 
Constituição da Republica.74 

O cumprimento da jornada de trabalho diária impede completamente a criança de 
estudar, já que lhe retira ate a forca física imprescindível para o acompanhamento 
das aulas regulares; e, no mínimo, limita em muito a capacidade escolar do 
adolescente, porque lhe impossibilita ate o tempo para as “lições de casa”. Bem 
mais do que isso, a cumulação prolongada do trabalho regular com o estudo, 

72 FULLER, DEZEM, NUNES, 157.

73 Op. cit., 99.

74 MACHADO, 153.
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impede que este se desenvolva suficientemente, em especial no complexo mundo 
contemporâneo em que a qualificação teórico-profissional exigida do cidadão e 
cada vez mais elevada.75 

O professor Machado, expõe sobre os direitos dos jovens e adolescentes como 
uma garantia fundamental dessas pessoas a ter direitos, mesmo com o preconceito 
da idade, que é de praxe em vários setores de trabalho:

Por outras palavras, o direito ao trabalho, como um direito 
fundamental do ser humano, e direito que vem restringido pela 
Constituição, na sua conformação, quando o sujeito é criança 
ou adolescente, pelo reconhecimento da faceta negativa a seus 
interesses que o trabalho comporta.76 Dai que muitos autores 
preferem referir a um direito ao não trabalho do menor de catorze 
anos e denominar o direito do adolescente entre catorze e dezoito 
anos de direito ao trabalho protegido, a qual efetivamente me parece 
a terminologia mais correta.77 O requisito trabalho de igual valor 
importa-nos de modo bastante particular. Ha um mito difundido 
socialmente, pela inocência de uns e pela ganancia de outros, de 
que o adolescente seria necessariamente menos produtivo do que 
o adulto. Mito porque o adolescente maior de dezesseis anos tem 
potencia física muito semelhante, quando não idêntica a do adulto, e 
porque muitas vezes ele é até mais empenhado no trabalho do que 
o próprio adulto: os rapazes ainda concorrem em condição de séria 
desigualdade no mercado de trabalho, muitas vezes apenas pelo 
aspecto da convocação para o serviço militar; quando conseguem 
colocação, se agarram a ela com todas as suas forcas; de outro lado, 
quando o adolescente trabalha, de ordinário, e porque a condição 
de sustento da família e tão precária, que a funda necessidade sua 
e dos seus cedo lhe ensina suas graves responsabilidades; em suma, 
não raro, os adolescentes são mais assíduos e mais dedicados a suas 
funções do que a média de seus colegas de trabalho adultos. 78 

75 Op. cit.,  177.

76 MACHADO, 181.

77 Op. cit., 182.

78 Op. cit., 184/185.
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Os empregadores não podem contratar menores de 18 anos caso seus 
estabelecimentos contenham coisas que firam os bons costumes e a decência 
pública com destaca o art. 425 da CLT ou sejam perigosos, insalubres ou noturno 
como listados pelo art. 405 da CLT e art. 67 do ECA.

O art. 427 da CLT leva em destaque que o empregador deverá dar tempo para que 
o empregado menor de 18 anos possa frequentar aulas.  

O menor de 18 anos poderá firmar recibo de pagamento de salários, 
sendo que, quanto a isso, não haverá necessidade de assistência de 
seus pais ou responsáveis. Quanto a rescisão do contrato de trabalho, 
o menor terá de ser assistido por seus responsáveis legais, quando 
for a quitação das verbas que estiver recebendo (art. 439 da CLT), sob 
pena de nulidade.79 

O interessante é que, como destaca o art. 440 da CLT, não há prescrição para 
menores de 18 anos.

Quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um 
estabelecimento as horas de trabalho em cada um serão totalizadas 
(art. 414 da CLT). Deve-se entender, porém, que a CLT quis referir-se 
a mais de um empregador, e não a mais de um estabelecimento.80 

“(...) o registro de menores e sua CTPS deverão ser iguais ao de 
qualquer trabalhador”.81 

A Lei 13.420/17 reformulou o § 2º, art. 428, da CLT, no que se trata de “menor” 
aprendiz, essa mudança suprimiu a palavra “menor” pelo fato de ser ofensiva e a 
nova redação mostra que a mudança mesmo sendo pequena foi positiva.

O art. 141 do ECA traz in verbis: É garantido o acesso de toda criança e adolescente à 
Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus 
órgãos. § 1º A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitam, 
através de defensor público ou advogado nomeado. 

79 MARTINS, 929.

80 MARTINS, 930.

81 Op. cit., 931.
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A professora Christina Nahas destaca que: (...) noticia o site Pro-menino que 
“segundo o IBGE, o trabalho infantil atinge mais de 4,3 milhões de brasileiros 
de 5 a 17 anos. Destes, 132 mil crianças entre 9 e 15 anos são responsáveis por 
sustentar a família”.82 

“Somos todos coniventes com os menores que nos abordam  nos 
veículos, vendendo doces, fazendo malabarismos ou simplesmente 
pedindo uma esmola”83

Como bem destaca o art. 66 do ECA, o qual dá proteção garantida ao adolescente 
aprendiz portador de necessidades especiais. Da mesma forma, quando o jovem 
for estagiário e possuir alguma deficiência, terá o direito de prazo estendido de 
estágio, como destaca o art. 11 da Lei nº 11.788/08, tratando os iguais de acordo 
com suas igualdades e desiguais de acordo com suas desigualdades. 

Como bem alega o professor Valter Ishida, (...) o caráter pedagógico 
da atividade deverá sempre prevalecer sobre o aspecto produtivo, 
ainda que haja algum produto resultante dessa atividade e que 
este venha a ser comercializado; o caráter pedagógico deve estar 
diretamente relacionado com o desenvolvimento pessoal e social 
do adolescente. 84 

O §1º, art. 477, da CLT foi revogado com a lei que reformou a CLT, Lei nº 13.467 de 
2017, e ao entendimento foi muito correto, pois agora o menor de 18 anos não 
precisará da permissão dos pais para pedir demissão ou quitação de rescisão do 
contrato de trabalho. E isso serve também para o trabalhador maior de 18 anos, os 
quais não precisam mais da obrigatoriedade da assistência de nenhum Sindicato 
para rescisão de contrato ou demissão. 

O menor de 18 anos não possui legitimidade ad processum para reclamar 
em Juízo, devendo estar assistido pelos pais ou representante legal; na falta 
deste, pelo Ministério Público do Trabalho e, onde houver, pelo curador à lide 
nomeado pelo Juiz da Vara de Trabalho (art. 793 da CLT e Lei Complementar nº 
75, de 1993, art. 83, V). 85

O art. 793, da CLT, futuramente, com a criação da Defensoria Pública do Trabalho, 
será tacitamente revogado, por três motivos: primeiro porque na falta de seus 

82 NAHAS, 54.

83 Op. cit, 58.

84 ISHIDA, 224.

85 BARROS, 381.
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representantes legais, o Sindicato, nos dias de hoje, já não tem tanta força, 
principalmente com as grandes reformas trabalhista ocorridas no ano de 2017, 
e hoje, os menores de 18 anos, também não são obrigados à contribuir para os 
Sindicatos; segundo, porque, com a criação do art. 793-A, pela Lei nº 13.467/2017, 
o reclamante, o reclamado ou interveniente que litigar de má-fé responderá 
por perdas e danos, então, por esse motivo, será necessária a criação de uma 
instituição autônoma, que preste assistência integral e gratuita aos que provarem 
insuficiência de recursos para litigarem, como destaca o inc. LXXIV, do art. 5º, da CF, 
que será a Defensoria Pública do Trabalho, assim os trabalhadores terão o direito 
constitucional de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso de poder, como bem destaca a alínea “a”, do inc. XXXIV da CF; 
terceiro, com a criação da DPT, em lugares que já estiverem estaladas, será primária 
competência da DPT no que pese em reclamação trabalhista de menor de 18 anos, 
quando não haver representantes legais e não tendo DPT, aí sim, caberá ao MPT ou 
MPE, sucessivamente.

4.5. DIREITO DOS LGBTS TRABALHADORES

Em pleno século XXI, muitas pessoas que foram e são agredidas físico-
psicologicamente estão começando a assumir gradualmente suas identidades, pois 
existiu e ainda existe um grande preconceito quando vem se falar dos LGBTS. A ideia 
desse trabalho é quebrar tabus e preconceitos, por esse motivo foi deixado um 
tópico apenas para tratar das garantias e direitos desse grupo de pessoas que são 
cruelmente excluídos pela sociedade o que torna mais difícil o acesso ao trabalho.

Como bem destaca o inc. IV, do art. 3º da CF/88, é um objetivo da República brasileira 
promover o bem de todos sem preconceitos. E é por isso que um dos papeis da 
criação da DPT é impedir com que esses preconceitos sejam “culturalizados” no 
meio ambiente de trabalho.

A orientação sexual situa-se na esfera íntima do empregado e sob a 
tutela de sua vida particular, as quais fogem “ao crivo de juízo de censura” 
do âmbito do Direito do Trabalho. Figuram também como causa a 
discriminação e o princípio de igualdade. Lembre-se, entretanto, 
que a opção pelo homossexualismo não eleva esse empregado ou 
empregada acima do poder disciplina do empregador, tampouco 
lhe concede a liberdade de exercer formas de comportamento 
sexual no ambiente de trabalho. A liberdade sexual encontra limites 
nas liberdades de outros empregados (indivíduos heterossexuais) aos 
quais não se permite constrangimento, com manifestações eróticas, 
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no âmbito do trabalho, inaceitando o empregador esse gênero de 
dispersão. Em consequência, não se autorizou a rescisão indireta e o 
dano moral pleiteados em ação trabalhista ajuizada por empregada 
com opção pelo homossexualismo.86  

A professora Alice de Barros, não olvidou em ressaltar em seu livro alguns 
problemas que essas pessoas enfrentam e que é função do Estado repudiar todas 
essas formas de preconceitos:

O assédio sexual inclui-se no conceito de discriminação por motivo 
de orientação sexual e contempla o assédio por chantagem, em 
geral, por superior hierárquico a um subordinado para que preste 
atividade sexual, sob pena de perder o emprego ou benefícios dele 
advindos, e também o assédio ambiental, cujo objetivo é a criação de 
um ambiente intimidante, hostil, ofensivo ou perturbador.87 

Outro princípio de pode-se invocar aqui, além da felicidade citado acima, é o princípio 
da dignidade da pessoa humana, o qual está positivado no inc. II, do art. 1º, da CF/88, 
e que é um dos princípios basilares para defesa dos vulneráveis e excluídos.

A dignidade humana impõe o respeito à orientação sexual da pessoa 
como um aspecto inseparável do direito ao livre desenvolvimento da 
personalidade. Se a prestação laboral do trabalhador de tendência 
verificou-se com base na lealdade e na boa-fé, sem a violação 
objetiva, eminente, intensa e grave aos deveres laborais, entendemos 
que assegurou-se regular funcionamento na organização empresarial 
de tendência ou de ideologia.88 

O importante, como alega a professora Alice, é que o Brasil, está, aos poucos, 
criando leis para barrar os preconceitos e a descriminalização para com os LGBTS, 
mais ainda é muito pouco do que é esperado nos textos na Carta Cidadã:

No brasil, a discriminação por orientação sexual no local de 
trabalho autoriza a rescisão indireta (art. 483, “e”, da CLT) e a 
compensação por dano moral, dada a violação da personalidade, 
por meio do ato lesivo à honra, da boa fama e da intimidade (art. 
3º, IV e art. 5º, X, da Constituição).89 

86 BARROS, 787.

87 BARROS, 784/785.

88 BARROS, 786.

89 BARROS, 786.
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Ainda não é suficiente diante de tantos problemas enfrentados por essas 
pessoas mas com a criação da DPT, quiçá, tentará amenizar algumas situações 
vexatórias e preconceituosas.

4.6. DIREITO DO TRABALHADOR ESTRANGEIRO

Países estão com regimes ditatoriais, os quais estão excluindo e massacrando 
a própria população, isso é tratado pelos regimes ditatórias de déspotas como 
Fidel Castro e Hugo Chaves, os quais imprimiram o terror na sociedade. Hoje 
esse terrorismo está acontecendo por causa de seus sucessores, forçando grande 
número de pessoas irem para países vizinhos como é o caso do Brasil.

Essas pessoas expulsas de seus próprios países não podem ser ignorados pelas 
autoridades brasileira, por esse motivo, é necessário a assistência da Defensoria 
Pública para agasalhar-lhes de garantias e direitos. Principalmente pelo fato de 
muitos estrangeiros estarem vindo em condições precárias de países como a 
Venezuela, o Haiti, Cuba, a Bolívia e países africanos. 

Veja-se que aprofundando-se mais sobre o assunto, é nítido que (...) é discriminatório 
e está revogado o art. 354 da CLT quando estabelece que nas empresas deverá 
haver uma proporção de 2/3 de brasileiros para 1/3 de estrangeiros.90 A sua 
inconstitucionalidade pode ser comprovada pelo art. 5º, caput, da CF, que trata dos 
estrangeiros que estão residindo no Brasil. 

Além disso, a nova redação dada pela Lei nº 13.467/2017, que trouxe o aperfeiçoamento 
da igualdade salarial ao art. 461, da CLT, sem distinção de etnia e nacionalidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No período de trinta anos de vigência, percebe-se que essa Constituição Social veio 
para ficar, pois seus dispositivos trazem direitos e garantias a todos que compõem 
a nação brasileira sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade, idade ou qualquer 
outra forma de discriminação. 

Mesmo com seu texto ser moderno e liberal ainda no papel, sua efetividade, 
na prática, está engessada, pelo fato do país ainda ter uma sociedade, que na 
sua maioria, possuem pensamentos conservadores e tradicionais que tentam 

90 MARTINS, 730.
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acorrenta-la. No entanto, há uma luz no fim do túnel, e é a partir dessa luz 
interpretativa que se irá construir um novo país mais contemporâneo, invocando 
os princípios fundamentais e as normas que a regem. 

Existem dispositivos na Carta Cidadã que ainda não foram usados, mas eles 
tacitamente pedem a obrigação do aperfeiçoamento e ampliação das Defensorias 
Públicas, principalmente quando se fala de tratar os iguais com igualdade e os 
desiguais na medida de sua desigualdade, cumpre ressaltar a necessidade da 
criação da Defensoria Pública do Trabalho para prestar assistência jurídica integral e 
gratuita a pessoas hipossuficientes e vulneráveis.

Mostrar que as Defensorias têm muito a crescer para terem as mesmas paridades de 
armas que o Ministério Público, considerado o irmão mais velho. Isso irá acontecer 
com o caminhar do tempo e gradualmente, com a criação de emendas e leis 
complementares dos parlamentares.
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O AUMENTO DA CRIMINALIDADE 
NOS DIAS ATUAIS: AS AUDIÊNCIAS 
DE CUSTÓDIA NA CADUCIDADE 
DAS LEIS PENAIS. 

Rosana Maria Ribeiro Argôlo

RESUMO: O Brasil é um país que apresenta uma série de problemas sociais, como 
o desemprego, saúde pública precária, educação ineficiente, corrupção, tráfico 
de drogas, dentre outros que desencadearam um avanço da marginalização e 
insatisfação da sociedade.  O presente trabalho tem como objetivo analisar os 
efeitos das leis penais desatualizadas frente à realidade político-social que o país 
se encontra. Percebemos que a sociedade está jogada à própria sorte, tendo que 
conviver com a insegurança gerada pela criminalidade, que a cada dia provoca 
mais vítimas, e com o descaso do Estado, omisso em sua responsabilidade de 
oferecer à população segurança pública de qualidade. Atualmente, tem-se 
aplicado as chamadas audiências de custódia com o intuito de “desafogar” os 
presídios, mantendo à solta delinquentes que, ao invés de estarem cumprindo 
as suas penas e serem ressocializados, muitas vezes, voltam a reincidir na prática 
de delitos, causando novas vítimas e a sensação de insegurança e descrédito da 
população para com o Estado. É preciso que haja mudanças urgentes no combate 
à criminalidade, e a principal delas é uma reforma na legislação penal que possibilite 
uma atuação mais eficiente da Justiça e das polícias, de maneira a devolver à 
sociedade a esperança de viver com mais tranquilidade e o respeito pelo Estado, 
reconhecendo-o como guardião da segurança social.

Palavras-chave: Aumento da criminalidade, Reincidência de crimes, Segurança 
Pública, Audiências de custódia, Atualização das leis penais.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho fará uma abordagem sobre o aumento da criminalidade 
no Brasil, em contraposição a uma desatualização na legislação penal. 

Identificará os aspectos políticos e sociais que influenciam nesta relação. 
Analisará a implantação das audiências de custódia, identificando as brechas que 
dificultam a sua efetividade. 
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A violência no Brasil é um mal que vem se perpetuando ao longo da história. Nos 
dias atuais, os índices de violência aumentaram assustadoramente, o que torna 
imperiosa uma análise dos fatores que incrementam essa estatística, para que se 
possam buscar intervenções que mudem essa realidade. Nesse prisma, observa-se 
que quanto mais violenta a região, maior a ocorrência de crimes de toda espécie. 
Sendo assim, atuação do Estado é um dos fatores fundamentais que influenciarão 
no crescimento da criminalidade. Quanto mais inerte e omisso for o Poder Público, 
maiores serão as perspectivas de aumento das ocorrências criminais.

A história da humanidade nem sempre foi pautada pela união entre Direito, moral 
e ética. No entanto, o ser humano sempre almejou que esse tripé fosse o alicerce 
para se alcançar a justiça social. Em muitas situações, a sociedade convive com a 
sensação de estar retrocedendo, voltando à época das cavernas, onde os conflitos 
se solucionavam pela força. Sendo assim, somente com a intervenção adequada 
do Estado consegue-se retomar a condição de sociedade em organização, 
consolidando o fundamento de Estado Democrático de Direito.

O Poder Público tem o papel de proteger a condição de sociedade. Para tanto, 
conta com um arcabouço legislativo que regulamenta as ações dos indivíduos, 
para evitar que cometam excessos, em especial no âmbito penal. No entanto, a 
realidade brasileira convive com leis penais desatualizadas, que foram editadas 
décadas atrás, não acompanhando a evolução social. Com isso, diante da sensação 
de impunidade, abre-se uma brecha para o aumento da criminalidade. A atualização 
das leis penais é um primeiro passo para que a população tenha a certeza de estar 
vivendo em um Estado Democrático de Direito, com leis que assegurem a aplicação 
da Justiça para todos, visando manter uma sociedade harmônica e com respeito e 
valorização da vida.

Considerando todos esses fatores legais, políticos e sociais, o presente trabalho 
inicialmente, fará uma análise sobre a obrigação do Estado em fomentar a 
segurança pública. Identificará como a omissão do Poder Público poderá viabilizar 
o aumento da criminalidade. Abordará a importância do Direito Penal e Processual 
Penal como instrumento de controle social e os impactos da desatualização 
legislativa sobre o aumento da violência no Brasil. Serão analisados os conceitos de 
crime e Crimonologia, estabelecendo, em seguida, uma relação entre o aumento 
da criminalidade no Brasil, com enfoque em Salvador/BA, e a ineficiência do Estado 
em combater esse crescente.

No momento seguinte, será estabelecida uma análise crítica sobre a implantação 
da audiência de custódia, analisando sua efetividade diante da caducidade das 
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leis penais. Haverá uma discussão sobre o papel desse instituto, criticando a 
limitação do seu alcance a mero instrumento de redução de encarceramento. 
Nesse prisma, será considerada a problematização das audiências de custódia 
frente a leis penais desatualizadas.

A realização deste trabalho é importante para que se possa estabelecer uma 
discussão acerca da ineficiência das ações do Estado no combate à criminalidade, 
considerando que a desatualização das leis brasileiras impacta não só no aumento 
efetivo de crimes, como também na pouca efetividade das audiências de custódia, 
causando uma sensação de impunidade entre os indivíduos que cometem crimes 
e não tem a reprimenda adequada.

Haverá uma pesquisa bibliográfica na área de direito, realizando-se também pesquisa 
eletrônica em sites especializados e uma pesquisa documental levantamentos e 
arquivos públicos, para que se tenha um vasto arcabouço de informações acerca da 
relação entre criminalidade e Poder Público, em especial no que tange às práticas 
carcerárias e à atuação legislativa. 

2 A OMISSÃO DO ESTADO EM SUA OBRIGAÇÃO 
PARA COM A SEGURANÇA PÚBLICA

Os direitos humanos são assegurados a todos, independentemente de 
sexo, raça, nacionalidade, etnia, religião ou qualquer outra condição. São 
constitucionalmente garantidos a liberdade, a vida, o trabalhar digno, a 
educação, dentre outros. No entanto, o que se observa na prática é a violação 
desses direitos, quando a justiça deixa de ser aplicada adequadamente, e 
mantém à solta na sociedade um indivíduo que deveria estar encarcerado, mas 
que, por falta de regulação legislativa, continua a ser um perigo em circulação. 
Onde se encontra o Direito? Muitas vezes, é essa mesma legislação ultrapassada, 
que deixa atrás das grades aquela mulher que subtraiu um pacote de leite em 
um supermercado, porque os filhos estavam em casa passando fome. Não que 
ela não seja inocente, mas que, em alguns casos não está sendo aplicada a 
justiça de forma proporcional ao ato praticado.

No sistema carcerário encontram-se diversas incongruências, muitas vezes 
inexplicáveis. Os presídios estão lotados de indivíduos que praticaram atos 
irrelevantes e que poderiam estar cumprindo suas penas de outras formas 
alternativas, e não encarcerados juntos com outros que cometeram crimes 
hediondos, por exemplo. Entretanto, em outros casos, criminosos potencialmente 
perigosos permanecem nas ruas, sem nenhuma ação punitiva do Estado. 
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A precariedade do nosso Código Penal e do sistema penitenciário brasileiro 
torna ineficiente a sua aplicabilidade. Certamente as leis brasileiras não têm 
acompanhado o crescimento da criminalidade, suas modalidades, muito menos 
tem preenchido essa lacuna perdida no tempo com a falta de atualização 
legislativa. A implantação das audiências de custódia no Brasil não tem 
evidenciado uma solução para a redução da criminalidade, vez que se identifica 
um aumento no cometimento de crimes mesmo com a realização dessas 
audiências. É impressionante a quantidade de acusados que retornam ao convívio 
da sociedade em até 24 horas após sua detenção.

2.1 O DIREITO PENAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE SOCIAL

O Estado tem a titularidade exclusiva do direito de punir, com base em um conjunto 
de princípios e leis, visando combater o crime e a contravenção penal, impondo 
sanções, que tem finalidade tanto coercitiva quanto ressocializadora. Como afirma 
Beccaria, “a história do Direito Penal é a história da humanidade. Ela surge com o 
homem e o acompanha através dos tempos, isso porque o crime, qual sombra 
sinistra, nunca dele se afastou”1. Nesta senda, sustenta Noronha: 

[...]é o Direito Penal ciência, cultura normativa, valorativa e finalista. 
Onde suas características, aduz em ser uma ciência, porque suas 
normas e regras estão sistematizadas por um emaranhado de 
princípios, que compõem a dogmática jurídico-penal; Cultural 
por se tratar de pertencer à classe das ciências do “dever ser”, ao 
contrário das ciências naturais, que cultuam o “ser”; No que tange 
tratar de normativa , porque vem como objeto o estudo da lei 
penal, ou seja o Direito positivo; Valorativa, porque estabelece 
a sua própria escala de valores, a qual varia em conformidade 
com o fato que lhe dá conteúdo, consistindo valorização 
hierarquicamente das suas normas.2

Ao Direito Penal é reservada a obrigação de controle social e a preservação da 
paz pública, compreendida como a ordem que deve existir na coletividade. 
Sendo assim, torna-se essencial a atualização constante das normas, para que a 
sua aplicabilidade seja eficiente, cumprindo com seu objetivo social. A função 
primordial do Direito é proteger bens jurídicos, isto é, valores ou interesses 
reconhecidos como imprescindíveis à satisfação do indivíduo em sociedade. E o 
Direito Penal tem um mister ainda mais relevante, que é a proteção ao bem maior, 

1 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das Penas. São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 128.

2 NORONHA, Edgar Magalhães. Direito Penal. Dos crimes contra a pessoa. Dos crimes contra o patrimônio. Volume 2. São Paulo. 
Saraiva, 1976, p. 381.
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que é a vida. Nas precisas palavras de Luiz Regis Prado, “[...]o pensamento jurídico 
moderno reconhece que o escopo imediato e primordial do Direito Penal radica na 
proteção de bens jurídicos-essenciais aos indivíduos e à comunidade”. 3

A Constituição Federal de 1988 fundamenta-se no Estado Democrático de Direito.  
Essa definição evidencia-se, de imediato, em seu artigo 1º, que diz: “A República 
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito”.4  Tal disposição 
legal indica que todos devem cumprir as leis de forma a respeitar os limites do direito 
coletivo, evitando, dessa forma, colocar em risco os bens jurídicos fundamentais, 
para ter uma sociedade equilibrada, que preserve os princípios basilares da 
dignidade da pessoa humana.Com isso, qualquer fato típico que contrariar a 
dignidade humana será declarado materialmente inconstitucional. Daí pode-se 
concluir que crime não é só o que está transcrito na legislação, mas também o que 
decorre de ato que deixa de observar o risco relevante e real, afrontando os valores 
fundamentais inerente à sociedade.

A interpretação que muitos juízes aplicam à legislação penal brasileira tem deixado 
toda a sociedade descrente em relação à Justiça.  A simples análise formal das 
condutas realizadas pelo cidadão, sem a observância da lesividade e a inadequação 
do comportamento já não pode autorizar o juízo à aplicação de institutos, tais 
como audiências de custódias, indultos de Natal e saída temporária. Dessa 
forma, a aplicação do artigo 1º, caput, da CRFB/88, exige uma igualdade efetiva, 
concreta e material entre os cidadãos, e não a simples igualdade formal. Um Estado 
Democrático de Direito tem como pressuposto a vedação a qualquer forma de 
violação de direitos humanos.  Salienta-se que a legislação deve regular as relações 
entre indivíduo e a sociedade, mantendo uma harmonia entre eles e seus bens, 
que são protegidos pelo Estado Democrático, sem se prender aos interesses do 
indivíduo exclusivamente, mas à coletividade como um todo.

2.1.1 CRIME E CRIMINOLOGIA

O Código Penal não define um conceito de crime. A definição é observada apenas 
na Lei de Introdução do Código Penal e na Lei das Contravenções Penais (Decreto-
lei nº 3.688/1941), esta que aduz em seu artigo 1º:

“Art. 1º Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena 
de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou 

3 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Volume 3. Parte Especial. São Paulo. Ed. RT. 2010, p.139.

4 Brasil. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF; Senado Federal, 1988.
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cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração 
penal a que a lei comina, isoladamente, penas de prisão simples ou 
de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente.”

Prado corrobora com esse pensamento e aduz que “o crime é composto pela 
ação típica, ilícita e culpável”.5 De acordo com esse conceito, o fato delituoso 
compreende a conduta do agente, o resultado dela obtido, bem como o nexo de 
causalidade entre a conduta e o resultado.  Nas palavras de García, “Criminologia é 
a ciência empírica e interdisciplinar, que se ocupa do estudo do crime, das pessoas, 
do infrator, da vítima e do controle social do comportamento delitivo”.6 Essa ciência 
dispõe de um objeto de conhecimento próprio, de um método ou métodos e de 
um sólido corpo doutrinário sobre o fenômeno do crime.

A doutrina traz a definição de crime, em seu aspecto formal, considerando-o 
um fato típico e antijurídico, no qual a culpabilidade deve ser observada 
como elemento essencial para a aplicação da pena. Conforme Grecco, sobre a 
composição do conceito crime:

Numa visão moderna e crítica da Criminologia, trata-se de ciência e 
saberes empíricos em plena sintonia com vários conhecimentos e 
tendências atuais do saber legal e suas aplicabilidades, apoiada em 
experiências reais e  na observação de fatos delituosos e também em 
estatísticas e não em teorias e métodos científicos, diante disso busca 
meios de solução para a violência e sua origem, tendo o cuidado de 
respeitar seu conteúdo históricos, e  experiência acumulada por ela 
depois de um algum tempo.7

A Criminologia constitui-se em uma ciência que aborda diversos saberes 
empíricos para analisar, a partir das tendências atuais, apoiada em experiências 
reais, as condições em que ocorrem os fatos delituosos, considerando também 
as estatísticas, e não somente a violência os seus meios de solução. García ainda 
ressalta que:

Numa visão moderna e crítica da Criminologia, trata-se de ciência e 
saberes empíricos em plena sintonia com vários conhecimentos e 
tendências atuais do saber legal e suas aplicabilidades, apoiada em 
experiências reais e na observação de fatos delituosos e também em 

5 PRADO, Luiz Regis. op.cit.p 51.

6 GARCÍA, Pablo de Molina. Criminologia: introdução a seus fundamentos teóricos- lei 9.099/95. 5ed.rev. e atualizada. São Paulo. 
Revista dos Tribunais, 2006, p. 28.

7 GRECCO, Rogerio. Curso de Direito penal-Parte geral. 14. Ed. rev. ampl. e atualizada. Volume 1. Editora Impetus. Rio de Janeiro 
2012, p.144-145.
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estatísticas e não em teorias e métodos científicos, diante disso busca 
meios de solução para a violência e sua origem, tendo o cuidado de 
respeitar seu conteúdo históricos, e experiência acumulada por ela 
depois de um algum tempo.8

2.2 AUMENTO DA CRIMINALIDADE DIANTE 
DAS LEIS PENAIS ULTRAPASSADAS

As normas penais deveriam estar sempre em um desenvolvimento contínuo e 
paralelo às mudanças concretas e reais da sociedade moderna. Sendo assim, 
é notória a necessidade de mudanças legislativas e judiciárias na esfera penal. 
Esperam-se urgentemente mudanças legislativas, que se fazem necessárias há 
décadas, uma vez que se mostram imprescindíveis frente ao crescimento da 
população e dos modos operantes dos fatores que geram os delitos. No Brasil, 
há um excessivo movimento de prisão, no entanto prende-se mal. A sensação de 
impunidade vem dando aos criminosos a certeza de que seus delitos não terão 
uma reprimenda, vez que “a Justiça é cega”.

A Bahia é o Estado com maior índice de liberdade provisória.  Segundo o Secretário 
de Segurança Pública da Bahia, Maurício Telles Barbosa, “a diferença entre a 
quantidade de casos que resultaram em prisão preventiva e os que resultam em 
liberdade provisória na Bahia é de 1.330; a maior do Brasil. Após a Bahia, está o 
Estado de Mato Grosso (MT) com 2.369 casos que resultaram em prisões preventivas 
e 3.007 que resultaram em liberdade provisória. A diferença entre os dois resultados 
mato-grossenses é de 638, pouco menos da metade da diferença entre os dois 
resultados nas audiências baianas”.9

2.2.1 O AUMENTO DA CRIMINALIDADE EM SALVADOR/BAHIA

A cidade de Salvador ultimamente tem sido intensamente marcada pela violência 
decorrente das grandes desigualdades sociais, da pobreza e da atuação do tráfico de 
drogas. A capital soteropolitana vem se constituindo como rota de vários criminosos.

A história baiana é marcada por violências e desrespeitos à dignidade humana, o que 
se mostra desde os idos do Brasil colônia. Houve períodos em que determinados 
seres humanos, os negros, eram tratados como animais, vendidos nas praças 
públicas, chicoteados pelos seus “erros” e abusados sexualmente pelos senhores de 

8 GARCÍA, Pablo de Molina. op. cit, p. 28

9 CARVALHO, Adelson. Secretário de Segurança Pública da Bahia é o primeiro convidado do R7. Entrevista. Disponível em: noticias.
r7.com/bahia/videos/secretario-de-seguranca-publica-da-bahia-e-o-primeiro-convidado-do-r7-entrevista-21122015. Acesso em: 27 
Out.2017.
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engenho e capatazes. Foi a época da inescrupulosa escravidão, quando milhares 
de pessoas de diversas etnias foram arrancadas dos seus grupos sociais em todas as 
partes da África e trazidas à força. Foram vendidas como coisas para servir aos seus 
donos, principalmente, nas fazendas de cana-de-açúcar, fumo, cacau e lavouras, 
sendo usadas nos trabalhos pesados da época. Essa situação perdurou por um 
longo período. Conforme assevera Laurentino Gomes apud Ângela Alonso, “em 
1884, faltando cinco anos para a Proclamação da República, ainda havia no Brasil 
1.240.806 escravos”.10 

Ainda registramos as guerras, revoltas internas e movimentos não democráticos 
que desrespeitaram direitos, onde vários brasileiros foram mortos ou torturados 
pelos Governos do passado. Os que manifestavam oposição a esses Governos 
pagavam um preço muito caro, sofrendo uma gama de atrocidades, como atos de 
terrorismo, sequestro, tortura e até mesmo assassinato.  Esses fatos, que estão mais 
perto dos dias atuais, continuam na memória de muitos que vivenciaram aquele 
momento e são registrados e contados nas páginas da imprensa, dos filmes e dos 
livros que narram a história da Bahia e do Brasil. Como bem disse a antropóloga 
Zaluar, “é essa violência privada e a desigualdade social, econômica e jurídica 
que foram as marcas mais importantes da sociedade brasileira de então, mas que 
persistem, transformadas, até hoje”.11

A evolução histórica da criminalidade em Salvador remonta a época do Brasil 
colônia e perpassa por vários períodos de crise econômica e social. Ao longo desse 
período, existem múltiplos fatores associados a práticas criminosas, no entanto, 
existe um fator que se mostra sempre presente: a urbanização desordenada.  Este 
é um preço bastante alto que se paga tanto pelo Estado, quanto pelos cidadãos. 
Diversos autores apontam nos seus escritos, recheados de números e gráficos, que 
a urbanização acelerada e desordenada é uma causa a ser observada.

Milhares de pessoas migraram ao longo dos anos da zona rural para a zona urbana 
das cidades, em busca de emprego, melhor educação para os filhos, saúde, 
melhores condições de vida, e assim instalam-se em locais não urbanizados, 
gerando bairros desestruturados denominados de favelas, subúrbios e periferias. 
Cabe registrar que alguns desses bairros antigos do subúrbio de Salvador já foram 

10 ALONSO, Ângela. Geração de 1870 na crise do Brasil - Império (Paz e Terra, 2002), trabalho premiado como melhor tese de 
doutoramento pela Associação de Pós-Graduação em Ciências Sociais (Anpocs) e CNPq, em 2001.

11 ZALUAR, Alba. Favelas sob o Controle das Milícias no Rio de Janeiro. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 21, nº 2. Jul/dez 2017, p. 
89/101. Disponível em: http;//produtos.seade.gov.br/produtos/spp/v21n02/v21n02_08.pdf. Acesso em: 23 Set. 2017.
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locais de veraneio, como Paripe e Periperi, por serem banhados pelo mar da Baía 
de Todos os Santos. Nesses locais, juntos com as famílias se instalaram grupos de 
criminosos, principalmente os ligados ao consumo e venda de drogas ilícitas.

O que facilitou, no passado, a instalação desses infratores, junto com a 
comunidade, em vários bairros, foram as diversas invasões de terrenos para 
construir moradias. Invasões desordenadas, a exemplo de Engenho Velho de 
Brotas, Nordeste de Amaralina, o Calabar e Cajazeiras. Essas localidades, em 
virtude dos seus altos números de delitos e ocorrências policiais, fazem parte 
das estatísticas de lugares mais violentos do Brasil. Mesmo com a presença 
recentemente das Bases Comunitárias de Segurança, na intenção de controlar 
essas instalações de grupos ligados ao tráfico de drogas e vários outros delitos, 
os números da criminalidade ainda são crescentes. A quantidade de jovens 
vítimas do tráfico é realmente assustadora.

Observa-se em vários bairros, como os Alagados, Uruguai, Massaranduba, que se 
encontram na localidade da cidade baixa de Salvador, que as casas antigamente 
eram de madeira, sobre as águas do mar, cujo acesso era difícil. Hoje, mesmo com 
construções e áreas pavimentadas e urbanizadas, o acesso continua complicado 
por haver ruas apertadas, becos e vielas, dificultando a chegada e saída de carros 
da Polícia, empresas de fornecimento de energia elétrica e água, o carro do Corpo 
de Bombeiros, ambulâncias etc. Há a ausência de efetiva atuação do Estado, em 
suprir as necessidades básicas dessas comunidades dando assim, a oportunidade 
de outros “poderes paralelos” passarem a fazer esse papel assistencial, pagando o 
remédio para doentes, conta de água, luz, da internet, e até doações de caixões 
para sepultamentos, além da promoção de festas, regadas a bebidas, churrasco, 
feijoada, paredões e drogas, muitas drogas.

Essa ausência do Estado, somada à questão da falta de planejamento dessas áreas, 
influencia diretamente o aumento da criminalidade nesses lugares. A falta de 
políticas públicas para a população contribui para o agravamento da criminalidade. 
São escolas públicas sem estruturas, com alunos envolvidos com crimes, sem 
professores qualificados e com uma remuneração salarial vergonhosa. Salientando 
que esses profissionais, os professores, deveriam ser os mais bem pagos, pois o 
seu papel é de educar, orientar a infância, e construir a formação moral e cívica do 
futuro cidadão. Mesmo com o aumento dos investimentos, divulgado pelo Estado 
a todo o tempo nas redes de comunicações nos últimos anos, ainda eles não são 
suficientes para atender as necessidades de saúde, educação e segurança pública.
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2.3 A INCOMPETÊNCIA DO ESTADO NO COMBATE À CRIMINALIDADE

O Brasil é um país com reservas enormes de petróleo, como é o pré-sal, agronegócio 
em crescimento e outras riquezas naturais e industriais. No entanto, peca no 
quesito investimento social. Se houver um compromisso maior com educação 
de qualidade, segurança pública, mais saúde pública, o Estado certamente se 
mostrará mais presente e eficiente, com investimentos nos setores de combate 
à criminalidade. Ouve-se da sociedade reclamações da falha na Justiça e das leis 
ultrapassadas e sem aplicabilidade para a proporção de grupos criminosos que 
sugiram e do crescimento das modalidades de crimes.

Vários fatores que afetam diretamente a questão do aumento da criminalidade 
também são alvo de reclamações diárias da população. É o caso da falta de 
efetividade do Poder Judiciário, que, em muito, contribui para a impunidade de 
criminosos. Não há um número efetivo de juízes, promotores, defensores públicos e 
funcionários administrativos em várias comarcas, que possam atendem à demanda 
daqueles que ingressam com as suas ações. Ademais, não há celeridade nas 
soluções dos inquéritos policiais que envolvem muitos crimes, inclusive, aqueles 
hediondos. São anos e mais anos, para a Justiça brasileira solucionar crimes, muitas 
vezes já comprovados e, às vezes, até confessados. E ainda há a possibilidade de o 
acusado utilizar-se de recursos que travam os processos levando o país à fama de 
“país da impunidade”.

Em relação aos homicídios no Brasil, Santos relata que: “São 134.944 inquéritos 
policiais em todo o país, que se encontravam sem solução nas delegacias de 
polícia”12. Se seguirmos mais adiante, quantos inquéritos e processos se “arrastam” 
sem solução na Justiça e que sequer alcançarão a sua conclusão ou julgamento? 
Essa falha dos poderes públicos (Polícia e Judiciário) nos leva a pensar que o Estado 
está deixando de fazer o seu papel e contribuindo assim para o aumento da 
insatisfação da sociedade.

Por outro lado, a violência cresce a cada dia. O desemprego e a falta de 
perspectivas fazem com que muitos jovens passem a integrar o mundo do crime, 
sendo constantemente recrutados por traficantes e seguindo caminhos tortuosos, 
passando a integrar grupos armados de extermínio e milícias que fazem o papel da 
Justiça. Além do mais, há uma farta quantidade de armas de fogo em mãos erradas. 
Os bandidos se apoderam facilmente de revólveres, pistolas, armas artesanais, e até 
armas de uso proibido como fuzis, contrabandeadas de outros países, contribuindo 

12 SANTOS, Roberto Monteiro. Diário da Justiça. Disponível em: www.stf.jus.br/arguivo/cns/publicacaoinstitucional. Acesso em: 23 
mai. 2017.
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para o fortalecimento dos grupos armados e da expansão do tráfico de drogas. A 
polícia, diante de tal situação, encontra-se defasada, sem condições de confrontar 
esses grupos. A ausência de um planejamento estratégico eficiente de combate ao 
crime afeta diretamente a segurança e o desenvolvimento do país, aumentando 
consideravelmente os níveis da criminalidade e fazendo vítimas a cada dia.

Sobre o crescimento da criminalidade no Brasil, Santos afirma que:

Comparando-se os coeficientes de mortalidade por homicídios 
entre diferentes países, observa-se que no Brasil o risco de morrer 
por essa causa é 15 vezes maior do que o Canadá, 03 vezes do que 
os Estados Unidos e 1,5 vez do que México, chegando a ser 40 vezes 
superior ao do Japão.13

Outro fator relevante para a manutenção da criminalidade no país é a corrupção, 
que está presente nas diversas esferas da Administração Pública e tem “manchado” 
a reputação do país internacionalmente. O Brasil é uma nação em forte ritmo 
de crescimento, dotado de grande potencial, mas que não consegue acabar ou 
diminuir a corrupção, principalmente, por parte dos seus dirigentes. São pessoas 
de todos os níveis e categorias que formam uma grande rede de corruptos que 
chegam desde à falsificação de remédios, desvio de merenda escolar, ao desvio de 
milhões de reais de obras públicas essenciais, como a construção de rodovias, casas 
populares, de saneamento básico, dentre outras obras, que se arrastam por anos. 
São desviados valores exorbitantes, e ninguém é punido por isso. 

O sistema carcerário brasileiro é outro grande problema. O descaso para com o 
sistema prisional é algo assustador, pois as condições em que os presidiários ficam 
confinados é degradante, humilhante. Certamente, alguns vão dizer que “eles 
estão pagando pelos erros que cometeram”, mas o Estado tem a obrigação de 
proporcionar condições estruturais adequadas para que esses detentos cumpram 
as suas penas de maneira digna. As penitenciárias são consideradas como 
verdadeiras “escolas do crime”, e, ao invés de recuperar o detento, promovendo a 
sua ressocialização, corroboram para a formação de delinquentes, que, na maioria 
das vezes, retornam à sociedade praticando novos delitos.

Hoje sabemos que não há limites para a atuação do crime organizado e que 
nos tempos atuais, é incabível para uma nação como a nossa ainda noticiar 
diariamente detentos estão comandando quadrilhas que se encontram em 
liberdade, determinando mortes e outras ações delituosas. Tal situação mostra-se 

13 SANTOS, Laura dos. Violência e a criminalidade no Brasil. 3ª ed. Rev. e ampliada. São Paulo. Cortez. 2015, p. 58.
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insustentável, gerando um clamor popular por mais ação do Estado. Como bem 
coloca Sankievicz, o discurso da imprensa, com a cooperação de autoridades e de 
policiais, mostra-se enfático em afirmar:

Os níveis de segurança urbana baixaram consideravelmente na 
última década, criando um ambiente propício para a ampliação dos 
movimentos que pugnam por uma reação legal, judicial e policial 
mais contundente contra a delinquência das massas.14

Vale salientar que uma ação conjunta entre Estado e sociedade no combate 
à criminalidade é de fundamental importância. A sociedade brasileira precisa 
urgentemente de políticas públicas de combate à criminalidade, que não sejam 
utilizadas como instrumento de controle do poder, mas sim como forma de 
proteção do Estado, das pessoas e do patrimônio.

3 A POUCA EFETIVIDADE DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA

A sociedade quer e precisa certamente que ocorram mudanças na legislação, como 
também a modernização do sistema penitenciário nacional, pois não tem como a 
polícia resolver os problemas da segurança pública, se não houver um trabalho 
coletivo entre os Poderes e a sociedade. A audiência de custódia foi implantada 
para, teoricamente, resolver os problemas de encarceramento, visando uma análise 
prévia dos aspectos daquele ato criminoso, acelerando assim o julgamento da 
condição do delito, para uma decisão adequada sobre o direcionamento do réu à 
prisão ou não. Entretanto, não pode o Estado, através das audiências de custódias, 
conceder, de forma aleatória e sem parâmetros coerentes, a liberdade de indivíduos, 
sem ao menos levar em conta o ato criminoso que praticou.

Vale ressaltar que há muitas reclamações por parte de policiais, de parentes de 
vítimas e da própria vítima sobre o procedimento das audiências de custódia. E 
não existe um número real na estatística, de que a implantação da audiência de 
custódia reduziu o índice de reincidência ou que algum daqueles indivíduos se 
recuperou, deixando de praticar outros delitos.

3.1 A LEGISLAÇÃO PENAL E AS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA

Atualmente, a legislação penal não prevê a realização de audiência de custódia. O 
Código Penal hoje aplicado no Brasil tem fundamentação no Decreto-lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940, que foi sancionado pelo Presidente Getúlio Vargas, no 

14 SANKIEVICZ, Alexandre. Breve análise sobre a redução da maioridade penal como alternativa para a diminuição da violência 
juvenil. Câmara dos Deputados, Brasília-DF. Ago. 2007, p. 03.
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período do Estado Novo. Salienta-se que esse código é o terceiro da história do 
Brasil, sendo o mais longo em vigência. Os anteriores foram os de 1830 e 1890. O 
atual Código de 1940 só entrou em vigor no dia 1º de janeiro 1942, e continua sendo 
aplicado no nosso sistema até hoje, mesmo já sendo este obsoleto às necessidades 
da sociedade atual. Estamos há mais de setenta anos considerando um instituto 
legal que não se altera, apesar das grandes transformações sociais ao longo 
desse período. Diante dessa ausência legislativa, e frente aos clamores pela maior 
valorização da vida humana, forma-se um hiato entre o que se espera do Estado e 
o que ele efetivamente realiza. Sendo assim, o excesso de prisões associado a uma 
morosidade no desenvolvimento dos processos penais, leva a uma sobrecarga no 
sistema carcerário, tornando precárias as condições dos custodiados.

Mesmo tendo cometido um crime, o ser humano merece ter preservada a sua 
dignidade, não pode ser tratado como animal. Diante dessa realidade, foi implantado 
o sistema de audiência de custódia, concebido para evitar o encarceramento 
desnecessário, mantendo, assim, a integridade daquele cidadão que, em tese, 
não é considerado um perigo para a convivência social. A audiência de custódia 
é um instrumento jurídico/processual que não se encontra regulamentado por lei 
especifica no Brasil. Tem sua base de legalidade pautada nos tratados internacionais, 
tais como a “Convenção Americana sobre os Direitos Humanos”, conhecida como 
o “Pacto San José da Costa Rica” (Decreto 678/1992, art. 7º, item 5) e também no 
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, no artigo 9º, 
item 3. Esses dois institutos apresentam os interesses internacionais em preservar a 
dignidade da pessoa, mesmo daquele que tenha cometido um delito. O Pacto San 
José da Costa Rica determina:

Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à 
presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer 
funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo 
razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga 
o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que 
assegurem o seu comparecimento em juízo.15

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas enfatiza o 
consenso internacional sobre o cuidado com o preso:

Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal 
deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra 

15 Pacto San Jose da Costa Rica.  Art. 7º, item 5 – CADH. Disponível em: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_
americana.htm. Acesso em: 02 out. 2017.
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autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito 
de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A 
prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá 
constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a 
garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão 
à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, para a 
execução da sentença.16

O Conselho Nacional de Justiça, baseando-se nos ditames dos acordos e convenções 
internacionais, editou a Resolução nº 213/2015, que dispõe em seu artigo 1º:

Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, 
independentemente da motivação ou natureza do ato, seja 
obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação 
do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as 
circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.17

A Resolução nº 213/2015 vem sendo implantada no nosso sistema jurídico, desde 
2015, porém sem a observância das muitas lacunas que surgiram, ao longo dos 
anos, em nossa legislação penal. Trata-se de um ato administrativo que visa garantir 
direitos que asseguram as garantias constitucionais e os princípios fundamentais da 
condição humana. No entanto, esse instituto não tem acompanhado o crescimento 
da violência no contexto social atual do Brasil.

A audiência de custódia surgiu como um meio de combater o ato da prisão ilegal 
cometida pela ação turbulenta por parte de agentes policiais, que realizam a 
abordagem e a detenção inicial do suspeito. Tem a obrigação de um ato infralegal, 
na qual deve ser apresentado o preso detido em flagrante delito, em até vinte e 
quatro horas da comunicação do flagrante, ao Juiz competente. Quando realizada 
a prisão em flagrante do indivíduo, este é conduzido para autoridade policial que 
se encarregará de apresentá-lo a um juiz que realizará a audiência de custódia, 
devendo estar presentes um membro do Ministério Público e da Defensoria Pública 
ou advogado. No momento da audiência, o Juiz questiona o preso, realizando 
um interrogatório com perguntas sobre como ocorreu a sua prisão, abordando, 
por exemplo, se sofreu algum tipo de violência por parte do agente policial, sua 
integridade física e psíquica. Posteriormente são analisados os fatos e antecedentes 
criminais do acusado. Nesse contexto, não é analisado o mérito da conduta do 

16 Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas Art. 9º, item 3 – PIDCP. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. Acesso em: 02 out. 2017.

17 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 213 de 15/12/2015. Disponível em: www.cnj.jus.br/busca-atosadministrativos. 
Acesso em 14 de Jun. de 2017.
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indivíduo, e sim a forma que ele foi conduzido à delegacia. Não se tem a oitiva do 
policial que fez a abordagem e que foi acusado pelo meliante de ter sido violento 
no momento da prisão em fragrante. O seu objetivo é analisar a legalidade da 
prisão, sendo questionado se houve arbitrariedade por parte do agente público 
que realizou a abordagem e efetuou a prisão.

3.2 A PROBLEMATIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA

A principal finalidade da audiência de custódia, de combater a ilegalidade diante 
o ato de prisão, é de fundamental importância para o sistema judiciário e prisional 
do Brasil. No entanto, sua aplicabilidade está restrita a uma simples busca pela 
preservação da condição humanitária do preso, sem se analisar o mérito da prisão. 
Dessa forma, ao julgar somente o momento da prisão, não se analisa o real motivo 
pelo qual indivíduo foi detido.

O problema da criminalidade vai além do encarceramento indevido e do excesso 
de custodiados nas prisões. Certamente o enfoque somente na redução do número 
de prisões no país não consegue resolver a demanda por maior segurança. Como 
bem disse o estudioso e pesquisador em segurança pública, coronel da reserva 
remunerada da Polícia Militar da Bahia, Pedro Nascimento Boaventura: “pois quando 
tudo falhou – faltam as famílias, religião, educação, saúde, alimentação, emprego, 
moradia e transporte, o limite é a segurança pública”.18 A questão não é somente 
evitar a prisão, tem que ser repensado o verdadeiro objetivo de tal audiência.

O acusado detido tem a oportunidade de falar tudo o que quiser, sendo verdades 
ou mentiras, e, nesse contexto, ele tem garantias absolutas, enquanto o policial tem 
seu depoimento no auto de prisão em flagrante questionado, colocando-se em 
dúvida a legalidade da sua ação no momento do cumprimento do dever para com a 
sociedade. É posto em dúvidas o comportamento do agente público no momento 
do cumprimento do seu dever. Não é dada a ele a oportunidade de se manifestar, 
já que está sendo acusado de ter praticado um ato ilegal. Se o indivíduo que acaba 
de ser preso acusa o policial de tê-lo torturado, tê-lo maltratado, este policial pode 
sair dali direto com um processo na Corregedoria do órgão respectivo, e, às vezes, o 
sujeito que acabou de cometer o crime sai pela porta da frente do fórum. 

Evidencia-se, assim, que audiência de custódia foi instituída com o intuito de 
resolver o problema carcerário, ou seja, para se diminuir o número de presos. No 
entanto, a aplicação pouco inteligente deste instituto passa uma falsa certeza de 

18 BOAVENTURA, Pedro Nascimento. Audiência de custódia. Entrevista.  Disponível em www.g1.globo.com/bahia/globonews.
audiencia-de-custodia. Acesso em: 18 Ago. 2017.
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impunidade para aqueles que vivem à margem da sociedade. Vale lembrar que os 
policiais militares são os quem mais se expõem diariamente nessa luta, até mesmo 
pela sua responsabilidade constitucional de proteção que foi jurado em farda. A 
Policia Militar é a instituição que mais trabalha e se expõe nesse combate. 

O prejuízo com esses equívocos institucionais é enorme. Observa-se que as falhas da 
audiência de custódia aumentam os gastos públicos e a insegurança da sociedade. 
E o Estado tem se mostrado omisso, diante desse contexto. Só como registro, vale 
ressaltar, que, a aplicação de uma legislação desatualizada e ultrapassada, associada 
a um procedimento desastroso de concessão de custódia, reflete negativamente 
nos órgãos policiais, e torna desestimulante para os agentes da lei a missão de 
enfrentamento do crime nas ruas. Um número significativo das prisões realizadas 
resulta na soltura dos indiciados no dia seguinte. Ainda que esses elementos 
venham futuramente a ser submetidos ao processo criminal, os agentes policiais 
naturalmente sentem-se desestimulados em realizar sua missão com afinco, diante 
de tamanha impunidade, o que possibilita a presença de cada vez mais indivíduos 
perigosos nas ruas. Sem falar no aumento absurdo de policiais assassinados no 
Brasil. Um levantamento do jornal A Folha de São Paulo nas secretarias estaduais 
de segurança pública do país revela que “o Brasil tem um (1) policial morto a cada 
32 horas; 229 morreram este ano 2017”.19 Somente no Rio de janeiro, no período de 
janeiro a julho de 2017, foram registrados noventa e seis assassinatos de policiais, 
segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro.20

O Poder Público não tem cumprido seu papel quando aplica as leis desatualizadas 
nas audiências de custódia. Leis essas que não são mais compatíveis com os crimes 
atuais, dando a falsa impressão de que todos podem praticar crimes e violentar 
direitos alheios, porque não serão presos ou, se forem, não permanecerão por muito 
tempo. É evidente que a insegurança é algo comum a todos cidadãos brasileiros 
sem distinção de classes social, e esta realidade é comprovada pelos tantos casos 
de violência noticiados diariamente em nosso país. Assim, faz-se necessário, 
urgentemente, implantar mudanças na nossa legislação, com a criação de uma 
política mais voltada para a proteção dos indivíduos que se encontram à mercê 
da criminalidade por omissão legislativa. Ocorre que o Estado, por desatualização 
das leis, age de forma superficial, não se preocupando em resolver o problema 
da violência social e age de forma a “lavar as mãos”, com descaso e deixa que os 
delinquentes voltem a cometer crimes.

19 LAGÔA, Tatiana. Após saída temporária, mais de mil presos beneficiados pela Justiça não retornam à cadeia em Minas. Disponível 
em: http://hojeemdia.com.br/horizontes/ap%C3%B3s-sa%C3%ADda-empor%C3%A1ria-mais-de-mil-presos-beneficiados-pela-
justi%C3%A7a-n%C3%A3o-retornam-%C3%A0-cadeia-em-minas-1.573731. Acesso em: 22 Out. 2017.

20 VELASCO, Clara. Audiências de custódia prendem mais do que soltam em 2/3 dos estados. Disponível          em:  https://g1.globo.
com/politica/noticia/audiencias-de-custodia-prendem-mais-do-que-soltam-em-23-dos-estados.ghtml. Acesso em: 29 Set. 2017.
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O aumento da marginalidade, da insegurança, é evidente, culminando muitas 
vezes com a perda de várias vidas inocentes. Entretanto, o Estado demonstra 
apenas se preocupar com a economia nos cofres públicos. É uma triste 
realidade: o Estado joga para a sociedade o preço a ser pago com a liberdade 
concedida aos indivíduos que cometem crimes e deveriam estar presos, 
sendo notoriamente demostrado nas estatísticas o aumento da violência 
e da sensação de impunidade que hoje vivemos em nosso País. Em matéria 
divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça sobre a audiência de custódia: 
“De 229.634 audiências de custódia realizadas no Brasil, 103.669 (45,15% - quase 
metade) resultaram na liberdade dos presos em flagrante”.21

Em Salvador, este número é ainda mais estarrecedor. Conforme foi apresentado 
pelo canal Globo News em 2016, “apenas 8,9% das prisões em flagrante foram 
convertidas em prisões preventivas”. Ressalta-se que a Bahia foi pioneira na 
realização deste tipo de audiência no país, por meio da implantação, em 2013, 
do Núcleo de Prisão em Flagrantes e Audiências de Custódia, que contribuiu, por 
exemplo, para diminuir o número de presos em delegacias. No entanto, o objetivo 
acompanha a tendência do país: reduzir a quantidade de presos provisórios, 
diminuindo a população carcerária e os gastos com o encarceramento.

Num outro prisma, ressalta-se que não se deve desprezar os efeitos positivos 
observados em alguns casos em que o sujeito detido, não tendo culpa no fato 
criminoso, consegue ter anulada a sua prisão. Há situações em que sua aplicação 
é positiva, como em caso de não haver necessidade de o Juiz decretar a prisão 
cautelar do preso, por não representar risco à sociedade. Assim não agravaria mais 
a situação dos presídios superlotados. Entretanto, o que normalmente ocorre é 
a reincidência de sujeitos que foram beneficiados com a liberdade provisória e 
voltam a cometer novos crimes. O que se observa, muitas vezes, é uma inversão 
de valores muito grande, porque o meliante passa a ser tratado como vítima, e o 
agente policial a ser considerado, de forma presumida, um infrator.

O emprego das audiências de custódia deve atender a um equilíbrio entre o 
respeito à dignidade do preso e as demandas de justiça social. Como afirma o 
renomado jurista Aury Lopes Jr:

Vale salientar que, é preciso seguir parâmetros legais de 
proporcionalidade e razoabilidade para que não haja a banalização no 
manejo da audiência de custódia, e que a decisão pela liberdade não 

21 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Audiências de custódia. Disponível em: www.cnj.jus.br/busca-audienciasdecustodia.  
Acesso em 14 de Jul. de 2017.
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seja a meta ou o objetivo principal do Estado, buscando tão somente 
uma forma de economia processual ou evitar a superlotação (já 
existente) nos presídios, porque desse modo confirma-se a sensação 
de impunidade que hoje vive todos. Claro que tem que ter o cuidado 
na aplicação da prisão preventiva, sendo sempre a última providência 
a ser adotada, tendo em vista, ainda, a presunção de inocência, 
que limita a utilização do decreto prisional de natureza preventiva, 
fazendo com que o indivíduo só possa ser preso antes da sentença 
final, em casos excepcionais, pois o mesmo deve ser tratado sempre 
como “inocente”, do início ao fim do processo.22

A decisão de manter ou não a prisão do acusado deve ser balizada por uma 
criteriosa análise dos diversos fatores que envolvem tanto a incolumidade do 
acusado, quanto o seu grau de periculosidade no ambiente social. É falha a 
sistemática atual da audiência de custódia, onde se julga apenas a legalidade 
da prisão em flagrante, sem levar em consideração a questão material do ato 
criminoso praticado pelo sujeito. Em muitas situações, a prisão preventiva 
pode ser um mal necessário, que, aplicado em casos de extrema e comprovada 
necessidade, evita que se coloque em liberdade um criminoso que venha a 
causar prejuízo ao processo legal ou atentar contra a da vítima ou familiares, 
como acontece em crimes de feminicídio, onde geralmente esse agressor volta 
para fazer cumprir suas ameaças, ceifando a vida da vítima.

Destarte salientar que a prisão preventiva é a espécie de segregação cautelar 
mais ampla que temos, pois ela pode ser decretada tanto na fase inquisitorial 
(investigação preliminar) como também na fase processual, desde que antes do 
trânsito em julgado da sentença penal condenatória.  Como assevera Nucci:

A prisão preventiva é uma medida de caráter excepcional e deve 
ser decretada respeitando-se o postulado da proporcionalidade, 
uma vez que, após o advento da Lei 12.403/2011, ela passou a ser 
encarada como a última ratio a ser utilizada para tutelar o processo, 
ou último instrumento a ser utilizado para resguardar o processo. 
Dessa forma sendo necessário uma análise mas esclarecedora diante 
das audiências de custódias.23

No momento em que as audiências de custódia são utilizadas como uma forma 
de se evitar a aplicação da prisão preventiva, acaba-se por proporcionar novos 
problemas à segurança pública. Sabemos que o sistema carcerário brasileiro não 

22 LOPES JR, Aury.. Prisões Cautelares. 13 ed. Saraiva. São Paulo. 2013, p.81.

23 NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade: de acordo com a Lei 12.403/2011. 3 ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2013
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tem uma estrutura competente para ressocialização desses indivíduos que vivem 
à margem da sociedade. No entanto, mantê-los à solta não é a solução adequada. 
Como diz um velho ditado: “não se pode empurrar o lixo para debaixo do tapete”. Há 
uma sensação de descaso do Estado, vez que se evidencia a sua preocupação em 
não ter mais aumento dos gastos, do uso do dinheiro público com as penitenciárias, 
repassando para a sociedade a responsabilidade de conviver com o aumento da 
criminalidade. Em vez de trabalhar para a redução do dano social, lança mão de 
soluções paliativas, cuja efetividade não é evidente.

O Estado tem sido omisso nas políticas públicas, bem como na sua obrigação 
legislativa. Observa-se que a criminalidade geralmente advém das desigualdades 
sociais, que geram a pobreza. Pode-se concluir assim que o crime é fruto da 
omissão do Estado em solucionar os problemas da sociedade. A maioria dos 
acusados ouvidos nas audiências de custódia apresentam históricos de vida 
bem parecidos. Normalmente moram em localidades carentes, onde o tráfico de 
drogas já está instalado há bastante tempo e exerce o domínio nessas localidades 
e nas pessoas que ali residem. Constata-se também a falta de acesso à educação 
como um fator negativo e presente na realidade de todos. Associado a isso há a 
falta da presença familiar, principalmente da figura paterna, tanto nos documentos 
quanto no convívio. Muitos nem sabem quem são os pais, geralmente crescendo 
criados pela mãe ou avó, sem estrutura familiar adequada ou esperada para uma 
boa formação do indivíduo.

Outro ponto a ser notado é a idade dos indivíduos ouvidos. Muitos encontram-se 
entre os 18 e 25 anos, uma faixa etária em que geralmente o sujeito deveria estar 
estudando e/ou ingressando no mercado de trabalho, iniciando assim uma vida, 
profissional e social. Não se pode deixar de observar que, além da falta da presença 
da família e da miserabilidade extrema, há a falta de perspectiva em oportunidade 
para mudar de vida. Esses elementos somados mostram-se essenciais para a 
construção de um triste contexto, que leva à degradação do ser humano, numa 
realidade, cruel, triste, do qual nem todos conseguem se livrar.

Diante de tal realidade, resta o questionamento se o Estado está fazendo uso desse 
dispositivo de direitos humanos de forma relevante para a sociedade e para o 
indivíduo envolvido diretamente. O instituto da audiência de custódia vem sendo 
aplicado, sem se observar aspectos importantes que poderiam reduzir a incidência 
de falhas nas decisões. Questiona-se, por exemplo, o porquê de não se realizar a 
oitiva da autoridade que efetuou a prisão antes de ser instaurado um processo na 
Corregedoria, antes do acusado ser liberado. É dada ao acusado a oportunidade 
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de dizer que foi agredido, e que sua prisão é ilegal, porém não é oportunizada a 
investigação sobre a veracidade dessa afirmação.  E isso só reforça a sensação de 
impunidade e de descaso do Estado. 

É de mister importância ressaltar que, nesse momento, não se está conclamando 
uma exaltação da prisão. O sistema prisional não recupera ninguém. No entanto, 
a sensação de impunidade do indivíduo criminoso aumenta a incidência de 
crimes, que se tornam cada vez mais violentos, agredindo a dignidade da vítima, 
que, ofendida em sua honra, fica cada vez mais temerosa de sofrer novas coações.  
Várias vítimas relatam que não se sentem seguras, pois a Justiça não cumpre seu 
papel, e as leis não são mais compatíveis com os crimes, o que dá a impressão 
que é permitido praticar crimes, cometer delitos e violentar direitos, porque 
não há um indicativo de prisão por muito tempo.  Diante disso, vê-se em risco a 
aplicação da máxima constitucional de garantia da igualdade para todos, vez que 
o processamento da audiência de custódia coloca o criminoso teoricamente em 
situação de “mais fraco”, sendo que a condição da vítima que sofreu a violência não 
é levada em consideração naquele momento. Muitas vezes o que resta à vítima é 
a esperança da possiblidade de aquele agressor não vir a cometer um novo ato de 
violência contra si ou outrem.

O contexto da redução da criminalidade não se esgota na realização de audiências 
de custódia. Como se pode observar, esse instituto mostra-se pouco efetivo.  
Assim, faz-se necessário, urgentemente, mudança na nossa legislação e a criação 
de políticas públicas mais voltadas para o desenvolvimento dos indivíduos que se 
encontram à margem da sociedade, por falta de oportunidade, emprego, educação, 
saúde e até por falta do instituto da família. Faz-se necessário haver um estudo 
real da situação atual da criminalidade existente no País, com a reformulação do 
Código Penal e Processual brasileiro, para que o instituto da audiência de custódia 
seja aplicado no nosso ordenamento de forma efetiva. Deve-se considerar que, 
enquanto permanecer uma legislação penal ultrapassada, que permite situações 
como saidinhas temporárias, associada a uma realização de audiência de custódia 
permissionária, o Poder Público somente estará incentivando a ocorrência de atos 
criminosos, favorecendo o aumento do caos social.

4. CONCLUSÃO

A falta de perspectivas de uma vida melhor, de oportunidade vem dando causa ao 
aumento da intolerância, contribuindo para o aumento dos índices de violência, 
oriundo de uma sociedade contemporânea, individualista, descrente e sem 
esperança no futuro. Neste trabalho, buscou-se analisar os efeitos de uma legislação 
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penal desatualizada que não acompanhou o ritmo de crescimento da sociedade, 
atrelado ao crescimento da violência urbana, fazendo com que o Estado perdesse 
a sua própria identidade e credibilidade perante a sociedade.

Diante de tal evolução da sociedade, as ações de combate à criminalidade 
implementadas atualmente pelo Estado são ineficientes, visto que as organizações 
criminosas são bem articuladas e equipadas, mostrando-se apenas como paliativos 
diante da força da marginalização. Percebe-se que a sociedade clama por socorro. 
Exige-se, urgentemente, uma atitude do Estado no combate à violência. Faz-
se necessária a criação de políticas públicas mais rígidas e eficientes no âmbito 
político-criminal. E para isso é preciso a implantação de mudanças na legislação 
penal, atualizando-se de acordo com o contexto histórico-social em que vivemos. 

Deste modo, questiona-se a real função das audiências de custódia diante de leis 
penais ultrapassadas, desatualizadas. Diante das pesquisas realizadas ao longo deste 
trabalho, passamos a refletir e tentar entender como funciona o nosso ordenamento 
jurídico diante dessa desatualização da legislação e da responsabilidade do Estado 
frente a este impasse.  Será que nessas audiências, a “lei” está sendo aplicada de 
forma inconsequente? Será que o Estado realmente cumpre suas obrigações diante 
do alto índice das ações criminais registradas?

Observa-se, muitas vezes, que há uma inversão de valores muito grande, visto 
que o acusado que acaba de ser preso em flagrante cometendo um delito, 
contra a sociedade, passa a ser tratado como vítima. A Resolução nº 213/2015, do 
Conselho Nacional de Justiça, indiretamente, passa a tratar o agente público, o 
policial, o guarda municipal, como se ele fosse presumidamente um torturador, 
sendo tal atitude inadmissível. Acaba-se colocando uma “espada” sobre a cabeça 
do agente público, sendo que o cumprimento do dever imposto a ele, poderá 
voltar contra si próprio.

Assim, podemos concluir que existe uma série de falhas na aplicação das 
audiências de custódia, pois como já foi dito, nelas há uma preocupação maior 
em discutir a legalidade da prisão, se os direitos do acusado foram respeitados do 
que realmente o ato cometido pelo infrator, dando a entender que a sua finalidade 
é o desencarceramento. Tal situação contribui indiretamente para o aumento da 
criminalidade e do descrédito da sociedade para com o Estado. A questão não é 
somente evitar a prisão e sim repensar o verdadeiro objetivo da audiência.

É preciso despertar novamente na sociedade o sentimento de reconhecimento do 
Estado como o protetor dos seus direitos, principalmente a liberdade e a vida, com 
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segurança e dignidade. É o Poder Público que deve proporcionar a inclusão social, 
a educação e a aplicação adequada e eficaz de leis, além de mais investimentos 
na segurança nacional, com o fortalecimento das polícias, e em planejamento 
estratégico de combate à criminalidade.

Enfim, o Estado não pode estar alheio e omisso ao anseio da sociedade por 
mudanças políticas e sociais, nas quais as leis penais brasileiras sejam atualizadas 
e aplicadas respeitando os direitos fundamentais, garantidos a todos os cidadãos 
igualmente. Uma sociedade não funciona bem sem uma legislação penal ativa e 
presente. O nosso ordenamento jurídico precisa superar suas limitações e buscar 
reformular as suas leis penais, almejando assim consolidar o triunfo das garantias 
coletivas e individuais de cada cidadão brasileiro, que precisa ter a certeza de que 
dispõe da Justiça para defender-se da violação de seus direitos.
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O EFEITO DAS AUDIÊNCIAS 
DE CUSTÓDIA NAS PRISÕES 
EM FLAGRANTE POR 
TRÁFICO DE DROGAS 

Caio Cesar Carvalho de Macedo Versiani1

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo avaliar os efeitos da implantação 
da audiência de custódia no Brasil, utilizando-se de trabalhos empíricos para 
observar se a hodierna ferramenta faz jus ao objetivo de consolidação dos direitos 
humanos do indivíduo preso. Para tanto, precipuamente busca-se entender como 
se deu sua implantação em solo pátrio, além das posições doutrinárias a respeito. 
Ademais, uma vez que o tráfico de drogas se demonstra o delito responsável pelo 
maior número de prisões no país, necessário é observar se houve algum efeito da 
supracitada audiência nas prisões em flagrante envolvendo este crime, perpassando 
necessariamente pelo modo como o ordenamento jurídico o disciplina, com fulcro 
na (frágil) distinção entre usuário e traficante.

Palavras-chave: Audiência de Custódia; Tráfico de Drogas; Direito Processual Penal; 
Direito Penal; Criminologia; Direito Constitucional.

1. INTRODUÇÃO

Ainstituição das audiências de custódia, no ordenamento jurídico 
brasileiro, tornou-se um tema altamente debatido recentemente, uma 

vez que qualquer alteração realizada no processo penal, instituto que trabalha, 
eminentemente, com o bem jurídico mais precioso passível de violação no 
ordenamento, a liberdade, ensejará diversas polêmicas. Sob as acentuadas 
discussões doutrinárias e, até mesmo, políticas, o noviço instituto vem se 
consolidando dia após dia na rotina jurídica pátria.

Não obstante, o estabelecimento do tráfico de drogas como delito, inclusive 
equiparado a crimes hediondos, perfaz-se outro tema amplamente debatido na 
doutrina penal contemporânea, importunando inclusive as instâncias superiores 
dos tribunais brasileiros.

1 Graduando em Direito e membro do Grupo de Estudos em Execução Penal pela Faculdade Baiana de Direito.
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Diante deste cenário, a análise dos efeitos da audiência de custódia nas prisões 
em flagrante por tráfico de drogas torna-se ainda mais considerável, para frisar, se 
efetivamente, o instituto vem cumprindo com suas funções expectáveis. Em face 
desta realidade, a demarcação de um espaço territorial para análise demonstra-se 
precisa, diante da prática empírica da pesquisa. O pouco tempo de implantação das 
audiências poderia apresentar-se como um entrave, porém a coleta de informações 
não deixa de ser proveitosa para uma análise inicial.

A pretensão que se tem com o presente artigo é unificar dados, para que haja uma 
averiguação se, de fato, a implantação das audiências de custódia vem causando 
alguma mudança no âmbito jurídico, precipuamente no que tange à liberdade 
dos presos em flagrante, ou se a sua instituição deu-se por mera formalidade, em 
respeito a ordenamentos internacionais. 

A possibilidade de facilitar um debate mais amplo a respeito do tráfico de drogas 
e da garantia de direitos humanos no processo penal, além de seccionar dados 
existentes com o objetivo de tornar clarividente certos aspectos, objetiva ser grande 
a contribuição para o meio jurídico, cativando uma maior quantidade de pesquisa 
empírica nesta área. Ademais, a análise poderá trazer, ainda que inicialmente, 
contribuições para uma maior efetividade do instituto em comento.

A primeira parte deste escrito busca analisar as audiências de custódia, entendendo 
como se deu sua implantação no ordenamento pátrio, a forma como legislações 
internacionais influenciaram este estabelecimento e como a doutrina tem se 
posicionado a respeito. A segunda parte busca analisar sinteticamente o delito 
de tráfico de drogas, examinando o tratamento jurídico que este recebe, ainda 
perpassando pelo modo como outras legislações tratam o tema.

2 AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Dispõe o artigo 1º da Resolução nº 213, de 15 de dezembro de 2015 do Conselho 
Nacional de Justiça, que a audiência de custódia é a apresentação de toda pessoa 
presa em flagrante delito, independente da motivação ou da natureza do ato, a 
uma autoridade judicial competente no prazo de 24 horas, de forma obrigatória, 
onde será ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão.2

2 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução 213 de 15 de dezembro de 2015: Dispõe sobre a apresentação  de  toda   pessoa   
presa   à  autoridade   judicial   no  prazo  de   24  horas.   Disponível    em <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059>. 
Acesso em 04 mar. 2017.
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Desta maneira, ocorria até então no processo penal pátrio, quando o indivíduo era 
preso em flagrante delito, a imediata apresentação ao delegado de polícia, que, 
observando fundadas suspeitas de cometimento do delito, ratificaria o flagrante 
e mandaria recolhê-lo à prisão, remetendo o auto de prisão em flagrante ao juiz 
competente, nos termos do artigo 306, caput, do Código de Processo Penal.3

O juiz, então, recebia o auto de prisão em flagrante em suas mãos, e prosseguia 
com o controle jurisdicional desta, relaxando a prisão ilegal, convertendo em prisão 
preventiva ou concedendo liberdade provisória, com ou sem fiança, como dispõe 
o artigo 310 do mesmo Código.4

Não obstante, de acordo com a Resolução oriunda do CNJ, o juiz não mais 
receberia apenas os papéis do auto de prisão em flagrante, mas o indivíduo preso 
pessoalmente, em uma audiência, contando com participação do Ministério 
Público e da defesa (advogado constituído ou Defensoria Pública). A audiência 
seria, então, um instrumento pelo qual o custodiado deveria ser visualizado dentro 
de 24 horas, como classifica Guilherme de Souza Nucci.5

É de extrema importância enfatizar que o juiz não deixará de receber o auto de prisão 
em flagrante, mas o receberá também com o indivíduo preso, de forma personalíssima.

Segundo Caio Paiva:

A audiência de custódia consiste, portanto, na condução do preso, 
sem demora, à presença de uma autoridade judicial que deverá, 
a partir do prévio contraditório estabelecido entre Ministério 
Público e a defesa, exercer um controle imediato de necessidade 
e legalidade da prisão.6

O objetivo precípuo da audiência de custódia não é analisar as provas contra o 
indivíduo, uma vez que esta não é uma audiência de instrução, mas sim averiguar 
se há a real necessidade de converter o flagrante em prisão processual, com a 
possibilidade da aplicação de medidas cautelares adversas ou relaxamento na 
hipótese de prisão ilegal.

3 BRASIL.  Código de  Processo Penal.  Decreto-lei  Nº 3.689.  Rio de  Janeiro,  3 out.  1941.  Disponível   em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm.> Acesso em 05 mai. 2017.

4 Ibidem.

5 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 14. Ed. Rio de Janeiro: Forense. 2017, p. 567.

6 PAIVA, Caio. Audiência de Custódia e Processo Penal Brasileiro. Florianópolis: Empório do Direito. 2015, p. 31.
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Ricardo Lewandowsky, presidente do CNJ no momento em que as audiências de 
custódia começaram a ser implantadas, já alegou que elas servem, especialmente, 
para evitar o encarceramento desnecessário de pessoas que, ainda que tenham 
cometido delitos, não devam permanecer presas durante o processo. Ainda, 
assevera que o contato direto do juiz com o retido possibilita uma análise mais 
cautelosa das circunstâncias da prisão.7

Ademais, como objetivos secundários, estão o controle da violência policial 
no momento de prisão do indivíduo e uma forma de combate à superlotação 
carcerária, uma vez que evita prisões preventivas de sujeitos que poderiam 
aguardar em liberdade a sentença penal e favorece o relaxamento da prisão nas 
hipóteses de prisões ilegais.

Dita Aury Lopes Junior, em companhia de Caio Paiva, que a audiência de 
custódia consiste no direito de todo e qualquer cidadão preso ser conduzido 
rapidamente à presença de um juiz para que se faça cessar eventuais atos 
de maus tratos ou tortura e para que haja uma maior amplitude acerca da 
legalidade e necessidade da prisão.8

Asseveram os supracitados autores que esta modalidade de audiência se apresenta 
como um importante filtro para a constatação de eventual violência policial, 
respeitando os direitos fundamentais do retido. Em que pese a Polícia Militar ser tão 
vítima da violência quanto toda a sociedade que vive em situação vulnerável, não 
se pode olvidar que os relatos de violência advindas desta considerável instituição 
têm sido constantes. No Estado do Rio de Janeiro, no período de 2005 a 2014, foram 
computados 8.466 homicídios decorrentes de intervenção policial, sendo 5.132 
somente na capital.9 Ademais, em relatório produzido pela Anistia Internacional, 
no ano de 2015, é possível constatar que das 1.569 mortes intencionais violentas 
e homicídios decorrentes de intervenção policial na cidade do Rio de Janeiro, 
cerca de 244 (15,55%) foram homicídios decorrentes de intervenção policial, o que 
demonstra um número significativo.10

7 LEWANDOWSKI, Ricardo. Audiência de Custódia e o Direito de Defesa. Revista Jurídica LEX. São Paulo: V. 76, jul. /ago. 2015, pág. 363.

8 LOPES, Aury; PAIVA, Caio. Audiência de custódia e a imediata apresentação do preso ao juiz: rumo a evolução civilizatória do 
processo penal. In: Revista da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: on  – line, Ano V, nº 9,  mai./ago. 2014, 
p.  168. Disponível em http://www.defensoria.rs.def.br/conteudo/20105. Acesso em: 30 mai. 2017.

9 ANISTIA INTERNACIONAL. Você matou meu filho! Homicídios cometidos pela polícia militar na cidade do Rio de Janeiro - 
Rio de Janeiro, 2015, p. 31. Disponível em https://anistia.org.br/wp- content/uploads/2015/07/Voce-matou-meu-filho_Anistia-
Internacional-2015.pdf. Acesso em 05 mai. 2017.

10 ANISTIA INTERNACIONAL. Você matou meu filho! Homicídios cometidos pela polícia militar na cidade do Rio de Janeiro 
- Rio de Janeiro, 2015, p. 31. Disponível em https://anistia.org.br/wp- content/uploads/2015/07/Voce-matou-meu-filho_Anistia-
Internacional-2015.pdf. Acesso em 05 mai. 2017.
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Enseja também a possibilidade de eventuais sujeitos presos em flagrante, que ao 
fim do processo penal possivelmente não ficariam reclusos em regime fechado ou 
teriam suas penas convertidas para restritivas de direito, não fiquem presos antes 
do desfecho processual, superlotando (ainda mais) o atual sistema carcerário e 
possibilitando que sejam captados por organizações criminosas para cometimento 
de delitos mais gravosos.

O professor Neemias Meretti Prudente sintetiza que o objetivo da audiência em 
tela é garantir o contato pessoal da pessoa presa com um juiz após sua prisão em 
flagrante, com objetivo de assegurar a integridade física, evitar abusos e violações 
aos direitos humanos dos presos, além de reduzir o inchaço do sistema prisional, 
garantindo o efetivo controle judicial das prisões e reforçando o uso de medidas 
alternativas em detrimento do encarceramento provisório.11

A importância deste instituto se mostra ainda mais clarividente no momento em 
que, tradicionalmente antes de sua implementação, o primeiro contato entre 
o indivíduo, que teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, 
e o juiz de direito se dava, em média, entre 3 a 8 meses após sua reclusão, de 
acordo com a Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (ANADEF). 
Esta mesma Associação ratifica que um dos objetivos da audiência de custódia 
é assegurar a integridade física do preso, evitando abusos e violações aos seus 
direitos humanos, com a possibilidade de desafogar o sistema prisional através 
de medidas alternativas.12

2.1 AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NOS TRATADOS 
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS

As audiências de custódia foram implementadas no Brasil com amparo legislativo 
assentado, principalmente, em ordenamentos jurídicos internacionais. Estes 
ordenamentos são o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (promulgado 
no país, através do Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992) e a Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos, mais conhecida como Pacto de San José da Costa Rica 
(promulgado no Brasil, através do Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992).

O Pacto de San José da Costa Rica sustenta, em seu artigo 7º, item 5, que:

11 PRUDENTE, Neemias Meretti. Lições Preliminares acerca da Audiência de Custódia no Brasil. Revista Síntese Direito     Penal     e     
Processual     Penal.     Ano     XVI,     nº     93,     Ago./Set.     2015.     Disponível    em
<http://www.bdr.sintese.com/AnexosPDF/RDP%2093_miolo.pdf> Acesso em: 30 mai. 2017, p. 11.

12 ANADEF     -     Associação     Nacional     dos     Defensores     Públicos     Federais.     Disponível     em
<http://www.anadef.org.br/component/content/article/1-latest-news/3767-audiencia-em-ate-24-horas-reduz- superlotacao-do-
sistema-prisional-diz-anadef> Acesso em 03 mai. 2017.
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Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à 
presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer 
funções judiciais e tem o direito a ser julgada dentro de um prazo 
razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga 
o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que 
assegurem o seu comparecimento em juízo.13

Redação muito similar dispõe o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, 
em seu artigo 9º, item 3.14 Os supracitados ordenamentos jurídicos trazem a 
necessidade de conduzir a pessoa detida à presença de uma autoridade judicial 
em um prazo “razoável”, não detalhando qual prazo seria este.

Em artigo publicado pelo site Human Rights Watch, apesar de ser um instituto novo 
no Brasil, a audiência de custódia já existe em outras partes do planeta. Outros 
países da América Latina já instituem em legislação interna, a obrigatoriedade de 
o indivíduo ser conduzido imediatamente à autoridade judicial após ser detido 
em flagrante. Na Argentina, por exemplo, em caso de prisão sem ordem judicial, 
o detento deverá comparecer a uma autoridade judicial em um prazo de 6 horas. 
No Chile, seu Código de Processo Penal determina que, em casos de flagrante, o 
detento precisa ser apresentado ao juiz em um prazo de 24 horas.15

Desta forma, percebe-se que, mesmo a legislação internacional não dispondo de 
um marco fixo temporário, esse prazo em tese deve ser próximo a 24 horas, seguindo 
a tendência internacional, e sendo este o prazo determinado pela resolução do 
CNJ, em seu artigo 1º.16 Ademais, a Corte Interamericana de Direitos Humanos traz 
precedentes relativos a este marco temporário, com o julgamento, em 1997, do 
caso Castillo – Paez, no qual considerou que o governo peruano violou sua própria 
Constituição e a Convenção Americana de Direitos Humanos ao não apresentar o 
detento ao tribunal em um prazo de 24 horas, entre outros descumprimentos.17

Neste momento, paira um conflito técnico - jurídico, uma vez que o Código de 
Processo Penal brasileiro não determina o imediato envio do detido ao juiz, apenas 

13 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990- 1994/anexo/and678-92.pdf>, acesso em 08 mai. 2017.

14 BRASIL. Decreto 592, de 6 de julho de 1992. Promulga o Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos. Brasília, 06 de julho de 
1992 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0592.htm. Acesso em 08 mai. 2017.

15 HUMAN RIGHTS WATCH. O direito à “audiência de custódia” de acordo com o direito internacional.
Disponível em https://www.hrw.org/pt/news/2014/02/03/252627. Acesso em 08 mai. 2017.

16 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução 213 de 15 de dezembro de 2015: Dispõe sobre a apresentação  de  toda   pessoa   
presa   à  autoridade   judicial   no  prazo  de   24  horas.   Disponível    em
<http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059>. Acesso em 08 mai. 17.

17 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. 
Disponível em http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_34_esp.pdf. Acesso em 08 mai.2017.
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o auto de prisão em flagrante, em dissonância com o disposto no ordenamento 
internacional, ora em debate. Neste ensejo, doutrina Luciano Rostirolla que o que 
deve prevalecer é a CADH, pois esta detém “caráter supralegal”.18 Da mesma forma, 
assinalam Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar que a audiência de custódia 
tem respaldo no ordenamento jurídico brasileiro com base no item 5 do artigo 7º 
do Pacto de San José da Costa Rica.19

O STF foi combalido a se posicionar perante o debate da natureza jurídica dos 
tratados internacionais de direitos humanos mediante o Recurso Extraordinário 
nº 466.343/SP,20 e entendeu que os tratados internacionais de direitos humanos 
anteriores à Emenda Constitucional nº 45/2004 e que tratarem de direitos humanos 
prevalecerão em face da legislação ordinária.

Por conseguinte, a supracitada Emenda Constitucional inseriu no artigo 5º 
da Constituição Federal de 1988 o parágrafo 3º, prevendo que os tratados e 
convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados 
mediante rito diferenciado (dois turnos em cada casa do Congresso Nacional 
por 3/5 dos votos dos respectivos membros) serão equivalentes às Emendas 
Constitucionais.21 Logo, desencadeou-se o debate acerca da natureza jurídica 
daqueles tratados que foram inseridos no ordenamento jurídico pátrio antes da 
Emenda, não sendo submetidos a rito especial, portanto, a decisão da Suprema 
Corte Brasileira no aludido recurso extraordinário consagrou a posição de que 
estes tratados têm natureza supralegal, estando abaixo da C onstituição, mas 
acima de toda e qualquer lei. Essas leis, inclusive as complementares e atos 
normativos, apenas terão validade se forem compatíveis simultaneamente com 
a CF e os tratados de direitos humanos incorporados.22

Isto posto, em razão de o Pacto de San José da Costa Rica datar de 22 de novembro 
de 1969 e ter sido promulgado no Brasil em 6 de novembro de 1992 (portanto, 

18 ROSTIROLA, Luciano. Efetividade da Tutela Jurisdicional, aspectos práticos e jurídicos da audiência de Custódia no processo penal 
Brasileiro, p. 337, Perse, 2016.

19 TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10ª Ed. Salvador:
Juspodivm. 2015, p. 847.

20 EMENTA: PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. Decretação da medida coercitiva. Inadmissibilidade 
absoluta. Insubsistência da previsão constitucional e das normas subalternas. Interpretação do art. 5º, inc. LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF, 
à luz do art. 7º, § 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento 
conjunto do RE nº 349.703 e dos HCs nº 87.585 e nº 92.566. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade 
do depósito.

21 21  BRASIL.  Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 5 out.  1988.    Disponível  em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 11 mai. 2017.

22 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos, 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 2015, p. 396/397.
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antes da supracitada Emenda Constitucional nº 45/04), este detém caráter 
supralegal, devendo prevalecer em detrimento da legislação ordinária, que no caso 
em epígrafe, trata-se do Código de Processo Penal.

2.2 IMPLEMENTAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO BRASIL

Embora o pacto de San José da Costa Rica tenha sido promulgado no país há cerca 
de 25 anos, apenas no início de 2015, iniciou-se a implantação deste instituto em 
solo pátrio. Em 6 de fevereiro de 2015, o CNJ, por meio do Provimento Conjunto  
nº 03/2015, instituiu com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a primeira 
experiência de implantação das audiências de custódia no Brasil.23

Desde o início, o instituto em debate encontrou entraves, tanto jurídicos quanto 
estruturais. Cumpre salientar que logo em sua implantação, o preso não tinha, de fato, 
conversa reservada com seu defensor, uma vez que estas eram realizadas no corredor 
do fórum, acompanhadas por policiais militares durante todo o tempo. 24 Ademais, 
a Associação Paulista do Ministério Público impetrou mandado de segurança em 
desfavor da audiência em tela, sendo indeferido e julgado extinto o processo sem 
resolução do mérito. Após interposição de recurso, o mandado está para ser julgado no 
Superior Tribunal de Justiça desde 17/12/2015.25

Ainda no que tange ao provimento, a Associação dos Delegados de Polícia do 
Brasil (ADEPOL – Brasil) moveu uma Ação Direta de Inconstitucionalidade visando 
invalidá-lo (ADI 5240), arguindo que a audiência de custódia apenas poderia ser 
criada mediante lei federal, e jamais por provimento autônomo advindo do TJSP. 
Também argumentou que a norma repercutiu em interesses institucionais dos 
delegados de polícia, com atribuições determinadas pelo artigo 144 da CF. O 
Supremo Tribunal Federal conheceu parcialmente a ação e julgou improcedente o 
pedido, afirmando que há legislação processual vigente que legitima tal audiência 
(na hipótese de habeas – corpus, artigo 656 do CPP).26

23 SÃO PAULO. Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral da Justiça. Provimento Conjunto nº 03/2015. Dispõe sobre a 
apresentação de pessoa detida em flagrante delito, até 24 horas após sua prisão, para participar da  audiência de custódia. Caderno 
1 administrativo. Disponível em http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/12/dc5953a3f7991bfeb2938bb49abb8583.pdf. 
Acesso em 11 mai. 2017.

24 24  IDDD. Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Monitoramento das audiências de custódia em São  Paulo,
p. 15. Disponível em http://s.conjur.com.br/dl/relatorio-audiencia-custodia-sp.pdf. Acesso em 11 mai. 2017.

25 RECURSO: Embargos de declaração Pretensão nitidamente infringente, não tendo a embargante apontado pontos omissos, 
obscuros ou contraditórios do Acórdão Embargos declaratórios rejeitados. Mandado de segurança nº 2031658-86.2015.8.26.0000, 
julgado pelo TJ/SP. Número no STJ: RMS nº 49537 / SP

26 EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO CONJUNTO 03/2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO 
PAULO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. 1. A Convenção Americana sobre
Direitos do Homem, que dispõe, em seu artigo 7º, item 5, que “toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, 
à presença de um juiz”, posto ostentar o status jurídico supralegal que os tratados internacionais sobre direitos humanos têm no 
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Posteriormente, o CNJ lançou o Projeto Audiência de Custódia através Resolução 
nº 213, de 15 de dezembro de 2015, com o fito de que o instituto se alastrasse para 
todo o país, buscando efetivar tal direito fundamental do detido. Esta Resolução 
também sofreu entraves judiciais, com uma também ADI, de nº 5448, interposta 
pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES), que questionava 
a constitucionalidade formal da supracitada Resolução, afirmando que houve 
usurpação da competência estabelecida no artigo 22, I, da CF. A ADI foi negada 
liminarmente pelo relator (Ministro Dias Toffoli), afirmando que a aludida associação 
não dispunha de representação ampla da categoria, mas apenas de parte dela. A 
ANAMAGES interpôs agravo regimental, sendo negado seu provimento.27

Isto posto, a Resolução nº 213 do CNJ ofertou um prazo de 90 dias para que 
os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais implementassem esta 
modalidade de audiência, a partir da entrada em vigor da Resolução, que se deu 

ordenamento jurídico brasileiro, legitima a denominada “audiência de custódia”, cuja denominação sugere-se “audiência de 
apresentação”. 2. O direito convencional de apresentação do preso ao Juiz, consectariamente, deflagra o procedimento legal de 
habeas corpus, no qual o Juiz apreciará a legalidade da prisão, à vista do preso que lhe é apresentado, procedimento esse instituído 
pelo Código de Processo Penal, nos seus artigos 647 e seguintes. 3. O habeas corpus ad subjiciendum, em sua origem remota, consistia 
na determinação do juiz de apresentação do preso para aferição da legalidade da sua prisão, o que ainda se faz presente na legislação 
processual penal (artigo 656 do CPP). 4. O ato normativo sob o crivo da fiscalização abstrata de constitucionalidade contempla, em seus 
artigos 1º, 3º, 5º, 6º e 7º normas estritamente regulamentadoras do procedimento legal de habeas corpus instaurado perante o Juiz de 
primeira instância, em nada exorbitando ou  contrariando a lei processual vigente, restando, assim, inexistência de conflito com a lei, o 
que torna inadmissível o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade para a sua impugnação, porquanto o status do CPP não 
gera violação constitucional, posto legislação infraconstitucional. 5. As disposições administrativas do ato impugnado (artigos 2º, 4° 
8°, 9º, 10 e 11), sobre a organização do funcionamento das unidades jurisdicionais do Tribunal de Justiça, situam-se dentro dos limites 
da sua autogestão (artigo 96, inciso I, alínea a, da CRFB). Fundada diretamente na Constituição Federal, admitindo ad argumentandum 
impugnação pela via da ação direta de inconstitucionalidade, mercê de materialmente inviável a demanda. 6. In casu, a parte do ato 
impugnado que versa sobre as rotinas cartorárias e providências administrativas ligadas à audiência de custódia em nada ofende a 
reserva de lei ou norma constitucional. 7. Os artigos 5º, inciso II, e 22, inciso I, da Constituição Federal não foram violados, na medida 
em que há legislação federal em sentido estrito legitimando a audiência de apresentação. 8. A Convenção Americana sobre Direitos 
do Homem e o Código de Processo Penal, posto ostentarem eficácia geral e erga omnes, atingem a esfera de atuação dos Delegados 
de Polícia, conjurando a alegação de violação da cláusula pétrea de separação de poderes. 9. A Associação Nacional dos Delegados 
de Polícia – ADEPOL, entidade de classe de âmbito nacional, que congrega a totalidade da categoria dos Delegados de Polícia (civis 
e federais), tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade (artigo 103, inciso IX, da CRFB). Precedentes. 10. A 
pertinência temática entre os objetivos da associação autora e o objeto da ação direta de inconstitucionalidade é inequívoca, uma vez 
que a realização das audiências de custódia repercute na atividade dos Delegados de Polícia, encarregados da apresentação do preso 
em Juízo. 11. Ação direta de inconstitucionalidade PARCIALMENTE CONHECIDA e, nessa parte, JULGADA IMPROCEDENTE, indicando a 
adoção da referida prática da audiência de apresentação por todos os tribunais do país.

27 EMENTA: Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), que dispõe sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas. Norma que repercute sobre 
toda a magistratura nacional. Associação Nacional de Magistrados Estaduais (ANAMAGES). Entidade representativa dos interesses 
dos magistrados que integram a Justiça dos estados da Federação e do Distrito Federal e Territórios. Parcela da categoria profissional. 
Ilegitimidade ativa. Agravo a que se nega provimento. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orientou-se no sentido de 
que não detém legitimidade ativa ad causam para o controle concentrado de constitucionalidade a associação que represente 
apenas parcela da categoria profissional sobre a qual repercute o ato normativo impugnado. Precedentes. 2. A Associação Nacional 
de Magistrados Estaduais (ANAMAGES), entidade representativa dos interesses dos magistrados que integram a Justiça dos Estados 
da Federação e do Distrito Federal e Territórios (art. 2º, a, do Estatuto), não tem legitimidade para impugnar a Resolução nº 213/2015 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 
horas, a qual contém dispositivos que repercutem sobre toda a magistratura nacional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
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em 1º de fevereiro de 2016. Atualmente, o Projeto Audiência de Custódia está em 
todas as Unidades da Federação, segundo o CNJ, tendo sido realizadas até março 
de 2017, pouco mais de 2.015 audiências.28

Por fim, cumpre salientar que o Projeto de Lei nº 554 de 2011, oriundo do Senado 
Federal pretende modificar o artigo 306 do Código de Processo Penal, instituindo 
neste artigo, a audiência de custódia. Este Projeto também trata da possibilidade 
do prazo de apresentação do preso ser estendido para 72 horas mediante decisão 
fundamentada do juiz, ante dificuldades operacionais da autoridade policial 
(artigo 10) e realização por videoconferência (artigo 11). O Projeto foi aprovado 
pelo plenário da Casa originária, sendo remetido à Câmara dos Deputados com o 
nº 6.620/2016. Atualmente, está apensado ao projeto de lei 8.045/2010, referente 
ao Novo Código de Processo Penal.29

2.3 POSIÇÕES DOUTRINÁRIAS

Após a implementação das audiências de custódia, os debates em torno deste 
instituto efervesceram. Daniel Nicory do Prado assevera que a implantação das 
referidas audiências foi o maior avanço do processo penal nos últimos anos. 
Afirma, da mesma forma, que elas funcionam como um eficiente filtro para evitar 
o encarceramento desnecessário de autores de crimes não violentos no sistema 
penal, bem como de pessoas sem registros criminais anteriores.30 Não obstante, o 
mesmo autor assinala ser defensável a tese de que, em alguns pontos, a regulação 
da audiência de custódia pelo CNJ e pelos tribunais pode ser considerada uma 
interferência indevida em matéria de direito processual penal. 31

Eugênio Pacceli afirma que vê com bons olhos a instituição da audiência de 
custódia no Brasil, sem deixar de anotar a ausência de exigibilidade legal, uma 
vez que a previsão constante no Pacto de San José da Costa Rica não parece ser 
suficientemente imperativa.32

Rômulo de Andrade Moreira e Alexandre Morais da Rosa partilham do entendimento 
que a modalidade de audiência em tela não é inconstitucional, pois os atos do CNJ 

28 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Dados Estatísticos/Mapa de Implantação. Disponível em http://www.cnj.jus.br/sistema-
carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/mapa-da-implantacao-da- audiencia-de-custodia-no-brasil. Acesso em 14 mai. 
/2017.

29 BRASIL. Projeto de Lei 8045/2010 Câmara dos  Deputados. Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetra
mitacao?idProposicao=490263&ord=1. Acesso em 14 mai. 2017.

30 PRADO, Daniel Nicory do. A Prática da Audiência de Custódia. Salvador: Editora Juspodium, 2017, p. 19, 104 e 105.

31 Ibidem, p. 19.

32 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 21 ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 555.
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e Tribunais apenas sublinham os procedimentos de efetivação do direito subjetivo 
de o conduzido estar, imediatamente, na presença de um juiz. Todavia, a edição 
de uma lei federal seria proveitosa para evitar excessos e limitações do instituto.33

Em síntese, as posições doutrinárias avançam no sentido de que a audiência de 
custódia é um instituto necessário a efetivação dos direitos humanos do retido, 
evitando prisões desnecessárias. Todavia, é quase que consenso a necessidade 
de instituição de lei em sentido estrito para disciplinar o instituto, uma vez que a 
possibilidade de o CNJ ter interferido em matéria processual penal é provável.

Não obstante, autores como Hugo Otávio Tavares Vilela sustentam a 
impossibilidade de a audiência de custódia ser instituída por meio de atos 
normativos advindos do CNJ e dos Tribunais Estaduais. Afirma o autor que não há 
qualquer leitura razoável do texto constitucional que permita sua implantação da 
forma que está ocorrendo em solo pátrio.34 

Em que pese a contribuição do supracitado magistrado ter em análise apenas 
a legalidade do ato, autores consagrados, como Guilherme de Souza Nucci, 
demonstram que o instituto em comento não se faz necessário, pois no 
momento do flagrante delito, o indivíduo retido é encaminhado ao delegado 
de polícia, portanto estando de acordo com o que está disposto na CADH, em 
seu artigo 5º, item 7, especialmente ao citar “à presença de um juiz ou outra 
autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais.35 O próprio autor, 
atuando como Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferiu 
decisão atestando seu posicionamento.36

Ainda em tela acerca deste instituto, o delegado de polícia civil e professor João 
Eduardo Santana Davanço se manifesta de forma similar, asseverando que o 
delegado de polícia está inserido no conceito amplo de autoridade previsto no 
supracitado tratado.37

33 MOREIRA, Rômulo de Andrade; ROSA, Alexandra Moraes da. Audiência de Custódia é realidade irreversível decide STF. Empório 
do Direito. Disponível em http://emporiododireito.com.br/audiencia-de- custodia-e-realidade-irreversivel-decide-stf-por-romulo-de-
andrade-moreira-e-alexandre-morais-da-rosa/. Acesso em 15 mai. 2017.

34 VILELA, Hugo Otário Tavares. Audiência de Custódia – A inconstitucionalidade dos acórdãos da ADIn 5.240, da ADPF347 MC/DF e 
da Resolução CNJ 213 de 25 de dezembro de 2015. Revista dos Tribunais. São Paulo: vol. 970. Ano 105. Ed. RT. Ago. 2016. P. 206.

35 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 14. Ed. Rio de Janeiro: Forense. 2017, p. 568.

36 EMENTA: habeas corpus. Tráfico. Ausência de apresentação imediata ao Juiz de Direito. Alegada ofensa aos tratados internacionais 
de Direitos Humanos. Inocorrência. Tratado que autoriza a apresentação do preso a outra autoridade prevista em Lei. Pleito 
objetivando a revogação da prisão preventiva. Análise dos requisitos do art. 312 do CPP. In casu, presentes. Quantidade e variedade de 
drogas comercializadas (cerca de 163 gramas entre cocaína crack e maconha) evidenciam a gravidade concreta da infração. Necessária 
garantia da ordem pública. Circunstâncias subjetivas favoráveis dos pacientes que não obstam a custódia cautelar. Constrangimento 
ilegal não configurado. Ordem denegada (TJSP – HC n. 2016152-70.2015.8.26.0000- Rel. Guilherme de Souza Nucci, em 12.05.2015).

37 DAVANÇO, João Eduardo Santana. Audiência de Custódia. Disponível  em 
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No âmbito legislativo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro propôs projeto 
de decreto legislativo com o objetivo de sustar o efeito da resolução 213 do 
CNJ, impedindo a audiência de custódia de ocorrer. Na justificativa, o deputado 
afirmou que o procedimento não encontra guarida no ordenamento jurídico 
vigente, além de que esta seria uma solução fácil, inconstitucional, ilegal, não 
discutida na casa legislativa, com o objetivo de evitar a superlotação colocando 
todos os presos em liberdade.38

Observa-se que grande parte da doutrina contrária à referida audiência argumenta 
que o regramento disposto pelo CNJ demonstrou-se inconstitucional, além de 
que o Brasil já executa os tratados internacionais com a utilização do delegado 
de polícia civil. Ademais, no âmbito político, ocorre uma grande especulação 
(e, cumpre salientar, um grande sensacionalismo) se a audiência de custódia 
poderia efetivamente “soltar delinquentes”, tornando o instituto um perigo para a 
incolumidade pública.

3 TRÁFICO DE DROGAS

A lei 11.343 de 23 de agosto de 2006, também chamada de lei de drogas, revogou 
a antiga lei que tratava do mesmo assunto, de número 6.368, de 21 de outubro 
de 1976. Essa nova legislação teve como fulcro central introduzir no país uma 
sólida política de prevenção ao uso das drogas, assistência e despenalização 
do usuário, aumentar o rigor punitivo em detrimento do traficante, clareza 
quanto ao rito do processo, entre outros objetivos.39 A recente lei trouxe um 
novo conceito para o termo droga, traduzindo substância ou produto que gere 
dependência e esteja presente na portaria 344/98 do Ministério da Saúde, de 
acordo com seus artigos 1º e 66º.40

A definição de drogas sofreu sensível variação com as alterações legislativas 
no tempo. A legislação anterior utilizava o termo “entorpecente” em seu artigo 
36.41 No entanto, a mudança substantiva ocorrida não logrou em alteração 

<http://amdepol.org/arquivos/ARTIGO-AUDIENCIADECUSTODIA.pdff28d8.pdf>. Acesso em 16 mai. 2017.

38 BOLSONARO, Eduardo. Projeto de Decreto Legislativo 317/2016. Ficam sustados os efeitos do inteiro teor da Resolução nº 213, de 
15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial 
no prazo de 24 horas. Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=C18A56298B526C5
4E20D278B80 8D7F76.proposicoesWebExterno1?codteor=1433265&filename=PDC+317/2016. Acesso em 16 mai. 2017.

39 GOMES, Luiz Flávio. Apresentação à 5ª edição. In Gomes, Luiz Flávio (Coord.). Lei de Drogas Comentada. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 7.

40 BRASIL. Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. Brasília, 23 ago. 2006. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11343.htm. Acesso em 24 mai. 2017.

41 BRASIL.    Lei   6.368,    de   21    de   outubro    de   1976.    Brasília,    21    out.    1976.    Disponível    em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6368.htm>. Acesso em 24 mai. 2017.
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sensível, uma vez que há ainda o mesmo tom genérico que a legislação atual 
apregoa, pois deixa espaço de regulação a cargo da autoridade administrativa, 
que, apenas se limita ao conceito de produto de causa dependência, como 
assinala Daniel Nicory do Prado.42

Deste modo, é dado ao Ministério da Saúde, visto que trata de matéria de sua 
competência, a seleção das substâncias que serão ilícitas. Cumpre constatar, 
de forma pontual, que a lei em comento se perfaz uma lei penal em branco,43  
conjuntura que vem sendo aceita pelos tribunais pátrios.44

O Brasil é signatário de convenções internacionais que tratam sobre drogas, 
como a Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961 (ratificada por meio 
do decreto legislativo nº 5 e promulgada por meio do decreto nº 54.216 de 
27 de agosto de 1964),45 a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971 
(advinda no país por meio do decreto nº 90 de 5 de dezembro de 1972)46 e a 
Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicoativas, 
de 1988 (promulgada no país por meio do decreto 154 de junho de 1991)47. Não 
obstante o ordenamento internacional, a Constituinte de 1988 predispôs na lei 
maior do nosso estado alguns “mandados de criminalização” (instrumentos da 
Constituição que almejam, em tese, oferecer proteção adequada e suficiente 
para alguns direitos fundamentais)48 em desfavor do tráfico de drogas, como 
visto no no artigo 5º, inciso XLIII e no inciso LI.49

42 PRADO, Daniel Nicory do. Crítica ao controle penal das drogas ilícitas. Salvador: Editora Juspodium, 2013, p. 34.

43 GRECO, ROGÉRIO. Lei penal em Branco, na definição de Rogério Greco, seria uma norma que requer obrigatoriamente, um 
complemento extraído de um outro diploma - leis, decretos, regulamentos etc. - para que possam, efetivamente, ser entendidos os 
limites da proibição ou imposição feitos pela lei penal, uma vez que, sem esse complemento, torna-se impossível sua aplicação. Curso 
de Direito Penal Parte Geral Volume 1, 17 ed. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2015, pag. 68.

44 Decisão TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20120111837952 DF 0050570-98.2012.8.07.0001. EMENTA: PENAL -TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES - ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 - NORMA PENAL EM BRANCO - COMPLEMENTAÇÃO HETERÓLOGA - ARGUIÇÃO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE  NÃO ACOLHIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - NÃO 
CABIMENTO - DOSIMETRIA - CULPABILIDADE - CONDUTA SOCIAL - PERSONALIDADE - CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL (ART. 42 DA LEI 
11.343/06)- QUANTUM DA PENA-BASE - PROPORCIONALIDADE - CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO 
DA PENA - NÃO APLICAÇÃO - REGIME INICIAL FECHADO - SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

45 BRASIL. Decreto 54.216, de 27 de agosto de 1964. Promulga a Convenção Única Sobre Entorpecentes.

46 BRASIL. Decreto Legislativo 90 de 1972. Aprova o texto da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas. Brasília, 5 dez. 1972. 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1970-1979/decretolegislativo- 90-5-dezembro-1972-346309-norma-pl.
html>. Acesso em 29 mai. 2017.

47 BRASIL. Decreto 154 de 26 de junho de 1991. Promulga a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes       e       Substâncias       
Psicotrópicas.       Brasília,       26       jun.      1991.       Disponível     em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0154.htm>. Acesso em 29 mai. 2017.

48 MORAES, Alexandre Rocha Almeida de. A Teoria dos Mandados de Criminalização e o Combate Efetivo à     Corrupção.     Revista     
Jurídica    ESMP-SP.     São    Paulo,    V.5,    2014,    p.     58.    Disponível     em:
<http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/download/170/65>. Acesso em 27/05/2017.

49 BRASIL.  Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 5 out.  1988.    Disponível  em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 27 mai. 2017.
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Desta forma, o inciso XLIII predispõe a equiparação do tráfico de drogas aos crimes 
hediondos, tornando-o insuscetível de graça ou anistia, enquanto que o inciso LI 
trata da possibilidade de extradição do brasileiro naturalizado em comprovado 
envolvimento com o delito em tela.

Portanto, a Constituição Brasileira de 1988, tão elogiada pela extensão das 
garantias fundamentais, inclusive apelidada de “constituição cidadã”, adota 
para o regime de drogas uma posição oposta, similar a um regime de exceção. 
Ademais, é notória a influência da política internacional de combate às drogas 
na elaboração da constituição, sopesando, da mesma forma, a influência dos 
ordenamentos internacionais.50

3.1 DOS CRITÉRIOS DISTINTIVOS ENTRE TRAFICANTES E USUÁRIOS

A lei 11.343/06 tratou, em seu artigo 28, usuário de drogas como o indivíduo 
que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo 
para consumo pessoal drogas em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar.51 Historicamente, a lei 6.368/76, conforme artigo 16, punia o 
usuário com a prisão de 6 meses a dois anos, e pagamento de 20 a 50 dias multa. 
A hodierna lei vedou por completo a prisão do usuário, preceituando as penas 
de advertência, prestação de serviços e medida educativa de comparecimento 
à programa ou curso educativo em um prazo máximo de 5 meses. Havendo 
reincidência, o período aumentaria para 10 meses, e na hipótese de necessidade 
do cumprimento de tais medidas, a aplicação de admoestação verbal e multa. 
Segundo Luís Flávio Gomes,52 o artigo 28 teria natureza jurídica de infração 
penal sui generis, uma vez que as penas para tal infração são exclusivamente 
alternativas, não podendo se falar em crime ou contravenção penal, de acordo 
com o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal.53

Ainda no que tange ao uso para consumo pessoal definido no artigo 28, há a 
possiblidade de caracterização de maus antecedentes e reincidência. O debate 
da natureza jurídica deste artigo foi posto no Superior Tribunal de Justiça, e este, 
mediante julgamento do HC 149319/SP em 18 de agosto de 2011, posicionou-se 

50 PRADO, Daniel Nicory do. Crítica ao controle penal das drogas ilícitas. Salvador: Editora Juspodium, 2013, p. 26 e 27.

51 BRASIL. Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. Brasília, 23 ago. 2006. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11343.htm acesso em 27 mai. 2017.

52 GOMES, Luiz Flávio. Apresentação à 5ª edição. In Gomes, Luiz Flávio (Coord.). Lei de Drogas comentada. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 133.

53 BRASIL. Decreto – Lei 3.914 de 9 de dezembro de 1941. Lei de Introdução ao Código Penal e à Lei das Contravenções Penais. Rio de 
Janeiro, 9 dez. 1941. Disponível em< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto- lei/del3914.htm>.  Acesso em 27 mai. 2017.
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a favor da caracterização de uma condenação por usuário de drogas como 
maus antecedentes, vez que, mesmo despenalizada, a prática não deixou de ser 
desvalorizada como criminosa.54

No que se refere ao delito de tráfico de drogas, este é previsto no artigo 33 da lei 
em tela, asseverando que importar, exportar, remeter preparar, produzir, fabricar, 
adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 
consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar  a  consumo  ou  fornecer  drogas,  
ainda  que  gratuitamente,  sem autorização  ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar, ensejará uma pena de cinco a 15 anos, além de pagamento 
de quinhentos a mil e quinhentos dias – multa.

Inicialmente, é perceptível que os dois tipos penais são mistos alternativos, utilizam 
a técnica da lei penal em branco e todas as condutas descritas no núcleo do tipo 
de usuário (artigo 28) estão inseridas no artigo 33 (traficante).55 Salo de Carvalho 
preceitua que há uma espantosa similitude entre os tipos penais, principalmente 
no que se refere aos elementos objetivos do tipo.56

A própria lei de drogas traz os critérios para distinção fática entre o porte de drogas 
para consumo pessoal e o porte a que se refere o artigo 33, no artigo 28 §2º:

Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz 
atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, 
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às 
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos 
antecedentes do agente.

O legislador optou por não utilizar critérios objetivos definidos em lei, deixando a 
cargo da autoridade policial (e posteriormente judiciária) esta tarefa, com o objetivo 
claro de evitar que traficantes portassem pequenas quantidades e se enquadrassem 
no tipo penal voltado para o usuário.

Em que pese a redação do tipo aparentar uma segurança, na realidade proporciona 
um poder discricionário imenso ao agente policial, que, na rua, é quem decide se o 
indivíduo flagrado portando drogas é usuário ou traficante. A discrição do agente 

54 HC 149319 (2009/0192716-1) de 21/03/2012, EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO 
DA PENA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 
APONTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.

55 PRADO, Daniel Nicory do. Crítica ao controle penal das drogas ilícitas. Salvador: Editora Juspodium, 2013, p. 54.

56 CARVALHO, Salo de apud PRADO, Daniel Nicory do. Op. Cit. idem.
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policial se torna por demasiado condenatória, ao ponto de o autor Luis Carlos Valois 
declarar que o policial da rua é o verdadeiro delegado, promotor e juiz, em subtítulo 
de sua magnífica obra.57

Não é à toa que após a entrada em vigor da lei de drogas, tenha ocorrido uma 
explosão carcerária. À título de exemplo, em 2006, ano de entrada em vigor da 
legislação, haviam 31.520 presos por tráfico nos presídios brasileiros. Sete anos 
depois, houve um aumento de 339% em relação a este número.58 

Há o real risco de os operadores do direito procederem com o enquadramento 
de usuários como traficantes, uma vez que não há valores específicos para se 
diferenciar os mesmos. A redação vaga da atual legislação de drogas é um revés na 
busca por um avanço e humanidade no trato e combate às drogas.

3.2 TRÁFICO DE DROGAS NO DIREITO COMPARADO

O termo direito comparado pode ser definido como a ciência que busca 
conhecer ordenamentos jurídicos estrangeiros a partir de estudos comparativos e 
sistemáticos.59 No que tange às drogas, este é um dos pontos imprescindíveis a ser 
tratado, dado que experiências de outras nações podem ser utilizadas como base 
para alterações futuras na legislação pátria.

Trazendo à exposição a legislação colombiana, na hipótese de um sujeito 
ser flagrado com quantidade de droga para uso pessoal, sua pena abstrata 
seria de 30 dias de prisão, em sendo primário, e de 1 mês a 1 ano, em sendo 
reincidente (atualmente esse artigo não está mais em vigor, por decisão da 
Corte Colombiana na sentencia C – 221/94,59 não havendo pena para consumo 
pessoal no país latino-americano). Para a mensuração desta quantidade, o artigo 
2º do diploma normativo colombiano definia dose pessoal como 20 gramas de 

57 VALOIS, Luís Carlos. O Direito Penal da Guerra Às Drogas. 2 ed. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017, p. 500.

58 INFOPEN.  Levantamento  Nacional  de  informações  penitenciárias  junho  de  2014.  Disponível     em:
<https://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf>. 
Acesso em 27 mai. 2017.

59 SENTENCIA C – 221/94: Dentro de un sistema penal liberal y democrático, como el que tiene que desprenderse de una 
Constitución del mismo sello, debe estar proscrito el peligrosismo, tan caro al positivismo penal, hoy por ventura ausente de todos los 
pueblos civilizados. Porque a una persona no pueden castigarla por lo que posiblemente hará, sino por lo que efectivamente hace. A 
menos que el ser drogadicto se considere en sí mismo punible, así ese comportamiento no trascienda de la órbita más íntima del sujeto 
consumidor, lo que sin duda alguna es abusivo, por tratarse de una órbita precisamente sustraída al derecho y, a fortiori, vedada para 
un ordenamiento que encuentra en la libre determinación y en la dignidad de la persona (autónoma para elegir su propio destino) 
los pilares básicos de toda la superestructura jurídica. Sólo las conductas que interfieran con la órbita de la libertad y los intereses 
ajenos, pueden ser jurídicamente exigibles. No se compadece con nuestro ordenamiento básico la tipificación, como delictiva, de una 
conducta que, en sí misma, sólo incumbe a quien la observa y, en consecuencia, está sustraída a la forma de control normativo que 
llamamos derecho y más aún a un sistema jurídico respetuoso de la libertad y de la dignidad humana, como sin duda, lo es el nuestro. 
Disponível em: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6960#1>. Acesso em 27 mai. 2017.
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maconha, 5 gramas de haxixe, 1 grama de cocaína, 2 gramas de metaqualona.60 
Para citar outra legislação alienígena, há o exemplo de Portugal, país pioneiro 
em descriminalizar o uso de todas as drogas. No país luso, quem for flagrado 
portando até 25 gramas de maconha, 2 gramas de cocaína, 1 grama de heroína 
ou 1 grama de ecstasy é caracterizado como usuário, não sofrendo todos os 
malefícios de um processo penal.61

A atual política de drogas brasileira vai em contrapartida à política dos países 
desenvolvidos. Segundo levantamento da Secretaria Nacional de Política Sobre 
Drogas (SENAD) acerca de legislações da Europa e América sobre consumo de 
drogas para uso pessoal, sucedeu-se a conclusão de que, dos 47 países observados, 
54% adotam critérios objetivos para caracterizar o consumo pessoal, e 9% deles 
adotam critérios objetivos apenas para a maconha.62

Por fim, o International Drug Policy Consortium (IDPC) publicou um artigo de extrema 
importância, o qual demonstra a relevância de se utilizar critérios objetivos para 
a diferenciação entre uso próprio e tráfico. Segundo a responsável pelo relatório 
(Dra. Juliana de Oliveira Carlos), sob a lei espanhola, 69% dos presos por tráfico não 
estariam encarcerados no Brasil.63

Desta maneira, os exemplos citados acima retratam cenários de outras nações com 
ordenamentos distintos, demonstrando um tratamento diferente no que toca à 
discriminação entre usuário e traficante, utilizando aspectos objetivos práticos, com 
o fulcro de evitar encarceramentos equivocados.

60 COLOMBIA. Ley 30 de 1986. Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientesy se dictan otras disposiciones. Disponível 
em: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2774, acesso em 27 mai. 2017.

61 PORTUGAL. Lei 30/2000 de 29 de novembro. Define o regime jurídico aplicável ao consumo de estupefacientes e substâncias 
psicotrópicas, bem como a proteção sanitária e social das pessoas que consomem tal substância sem prescrição médica. Disponível 
em: <http://www.sicad.pt/BK/Institucional/Legislacao/Lists/SICAD_LEGISLACAO/Attachments/525/lei_30_2000. pdf>.  Acesso em 27 
mai. 2017.

62 SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS. Levantamento sobre legislação de drogas nas Américas e Europa e 
análise comparativa de prevalência de uso de drogas. Ministério da Justiça. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/
senad-divulga-levantamento-sobre-legislacao-de-drogas-nas- americas-e-europa/leis-e-preva-final-sem-acordao.pdf>. Acesso 
em 27 mai. 2017.

63 INTERNATIONAL DRUG POLICY CONSORTIUM. Política de drogas e encarceramento em São Paulo, Brasil. Disponível em: <https://
dl.dropboxusercontent.com/u/566349360/library/IDPC-briefing-paper_Drug- policy-in-Brazil-2015_PORTUGUESE.pdf>. Acesso em 27 
mai. 2017.
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4 O IMPACTO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NO TRATAMENTO 
DO TRÁFICO DE DROGAS: A REALIDADE DO NÚCLEO DE 
PRISÃO EM FLAGRANTE DE SALVADOR, BAHIA.

Após abordagem sintética sobre as audiências de custódia e sobre alguns 
aspectos dogmáticos do tráfico de drogas, cumpre analisar como este novo 
instituto processual afetou as prisões em flagrante pelo delito em debate. Desta 
maneira, o presente artigo traz aspectos empíricos, explorando a realidade da 
cidade de Salvador, Bahia.

Inicialmente, o tráfico de drogas é o crime responsável pelo maior número de 
prisões no país, com 27% dos presos do país encarcerados por tal modalidade.64 
Não obstante, em 2014, aproximadamente dois anos antes de as audiências de 
custódia serem implantadas, cerca de 38,4% dos presos do Estado da Bahia estavam 
encarcerados devido ao crime citado.65

Portanto, inicialmente é possível chegar à conclusão que a política repressiva 
de drogas adotada em solo pátrio detinha reflexo direto no sistema prisional, 
e não seria diferente em solo baiano. Segundo dados atualizados da Secretaria 
de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (SEAP-
BA),66 em maio de 2017, haviam 13.798 presos no Estado da Bahia, incluindo os 
provisórios e condenados.

No que se refere às audiências de custódia, até março de 2017 haviam sido realizadas 
no Brasil, cerca de, 215.329 audiências, com 45,37% delas resultando em liberdade, 
54,64% resultando em prisão preventiva. Na cidade de Salvador, mediante 
pesquisa realizada pelo Instituto Baiano de Direito Processual Penal (IBADPP) em 
860 audiências, do período de abril de 2016 a dezembro de 2016, quase 60% delas 
ofertaram a liberdade (incluindo relaxamento de prisão e liberdade provisória), 
enquanto que, cerca de, 40% culminaram em prisão preventiva.67

Em pesquisa realizada pelo Defensor Público de Classe Final e doutorando Daniel 
Nicory do Prado no Núcleo de Prisão em Flagrante na cidade de Salvador, mediante 

64 65   INFOPEN.  Levantamento  Nacional  de  informações  penitenciárias  junho  de  2014.    Disponível   em: 
<https://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen- versao-web.pdf>, p. 69. 

65 Ibidem, p. 71.

66 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO-BA. População Carcerária do Estado da Bahia. Central 
de Informação e Documentação. Disponível em: <http://www.seap.ba.gov.br/sites/default/files/dados/2017-05/PRESOS%20
PROVIS%C3%93RIOS%20E%20CONDENADOS%2025.05.17.pdf>. Acesso   em   28   mai. 2017.

67 INSTITUTO BAIANO DE DIREITO PROCESSUAL PENAL. Grupo de pesquisa sobre audiência de custódia do núcleo de prisão em 
flagrante de Salvador – BA. Relatório Final de Atividades. Daniela Portugal Coordenadora de Pesquisa do IBADPP. Salvador, 2017.
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análise de 3.943 audiências de custódia realizadas no período de setembro de 
2015 a agosto de 2016, inclusive, realizadas por advogados particulares, houveram 
constatações contundentes acerca dos efeitos relativos à sua implantação.68

No que tange ao tráfico de drogas, o delito, como era de se esperar, foi o maior 
responsável pela realização das audiências, representando 31,93% dos casos, ou 
1.259 audiências. Destes, cerca de, 465 audiências culminaram na conversão do 
flagrante delito em prisão preventiva, ou cerca de 36,93% dos casos.69

Ademais, na modalidade em conjunto com o porte ilegal de arma de fogo, houve 
uma média de 51,36% de decretação de prisão preventiva, sendo, portanto, o 
crime não violento que mais encarcerou nas audiências de custódia, seguido de 
longe pelo porte ou posse ilegal de arma de fogo, com decretação de prisão 
preventiva em 43% dos casos.

Desta forma, como bem salienta o autor da pesquisa, a criminalização que envolve a 
política de guerra às drogas é tão acentuada que nem mesmo os percentuais baixos 
de decretação de prisão preventiva diminuíram a tendência de encarceramento, 
apesar de conseguir moderá-la.70

Outrossim, a realidade baiana ainda se apresenta de forma dessemelhante, quando 
em comparação com a conjuntura de outros estados. Neste ensejo, o autor da 
pesquisa analisada trouxe a comparação com o Distrito Federal, em que 71,75% 
das audiências de custódia versando sobre tráfico de drogas culminaram na 
conversão em prisão preventiva. Cumpre salientar que o período foi muito próximo 
ao pesquisado pelo defensor Daniel Nicory do Prado, o que possibilitou uma 
comparação no que se refere a este delito.71

Cumpre enfatizar que ainda houve pesquisa envolvendo a vida pregressa, idade, 
sexo, dentre outros fatores. Contudo, como o objetivo do presente artigo é fazer 
uma análise geral dos efeitos da audiência de custódia nas prisões em flagrante 
por tráfico de drogas, os dados apresentados demonstram-se suficientes para uma 
análise preliminar destes resultados.

68 PRADO, Daniel Nicory do. A Prática da Audiência de Custódia. Salvador: Editora Juspodium, 2017, p. 19.

69 PRADO, Daniel Nicory do. A Prática da Audiência de Custódia. Salvador: Editora Juspodium, 2017, p. 52.

70 PRADO, Daniel Nicory do. A Prática da Audiência de Custódia. Salvador: Editora Juspodium, 201, p. 104.

71 Ibidem, p. 59.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A audiência de custódia está prevista em tratados internacionais dos quais o Brasil 
é signatário, que estão em plena vigência no ordenamento jurídico. O Supremo 
Tribunal Federal manifestou- se a respeito da natureza jurídica dos ordenamentos 
internacionais que estabelecem esta modalidade de audiência (Pacto de San José 
da Costa Rica e Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos), ofertando-lhes a 
natureza supralegal, acima da legislação ordinária e abaixo da Constituição Federal.

Desta maneira, em que pese o Código de Processo Penal não prever expressamente 
que o sujeito seja encaminhado pessoalmente para o juiz, ele está hierarquicamente 
inferior aos ordenamentos internacionais supracitados, portanto, não prevalecerá 
diante desta antinomia jurídica.

Ademais, as instâncias superiores brasileiras já se posicionaram favoravelmente à 
vigência das audiências em comento, na visão do autor do presente artigo, de forma 
correta. Todavia, cumpre salientar que, em conformidade com o que Rômulo de 
Andrade Moreira e Alexandre Moraes da Rosa entendem, a instituição por meio de 
lei federal da audiência em tela faz-se extremamente importante, principalmente 
para delimitar o campo de atuação.

A instituição das audiências em comento não invade a competência dos delegados, 
em razão de a legislação internacional dispor claramente que o custodiado deve 
ser encaminhado à autoridade judiciária, e não autoridade policial. Da mesma 
forma, este instituto é necessário à efetivação dos direitos humanos, refreando 
prisões desnecessárias, que colocam a sociedade em um risco maior, em cotejo 
com prisões arbitrárias com o falso intuito de intensa proteção policial.

Não obstante posições políticas contrárias, o estabelecimento destas audiências não 
trouxe um risco maior à sociedade, pois, como acima aludido, o objetivo desta é a 
efetivação de direitos humanos de todos os cidadãos, evitando prisões desnecessárias 
e, como consectário lógico, violência policial e superlotação carcerária.

No que tange ao tráfico de drogas, a abstração que a nova lei de drogas traz para 
distinguir usuário de traficante demonstra-se extremamente insatisfatória, de sorte 
que não detém critério objetivo, resultando o real risco do enquadramento de 
usuários em traficantes, e como consequência, a ocorrência de prisões arbitrárias.
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Ademais, legislações estrangeiras tratam de forma diferente tal conjuntura, 
encaminhando-se, muitas vezes, a um caminho de distinção clara entre usuário 
e traficante, ou até mesmo a descriminalização do uso de drogas. Esta última 
hipótese, aparentemente demonstra-se a mais correta no cenário atual nacional.

Isto posto, a maior parte das audiências de custódia realizadas em Salvador têm 
gerado liberdade para os presos em flagrante, com “apenas” 40% dos flagrantes 
convertidos em prisão preventiva. Todavia, a mesma sorte não acomete o indivíduo 
que foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas (incluindo a 
modalidade em concurso com porte de arma de fogo), com uma taxa de prisão 
preventiva beirando os 52%.

Por fim, é clarividente que a política repressiva às drogas ocasiona o delito de tráfico 
como o de maior número dentre os presentes nas audiências de custódias realizadas 
na cidade de Salvador, Bahia. Pelo mesmo motivo, este crime sofre o efeito de ter as 
menores taxas de liberdade decretada pelos magistrados nas audiências, mesmo 
que as audiências tenham diminuído o empuxo repressor.

Desta maneira, as audiências de custódia, em comparação com outros delitos, 
ainda mantêm diversos indivíduos que foram presos em flagrante nas cadeias e 
penitenciárias, resultado de uma política de drogas que diferencia, de forma muito 
frágil, o traficante do usuário.
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TÉCNICA DO “BEBÊ MEDICAMENTO” E 
A MANIPULAÇÃO DA VIDA HUMANA: 
REFLEXÕES INTERDISCIPLINARES EM 
BIOÉTICA E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Hannah Larissa de Carvalho Gurgel1; Gabriela Guimarães Cavalcanti Lucena2

RESUMO: “Bebê-medicamento” é a expressão pela qual as crianças geradas 
artificialmente para serem futuras doadoras de células-tronco, medula óssea e/ou 
tecidos para um irmão enfermo passaram a ser conhecidas no Brasil. Todavia, os 
riscos para a saúde psíquica do menor de idade gerado a partir desse procedimento 
clínico e a probabilidade dele não ser encarado, pela família, como um indivíduo 
com direitos plenos, despertou preocupações éticas em profissionais de diversas 
áreas de conhecimento. Justamente neste aspecto reside o objetivo da presente 
pesquisa, a qual se propôs a problematizar a técnica biomédica intitulada “bebê-
medicamento”, notadamente sua contextualização no atual cenário juspolítico 
brasileiro. Com essa investigação, pretendeu-se possibilitar a reflexão acerca da 
compatibilidade do procedimento científico “terapêutico” à luz da Constituição 
Federal de 1988, que tem como princípio basilar o da Dignidade da Pessoa Humana, 
bem como à luz dos referenciais em teoria e práticas sociais em Direitos Humanos. 
Para tanto, foi realizada revisão bibliográfica de periódicos disponíveis em banco 
de dados nacionais e internacionais, utilizando-se a pesquisa exploratória com 
abordagem qualitativa. Como resultado, constatou-se que a referida técnica 
“terapêutica” ofende direitos constitucionalmente assegurados e, por esse motivo, 
não deve ser juridicamente admitida.

Palavras-chave: Bebê-medicamento. Bioética. Biodireito. 

1 Funcionária da 5º Regional da Defensoria Pública da Bahia- Juazeiro/BA; Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
da Saúde e Biológicas da Universidade Federal do Vale do São Francisco- UNIVASF; Bacharela em Direito pela Autarquia Educacional 
do Vale do São Francisco- AEVSF.

2 Mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco- UFPE; Bacharela em Direito pela Universidade do Estado 
da Bahia- UNEB.



REVISTA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA – Volume 5

122

Cada criança tem o direito inalienável de nascer pelo que ela mesma 
representa: ser amada pelo o que ela é em si mesma e a ser acolhida em 
função de uma existência própria.  

Pierre D’Ornellas. O ‘bebê-medicamento’, uma estranheza, 2011. 

1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, os consideráveis avanços da biologia molecular3 e da 
biotecnologia4 no âmbito médico provocaram mudanças no modo de 

atuação dos profissionais da saúde, razão pela qual houve aumento do interesse 
ético e filosófico nos temas alusivos à vida e à reprodução humana. 

Justamente pelo entrecruzamento da ética com a ciência biológica, corroborada 
pelas declarações dos organismos não governamentais sobre esse tema e pelas 
intervenções do Judiciário, Legislativo e Executivo acerca dos direitos humanos 
fundamentais, surgiu um novo ramo do saber, denominado Bioética5, que, por 
sua importância, passou a ser analisado sob uma perspectiva legal, originando o 
Biodireito6. Isso porque,

com a rapidez das revoluções operadas pelas ciências biomédicas e 
com o surgir das difíceis questões ético-jurídicas por elas suscitadas, o 
direito não poderia deixar de reagir, diante dos riscos a que a espécie 
humana está sujeita, impondo limites à liberdade de pesquisa, 
consagrada pelo art. 5º, IX, da Constituição Federal de 1988. (DINIZ, 
2011, p.30-31)

Essas ameaças são decorrentes do abuso da tecnologia de poder por parte dos 
detentores deste, ou seja, pela inadequada utilização da liberdade científica, 
que afeta valores igualmente tutelados pela Carta Magna, a exemplo da vida e 
da integridade física e psíquica. Assim, conforme leciona Sauwen (1999, p. 17) “a 
esfera do biodireito compreende o caminhar sobre o tênue limite entre o respeito 
às liberdades individuais e a coibição de abusos contra o indivíduo ou contra a 
espécie humana”.

3 Cox, Doudna e O’Donnel (2012, p.02) explicam que biologia molecular corresponde ao “estudo das macromoléculas 
celulares essenciais, incluindo o ácido desoxirribonucleico (DNA), o ácido ribonucleico (RNA) e as proteínas, e das vias biológicas 
existentes entre elas”.

4 Bruno (2014, p. 02) conceitua Biotecnologia como “um conjunto de atividades baseadas em conhecimentos multidisciplinares que 
utiliza agentes biológicos (organismos, células, moléculas) para o desenvolvimento de produtos úteis ou para a resolução de problemas”.

5 Segundo os ensinamentos de Diniz (2011, p.34) Bioética é, em sentido amplo, “uma resposta da ética às novas situações oriundas 
da ciência no âmbito da saúde”.

6 Biodireito, conforme explica Chiarini Júnior (2004), é a “positivação jurídica de permissões de comportamentos médico-científicos, 
e de sanções pelo descumprimento destas normas”.
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Especialmente no que se refere à fertilização humana assistida, que pode dar-se 
pelo método ZIFT (Zigot Intra Fallopian Transfer), conhecido como fertilização in 
vitro (fecundação na proveta), e pelo GIFT (Gametha Intra Fallopian Transfer), isto 
é, fecundação in vivo (inoculação do sêmen na mulher), as intervenções científicas 
devem se respaldar nos preceitos éticos, com intuito de que não seja afetada a 
dignidade da criança gerada.

Esse método de reprodução humana em laboratório, através da manipulação 
genética dos gametas femininos e masculinos, entusiasmou a engenharia genética.

Dentre os avanços científicos, apresenta-se como novidade a técnica de reprodução 
assistida intitulada “bebê-medicamento”, que, por meio de diagnóstico pré-
implantacional7, gera uma criança com a finalidade precípua de salvar a vida de seu 
irmão enfermo.  São crianças geradas artificialmente, por meio de FIVET (fecundação 
in vitro com transferência de embrião), para serem futuras doadoras de células-
tronco, medula óssea e/ou tecidos para um irmão concebido anteriormente, que 
possui doença grave, normalmente genética.

O referido procedimento prevê que os embriões, após a fecundação na proveta e 
antes da implantação no útero materno, sejam submetidos a um duplo Diagnóstico 
Genético Pré-Implantacional (DGPI), no qual é feita uma análise minuciosa de suas 
características, visando a seleção daquele que não é portador da patologia genética 
e, principalmente, que é compatível com o irmão enfermo. A partir de então, o 
embrião escolhido passa a ser considerado “bebê-medicamento”, “bebê-doutor”, 
“bebê-salvador”, “bebê da dupla esperança” ou, espantosamente, “bebê-útil”8.

A técnica em tela já foi utilizada em diversos países, por exemplo Espanha, França, 
Inglaterra e Portugal, bem como nos Estados Unidos da América. Atualmente, 
passou a ser usada também no Brasil, de modo que, em 2012, nasceu a primeira 
criança concebida para oferecer possibilidade de tratamento e cura para a irmã. 
Ressalta-se que já existem mais 20 procedimentos brasileiros em andamento, com 
intuito de gerar a criança “salvadora”.

7 Martinhago, Ueno e Wolff (2009) lecionam que o Diagnóstico Genético Pré-Implantacional consiste em um exame genético 
realizado antes da implantação dos embriões, objetivando o diagnóstico de alterações genéticas e cromossômicas nestes.

8 Lainé e Maroja (2011) apontam o uso dessas nomenclaturas, em diversos países, para fazerem menção ao bebê resultante da 
técnica “bebê-medicamento”, mais conhecida internacionalmente por “Savior Sibling”, isto é, irmão salvador em tradução literal.
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Desse modo, a relevância de tais inovações tecnológicas e científicas para o meio 
social justifica o recorte da presente pesquisa, as preocupações éticas e as querelas 
jurídicas que despertam, vez que estão ligadas à vida humana e à dignidade dela, 
no presente e no futuro.

Sendo assim, este trabalho tem por objetivo analisar o “bebê-medicamento” sob 
o enfoque do biodireito, da ética e da Constitucionalização do Direito brasileiro, 
a partir da definição desse método e explicação de como esse ocorre nos 
laboratórios de fertilização. 

O problema de pesquisa, portanto, reside na seguinte consideração: É 
compatível com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e os seus 
comandos normativos, decorrentes a autorização de intervenção técnica clínica 
para prover “bebê-medicamento”? 

Por conseguinte, questiona se a seleção de embrião com finalidade terapêutica, 
ou seja, o “bebê-medicamento”, não resultaria numa coisificação da própria vida 
humana, consistindo a criança oriunda desse procedimento num instrumento 
para salvar a vida do irmão. 

A hipótese aqui trazida é que não há viabilidade, pela plataforma constitucional 
e os valores éticos e bioéticos que dela se valem, admitir a formulação clínica 
humana de vida-meio para fim terapêutico, configurando tal instrumentalidade 
uma coisificação da vida humana e uma violação de suas dimensões existenciais. 

2 METODOLOGIA 

Diante da relevância do presente tema e da importância de trazê-lo à pauta, faz-
se necessária a realização de pesquisa, que permita uma análise minuciosa dos 
argumentos favoráveis e contrários à técnica “bebê-medicamento”, com intuito de 
chegar a uma conclusão a respeito da instrumentalização do ser humano.

O presente artigo demandou o emprego de vários procedimentos metodológicos 
considerados adequados para a obtenção de respostas aos questionamentos e aos 
objetivos apresentados. O modo de operação da pesquisa qualitativa apresentou 
integral pertinência ao problema e aos objetivos trazidos, isso porque, segundo 
Godoy (1995), esse tipo de pesquisa ocupa um reconhecido lugar entre as várias 
possibilidades de se estudar os fenômenos, que envolvem os seres humanos e suas 
intrincadas relações jurídico-sociais. 
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O tema, problematizado neste artigo, envolve uma visão interdisciplinar dos 
fenômenos analisados, demonstrando que o que há de pertinente ou correlato 
com a manipulação da vida humana é sempre matéria complexa, dinâmica e 
que exige recortes filosóficos e éticos a fim de mensurar a diferença entre poder 
– tecnologia apta ao procedimento – e dever – mesmo possuindo instrumental 
necessário, quando a sociedade decide por não empregá-lo, pela observância de 
patamares éticos, que compõem a experiência humana, a fim de evitar o gatilho da 
barbárie e a da despersonalização da condição humana. 

Além disso, trata-se de uma pesquisa denominada bibliográfica, visto que reúne, 
compara e problematiza dados apresentados em plataformas acadêmicas 
brasileiras e internacionais credenciadas sobre o tema. 

Minayo (2010) explica que tal tipologia de pesquisa dispõe de elementos que 
subsidiam a análise dos dados e imprime o aspecto teórico ao trabalho pesquisador. 
É de se salientar que a complexidade do tema exige, portanto, uma riqueza 
bibliográfica respaldada. Quanto aos objetivos, a pesquisa realizada foi do tipo 
exploratória, comprometida com os diversos discursos e atores políticos, jurídicos, 
médicos e éticos envolvidos na temática. 

Assim, fora realizada revisão de materiais disponíveis em publicações, livros e 
artigos, de origem nacional ou internacional, acerca do tema proposto. Desta forma, 
efetuou-se pesquisa bibliográfica de trabalhos, dos últimos 10 anos, que abordem 
sobre a técnica em comento, sob a perspectiva dos Direitos Fundamentais. 

Para localização desses estudos, inseriram-se os descritores “Bebê-medicamento” 
e “Savior sibling” no banco de dados SciELO e Google Acadêmico. Na oportunidade, 
foram localizados 126 periódicos, sendo 16 deles escolhidos por estarem dentro 
dos critérios estabelecidos para a pesquisa. Ademais, foram utilizadas também 
doutrinas a respeito dos Direitos Humanos para construção do presente artigo.

3 DISCUSSÃO

O emprego da técnica “bebê-medicamento” despertou diversas preocupações 
de natureza ética, porque envolve o direito à vida e à dignidade desta. Segundo 
Lopes e Sanches (2014, p.02), as principais questões levantadas dizem respeito 
à possibilidade do procedimento implicar, futuramente, em riscos para a saúde 
psíquica do “bebê-medicamento”, a probabilidade de o novo ente não ser 
encarado, pela família, como um indivíduo com direitos plenos, o que inclui 
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a afetividade, característica das relações de parentesco, e na facilidade de 
instrumentalização da criança gerada a partir dessa técnica, já que, como dito, 
nasce como meio para um fim terapêutico. 

Essas apreensões existem justamente pela grande probabilidade de o princípio da 
Dignidade Humana ser ofendido, e, consequentemente, o fundamento da República 
Federativa do Brasil, consignado no inciso III do art. 1º da Constituição Federal.

É possível assim sintetizar: os defensores das técnicas de manipulação biogenética 
sustentam que se trata de uma decorrência do direito ao planejamento familiar, 
consagrado na Constituição Federal de 1988 em seu art. 226, §7º, de modo que 
este poderia ser exercido de forma livre, mas ressalvam, curiosamente, a condição 
de que sejam observados pelo seu titular, concomitantemente, os princípios da 
dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. 

Nesse sentido, Aguera e Guerra (2015, p.02) afirmam que, nos últimos anos, como 
meio de efetivação deste direito – ao planejamento familiar –, as técnicas de 
reprodução humana assistida assumiram um papel fundamental, dentre as quais, 
o Diagnóstico Genético Pré-Implantacional (DPGI), procedimento especialmente 
utilizado na procriação artificial, que permite uma análise prévia das características 
do embrião e de sua viabilidade. 

Os mencionados autores explicam em que consiste a técnica denominada de 
“bebê-medicamento”, como a seleção de embriões com fins terapêuticos (doação 
de células-tronco e/ou tecidos), ou seja, na escolha de embriões que sejam 
livres de doenças e que apresentem compatibilidade genética com um irmão já 
nascido, como forma de propiciar o tratamento de uma doença que já o acomete, 
normalmente hereditária, mas também utilizado para casos de leucemia. 

Para chegar a essa seleção, é feito um complexo procedimento médico, consistente 
no Diagnóstico Genético Pré-Implantacional, pelo qual os embriões, após a 
fecundação na proveta e antes da implantação no útero materno, são submetidos a 
um duplo diagnóstico (biópsia genética), possibilitado através da retirada de alguns 
blastômeros (células totipotentes) deles.   

A partir disso, é feita uma análise minuciosa das características do embrião, 
visando a eleição daquele que não é portador da patologia genética e, 
principalmente, que é compatível com o irmão doente, ou seja, que tem HLA 
(antígeno leucocitário humano) idêntico ao deste. Frisa-se que a compatibilidade 
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de HLA é a responsável pelo sucesso da técnica “bebê-medicamento”, pois 
determina a aceitação ou rejeição das células-tronco, medula óssea e/ou tecidos 
transplantados para o organismo do enfermo.

O que tais argumentos dizem a respeito dos dilemas sobre o preenchimento de 
sentidos e significados dos direitos fundamentais? A resposta a essa pergunta 
tem caráter político e por isso depende de um afastamento do caso específico 
do emprego da técnica “bebê-medicamento” para que, num plano de maior 
amplitude, se possa enxergar as dicotomias que põem os reais termos do debate. 

A começar, embora haja um certo acordo na experiência jurídica acerca do 
emprego da denominada “Dignidade da Pessoa Humana”, fato é que tal ajuste 
não afasta, por si, as sérias controvérsias em torno do seu conteúdo. Razão porque 
muitos discutem, em sede de debate sobre relativismo, se é possível de fato falar 
em dignidade da pessoa humana como uma definição jurídica possível. 

Os argumentos em defesa do procedimento “bebê-medicamento” e outros 
congêneres encontra suporte em um conjunto de correntes pós-estruturalistas e 
multiculturalistas da Ética e do Direito. A exemplo de Sarlet (2010), os partidários 
do posicionamento político segundo o qual é preciso pensar a Dignidade da 
Pessoa Humana dentro de uma compreensão jurídico-constitucional aberta e 
compatível com os avanços da Biotecnologia, criticam uma suposta concepção 
fundamentalista da dignidade.

Uma concepção dita fundamentalista da dignidade da pessoa humana seria toda 
aquela que, segundo Sarlet (2010, p.208), lhe atribua uma concepção ontológica, 
ou seja, a considere uma qualidade intrínseca da pessoa humana e, de modo geral, 
comum às teorias da dignidade como uma dádiva ou um dom conferido ao ser 
humano pela divindade ou pela própria natureza. 

Pois bem, se não é possível esgotar as complicadas nuances (supostamente) 
filosóficas sobre a (im)possibilidade de haver um conceito fundamental sobre 
a dignidade da pessoa humana, ao menos em termos de uma plataforma 
constitucional brasileira, é possível problematizar a temática e dizer que sim, a 
Constituição Federal aderiu a uma concepção fundamentalista da dignidade e que 
dessa necessidade operacional garantista advém os direitos fundamentais, que não 
outro nome senão estes mesmos. 
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É essa razão porque esses também são os limites do recorte dessa pesquisa. E, 
sob esse prisma, não é possível negar a literalidade dos direitos fundamentais, 
nem lhes atribuir sentidos tão acidentais, ambíguos e relativistas como desejam 
os multiculturalistas.

Por isso, reconhecendo que há, de fato, uma plataforma constitucional que dá 
substrato fundamentalista e literal, em sede de cláusula pétrea, à Dignidade 
Humana, reconhece-se, por decorrência de raciocínio, que a mesma implica na 
afirmação de ser a pessoa o fundamento e o fim da sociedade. Conforme ensina 
Tavares (2015, p.437), é este o motivo pelo qual deve o Estado propiciar as condições 
para que a pessoa se torne digna, estabelecendo contornos básicos, a exemplo da 
não instrumentalização e da autodeterminação, 

Nessa perspectiva, segundo Awad (2006, p. 111), “adotar a dignidade da pessoa 
humana como valor básico do Estado democrático de direito é reconhecer o ser 
humano como o centro e o fim do direito. Essa prerrogativa é o valor máximo, 
constitucionalmente falando, o valor absoluto”. A respeito do que seria, então, a 
dignidade da pessoa humana, é possível dizer que corresponde 

a um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da 
própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte 
das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável 
que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente 
excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos 
direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária 
estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos 
(MORAES, 2002, p. 128).

A consagração desse princípio como fundamental, foi reflexo da tentativa de 
reconstruir o valor da pessoa, cuja vulnerabilidade foi redescoberta durante o 
holocausto Nazista, motivador da Segunda Guerra Mundial. Após esse episódio, 
com intuito de preservar a humanidade, diversos países se uniram para declarar os 
Direitos Humanos, e a partir de então, as Constituições democráticas que surgiram 
passaram a dar maior proteção aos direitos subjetivos e personalistas.

Com a Constituição Brasileira de 1988 não foi diferente, nesta os direitos humanos 
adquiriram uma dimensão até então inexistente, que acabou irradiando efeitos 
sobre todo o ordenamento jurídico pátrio, e delimitando a atuação estatal e privada. 
Verdade é tanta que o Código Civil necessitou sofrer modificações profundas para 
adequar-se às diretrizes ditadas por essa nova perspectiva constitucional. 
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Um dos ramos civis que mais sofreu alterações foi o Direito das Famílias, porquanto 
a estrutura familiar moderna passou a ter aspectos norteadores muito mais ligados 
à dignidade humana. Sendo assim, hodiernamente, há uma tendência de se 
identificar a família pelas relações afetivas que a estruturam. É a chamada família 
eudemonista9, que, de acordo com Dias (2011, p.55), busca a felicidade individual, 
por meio da emancipação de seus membros, motivo pelo qual a proteção jurídica 
da família, enquanto instituição, é deslocada para os sujeitos, que passam a ser 
considerados isoladamente.

Justamente por isso, não se pode mais falar em solidariedade familiar como um 
princípio absoluto, já que essa nova ideia de família abre espaço para o exercício 
da individualidade e assegura a liberdade indispensável ao crescimento humano. 
Por essa razão, é inadmissível que um indivíduo tenha suas particularidades 
condicionadas ao “bem comum” da família, ao que se entende por felicidade 
conjunta, pois, em verdade, é sujeito de direito pleno, dotado de autonomia e 
merecedor de respeito à sua dignidade.

Portanto, o que torna a utilização da técnica médica em comento ainda mais 
gravosa, é o contexto em que o “bebê-medicamento” se insere, qual seja, o âmbito 
familiar, que se encontra desestruturado pela existência de uma criança concebida 
anteriormente, de forma natural, portadora de doença grave, normalmente 
genética. Isto porque, de acordo com Dias (2011, p. 63), “a dignidade da pessoa 
humana encontra na família o solo apropriado para florescer”.

Ressalta-se que são os vínculos interpessoais de afeto que organizam e orientam 
o desenvolvimento da personalidade do indivíduo. Consoante Lopes e Sanches 
(2014, p. 03), é na família que o ser humano aprende as primeiras noções de respeito, 
segurança e amor, e começa a entender o que é viver em sociedade. Entretanto, 
tal compreensão fica bastante prejudicada quando o indivíduo é subjugado à 
condição de instrumento, como ocorre com o “bebê-salvador”.

Para tentar garantir um bom desenvolvimento ao infante, a Constituição Federal, 
em seu art. 227, estabeleceu que é dever da família assegurar à criança, com 
absoluta prioridade, o direito à dignidade, ao respeito, colocando-a, também, a 
salvo de qualquer exploração e violência. Contudo, a partir de uma análise mais 
acurada do procedimento científico em tela, percebe-se que há um grande 
retrocesso nesse aspecto.

9 Dias (2011, p.55) explica que eudemonista é uma expressão de origem grega que se liga ao adjetivo feliz.
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Explica-se. O supracitado texto normativo estabelece como dever da família, 
especialmente dos genitores, regidos pelo princípio da paternidade responsável, 
assegurar que o menor tenha seus direitos preservados, porém, são esses indivíduos 
que, no mais das vezes, violam as garantias dadas às crianças. Para restringir esse 
debate, foquemos no “bebê-medicamento”. Trata-se de menor de idade que tem 
sua autonomia corporal e de vontade afastada pelos seus pais, em prol de um bem 
tido como maior que sua a dignidade, qual seja, a dignidade de outrem. Cogita-se 
a hipótese de que são projetados para serem utilizados como material genético 
disponível, o que configura verdadeira exploração genética, ainda que futuramente 
manifestem “anuência” para tais procedimentos. 

Portanto, de extrema contradição os argumentos lançados em favor da utilização 
dessa técnica de reprodução, pois, em tese, estar-se-ia condicionando um indivíduo 
em estágio de formação biopsíquica, que tem direito à vida digna, para garantir vida 
digna a um terceiro. Ora, é de se questionar porque o direito de um é superior ao do 
outro, chegando-se a apontar que o determinante nessa valoração é justamente o 
motivo da concepção desses, uma por exclusivo amor, e a diversa por desejo de 
procriar uma cura, ficando o vínculo de afeto em segundo plano. 

É como bem apontam Lainé e Maroja (2011, p. 03), o maior intuito que envolve 
a nova gestação é a possibilidade de reparação de um filho debilitado, para 
transformá-lo no filho sempre almejado, ou mais, é a grande chance de dirimir 
toda a culpabilidade que os genitores carregam quando a doença que assola o 
primogênito é genética, como na maioria dos casos.

Logo, é de se notar que independente do real motivo, o “bebê da dupla esperança” 
sempre é encarado como um meio e não um fim em si mesmo. Assim, não há 
como embasar a viabilidade desse procedimento biomédico com o direito, 
que fora assegurado constitucionalmente, ao planejamento familiar, porquanto 
este sujeita-se ao respeito à dignidade humana e, por via de consequência, à 
paternidade responsável. 

Em defesa do uso da técnica em análise, Lopes e Sanches (2014, p. 05) afirmam 
que o “bebê-medicamento” atende à finalidade do planejamento familiar, pois 
afasta a probabilidade de ocorrência reiterada, no seio familiar, da doença que o 
primogênito tem, quando genética. Ainda que se aceite esse argumento como 
válido, a sua compreensão, tal como fora apresentada, resta prejudicada quando 
é colocado em destaque o fato de que os óvulos fecundados, mesmo que não 
apresentem a enfermidade hereditária, são descartados se não forem totalmente 
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compatíveis com o irmão. Ora, se a finalidade precípua e determinante é evitar que 
a ocorrência da doença se prolongue nas gerações, é preciso questionar o porquê 
do descarte dos excedentários incompatíveis.

Portanto, não se trata de tal motivação a ensejadora do uso da referida técnica 
pelos familiares, mas sim a seleção do “bebê-útil” para o tratamento do enfermo, 
nomenclatura que, inclusive, já é adotada para as crianças provenientes do 
procedimento médico em tela, demonstrando sua coisificação, já que passaram 
a classificar os pretensos fetos em úteis ou inúteis. Nesse aspecto, é importante a 
reflexão acerca da possibilidade de o tratamento não lograr êxito e a criança gerada 
artificialmente viver com o martírio de não ter sido útil, com a eterna dívida de não 
ter sido a “salvação”, hipótese que não é descartada pelas estudiosas da Psicologia, 
Flaviana Estrela Maroja e Agnés Lainé. No mesmo sentido,

a questão que se apresenta é a de saber se um “irmão-salvador” 
poderá se tornar uma criança, um adolescente e, a seguir, um adulto 
integral em si e para si, fora do viés do projeto utilitário (terapêutico) 
que presidiu sua vinda ao mundo (TROUDE-CHASTENET, 2012, p. 65).

Esse autor ainda explica que os médicos, responsáveis pela realização dessa técnica 
biomédica na França, não afastam a responsabilidade que pesa sobre o “bebê-
doutor”, em relação ao seu irmão enfermo, no caso de insucesso do experimento 
em tela. Portanto, os próprios incentivadores do uso do procedimento sob exame 
admitem que a criança gerada pode nunca ser identificada como um ser em si 
mesmo, mas sempre como a “salvadora”. 

Sob esta perspectiva, conforme Troude-Chastenet (2012), na Turquia, os pais de 
um “bebê-medicamento” o chamaram de “Umut-Talha”, nome cujo significado é 
“novas esperanças”, demonstrando claramente sua função e responsabilidade de 
reestruturar o ambiente familiar. 

Lopes e Sanches (2014, p. 06) defendem, ainda, que em atenção ao princípio da 
paternidade responsável, vinculado ao planejamento familiar, a finalidade da 
concepção é particular e respeitável no limite legal, não devendo ser objeto de 
questionamento externo. Contudo, não merece valoração tal posicionamento 
já que a atuação dos genitores deve ser sempre em benefício da criança, como 
determina a Carta Magna, e não o contrário, como acontece no caso dos 
“bebês-medicamentos”.

Dessa forma, ainda que o direito reprodutivo seja substancialmente privado e de 
natureza íntima, este encontra limite no fato de que envolve crianças, as quais 
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precisam de proteção. Por isso, caso haja tratamento desrespeitoso à sua dignidade, 
o Estado pode e deve intervir, em atenção ao princípio do melhor interesse da 
criança, constitucionalmente previsto (art. 227 da Constituição Federal).

Nesse sentido, Mendonça (2010, p. 215) ensina que o papel do filho, ao longo da 
evolução da família, passou por diversas transformações, de sujeito totalmente 
subordinado, físico, econômico e juridicamente aos pais, a democraticamente 
dotado de direitos personalistas. Todavia, diante da realidade que envolve os bebês 
em questão, nota-se um grande retrocesso, pois, em virtude de sua condição 
temporária de incapacidade física e jurídica, novamente estão sendo encarados 
como submissos aos anseios paternos.

Tão flagrante é o desrespeito à sua autonomia que, ao contrário senso do 
adotado no Estado brasileiro, com a utilização dessa técnica um indivíduo já 
nasce condicionado à qualidade de doador.  Conforme explica Diniz (2011, p. 
382), no cenário jurídico pátrio, não existe qualquer normativa que obrigue uma 
pessoa adulta a ser doadora de órgãos, tecidos e partes do próprio corpo, visto 
que a doação deve ser um ato livre, consciente, explícito e gratuito, sem qualquer 
constrangimento, por pessoa juridicamente capaz de responder pessoalmente por 
suas próprias decisões, e revestido de solidariedade humana. 

Assim, para que um transplante inter vivos seja considerado lícito é preciso que haja 
manifestação de vontade livre no sentido de se tornar doador. Portanto, quando se 
fala em “bebê-medicamento”, é preciso ter em mente um ser totalmente vulnerável, 
cuja vontade de doação, por óbvio, sequer foi consultada. Logo, não é possível 
estabelecer se a descoberta de que foi concebido para ser colocado à disposição de 
seu irmão primogênito, não implicará em riscos para a saúde psíquica do mesmo.

Ademais, o § 6º do art. 9º da Lei nº 9.434/97, que dispõe sobre a remoção de 
partes do corpo para fins de transplante, diz ser necessária autorização judicial 
para que o indivíduo incapaz, com compatibilidade imunológica comprovada, 
possa fazer doação de medula óssea, e desde que o ato não ofereça risco para 
sua saúde. Entretanto, a prática é diversa em relação ao “bebê-medicamento”, já 
que primeiro cria-se um doador e somente depois é requerida a autorização para 
isso, quando esta é solicitada.

Tal conduta, além de ilícita, está transformando o feto em objeto, que passa a ser 
encarado como um meio para alcançar um fim. Isto fere a sua dignidade como 
pessoa, a qual, 
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consiste não apenas na garantia negativa de que a pessoa não será 
alvo de ofensas ou humilhações, mas também agrega a afirmação 
positiva do pleno desenvolvimento da personalidade de cada 
indivíduo. O pleno desenvolvimento da personalidade pressupõe, por 
sua vez, de um lado, o reconhecimento da total autodisponibilidade, 
sem interferências ou impedimentos externos, das possíveis 
atuações próprias de cada homem; de outro, a autodeterminação 
(Selbstbestimmung des Menschen) que surge da livre projeção 
histórica da razão humana, antes de que uma predeterminação dada 
pela natureza. (LUNÕ, 1995, p.318)

Destarte, a família ao decidir, de maneira autoritária e transcendente aos seus 
próprios poderes, adotar o método de reprodução artificial, no qual a criança nasce 
com particularidades genéticas escolhidas, com a finalidade de ser um fornecedor 
de células-tronco, medula óssea e/ou tecidos para o irmão enfermo, afronta vários 
direitos tutelados constitucionalmente, como a Dignidade Humana. Além disso, 
fere o direito à autodisponibilidade corpórea, que deveria ser externada livremente 
em relação à vontade de ser doador. É de se questionar a quem pertenceria, então, 
o corpo do infante.

A sua autonomia também é violada, já que, conforme ensina Bobbio (1998, p. 51), 
autodeterminação é o direito pertencente ao indivíduo de tomar decisões sem 
que estas sejam determinadas pelo desejo de terceiros. Assim, quando a família 
impõe uma situação a uma criança, sem lhe dar oportunidade de escolher seu 
próprio caminho, por mais louvável que seja o fundamento por trás dessa privação, 
a ilegalidade persiste.

Conforme já problematizado, partidários da utilização da técnica sob estudo 
justificam a possibilidade de uso desta com o chamado princípio da solidariedade 
familiar, que sustenta a superação do individualismo. Todavia, é preciso refletir em 
que ponto esse egocentrismo foi ultrapassado, se o que está prevalecendo é um 
desejo egoísta e unilateral. Pensa-se, somente, no filho doente e atribui-se a uma 
criança toda a responsabilidade de reestruturar o ambiente familiar, extremamente 
abalado com a enfermidade. Afirmam, ainda, que essa solidariedade é um dos 
objetivos fundamentais do Estado brasileiro, olvidando que a dignidade também é. 

Por isso, o “bebê-salvador” está sujeito a riscos psicopatológicos que precisam 
ser levados em consideração, principalmente porque, por ter sido projetado para 
um fim especificamente terapêutico, há uma grande possibilidade de jamais ser 
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encarado e tratado como uma criança “normal”, ou mais, o mesmo pode viver 
se condenando por não ter sido apto a cumprir a missão que lhe foi dada antes 
mesmo de nascer, nos casos em que o transplante não foi suficiente para cura.

Nessa esteira, Morais e Ramos (2012, p. 17) afirmam o risco de dano psicológico, 
ficando os genitores responsáveis por minimizar a sua ocorrência por meio de uma 
conduta voltada à valorização da criança gerada. É justamente nesse aspecto que 
os argumentos favoráveis à técnica “bebê-medicamento” encontram percalços, 
pois, conforme fora constatado por Lainé e Maroja (2011), os pais, em especial as 
mães, apenas submetem-se a uma nova gestação por “temer pela vida do filho 
enfermo”, não hesitando em imprimir quaisquer esforços para possibilitar à ele uma 
alternativa terapêutica, ainda que seja preciso macular o pleno desenvolvimento 
de uma vida humana.

Evidenciou-se, nas pesquisas realizadas por Lainé e Maroja (2011), que muitas 
mulheres inicialmente não possuíam o desejo de ter um outro filho, decidindo “dar-
se” um bebê para se redimirem da culpa que carregam por transmitir a doença 
hereditária ao primogênito, razão pela qual não vivem realmente o prelúdio à 
relação mãe-filho, o período gestacional, como normalmente este é, um momento 
de prazer. Além disso, muitas delas reconhecem que não irão conseguir destinar 
tempo e cuidado suficientes ao novo membro do núcleo familiar, ficando 
clarividente, portanto, que o bebê não possui valor familiar além do que envolve a 
sua missão salvadora.

Outro ponto digno de nota é no que pertine a inexistência de limite quanto a 
utilização do método biomédico em análise, já que, por ser uma recente inovação 
científica, ainda não tem seus contornos totalmente estabelecidos. Isto porque, 
por ser um procedimento atual na ciência não se vislumbram resultados a longo 
prazo, assim, ainda há controvérsias com relação à probabilidade de danos físicos 
causados pela retiradas das células para realização do DPGI, pois, consoante 
Martinhago, Ueno e Wolff (2009, p. 301), existem dúvidas acerca de quantas células 
podem ser removidas sem prejudicar o desenvolvimento do embrião, além dos 
danos psíquicos que, por si só, a técnica já traz. 

Destarte, nas considerações de Morais e Ramos (2012, p. 13), somente é razoável 
que o futuro indivíduo seja exposto a riscos desconhecidos no caso dele ser 
verdadeiramente beneficiado, de tal forma que o aspecto positivo ultrapasse o 
negativo, como afirmam. Nessa vertente, convergem os partidários e os contrários 
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à realização do procedimento sob exame, já que concordam com o fato de que 
devem ser repudiadas as operações de engenharia genética que não sejam 
benéficas para quem vai nascer.

Justamente por isso que, conforme leciona Diniz (2011, p. 43), as intervenções 
científicas que possam atingir a vida e a integridade física-mental da pessoa deverão 
subordinar-se a preceitos éticos, sem contrariar os direitos humanos. Admitir, 
nos tempos atuais, que uma criança nasça rotulada, condicionada e explorada 
geneticamente, equivale a aceitar uma falsa moral que dá ao indivíduo e à sua vida 
um valor relativo.

Outrossim, como bem aponta Heck (2006, p. 47), há de ser ressaltado que o 
Diagnóstico Genético Pré-implantacional, e, consequentemente, a técnica “bebê-
medicamento”, já é encarado por muitos estudiosos como um tipo de eugenia 
negativa, porquanto altera a presumida ordem preestabelecida do patrimônio 
genético natural do feto. Isto demonstra que é tênue o caminho entre a eugenia 
(duvidosamente) para tratamento e a eugenia positiva10, pela qual o sexo, cor do 
cabelo/olhos e outras particularidades são banalmente determinadas.

Ademais, é preciso ter em mente que esse método terapêutico é muito utilizado 
para doenças genéticas, dentre as quais a anemia falciforme, com a qual nascem 
no Brasil, todo ano, cerca de duas mil e quinhentas crianças, conforme Guia sobre 
Doenças Falciformes para Agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

O número de portadores brasileiros dessa enfermidade é tão expressivo que, em 
julho de 2015, foi publicada a Portaria nº 30 do Ministério da Saúde, na qual consta a 
informação que foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) o transplante de 
células-tronco hematopoiéticas entre parentes a partir da medula óssea, de sangue 
periférico ou de sangue de cordão umbilical para tratamento da anemia falciforme. 
Portanto, é necessário analisar com cautela as consequências que a permissão do 
uso da técnica em comento, que em parte já foi incorporada ao SUS (transplante 
entre familiares), traz para o cenário nacional.

Apesar de toda a problemática já apresentada, existe outra questão pertinente à 
implicação da técnica biomédica e, principalmente, à vida do “bebê-salvador”, a 

10 Nas considerações de Black (2003, p.63), ainda no século XIX – a partir das ideias de Darwin e de Malthus, Galton então batizou 
a recém criada pseudociência de Eugenia (do grego, bem nascer) e passou a desejar que o Estado controlasse os casamentos, só o 
permitindo àquelas pessoas consideradas superiores. A pseudociência foi desenvolvida principalmente nos EUA, na virada do século 
XX até ao final da década de 30, onde esteve fortemente vinculada ao racismo, e, depois disso, na Europa, mais especificamente 
na Alemanha Nazista. A Eugenia Positiva corresponde à melhoria da raça através da união de pessoas consideradas geneticamente 
superiores. E inclusos entre os degenerados estavam os criminosos contumazes, os irremediavelmente pobres, os deficientes físicos e 
mentais, os epilépticos e todas as pessoas que eram tidas como um peso temporário ou duradouro para a sociedade.
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qual deve ser refletida, que é a perpetuação das “doações”.  Isto é, nos casos em 
que a doença não é curada com o transplante inicial, feito com as células-tronco do 
cordão umbilical, grande é a possibilidade de a criança ficar sujeita à intervenções 
clínicas durante sua vida, sempre na tentativa de curar o irmão debilitado, além das 
pressões familiares e sociais para que permita a continuação do tratamento para o 
qual nasceu, mesmo que para isso seja necessário violar a sua integridade física, o 
que constitui verdadeira alienação. 

Assim, a maior problemática que envolve o “bebê-medicamento” é justamente a 
grande possibilidade de instrumentalização do ser humano, o qual é produzido 
para ser utilizado como material genético disponível. Isto não deve ocorrer, 
segundo os ensinamentos de Kant (2007, p. 68), pois o homem existe como fim 
em si mesmo, não podendo ser utilizado como meio para atender essa ou aquela 
vontade. Nesse sentido,

a instrumentalização do ser humano e, precisamente, do embrião, 
e seu uso como mero meio, é avesso ao que reza o principialismo 
personalista. Trata-se de uma visão antropológica considerar o 
homem um fim absoluto. Logo, o embrião, sob a visão antropológica, 
é um fim absoluto e não deve ser coisificado, não deve ser tratado 
como meio (LOUREIRO, 2009, p.12). 

Destarte, percorrendo a história do Savior Sibling e repensando nessas mudanças 
biotecnológicas e jurídicas, percebe-se que o método de reprodução, no qual a 
criança é gerada condicionalmente, tendo o objetivo de ser um doador genético 
para o irmão, afronta diversos direitos tutelados constitucionalmente e, inclusive, 
princípios ligados ao Direito de Família, a exemplo da paternidade responsável.

Por isso, frente ao nascimento do primeiro “bebê-medicamento” no Brasil, em 2012, 
e ao fato de que existem mais 20 procedimentos em andamento, conforme Lopes 
e Sanches (2014), há de ser analisada de que forma a omissão legislativa contribui 
para a prática dessa técnica, vez que inexiste lei brasileira disciplinando sobre o 
duplo Diagnóstico Genético Pré- Implantacional- DPGI. Somente a Resolução nº 
2.121/2015, do Conselho Federal de Medicina, trata sobre o assunto. 

Essa Resolução aborda sobre as normas (supostamente) éticas para utilização das 
técnicas de reprodução assistida, dentre as quais, a que envolve o uso do DPGI. 
Ficou decido, então, em sessão plenária do Conselho Federal de Medicina, no 
dia 16 de julho de 2015, que as técnicas de Reprodução Assistida (RA) podem ser 
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utilizadas para tipagem do sistema HLA, com escopo de que seja selecionado o 
embrião HLA-compatível com outro filho do casal, já afetado pela doença e cujo 
tratamento efetivo seja o transplante de células-tronco.

Assim, essa Resolução, ou seja, ato normativo interno, que não possui status de lei e, 
por isso, não tem efeito erga omnes, ao permitir que os médicos utilizem o referido 
procedimento científico, sem grandes ressalvas, acaba desvirtuando o seu sentido 
existencial jurídico. Isto porque, uma norma interna passa a ter dimensões além 
da relação médico-paciente, porquanto atinge a vida e o desenvolvimento de um 
terceiro, contrariando, inclusive, preceitos constitucionais.

É imperioso ressaltar, ainda, que tal permissivo normativo, de utilização do DPGI 
para selecionar o embrião HLA-compatível com o irmão debilitado, somente surgiu 
no ano de 2013, com a Resolução nº 2.013/2013 do CFM, que foi revogada pela 
resolução supracitada. Portanto, no ano de 2012, época em que M.C, primeiro 
“bebê-medicamento” brasileiro, nasceu para oferecer oportunidade de cura para 
sua irmã M.V, portadora de Talassemia Major, uma doença genética e crônica, 
sequer existia norma que permitisse a realização da técnica biomédica.

Assim, os médicos, sem qualquer amparo normativo, realizaram a reprodução 
assistida do “bebê-doutor” brasileiro. Outrossim, atualmente, continuam dando 
seguimento aos procedimentos visando a geração de mais crianças para fins 
terapêuticos, apoiando-se somente em uma resolução, a qual, coincidentemente, 
para não sugerir a conveniência, apenas foi editada após crescerem as solicitações 
de genitores, com grande poder aquisitivo, já que a inseminação artificial é uma 
técnica de alto custo, no sentido de dar um “bebê-salvador” ao seu filho enfermo.

Os aspectos bioéticos e jurídicos que envolvem a possibilidade de realização do 
procedimento em tela são complexos, porque abrangem direitos assegurados 
constitucionalmente, por esse motivo não deve a conduta médica ser 
consubstanciada em mera resolução. Admitir que um ato normativo interno, que, 
em tese, deveria estar subordinado às leis e, principalmente, à Constituição Federal, 
enquanto expressão da vontade do povo, possa regulamentar uma matéria ligada 
aos Direitos Fundamentais, contrariando-os, é aceitar, conforme ensina Ferraz Jr 
(2015, p.193), a implosão da estrutura hierárquica das fontes formais do Direito, a 
qual organiza o ordenamento jurídico pátrio. 
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Destarte, quando se admite que uma resolução possa tratar de assuntos nitidamente 
constitucionais, afrontando valiosos Direitos Fundamentais, conquistados ao preço 
de sangrentas lutas, relativiza-se a importância de se ter uma Constituição em um 
Estado Democrático. 

Salienta-se que as células-tronco do cordão umbilical de M.C, “bebê-medicamento” 
brasileiro nascido, não foram suficientes para realização do transplante em sua irmã 
M.V, motivo pelo qual foi preciso que aquela completasse um ano de idade para 
que fosse feito o procedimento de retirada de células da sua medula óssea, ou seja, 
para que sua integridade física fosse novamente violada. Demonstrando, mais uma 
vez, os graves dilemas jurídicos que a utilização da técnica suscita.

Reconhecendo as difíceis questões éticas e legais que envolvem a técnica 
terapêutica sob exame, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida- 
CNECV, situado em Lisboa, emitiu Parecer nº 51, em 2007, afirmando que, no Estado 
de Portugal, a utilização do “bebê-medicamento” está sujeita à apreciação positiva, 
caso a caso, por comissão especializada. Ao contrário do que acontece no Brasil, 
onde a decisão de dar prosseguimento ao processo de reprodução assistida, para 
fins de doação a familiar, sequer passa pelo crivo do Poder Jurisdicional.

Tal análise judicial é essencial para casos como o do “bebê-medicamento”, pois 
há claro conflito entre direitos constitucionais (vida digna, autonomia corporal, 
liberdade de concepção e liberdade científica). Não foi por outra razão que, em 
relação às crianças necessitadas de transplante sanguíneo, cujos pais eram adeptos 
à religião Testemunha de Jeová, foi necessária a intervenção do Judiciário.

Isso porque, para Cavalcanti e Luz (2014), aos incapazes falta o preciso discernimento 
e entendimento para autodeterminar-se de forma plena e livre. Assim, o Estado 
precisa intervir, com escopo de assegurar ao menor o direito à vida, bem como 
garantir o futuro exercício da autonomia corporal e da liberdade religiosa pelo 
mesmo, na hipótese de recusa dos genitores em permitir que o seu filho enfermo 
submeta-se ao transplante por questões ligadas à doutrina da religião. Percebe-
se, portanto, que nesse acontecimento sopesou-se os direitos, e o considerado de 
maior relevância foi colocado em evidência, qual seja, o direito à vida do infante.

Dessa forma, segundo Beber (2004), no Brasil, a liberdade de crença, inscrita no 
plano geral da livre consciência, prefere a qualquer justificativa de natureza inferior, 
dentre as quais, não se encontra a de proteção à existência. Com efeito, o direito à 
vida é a primeira das garantias, pressupondo todas as demais, inclusive, a liberdade 
religiosa. Justamente por isso, interpretando o caso concreto, fez o julgador 
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prevalecer o argumento de que a salvaguarda à vida do menor, a qual é indisponível, 
não deve ser obstada pelo direito pertencente e manifestado por outrem, adepto 
das posturas defendidas pelos Testemunhas de Jeová, ainda que seja seu genitor. 
Devendo, então, ser promovida a transfusão de sangue pelo médico, sem que isto 
configure constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, não pode o Estado, em situação que demanda um sistema 
lógico e coerente da realidade ético-jurídica a respeito da relativização da decisão 
dos pais sobre a vida dos filhos, posicionar em séria e preocupante antinomia 
de fundamentos às duas respostas judiciais. Como corolário disso, conforme o 
supracitado autor, zelar pela subsistência e cuidar do amparo daquele que, por 
si só, não possui capacidade de autodetermina-se, é dever do Poder Público, 
precipuamente do Judiciário, que não pode se utilizar de posicionamentos 
contrários ao direito à vida digna de uma criança, conflitando a posição adotada 
em relação aos filhos de Testemunhas de Jeová.

Muito embora a Constituição Federal tenha proclamado a livre expressão da 
atividade científica como um dos direitos fundamentais, além da procriação, tais 
direitos não são absolutos e merecem limitação quando outros valores e bens 
jurídicos, também reconhecidos constitucionalmente, são afetados pelo seu 
exercício desmedido. Como bem explica Diniz (2011, p. 31), nenhuma liberdade 
científica deve ser aceita se colocar em risco a pessoa humana e sua dignidade, 
como acontece com o “bebê-salvador”.

Conclui-se, portanto, que o ponto vertente da temática é a harmonização dos 
procedimentos científicos com o respeito incondicional à dignidade da pessoa 
humana, em especial a do ser vulnerável. Para tanto, é necessário que o Poder 
Judiciário, enquanto não há posição legal firmada, manifeste-se sobre o “bebê-
medicamento”, discutindo sobre a sua viabilidade, tendo como norte a Constituição 
Federal e os seus princípios basilares. 

Nesse aspecto, destaca-se o pensamento de Dias (2011, p. 78) de que “não enxergar 
os fatos que estão diante dos olhos é manter a imagem da justiça cega. Condenar 
à invisibilidade situações existentes é produzir irresponsabilidades, é olvidar que a 
ética condiciona todo o direito, principalmente o direito das famílias”.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir de uma análise mais acurada da matéria, foi possível constatar que a falta 
de autonomia do “bebê-medicamento” sobre suas vontades e sobre o seu corpo – 
portanto, à mercê dos desejos de seus genitores – pode acabar por torná-lo mero 
instrumento para que seja alcançado um fim terapêutico para o seu irmão enfermo.

Em que pese o eixo argumentativo contrário, é possível destacar que, em respeito 
à vedação ao retrocesso em matéria de direitos humanos fundamentais, as técnicas 
científicas de um modo geral são eticamente válidas somente se realizadas em 
benefício e respeito ao ser humano e todas as suas dimensões existenciais, desde a 
fase embrionária até a fase adulta. 

Por essa razão, um ordenamento jurídico que preze pelas normas-princípios de 
direito à vida, à saúde e à dignidade confere coerência e admissibilidade jurídica 
apenas aos preceitos jurídicos e bioéticos que visam proteger a dignidade da 
pessoa humana e os direitos que lhe são inerentes. 

Assim, é possível afirmar que as ferramentas disponíveis às ciências biomédicas 
só poderão ser utilizadas para a promoção contínua do bem estar, da saúde e da 
dignidade dos seres humanos envolvidos nessas técnicas, independente da etapa 
de seu desenvolvimento.

Nesse sentido, o método de reprodução assistida ora estudado, pelo qual o bebê é 
gerado condicionalmente para ser doador genético para o familiar, afronta diversos 
direitos tutelados no ordenamento jurídico pátrio, principalmente o da Dignidade 
da Pessoa Humana, vez que a própria semântica do nome “bebê-medicamento” já 
traz a noção de coisificação.

Em atenção ao fato de que inexiste resposta concreta ao questionamento se os 
bebês, projetados por razões alheias à sua própria existência, estarão livres das 
circunstâncias que envolvem seu nascimento, e de que o procedimento em 
questão padece de regulamentação, é necessária uma maior compreensão das 
suas implicações pela sociedade. 

É preciso, também, que o assunto, assaz importante, não permaneça “invisível aos 
olhos” da Justiça, principalmente porque, a seleção embrionária, com vista à “cura” 
do irmão doente, deveria vir acompanhada da valorização e do respeito ao novo 
ser, dotado de plenos direitos, hipótese que não se adequa ao casos dos “bebês-
úteis”, como explicitado.
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Assim, por todo o exposto, chega-se a apontar que a técnica “bebê-
medicamento” ofende direitos constitucionalmente assegurados pelo 
imperativo da ética existencialista da condição humana, razão pela qual não 
deve ser juridicamente permitida. 
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MANDADO DE SEGURANÇA: 
A UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO 
CONSTITUCIONAL COMO MEIO DE 
COMBATER A INÉRCIA JURISDICIONAL

Maria Fernanda Alves Borio; Luciana Nascimento Pereira

RESUMO: A edição do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor 
em março de 2016, trouxe expressivas alterações na sistemática processualista, 
dentre as hipóteses em que comportam o agravo de instrumento tornaram-se 
taxativas. Por meio da análise dos artigos 1.009 e 1.015 do novo Codex, verifica-se 
a possibilidade de prejuízo a uma das partes pela inexistência de previsão legal de 
impugnação a determinados atos judiciais, dada as hipóteses fechadas do recurso 
de agravo de instrumento. Uma das questões refere-se ao combate à omissão 
judicial nos processos judiciais, que geram frequente morosidade processual, pelo 
não cumprimento dos prazos determinados nos artigos 226 e 227 do CPC. Sendo 
tal omissão impossível de ser combatida pela via recursal de agravo de instrumento, 
torna-se necessária a impetração de mandados de segurança, para que a instância 
superior dos tribunais possa assegurar direitos processuais às partes em que a 
autoridade coatora é o juízo de Primeiro Grau. Nessa dialética, o presente trabalho 
se propõe a realizar uma análise dos meios cabíveis de impugnação da decisão 
interlocutória, e eventual omissão judicial, considerado nesse estudo o mandado 
de segurança, com apresentação de experiências exitosas na Vara da Infância e 
Juventude de Vitória da Conquista.

Palavras-chave: Decisão Interlocutória; Impugnação; Recurso de agravo de 
instrumento; Omissão judicial; Mandado de segurança; Duração razoável do 
processo.
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1 MANDADO DE SEGURANÇA PARA IMPUGNAÇÃO DE 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: REMÉDIO CONSTITUCIONAL 
NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL 

O mandado de segurança é ação judicial que visa resguardar direito líquido e 
certo, não sendo amparado por habeas corpus ou habeas data, negado ou 

mesmo ameaçado, por autoridade pública ou no exercício de atribuições do poder 
público, conforme previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.  

Por sua vez, a Lei Federal nº 12.016 de 07 de agosto de 2009 disciplina o 
processamento desta ação mandamental, que pleiteia a expedição de uma ordem, 
um mandado, à autoridade impetrada para que faça ou não faça alguma coisa.

Nesse diapasão, o mandamus tem caráter eminentemente subsidiário. Todavia, 
da mesma lei se extrai entendimento quanto à impossibilidade da ação 
mandamental contra decisões judiciais passíveis de serem atacadas por recurso 
com efeito suspensivo, ou que já tenham transitado em julgado, conforme 
previsão do inciso II do artigo 5º1

Tal entendimento parte da premissa de que o próprio sistema processual dispõe 
de ferramentas, no caso recursos, para impugnar pontualmente cada tipo de 
ato judicial, considerada ainda a possibilidade de concessão de efeito suspensivo 
contra a eficácia da decisão. Não haveria que se cogitar no emprego do writ 
como sucedâneo de recurso, à luz da suposta previsão legal que vincula peças a 
determinado tipo de decisão.

Estaríamos diante, assim, de ausência de interesse de agir.2 

Entretanto, a jurisprudência dos tribunais foi se aperfeiçoando para admitir 
mandado de segurança em face de atos judiciais, em casos excepcionais em que 
se vislumbre ato judicial teratológico de prejuízo irreparável ou difícil reparação3.4 

1 Lei nº 12.016 de 07 de agosto de 2009. Disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12016.htm. Acesso em: 23.04.2016.

2 “Subsiste o postulado segundo o qual a invocação da tutela jurisdicional pressupõe interesse (=utilidade), conforme regra geral do 
art. 3º do CPC, e, portanto, se o ato judicial comporta recurso e se a esse é possível obter efeito suspensivo (ainda que ordinariamente o 
recurso não o tenha), então a conclusão pelo descabimento do mandado de segurança é a única que se afina com uma interpretação 
sistemática,” “ARSHELL,  Luiz. Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009: ainda cabe mandado de segurança contra ato judicial? Disponível 
em: <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/lei-120169-ainda-cabe-mandado-de-seguranca-contra-ato-judicial/4896>. 
Acesso em: 23.04.2016.

3 BRASIL Supremo Tribunal. Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança 43191 SP 2013/0204418-4, Relator: Ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 1 set., 2013, Primeira Turma, Diário de Justiça Eletrônico, 26 set., 2013.

4 “A decisão que afronta inegável e seriamente o sistema e que, paralelamente a essa afronta teórica, é capaz de gerar no campo 
dos fatos, no mundo empírico, prejuízo de difícil ou impossível reparabilidade”. CÂMARA, Alexandre Freitas. Manual do Mandado de 
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Seu emprego não era muito utilizado, em razão da ampla abrangência do 
recurso de agravo de instrumento5. Também, a limitação probatória do remédio 
constitucional, cuja instrução é simultânea a impetração, restringe de certa maneira 
o potencial da parte em ter a pretensão analisada pela instância superior, reduzindo 
o emprego do writ.

Contudo, a sistemática recursal processualista do novo CPC provoca uma 
modificação na atuação jurisprudencial, eis que introduz rol fechado do artigo 
1.015, lei processual, restringindo as hipóteses de recurso de agravo de instrumento, 
e limitando as possibilidades de impugnação imediata das decisões interlocutórias. 

Se por um lado a preclusão temporal não incide sobre as decisões interlocutórias 
irrecorríveis, por outro, nenhuma previsão recursal existe com a finalidade de impugnar, 
de maneira imediata, eventual prejuízo provocado pela atividade jurisdicional.

O processualista Daniel Assumpção, que teme o desvirtuamento da função do 
mandado de segurança, defende que a melhor forma de se conciliar a natureza taxativa 
dos incisos do artigo 1.015 e o questionamento de decisões que venham a prejudicar 
a atividade jurisdicional, reside na adoção de uma exegese ampliativa “desde que se 
mantenha a razão de ser das previsões legais, sem generalizações indevidas”, 
tornando o agravo de instrumento admissível em situações diversas daquelas 
expressamente previstas, mediante “raciocínio analógico”.6

Sem prejuízo das discussões doutrinárias acerca da interpretação extensiva dos 
incisos7, é certo que mesmo tal linha de pensamento não é capaz de garantir 
a recorribilidade de todas as situações jurídico-processuais violadoras, que 
demandariam um controle jurisdicional célere. Veja que o alargamento do rol do 
artigo 1.015 resulta na criação de novas hipóteses recursais, porém que devem 
guardar relação com as demais hipóteses expressas no texto legal, isto é, possuir 
similitude de ratio, a exemplo de situações que discutem a competência.8

Segurança. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.

5 “Sendo cabível o agravo de instrumento, e tendo em vista que esse recurso pode ter efeito suspensivo (CF. art. 588, do CPC), 
pensamos que, em princípio, não se deverá admitir mandado de segurança”. MEDINA, José Miguel Garcia; ARAUJO, Fábio Caldas de. 
Mandado de segurança individual e coletivo: comentário à Lei 12.016 de 2009. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.

6 NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Neves. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8ª Ed. Editora Juspodivm. Salvador. 
2016. 

7 Decisões tem admitida a natureza extensiva, TJ-MG. AI 1.0024.12.223922-1/001, Relator: EDUARDO MARINÉ DA CUNHA, 17a CC, 
Data de Julgamento 15/09/2016;  Data de Publicação 19/09/2016; TRF 2ª Região. AI 0003223-07.2016.4.02.0000. Rel. LUIZ ANTONIO 
SOARES.

8 Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de 
competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida 
no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, 
permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. STJ Quarta Turma. RECURSO ESPECIAL Nº 
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Discorremos, portanto, da existência de situações processuais cometidas no curso 
de processo judicial, que venham a produzir prejuízos ao direito da(s) parte(s), e que 
não estejam contempladas nas hipóteses taxativas e ampliadas do artigo 1.015, CPC.

Com a taxatividade do rol do artigo 1.015, ou ainda com sua ampliação, mediante 
interpretação extensiva, o mandado de segurança passa a se apresentar como 
opção de defesa contra decisões interlocutórias que não contemplam a ratio dos 
incisos, e cuja espera para o julgamento da apelação pode ser de grande prejuízo 
para a parte. Veja que é a ausência de recurso apto a impedir a ilegalidade de 
decisão judicial que legitima a impetração do writ9.10 

Exemplo clássico da doutrina é o indeferimento de prova pericial, cuja continuidade 
processual poderá gerar grande prejuízo às partes e possível anulação da fase 
instrutória. Com a negativa da prova técnica há um prejuízo ao direito de defesa e de 
convencimento do magistrado, considerado irrecorrível pela ausência de previsão 
no rol do artigo 1.015 do CPC11. O writ, portanto, se apresenta como salvaguarda do 
direito da parte, sem prejuízo da existência dos recursos de apelação e de eventual 
“recurso da parte vencedora” (artigo 1.009, §1o, CPC)12.

Significa dizer que, ao menos em tese, sempre que a decisão for suscetível de 
causar à parte lesão grave e de difícil reparação e não estiver no rol exaustivo das 

1.679.909 - RS (2017/0109222-3) . Relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. Data de Julgamento 14/11/2017.

9 “Tal circunstância reforça o entendimento da possibilidade de impetração do mandado de segurança, ante a inexistência de outro 
mecanismo judicial hábil a sanar a alegada violação do direito líquido e certo do impetrante, impondo-se a relativização do enunciado 
da Súmula 267/STF, in verbis: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.” RECURSO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 37.486 - SP (2012/0060193-2) RELATORA : Ministra Eliana Calmon , Data de Julgamento 06 de agosto 
de 2013.

10 “Mas, à luz do novo sistema recursal, haverá hipóteses não sujeitas a agravo de instrumento, que não podem aguardar até a 
solução da apelação. Um bom exemplo é o da decisão que suspende o andamento do feito em 1º grau por prejudicialidade externa. 
Evidentemente, a parte prejudicada não poderia espera.”WAMBIER, Teresa; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia 
Lins e; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao Novo CPC. Artigo por artigo. São Paulo: RT, 2015.

11 “Não é difícil imaginar o estrago que o acolhimento da impugnação da decisão interlocutória nesse momento procedimental 
ocasiona ao procedimento, ao anular todos os atos praticados posteriormente à decisão interlocutória impugnada. Basta imaginar 
um processo no qual a prova pericial foi indeferida, a parte não pode agravar e alegou cerceamento de defesa na apelação. Depois 
de longo lapso temporal, quando tribunal de segundo grau finalmente enfrenta e julga a apelação, reconhece que houve um 
cerceamento de defesa. Voltam-se os autos ao primeiro grau para a produção da prova pericial, sendo no mínimo a sentença anulada. 
É realmente concernente com os princípios da economia processual e da duração razoável do processo tal ocorrência?” NEVES, Daniel 
Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8ª Ed. Editora Jusspodivm. Salvador. 2016.

12 Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
 § 1oAs questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, 
não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, 
ou nas contrarrazões.”
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hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, será cabível o mandado de 
segurança contra o ato judicial. Ou seja, o mandado de segurança se torna um 
sucedâneo recursal do agravo de instrumento13. 

São compreensões que se inserem no espírito do novo Código, que defende a 
obtenção de atividade jurisdicional satisfativa (artigos 4o, CPC) e decisão de mérito 
justa e efetiva (artigo 6º, CPC).

Alguns tribunais têm entendido pelo não cabimento de mandado de segurança 
para impugnar decisões interlocutórias não compatíveis ao rol taxativo do 
agravo de instrumento, em razão de cabimento no recurso de apelação ou nas 
contrarrazões14, embora o entendimento majoritário seja pela admissibilidade, 
restrita a casos excepcionais. Ocorre que, a redução das hipóteses de cabimento 
de recursos pelo CPC provoca uma postura recrudescedora dos tribunais no 
momento de admissibilidade de mandados de segurança, ratificando o intento 
inicial do Código em restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias. 

Percebe-se que os julgados restringem o cabimento de mandado de segurança 
com fundamento na Súmula nº 267/STF15 e admitem o uso do mandamus 
unicamente contra decisão judicial classificada teratológica.

Ocorre que o sistema de limitação de recursos às decisões interlocutórias têm 
permitido a manutenção de situações processuais de violação de direitos, tornando-
as, a seu turno, em decisões teratológicas, cuja impugnação pela via do writ deve 
ser admitidas pelo tribunal.

Defende-se, portanto, a possibilidade de defesa contra ilegalidades e/ou abusos 
de poder ocorridos no seio de processo judicial em curso, pela via do mandado de 
segurança no tribunal16.

13 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil. Editora RT, 2015.

14 “ (…) NO REGIME DO CPC/2015 TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS SÃO PASSÍVEIS DE RECURSO: UMAS 
IMEDIATAMENTE, NAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS EM LEI; OUTRAS EM MOMENTO POSTERIOR, POR MEIO DE 
PRELIMINAR NAS RAZÕES OU NAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.009, § 1º, DO CPC - NÃO SENDO 
HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA DE ATO JUDICIAL TERATOLÓGICO, CAPAZ DE CAUSAR AO IMPETRANTE DANO IRREPARÁVEL, 
OU CUJO SANEAMENTO RESTARÁ IMPOSSIBILITADO PELA IMPUGNABILIDADE REMOTA DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS 
NÃO RECORRÍVEIS DE IMEDIATO, É INADMISSÍVEL O MANEJO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO 
DE INSTRUMENTO EM HIPÓTESES NÃO PREVISTAS EXPRESSAMENTE EM LEI. (...) (TJ-SP - MS: 20821850820168260000 SP 2082185-
08.2016.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 19/05/2016,  25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
19/05/2016) . (Sem grifos no original).

15 Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumula&pagina=sumula_201_300 
Acessado em 18/06/2016.

16 Destaca-se, por fim, que o prazo de 120 dias, contados da ciência da ação ou omissão causadora do dano (art. 23, L. 12.016/2009), 
não deverá ser entendido como de natureza processual, sendo, portanto, contado em dias corridos .MACHADO, Marcelo Pacheco. 
Ainda sobre os prazos no Novo CPC: mandado de segurança e prazos para o juiz. Setembro de 2015. Disponível em <http://jota.uol.
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2 DA POSSIBILIDADE/NECESSIDADE DE MANDADO DE 
SEGURANÇA PARA COMBATER A OMISSÃO DOS MAGISTRADOS: 
QUANDO NÃO HÁ DECISÃO PARA IMPUGNAR? 

UMA EXPERIÊNCIA BEM SUCEDIDA NA INFÂNCIA PROTETIVA.

A morosidade judicial brasileira não é nenhuma novidade, nela incluída o Judiciário 
baiano. O que fazer quando a morosidade prejudica uma parte que possui 
prioridade de tramitação? Que busca a efetivação de um direito fundamental, de 
um direito cuja satisfação é urgente? Como combater a morosidade jurisdicional 
quando ela afeta hipervulneráveis?

Conforme abordado, a via recursal do agravo de instrumento, no CPC 2015, passou 
a ter rol taxativo, não havendo menção neste rol ao item “quando não há decisão”, 
para fundamentar o instrumento de acesso à instância superior. 

Frente à omissão do magistrado em prosseguir no feito, torna-se fundamental o 
uso do mandado de segurança para assegurar os direitos materiais e processuais 
do hipervulnerável. Importante mencionar que a normativa do writ (Lei nº 120.16 
de agosto de 2009) tem o objetivo de proteger e garantir o direito do paciente 
prejudicado por ilegalidade ou abuso de poder, não fazendo a lei menção a que o 
fato gerador seja da ordem comissiva ou omissiva.

Defendemos que, do mesmo modo que uma decisão judicial não passível de recurso 
(decisão interlocutória) pode gerar danos à parte, a ausência de pronunciamento 
judicial também poderá produzir o mesmo efeito, e por tal motivo, será guerreada 
com a impetração do remédio.

3 EXPERIÊNCIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 
PROTETIVA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

A Defensoria Pública do Estado Bahia, nas demandas judiciais de saúde, insere 
nas peças iniciais pedido de expedição de ordem para bloqueio judicial de 
verba pública, adiantando-se nos casos de descumprimento de decisão 
interlocutória. Infelizmente, tal expediente não tem sido suficiente para imprimir 
maior dinâmica ao feito.

Os casos práticos exitosos ilustram situação de uma criança e um adolescente, 
ambos com deficiência física, que obtiveram liminar favorável para obrigar o 

com.br/ainda-sobre-prazos-no-novo-cpc-mandado-de-seguranca-e-prazos-para-o-juiz> Acessado em 23/04/2016.



REVISTA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA – Volume 5

150

Estado e o Município a fornecer insumos e medicamentos. Em ambos os processos, 
passado o período de cumprimento voluntário, e havendo completo silêncio por 
parte dos requeridos, a Defensoria Pública passou a guerrear pela efetivação do 
direito e, dentre outras medidas, ratificou o pedido de bloqueio judicial.

Ocorre que o magistrado, em sucessivas oportunidades, concedeu prazo para 
que os entes estatais justificassem o descumprimento, o que jamais foi realizado 
de maneira satisfatória. Com a apresentação dos valores e orçamentos finais e 
atualizados para bloqueio, o juízo então se quedou inerte, somando considerável 
período de inatividade jurisdicional.

Nas duas hipóteses ilustrativas, e em diversas outras, a Defensoria Pública impetrou 
mandado de segurança, com pedido de liminar para obtenção do bloqueio das 
contas, cujo pleito restou deferido17.

Os pleitos apresentados encontram respaldo no direito fundamental à duração 
razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, CF), à atividade jurisdicional (artigo 
5º, inciso XXXV, CF e artigo 3º, CPC) e ao dever de proteção integral da criança e 
do adolescente (artigo 227, CF), ademais dos princípios que regem o processo civil: 
direito à atividade satisfativa (artigo 4º, CPC), cooperativa e obtenção de solução 
de mérito efetiva (artigo 6º, CPC). O direito à uma prestação jurisdicional em tempo 
razoável também se insere sob a ótica do princípio da razoabilidade, aquilatada ao 
sabor da urgência da situação do caso concreto.

Primeiramente, não são precisos maiores aprofundamentos à constatação de que 
a omissão do magistrado, deixando de proferir decisão interlocutória que visa 
garantir/efetivar/resguardar o direito da parte, é conduta omissiva que infringe 
inúmeros direitos fundamentais, além de deveres processuais.

A ausência de pronunciamento judicial a respeito de um dos pedidos realizados 
na petição inicial, acrescia o risco à integridade física dos pacientes, que já 
estavam prejudicados pela negligência dos entes públicos no cumprimento da 
decisão liminar.

17 Mandando de Segurança Cível nº 8008160-33.2018.8.05.0000 e 8013288-34.2018.8.05.0000. Nota importante: O Tribunal de Justiça 
da Bahia concedeu a ordem para reconhecer o direito da criança ao bloqueio de verbas públicas, porém negou que sua efetivação 
fosse realizada pelo Tribunal, expedindo, assim, ordem para que o magistrado de 1o grau realizasse o bloqueio.
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A teratologia da situação processual, a ensejar a impetração do mandado de 
segurança, se evidencia com a constatação de que a omissão do magistrado passou 
a produzir semelhantes efeitos negativos, tal qual os entes em descumprimento de 
ordem judicial, tornando-se, ele próprio, um violador.

O apontamento dos prazos para cumprimento dos atos (artigos 226 e 227, CPC), 
criados para combater a morosidade estatal, contemplam a fundamentação. O 
novo CPC trouxe de forma expressa o óbvio, que o juiz, como todos os sujeitos do 
processo, está sujeito ao princípio fundamental da razoável duração do processo e, 
salvo motivo justificado, não poderá exceder aos prazos.

Embora referidos prazos processuais sejam impróprios, o que significa que seu 
descumprimento não gera qualquer consequência processual18, em determinados 
casos (a exemplo das demandas de saúde) o decurso do prazo sem prolação do 
pronunciamento do juiz causa severas consequências ao estado clínico da parte, 
que se agravam dia a dia, causando prejuízo no direito material. 

No mais, ainda que a omissão judicial exista, é imprescindível que o juiz fundamente 
o motivo que lhe leva a não cumprir os prazos legais19, pois tem o dever de cumprir os 
prazos previstos no artigo 226 do CPC, no regulamento e nos regimentos internos, 
conforme consta no artigo 35, II e III da LC 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura)20. 
Note que o CPC, em seu artigo 235, assegurado às partes, ao Ministério Público e 
à Defensoria Pública, legitimidade para alegar o excesso de prazo do magistrado: 
Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá 
representar ao corregedor do tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça 
contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em 
lei, regulamento ou regimento interno.

Complementando o direito assegurado no CPC, o artigo 78 do Regimento 
Interno do CNJ garante a representação por excesso de prazo, devendo ser 
instaurada a pedido do presidente do Tribunal ou de ofício pelos membros do 
CNJ, senão vejamos:

A representação contra magistrado, por excesso injustificado de 
prazo, para a prática de ato de sua competência jurisdicional ou [...] 

18 NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8ª Ed. Editora Juspodivm. Salvador. 
2016. P.367.

19 NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8ª Ed. Editora Juspodivm. Salvador. 
2016. P.368.

20 Art. 35 - São deveres do magistrado: II - não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar; III - determinar as 
providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais;
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§5º Independentemente da configuração de infração disciplinar, 
se verificada pela prova dos autos a existência de grave atraso 
ou de grande acúmulo de processos, o Corregedor Nacional de 
Justiça submeterá o caso ao Plenário, com proposta de adoção 
de providência. 

Uma das consequências previstas pelo artigo 235, §3º do CPC está a de que, 
mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do 
relator contra o qual se representou para decisão em 10 (dez) dias.

Freddie Diddier elenca hipóteses de atuação para o enfrentamento da morosidade, 
a saber: “a) representação por excesso de prazo, com possível perda da 
competência do juízo em razão da demora (art.235, CPC); b) mandado de 
segurança contra omissão judicial, caracterizada pela não prolação da 
decisão em tempo razoável, cujo o pedido será a cominação de ordem 
para que se profira a decisão; c) se a demora injusta causa prejuízo, ação de 
responsabilidade civil contra o Estado, com possibilidade de ação regressiva 
contra o juiz; d) a EC 45/2004 também acrescentou a alínea “e” ao inciso 
II do art. 93 da CF/88, estabelecendo que não será promovido o juiz que, 
injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não 
pode devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão”.21

Para além da violação ao direito a uma tramitação processual em prazo razoável 
em si, a omissão provoca a violação de inúmeros outros direitos do paciente, a que 
citamos exemplificadamente a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, 
CF), o acesso à saúde (artigo 6º, caput e artigo 196, CF).

Importante ressaltar que os casos práticos ora apresentados envolvem pessoas em 
situação de hipervulnerabilidade22, eis que criança e adolescente com deficiência 
em situação de vulnerabilidade econômica, hipótese que demanda uma postura 
positiva do Estado para fazer cumprir seus direitos subjetivos.

Elencamos ainda a existência de direitos de normativa internacional de proteção à 
criança, cujo dever de cumprimento fora ratificado pelo Estado brasileiro, inserido 
no ordenamento interno com status de norma supralegal (RE 466.343-SP)23, ademais 

21 Fredie Didier Jr. Curso de Processo Civil. Volume 1. Editora JusPodvim, 13a Edição. p. 11, 2017

22 Interpretação mais ampla da expressão “necessitados”. “ (…)Os socialmente estigmatizados ou excluídos, as crianças, os idosos, 
as gerações futuras, enfim, todos aqueles que, como indivíduo ou classe, por conta de sua real debilidade perante abusos ou arbítrio 
dos detentores de poder econômico ou político, ‘necessitem’ da mão benevolente e solidarista do Estado para sua proteção, mesmo 
que contra o próprio Estado.” REsp 1.192.577-RS

23 Disponível em: http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/re466343.pdf (acessado em 15 de agosto de 2018).
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da existência de dispositivos internacionais e nacionais, próprios a tutelar o direito 
das pessoas com deficiência, notadamente a inclusão do diploma da Convenção 
de Nova York, que se deu pelo rito constitucional (artigo 5º, §3o, CF), gozando de 
status de norma constitucional (Decreto nº 6.949 de 25 de agosto de 2009).

O direito integral à saúde e à vida encontra previsão normativa, dentre outros, 
na Declaração Universal dos Direitos da Criança (Princípio II), Convenção 
Internacional Sobre os Direitos da Criança (artigo 3.3) e Estatuto da Criança e do 
Adolescente (artigo 4º).

A disposição de atendimento prioritário e integral previsto no Estatuto da Pessoa 
com Deficiência (Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015) não é diferente, e assevera 
no seu artigo 18: É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com 
deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, 
garantido acesso universal e igualitário. 

Não restam dúvidas de que a ausência de pronunciamento judicial24 representa 
afronta direta a referidos direitos fundamentais, em prejuízo à integridade física e à 
vida dos pacientes.

Num outro ponto, cabe o apontamento da violação do direito à tramitação 
prioritária, elucidado nos artigos 1.048, incisos I e II, CPC e artigos 4º, parágrafo 
único, alínea “a”, Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 8.096 de 13 de julho 
de 1990 (ECA), considerada a hipervulnerabilidade dos pacientes, sendo criança/
adolescente com deficiência. Note que a razão de ser dessa discriminação positiva 
reside no emprego de medidas garantidoras do acesso à justiça e da igualdade, em 
sua vertente material.

O pleito liminar realizado no bojo do mandado de segurança encontra justificativa 
na presença dos requisitos da probabilidade do direito e do receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação ao quadro de saúde dos pacientes, que já era 
fragilizado quando do ajuizamento da demanda inicial.

A probabilidade do direito já havia sido reconhecida pelo juízo de Primeiro Grau, 
com expedição de decisão liminar, a qual fora descumprida e cujo descumprimento 
era respaldado pelo silencio jurisdicional.

24 Importante anotar que embora a urgência da demanda de saúde fosse pressuposta, a Defensoria Pública, incessantemente 
registrou nos autos tanto o descumprimento, os atrasos e a necessidade imperiosa da/o criança/adolescente.
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O abuso se demonstra no retardamento ao cumprimento da ordem, que se 
somou quase cinco meses, e paralela omissão do juízo na efetivação do direito. 
A omissão frustrou a espera e legítima expectativa dos pacientes na obtenção de 
pronunciamento judicial capaz de sanar a situação de ofensa, que se perpetuou 
mediante conduta omissiva do magistrado. 

Com efeito, o fumus boni juris encontrava-se consubstanciado nas provas 
documentais juntadas na petição inicial, em respaldo à urgência médica, e nas 
inúmeras manifestações da Defensoria Pública, com requerimento de efetivação 
da tutela concedida, seguida de sucessivas decisões do magistrado concedendo 
prazo aos entes requeridos para explicações. O periculum in mora decorria das 
necessidades médicas, imediatas e urgentes, dos pacientes, cujos quadros de saúde 
se agravavam pelo descumprimento dos entes estatais e pela omissão judicial. 

A satisfação do direito líquido e certo, nesses casos a vida, não poderia esperar.

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem deferido parcialmente o pleito 
da liminar, determinando que o juiz de Primeiro Grau adote as medidas 
que se fizerem necessárias ao cumprimento do comando judicial que 
deferiu provisória de urgência, garantindo-lhe, inclusive, a obtenção do 
resultado prático equivalente (MS.8008160-33.2018.805.0000. Quinta Câmara 
Cível, Des.Relator Baltazar Miranda Saraiva - 3 de agosto de 2018). 

Na mesma decisão, o desembargador relator reconhece o direito ao bloqueio de 
verba pública frente à omissão dos entes públicos, porém pondera que a efetivação 
do direito não pode ser reconhecida pela via mandamental:

Nesse sentindo, existe a possibilidade de realização de bloqueio de 
verbas públicas para se garantir o fornecimento de medicamentos 
já foi assentada pelo STF (RE. 607.582) e STJ (Resp. 1.069.8010). Tais 
julgados, inclusive, submeteram-se à ótica da Repercussão Geral e à 
Sistemática dos Recursos Repetitivos. Todavia, o bloqueio de verbas 
públicas e a efetivação da execução da liminar e tutela de urgência/
provisória emanada pelo juiz, não devem ser conhecidos atráves da 
via mandamental. (MS.8008160-33.2018.805.0000. Quinta Câmara 
Cível/TJBA, Des.Relator Baltazar Miranda Saraiva. 03.08.18).

De certa forma, o Tribunal de Justiça somente constrange o juízo a quo ao 
determinar que ele trabalhe para ter efetivada sua própria decisão interlocutória. 
Com a ordem emanada do Tribunal de Justiça, a que o relator costumeiramente 
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confere efeitos de mandado, o magistrado se torna obrigado a efetivar o bloqueio 
judicial, e adotar outras medidas cabíveis, imediatamente ou em prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas.

Efeito colateral é o reconhecimento da omissão do direito processual da parte e a 
imposição do dever da autoridade coatora em prestar informações, favorecendo 
situações semelhantes, pelo que o magistrado passa a proferir movimentações 
e decisões interlocutórias nos casos similares, evitando o ajuizamento de novos 
mandados de segurança.

4 CONCLUSÃO

Evidente, assim, que algumas situações não previstas no artigo 1.015 do novo 
CPC como passíveis de interposição de agravo de instrumento, poderão gerar 
prejuízo imediato à parte ou à própria efetividade do processo, indicando, assim, 
a necessidade de se atribuir ao litigante alguma via impugnativa da decisão 
não acobertada pelo dispositivo em questão, de forma imediata, em razão da 
taxatividade do rol de decisões do recurso de agravo de instrumento. 

Para tanto, diversos são os doutrinadores que sustentam a possibilidade de 
cabimento de mandado de segurança em razão da ausência de recurso imediato 
cabível contra a decisão interlocutória não inserta no rol do artigo 1.015 do CPC. 

Todavia, existem impedimentos para o cabimento do mandado de segurança 
contra decisões judiciais, previstos no artigo 5º, incisos I e II, da Lei nº 12.016 de 7 de 
agosto de 2009 e na Súmula nº 267 do STF, havendo mitigação a esses preceitos, 
pelos tribunais, apenas quanto às decisões consideradas teratológicas. 

Desta feita, ao menos em tese, espera-se dos Tribunais de Justiça que, sempre que 
a decisão for suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação se não 
forem impugnadas de imediato e não estiverem no rol exaustivo das hipóteses 
de cabimento do agravo de instrumento, a avaliação caso a caso para admitir o 
cabimento de mandado de segurança contra ato judicial. 

Concluiu-se pelos julgados descritos neste trabalho que o Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, frente à omissão jurisdicional dos juízes de Primeiro Grau, 
tem recebido e processado os mandados de segurança, determinando que o 
magistrado a quo trabalhe como deveria, atentando ao princípio constitucional da 
razoável duração do processo.
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Conforme se constatou ao longo deste artigo, a Lei nº 13.105 de 21 de julho de 2014, 
que instituiu o novo Código de Processo Civil, trouxe expressivas modificações no 
sistema processual brasileiro. 

Dentre tantas mudanças, observou-se que o rol de decisões objeto do agravo de 
instrumento tornou-se taxativo, limitando o cabimento do recurso. Porém, não 
haverá preclusão imediata dessas matérias que não se encaixam no rol do artigo 
1.015, que poderão ser suscitada em preliminares de apelação ou contrarrazões.

Por outro lado, situações que não se encaixam no rol taxativo do agravo 
de instrumento, ou ainda à interpretação ampliativa do rol, se encontram 
processualmente desprotegidas, podendo levar a cenários de manutenção de 
ilegalidades ou de ofensas a direito.

É perceptível que tal situação poderá ocasionar severos prejuízos à parte autora 
caso sejam  apreciáveis somente por ocasião apelação, retardando o trâmite do 
processo, colidindo com um dos objetivos precípuos do novo CPC, que é o de 
atribuir o maior índice possível de resultados úteis ao processo civil.

Evidente assim que, algumas situações não previstas no artigo 1.015 do novo CPC 
como passíveis de interposição de agravo de instrumento, poderão gerar prejuízo 
imediato à parte ou à própria efetividade do processo, indicando a necessidade 
de se atribuir ao litigante alguma via impugnativa da decisão não acobertada pelo 
dispositivo em questão, de forma imediata, em razão da taxatividade do rol de 
decisões do recurso de agravo de instrumento. 

Para tanto, diversos são os doutrinadores que sustentam a possibilidade de 
cabimento de mandado de segurança em razão da ausência de recurso imediato 
cabível contra a decisão interlocutória não inserta no rol do artigo 1.015 do CPC. 

Todavia, existem impedimentos para o cabimento do mandado de segurança 
contra decisões judiciai, previstos no artigo 5º, incisos I e II, da Lei nº 12.016 de 7 de 
agosto de 2009 e na Súmula nº 267 do STF, havendo mitigação a esses preceitos, 
pelos Tribunais, apenas quanto às decisões consideradas teratológicas. 

Situações que não se encaixam no rol taxativo, ou ampliado, do agravo de 
instrumento, e que deem origem a cenários processuais que ocasionem ou possam 
ocasionar dano ao direito da(s) parte(s), pode ser considerada decisão teratológica a 
ensejar a impetração do mandado de segurança.
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No mesmo sentido se inclui casos processuais em que haja omissão jurisdicional, e 
não cumprimento dos prazos processuais do artigo 226, CPC, eis que contribuem 
(podem contribuir) à construção ou manutenção de situações de injustiça 
processual, sendo, portanto, teratológicas,

Desta feita, ao menos em tese, espera-se dos Tribunais de Justiça que, sempre que a 
decisão for suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação e quando 
ausente instrumento processual, previsto em lei, para impugná-las de imediato, 
seja realizada a avaliação, caso a caso, para admitir o cabimento de mandado de 
segurança contra ato judicial. 

Concluiu-se, por fim, pelos julgados descritos neste trabalho que o Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, frente à omissão jurisdicional dos juízes de Primeiro 
Grau, tem recebido e processado os mandados de segurança, determinando que o 
magistrado a quo trabalhe como deveria, atento a direitos e garantias fundamentais 
e, notadamente, ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
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DA ALÍQUOTA DE ICMS INCIDENTE 
SOBRE O FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA, NO ESTADO DA 
BAHIA, EM FACE DOS PRINCÍPIOS 
DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 
E DA SELETIVIDADE 

Rafael Xavier Barbosa

Resumo: O presente artigo tem por objeto a análise jurídica acerca das alíquotas do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 
ICMS, em sede de exação incidente sobre operação de fornecimento de energia 
elétrica, praticadas no estado da Bahia, sob o prisma dos princípios constitucionais 
da capacidade contributiva, da isonomia, da progressividade e da seletividade 
em razão da essencialidade. Visando ao exame, quanto à congruência entre 
a legislação tributária estadual e os referidos limitadores ao poder de tributar, 
fixados pelo legislador originário, parte-se do estudo dos princípios constitucionais 
concernentes ao tema para análise jurídica da espécie tributária específica, de 
suas implicações na tessitura social local, bem como para o cotejo, no que pertine 
à instituição da dita alíquota, entre a política fiscal baiana e aquela proposta 
doutrinária e jurisprudencialmente. 

Palavras-chave: Princípio da Seletividade. Princípio da Capacidade Contributiva. 
Princípio da Isonomia. Princípio da Progressividade. ICMS. Energia Elétrica. 

1 INTRODUÇÃO 

O  legislador constitucional de 1988, quando da instituição do Sistema 
Tributário Nacional, além de firmar o regramento disciplinador do poder 

tributante, alçou à classe de normas constitucionais determinadas garantias 
e princípios, limitadores desse poder, dentre os quais o princípio da isonomia 
tributária, o princípio da capacidade contributiva e seus consectários: os princípios 
da seletividade em razão da essencialidade e da progressividade.
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Investiga-se, no presente estudo — tendo-se como ponto de partida a tensão 
entre o direito fundamental ao mínimo existencial e o exercício do poder de 
tributar — acerca da efetiva ingerência dos referidos princípios constitucionais 
sobre a atividade legislativa tributária baiana. Nesse sentido, são examinados os 
aspectos jurídicos concernentes à dita atividade, mais precisamente quanto à (in)
aplicação dos referidos princípios, tendo-se por objeto específico as alíquotas de 
ICMS incidentes sobre operações de fornecimento de energia elétrica, instituídas 
na Lei estadual nº 7.014/96, do estado da Bahia.

Acresce frisar, esclarecendo-se o vetor axiológico orientador desta pesquisa, que a 
erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais constituem objetivos 
fundamentais do Estado Democrático de Direito Brasileiro, conforme inserto no 
artigo 3º, inciso III, da Carta Magna. O legislador originário, quando da estruturação 
do sistema legal tributário, a fim de promover o equacionamento da carga 
tributária, escudar direitos e garantias fundamentais dos contribuintes, visando à 
concretização de um Estado de Bem-Estar Social, impôs aos entes tributantes, de 
modo não taxativo, a observância a limites normativos expressos, insculpidos nos 
artigos 150 a 152 do Texto Constitucional.

A atividade tributária e financeira de um estado reflete, em última análise, as reais 
escolhas políticas, econômicas e sociais de seus gestores. Apresenta-se, portanto, 
como condição imprescindível à realização dos objetivos fundamentais, o 
sopesamento não apenas entre o direito fundamental à propriedade e o poder 
tributante — amplamente debatido pela doutrina — mas, sobretudo, entre este 
e o direito ao mínimo existencial. A desoneração fiscal de mercadorias e serviços 
essenciais é princípio constitucionalmente previsto, inscrito nos artigos 153, §3º, I, 
e 155, §2º, III, da Costituição Federal de 1988. 

Considerando a natureza dos dados analisados e os objetivos da presente pesquisa, 
optou-se pelo método de abordagem hipotético-dedutivo, proposto por Karl 
Popper, tendo-se como hipótese central a desconformidade entre a legislação 
tributária do estado da Bahia — especificamente aquela pertinente ao ICMS 
incidente sobre energia elétrica — e os princípios constitucionais da capacidade 
contributiva, da isonomia, da progressividade e da seletividade em razão da 
essencialidade. O procedimento técnico adotado para coleta das informações 
pertinentes ao tema foi o da pesquisa bibliográfica, em cotejo com o direito posto 
concernente ao presente tema.

Destarte, constitui parte dos objetivos deste estudo perquirir quais os 
mecanismos interpretativos mais adequados à solução dos seguintes impasses 
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jurisprudenciais e doutrinários: considerando a opção do legislador originário 
pelo emprego vocábulo poderá para o inciso III, § 2º, do referido artigo 155, 
poder-se-ia inferir a obrigatoriedade da aplicação do princípio da seletividade em 
razão da essencialidade quando da instituição das alíquotas de ICMS? Caso não, 
consistiria, essa aparente discricionariedade conferida ao legislador ordinário, em 
uma autorização para instituição de alíquotas mais gravosas mesmo diante de 
bens tidos como essenciais ou esta deve estar adstrita aos limites deduzidos do 
princípio da capacidade contributiva? Os convênios celebrados e ratificados pelo 
estado da Bahia, junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária, contemplam 
tais princípios?

2 DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 
ORIENTADORES DO SISTEMA TRIBUTÁRIO

Embora o signo verbal princípio comporte diferentes acepções jurídicas — verbi 
gratia, a de “[...] norma jurídica de posição privilegiada e portadora de valor expressivo 
[...]”; a de “[...] valor inserto nessas normas, mas considerado independentemente das 
estruturas normativas [...]”; ou a de “[...] limite objetivo estipulado em regra de forte 
hierarquia [...]”, como propõe Paulo de Barros Carvalho (2007, p. 151) — é assente à 
compreensão de princípio como elemento jurídico, de elevada carga axiológica 
e importância normogenética, orientador tanto da interpretação e aplicação da 
norma quanto de sua criação.

Princípio, consoante preleção do insigne Celso Antônio Bandeira de Melo (2004, 
p. 451), “[...] é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas [...]”, 
integrando, portanto, o centro semântico destas, ao passo em que serve, segundo 
o autor 1“[...] de critério para a sua exata compreensão e inteligência exatamente por 
definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica 
e lhe dá sentido harmônico”. 

Quanto à função desempenhada pelos princípios no ordenamento jurídico, 
Humberto Ávila (2011, p. 603) entende que “[...] funcionam como instrumentos de 
segurança jurídica, visto que eliminam sentidos incompatíveis com as finalidades 
cuja realização determinam, diminuindo, portanto, o leque de sentidos semânticos 
válidos [...]”, concorrendo, desta forma, para a cognoscibilidade das normas e para 
previsibilidade das decisões judiciais. 

1 MELO, Celso A. Bandeira de. Curso de direito tributário. 18. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, loc. cit.
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Como dito, o legislador constituinte, ao instituir as diretrizes normativas para 
consecução dos objetivos fundamentais e estruturação de um autêntico Estado 
Democrático de Direito, ciente da ingerência da atividade tributante sobre o tecido 
socioeconômico, estabeleceu um rol, não exaustivo, de limitações ao poder de 
tributar. Interessa à presente pesquisa, precipuamente, perscrutar os princípios da 
capacidade contributiva, da seletividade em razão da essencialidade, da isonomia 
e da progressividade para, em seguida, investigar acerca de sua (in)aplicação pelo 
poder legislativo baiano quando da instituição da alíquota de ICMS incidente sobre 
operações de fornecimento de energia elétrica. 

2.1 DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA

Insculpido no §1º do artigo 1452, da Constituição Federal de 1988 (BRASIL), o princípio 
da capacidade contributiva tem como nítido escopo a promoção da justiça fiscal, 
propondo o equacionamento da carga tributária em razão da aptidão econômica 
dos contribuintes. Nesse desiderato, incumbe ao legislador, consoante preleção de 
Paulo de Barros (2012, p. 174), identificar os “ [...] fatos que demonstrem signos de 
riqueza, pois somente assim poderá distribuir a carga tributária de modo uniforme 
e com satisfatória atinência ao princípio da igualdade [...]”. Segundo o autor, a 
viabilidade desse equacionamento decorre, a priori, da adequada identificação 
das hipóteses que revelem a potencial existência de aptidão econômica do 
contribuinte, sendo necessário, concomitantemente — quando da fixação do 
critério quantitativo do tributo —, que o grau de contribuição exigida conserve 
relação proporcional com as dimensões econômico-sociais do fato tributável.

Segundo a lição de Ruy Barbosa Nogueira (1995, p. 12), “[...] o princípio da capacidade 
contributiva é um conceito econômico e de justiça social, verdadeiro pressuposto 
da lei tributária [...]”. Tendo-se em vista que a exação visa à arrecadação de riqueza 
e deve adentrar, ipso facto, a esfera patrimonial dos direitos dos contribuintes, faz-
se mister, conforme o dito autor, que esta ocorra “[...] dentro de limites técnico-
jurídico-econômicos [...]. Se esse levantamento tem de ser feito dentro do conceito 
de justiça social, deve ser medido pelo critério da capacidade contributiva3”.

Trata-se de princípio constitucional expresso, e, conforme se denota de seu vetor 
socioeconômico, deve permear a toda atividade tributante. Para Leandro Paulsen 
(2017, passim, grifo nosso): 

2 Art. 145, §1º: “Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do 
contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os 
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.”

3 NOGUEIRA, Ruy Barbosa Nogueira. Curso de direito tributário. 14. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1995, loc. cit.
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[...] a capacidade contributiva não constitui apenas um critério 
de justiça fiscal capaz de fundamentar tratamento tributário 
diferenciado de modo que seja considerado como promotor e não 
como violador da isonomia. Configura verdadeiro princípio a orientar 
toda a tributação, inspirando o legislador e orientando os aplicadores 
das normas tributárias.

Percebe-se, neste ponto do estudo, que o equacionamento da carga fiscal em 
razão da capacidade contributiva deve compor a espinha dorsal do Sistema 
Tributário. A equalização das alíquotas em observância ao poder econômico do 
contribuinte é medida inafastável ao atingimento dos objetivos fundamentais e 
à redução das desigualdades. Não se pode, sob o subterfúgio de supostamente 
se preservar o orçamento público, tolerar o eventual desrespeito aos princípios 
nucleares da Ordem Tributária, sobretudo, quando em detrimento daqueles 
economicamente desfavorecidos. Cumpre ressaltar que o adequado manejo da 
carga tributária não resulta em menor arrecadação, mas sim em uma tributação 
justa, voltada ao atingimento dos objetivos sociais e econômicos almejados pelo 
legislador constituinte.

Segundo o ensinamento de Regina Helena Costa (2003, p.27), haveria duas 
espécies distintas de capacidade contributiva: a Capacidade Contributiva Absoluta 
(ou Objetiva) e a Capacidade Contributiva Relativa (ou Subjetiva). A primeira 
consistiria na capacidade identificada pelo legislador ao eleger “[...] o evento 
ou fato-manifestação de riqueza, vocacionados a concorrer com as despesas 
públicas”, delineando sujeitos passivos potenciais. A segunda equivaleria àquela 
eleita pelo legislador ao estabelecer “[...] o sujeito individualmente considerado, 
apto a contribuir na medida de suas possibilidades econômicas, suportando o 
impacto tributário”. 

Ademais, extrai-se do conjunto dos fundamentos supra expostos que a gravosidade 
tributária, nas hipóteses elencadas pelo legislador constituinte, não deve ser 
instituída ao alvedrio do legislador ordinário, mas sim cingir-se ao normativamente 
outorgado, sob o risco de incorrer-se em exação indevida, inconstitucional, 
e, portanto, passível de sofrer a interferência jurisdicional. Considerada sob o 
prisma da capacidade contributiva, a referida inobservância pode ensejar graves 
repercussões na esfera fático-social, lesionar direitos fundamentais e, assim, 
desvirtuar o fim precípuo do Sistema Tributário, qual seja: o de reduzir a pobreza, 
promover a equanimidade da renda e propiciar a composição de um Estado social.

No que pertine ao princípio da seletividade — consistente na instituição de alíquotas 
mais ou menos gravosas em razão da essencialidade do bem ou serviço sobre o 
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qual incida o dito imposto indireto —, este tem origem axiológica comum a do 
princípio capacidade contributiva. Há, como dito, quem considere este último 
como meta-princípio tributário, aplicável às demais espécies tributárias — além 
dos impostos — constituindo necessário limitador ao poder tributante. Segundo 
Paulo de Barros Carvalho (2007, p. 42), o princípio da capacidade contributiva é “[...] 
substância semântica sobre que se funda a implantação do primado da igualdade, 
no campo das relações tributárias”. 

Dispõe Luciano Amaro (2006, p. 142), “[...] embora a Constituição (art. 145, § 1º) só 
se refira a impostos, outras espécies tributárias podem levar em consideração a 
capacidade contributiva [...]”. O autor considera o referido princípio como elemento 
estruturante do próprio Sistema Tributário, sendo pertinente sua aplicação até 
mesmo às taxas, “[...] cabendo lembrar que, em diversas situações, o próprio texto 
constitucional veda a cobrança de taxas em hipóteses nas quais não se revela 
capacidade econômica [...]”4. Amaro defende que a aplicação deste princípio decorre 
de um dos pilares do Estado Democrático de Direito, consubstanciado no princípio 
da igualdade, porquanto, ao se aplicar o princípio da capacidade contributiva, faz-
se necessária a busca por uma forma de incidência que sopese as “[...] diferenças (de 
riqueza) evidenciadas nas diversas situações eleitas como suporte de imposição. 
E isso corresponde a um dos aspectos da igualdade, que é o tratamento desigual 
para os desiguais”.

Portanto, o legislador constitucional, ciente da repercussão direta provocada pelo 
ICMS sobre o consumo de produtos e serviços, estabeleceu limites mais estreitos 
à atuação do legislador ordinário estadual. Avançou no vetor axiológico traçado 
pelo princípio sub oculis ao propor como limitador o critério da seletividade — 
consistente, como dito, na observância à essencialidade do bem ou serviço para 
fins de ajuste de alíquota de impostos indiretos.

Tendo em consideração tais características, o ICMS incidente sobre operações 
de fornecimento de energia elétrica — imposto indireto cujo ônus da obrigação 
principal recai sobre o contribuinte de fato e atinge, diga-se, mais pesadamente as 
classes menos abastadas da população — conserva, conforme §2º, inciso III do 
artigo 155, da Constituição Federal de 1988, a possibilidade expressa de aplicação 
da seletividade. Considerando tal marco principiológico, delineado pelo legislador 
constituinte, é incogitável que bens essenciais possam ser objeto de altas alíquotas 
— como ocorre no estado da Bahia, em que operações de fornecimento de energia 
são tributadas, via de regra, em excessivos 27%.

4 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006, loc. cit.
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Ocorre que a práxis tributária relativa ao ICMS não decorre apenas da Lei estadual 
que a regulamente, mas é diretamente afetada pela Lei Complementar 87/96 
(BRASIL, 1996), denominada Lei Kandir, bem como pelos convênios celebrados 
entre os Estados-membros e o Distrito Federal — por força do art. 155, § 2º, XII, “g”, da 
Constituição Federal, e Lei Complementar 24/75 — através do Conselho Nacional 
de Política Fazendária (CONFAZ), como será examinado nos tópicos seguintes. Para 
perquirir acerca da (in)aplicação dos princípios orientadores e limitadores do poder 
de tributar, insta adentrar o estudo acerca dessa legislação tributária.

2.2 DO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE EM RAZÃO DA ESSENCIALIDADE

O princípio da seletividade consiste, nas palavras de Hugo de Brito Machado (2003, 
p. 262), na “[...] atribuição de alíquota diferente para cada tipo de objeto de incidência 
de dado imposto [...]”. Segundo o autor5, através desta dinâmica “[...] busca-se, 
além da arrecadação, uma alteração na atividade econômica, estimulando, ou 
desestimulando, seja a atividade produtiva, seja o consumo”.

Quanto ao critério para determinação dos bens tidos como essenciais, defende 
Fábio Canazaro (2015, p. 154):

[...] o legislador não é livre para identificar ou conceituar o que é e 
o que não é essencial como fator indicativo, visando à promoção 
da igualdade [...] Mercadorias e serviços essenciais, sob o ponto de 
vista jurídico, são aquelas cujos valores constitucionais denotam ser 
indispensáveis à promoção da liberdade, da segurança do bem-
estar, do desenvolvimento, da igualdade e da justiça — ou seja, das 
finalidades constitucionalmente prescritas.

Neste ponto, considerado o objeto do constante artigo, impende indicar a 
existência de expressa determinação legal acerca da essencialidade da energia 
elétrica, na Lei federal n. 7.883 (BRASIL, 1989) — que versa acerca do direito de greve, 
define as atividades essenciais e dá outras providências — em seu artigo 10: “São 
considerados serviços ou atividades essenciais: [...] tratamento e abastecimento de 
água; produção e distribuição de energia elétrica [...]”. Além do dito dispositivo há 
sólido lastro doutrinário que corrobora tal entendimento. Hugo Machado (2008, 
p. 51-52) esclarece que a essencialidade da mercadoria é observável quando 
esta se mostra imprescindível à subsistência das pessoas, tendo-se em vista as 
características socioeconômicas contemporâneas da comunidade, e arremata (ibid. 

5  MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. São Paulo: Atlas, 2003, loc. cit.
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loc. cit.)6: “[...] não nos parece razoável colocar-se em dúvida a essencialidade da 
energia elétrica. A alíquota do ICMS incidente sobre seu consumo não deve ser 
maior do que aquela geralmente aplicável para as demais mercadorias”.

Considerado sob a perspectiva da essencialidade do bem ou serviço sobre o qual 
incida, o princípio da seletividade representa um dos alicerces fundantes de uma 
atividade tributária voltada ao atingimento de fato dos objetivos fundamentais, 
previstos na Carta Política. Como se depreende da análise do texto constitucional 
e da doutrina, tal princípio impõe ao legislador ordinário que atribua, aos bens 
essenciais — sob o ponto de vista das necessidades fundamentais do homem —, 
alíquotas menos gravosas, aplicadas na razão inversa de sua essencialidade. É dizer: 
quanto maior a importância de dado bem ou serviço à manutenção do mínimo 
existencial, menor deverá ser a alíquota aplicada à base de cálculo correspondente.

Para Aliomar Baleeiro (2007, p. 348), o vocábulo essencialidade, empregado pelo 
legislador constituinte nos artigos 153, § 3º, inciso I, e 155, § 2º, inciso III, da CF/88, 
refere-se à premência de dado produto ou serviço “[...] à vida do maior número dos 
habitantes do País.” Propõe o autor que tais mercadorias, “[...] essenciais à existência 
civilizada [...]”, devem ser desoneradas do ponto de vista fiscal, “[...] ao passo que as 
maiores alíquotas devem ser reservadas aos produtos de consumo restrito, isto é, 
o supérfluo das classes de maior poder aquisitivo. Geralmente são os artigos mais 
raros e, por isso, mais caros”.

Nessa senda, observe-se que o legislador originário foi bastante claro ao designar 
o marco principiológico condutor da instituição do ICMS. Ao estabelecer a 
possibilidade de aplicação do critério da seletividade como técnica para ajuste 
de alíquota, o constituinte fixou o parâmetro mínimo a ser observado pelo 
legislador ordinário.

O legislador estadual baiano, ao instituir o imposto em lume, atribuiu ao 
fornecimento de energia elétrica — consoante arts. 16, II, 16-A, caput, da Lei 7.014/96 
— alíquota de 27%, idêntica àquela aplicada para bens de consumo como charutos, 
bebidas alcoólicas, esquis aquáticos e águas-de-colônia. Ocorre que, como visto, 
a energia elétrica é bem de consumo de essencialidade inquestionável, havendo, 
inclusive, essa caracterização inscrita, como visto, em Lei, e, considerando o marco 
principiológico proposto pelo legislador originário no art. 155, §2º, III, da CF/88, tal 
alíquota malferiria, quando menos, o princípio da capacidade contributiva.

6 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. São Paulo: Atlas, 2003.
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Ocorre que, como supra aventado — por força do art.igo 155, §2º, inciso XII, alínea 
“g” c/c LC n. 24/75, bem como do artigo 100, do Código Tributário Nacional — a 
prática fiscal relativa ao ICMS é afetada pela concessão de benefícios e isenções, 
estabelecidas em Convênios celebrados entre os estados e o Distrito Federal, no 
âmbito do CONFAZ. 

No estado da Bahia, embora a Lei estadual não reflita o vetor principiológico 
proposto pelo constituinte, o Decreto regulamentador do ICMS, nº 13.780/12, 
exerce importante função no equacionamento da carga tributária pertinente a este 
imposto, como será examinado a seguir. 

2.3 DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROGRESSIVIDADE

Como visto, o princípio da capacidade contributiva impõe àqueles contribuintes 
dotados de maior poder econômico (dos quais o fato-manifestação de riqueza 
se projeta na aquisição de bens e serviços de maior valor financeiro) que suportem 
uma maior carga de exações, com alíquotas mais gravosas, a fim de que se torne — 
do ponto de vista fiscal — minimamente equivalente o sacrifício despendido por 
esse em relação àquele contribuinte economicamente vulnerável.

O princípio da capacidade contributiva possui estreita relação com o princípio da 
isonomia — outro princípio orientador e limitador da atividade tributária. O princípio 
da isonomia está inscrito no art. 150, inciso II, da CF/88, proibindo o tratamento 
desigual entre contribuintes que se encontrem em situação de equivalência. 
O referido dispositivo corresponde, como observa parte da doutrina, ao vetor 
horizontal da isonomia, mas deixou ínsita a “[...] necessidade de tratamento desigual 
aos que se encontram em situações relevantemente distintas [...]” (ALEXANDRE, 
2017, p. 141), correspondente ao vetor vertical do dito princípio.

Acerca disso, pontua Paul Hugon (1951, p.74) “[...] a progressividade tem por 
fundamento o desejo de tornar o sacrifício fiscal igual para todos os contribuintes 
[...]”. Trata-se de um dos desdobramentos do princípio da capacidade contributiva, 
sendo, segundo Amaro (Ibid., p. 142)7, seria “[...] um refinamento desse postulado[...]”, 
tal como o princípio da proporcionalidade. Para o autor, a “[...] proporcionalidade 
implica que riquezas maiores gerem impostos proporcionalmente maiores (na 
razão direta do aumento de riqueza). Já a progressividade faz com que a alíquota 
para as fatias mais altas de riqueza seja maior” (AMARO, loc. cit.). 

7 HUGON, Paul. O imposto. 2. ed. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 1951, p. 142
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Segundo Roque Carrazza (2008, p.88), “[...] em nosso sistema jurídico, todos 
os impostos, em princípio, devem ser progressivos. Por quê? Porque é graças 
à progressividade que eles conseguem atender ao princípio da capacidade 
contributiva”. A característica específica da progressividade reside em sua técnica 
de implementação, que consiste na elevação da alíquota aplicável na razão direta 
do aumento do valor da base de cálculo.

Note-se que a previsão constitucional abarca expressamente apenas a 
progressividade: do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza – 
IR (art. 153, § 2º, inciso I, da CF/88); do Imposto Territorial Rural - ITR (art. 153, § 4º, 
inciso I, incluído pela EC n. 42/2003); e do Imposto sobre Propriedade Predial e 
Territorial Urbana – IPTU (estabelecida pela Emenda Constitucional n. 29/2000). 
É, também, jurisprudencialmente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal 
a constitucionalidade da aplicação de alíquotas progressivas ao Imposto sobre 
Transmissões Causa Mortis ou Doações – ITCMD (STF, 2013). Nada obstante, 
considerando-se constituir, além de princípio, uma técnica de tributação, 
inerente à politica fiscal praticada pelo legislador ordinário, é perfeitamente 
aplicável às demais espécies tributárias, em preito aos princípios da capacidade 
contributiva e da isonomia.

No que pertine ao objeto deste artigo, o estado da Bahia, por meio do Decreto 
n. 13.780, de março de 2012, regulamentou tanto a aplicação de alíquotas 
progressivas para o ICMS incidente sobre energia elétrica, em atenção ao 
princípio da capacidade contributiva e da isonomia, quanto a isenção para 
contribuintes que preencham os requisitos estabelecidos. Analisando-se a 
referida legislação, constata-se que tal política fiscal encontra fundamento: (i) 
na destinação econômica do uso de energia; (ii) na zona de ocorrência do fato 
gerador correspondente — rural ou urbana; (iii) na relevância da atividade, a que 
se destina o uso, para o interesse público; (iv) na faixa de consumo e, portanto, 
obliquamente, na capacidade contributiva do sujeito passivo. Tal política tributária 
torna-se possível em razão dos Convênios celebrados, através da CONFAZ (ex.: 
ICMS 20/1989, ICMS 76/91, ICMS 107/95, ICMS 29/01 e ICMS 58/2006)8.

Observa-se neste Decreto, o atendimento ao princípio da capacidade contributiva 
quanto ao ICMS incidente sobre operação de fornecimento de energia a 
consumidores enquadrados na “subclasse Residencial Baixa Renda”. Conforme 

8 Sobre o conteúdo específico dos convênios elencados, consultar: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/
convenios.
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o art. 265, inciso XLIX, do Decreto 13.780/12, há isenção de ICMS para aqueles 
contribuintes que consumam até 50kWh mensais, enquadrados na dita subclasse, 
aplicando-se a alíquota de 27% para aqueles que não preencham tais requisitos.

Importante exemplo da aplicação da extrafiscalidade para estabelecimento da 
alíquota de ICMS sobre fornecimento de energia encontra-se no art. 268, inciso XVII, 
do Decreto sub oculis, que determina a redução da base de cálculo das operações 
com energia elétrica em 52% quando destinada à atividade de atendimento 
hospitalar, em razão da importância dessa atividade para o interesse público.

Lado outro, constata-se a redução da base de cálculo em 52% para as operações 
com energia elétrica destinadas às classes de consumo industrial e à atividade 
hoteleira. É certo que tal redução contempla o caráter extrafiscal do ICMS, mas não 
em razão da seletividade ou da capacidade contributiva. In casu, visa-se estimular 
o desenvolvimento econômico proporcionado por essas atividades, incentivando-
se, indiretamente, a produtividade dos setores beneficiados e a consequente 
ampliação da oferta de empregos.

3 DO ICMS: PREVISÃO LEGAL

O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) 
tem previsão legal no art. 155, II, da CF/88 e LC n. 87/96. Sucessor do Imposto de 
Vendas e Consignações (IVC), é tributo de caráter eminentemente arrecadatório. 
Representou, no estado da Bahia, no exercício de 2017, conforme dados da 
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (2017, p.91), 83,1% (oitenta e três vírgula 
um por cento) do total da receita tributária arrecadada.

Tem como hipótese de incidência a circulação de mercadoria ou prestação de 
serviços interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação, ainda que 
iniciados no exterior (art. 155, II, CF/88). Cabe observar, neste ponto, que é assente 
a compreensão de energia elétrica como “mercadoria”, para efeito de exação do 
ICMS. Na Lei estadual baiana n. 7.014/96, em seu art. 2º, § 2º, consta expressamente 
a designação de energia elétrica como mercadoria, para fins de cobrança do ICMS.

Embora seja o ICMS um tributo estadual, a competência para edição de normas 
gerais cabe à União (art. 24, §1º, CF/88), sendo atribuição do Senado Federal o 
estabelecimento de alíquotas máximas e mínimas para determinadas situações, 
nos termos do art. 155, § 2º, IV, da Carta Magna. De acordo com a resolução n. 22/89, 
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do Senado Federal, existem alíquotas internas, estipuladas de modo autônomo 
pelos Estados-membros — geralmente entre 17% e 18% — e as alíquotas 
interestaduais, sobremaneira afetadas pelo teor dos convênios retrocitados.

Conclui-se, desta forma, que a política tributária relativa ao ICMS não caberá 
exclusivamente ao poder legislativo estadual, mas deverá observar o quanto 
pactuado em sede dos convênios, promovidos através do CONFAZ — como 
será analisado adiante — por meio dos quais se busca a atenuação dos efeitos 
deletérios da guerra fiscal.

3.1 DA FUNÇÃO EXTRAFISCAL DO ICMS

A receita tributária do Estado brasileiro configura sua principal fonte de obtenção 
de recursos financeiros. Classifica-se como receita derivada e compulsória — 
obtida em razão do poder estatal de império, sendo arrecadada coercitivamente 
dos particulares, sob observância da legalidade. 

A incidência de tributos sobre bens e serviços eleitos pelo legislador tem 
como consectário lógico a interferência sobre os respectivos valores de custo 
suportado e lucro auferido pelo contribuinte em razão das operações financeiras 
correspondentes a tais bens ou serviços. Nesse sentido, é indiscutível que a exação, 
ainda que de natureza predominantemente arrecadatória — gera, em maior ou 
menor grau, efeitos socioeconômicos secundários, estimulando ou desestimulando 
a atuação econômica dos sujeitos passivos em relação àqueles eventos tributáveis.

Preleciona Geraldo Ataliba (1990, p. 93), que a extrafiscalidade consiste na aplicação 
de práticas tributárias orientadas à “[...] obtenção de finalidades não arrecadatórias, 
mas estimulantes, indutoras ou coibidoras de comportamentos, tendo em vista 
outros fins, a realização de outros valores constitucionalmente consagrados”. A 
extrafiscalidade, portanto, consubstancia-se em um instrumento de interferência 
sobre situações sociais e/ou econômicas anômalas, que, de qualquer modo, afetem 
o interesse público.

Como retro exposto, o ICMS desempenha função notadamente arrecadatória, 
representando, em média, 80% (oitenta por cento) da arrecadação tributária 
dos estados. Nesse panorama fiscal, a posição ocupada pelo estado da Bahia 
no ranking nacional de receitas tributárias é a 6ª em arrecadação de tributos, 
consoante dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,  ), tendo 
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recolhido no ano de 2017 o valor de R$ 25.124.079.527,00 (vinte e cinco bilhões, 
cento e vinte e quatro milhões, setenta e nove mil quinhentos e vinte e sete reais) 
(BAHIA, 2018, p. 91).

No ano de 2017, o ICMS compôs, como visto, 83,1% (oitenta e três vírgula um por 
cento) da receita tributária arrecadada no dito estado, totalizando, apenas esse 
imposto, R$ 20.888.492.825,00 (vinte bilhões, oitocentos e oitenta e oito milhões 
quatrocentos e noventa e dois mil oitocentos e vinte e cinco reais), segundo dados 
da Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia – SEFAZ/BA (BAHIA, 2018, p. 91).

Nada obstante, estabeleceu o legislador constituinte a possibilidade de aplicação 
da função extrafiscal ao ICMS, como se depreende do art. 155, §2º, III, da CF/88, 
consistente na adoção da técnica da seletividade para instituição de suas alíquotas. 
Sua observância privilegia a função social do Sistema Tributário, reduzindo a 
regressividade dos impostos indiretos, garantindo a proteção ao mínimo existencial, 
bem como preservando a natureza instrumental da atividade tributária, projetada 
pelo constituinte como meio de concretização de um Estado social.

3.2 DO CRITÉRIO ADOTADO PELO LEGISLADOR 
CONSTITUINTE PARA FIXAÇÃO DAS ALÍQUOTAS

Há dois princípios específicos concernentes ao Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) que interessam à presente pesquisa: o 
princípio da não cumulatividade e o princípio da seletividade.

O princípio da não cumulatividade, inscrito no art. 155, §2º, I, da CF/88 e art. 19 da Lei 
Complementar n. 87/96, determina, em razão do caráter plurifásico9 do imposto 
em tela, que este deverá ser compensado a cada etapa transacional em que ocorra 
a exação do tributo — seja operação relativa à circulação de mercadoria, prestação 
de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação — 
abatendo-se o montante cobrado nas operações anteriores e evitando-se, dessarte, 
o chamado “efeito cascata”.

Explica Sacha Calmon Navarro Coêlho (2012, passim) que a inclusão da não 
cumulatividade decorreu das inúmeras críticas dirigidas ao Imposto sobre Vendas e 
Consignações (IVC) pelos juristas, à época do regime militar. Dizia-se que se tratava 
de um imposto “[...] avelhantado, ‘em cascata’, propiciador de inflação, verticalizador 
da atividade econômica, impeditivo do desenvolvimento da Federação e 
tecnicamente incorreto”. Em razão disso, criou-se o ICM, Imposto Sobre Operações 

9 Cuja incidência ocorrerá em etapas tributáveis de circulação de mercadorias ou serviços.
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Relativas à Circulação de Mercadorias, não cumulativo. Pretendia-se, dessa forma, 
minorar a carga tributária incidente sobre as mercadorias e, por conseguinte, o 
valor final dos produtos.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, foram acrescidos ao espectro 
de incidência do antigo ICM dois serviços — de transporte intermunicipal e 
interestadual e o de comunicação — passando então a denominar-se Imposto 
Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS.

Acerca do tributo e do princípio sub examine, expõe Edvaldo Brito (2016, passim): 
“[...] o princípio da não cumulatividade e o sistema de abatimento, que é o seu 
consectário e o viabiliza, são veiculados, na Constituição, por normas de eficácia 
plena e aplicabilidade imediata [...]”.

Como retro exposto, a não cumulatividade pressupõe o direito de abatimento, a 
cada aquisição tributada de mercadoria ou prestação de serviço, do valor pago a 
título de ICMS nas etapas anteriores. Consiste, percebe-se, em mecanismo similar 
ao adotado para aplicação da não cumulatividade ao Imposto Sobre Produtos 
Industrializados (IPI).

No que concerne ao princípio da seletividade, já abordado em tópico anterior, este 
reside na outorga do legislador constituinte ao legislador estadual para aplicação 
de alíquotas de ICMS de acordo com a essencialidade do produto — sendo esta 
mais gravosa para Gêneros considerados supérfluos e mais branda para aqueles 
considerados essenciais.

Inobstante persista a celeuma doutrinária acerca da cogência ou facultatividade 
quanto à aplicação da seletividade quando da instituição ou reajuste do ICMS, 
o texto constitucional constante no art. 155, §2º, III, da CF/88, é claro: “poderá ser 
seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços”.

Para Ruy Barbosa Nogueira (1995, p. 133), “[...] a consideração e decisão de 
essencialidade no caso é matéria de política fiscal do legislador. [...] a essencialidade 
de mercadorias e serviços deve estar a serviço do bem comum [...]”.

Embora o emprego do vocábulo poderá no referido dispositivo indique que o 
emprego do critério da seletividade para o ICMS seria facultativo, exsurge de tal 
dispositivo, nítido, o marco principiológico orientador da atividade legislativa 
estadual: pode-se aplicar ou não a seletividade, sem, contudo, desconsiderar-
se o vetor axiológico fixado pelo legislador originário, bem como os demais 
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princípios disciplinadores da atividade legislativa tributária. Preleciona Hugo de 
Brito Machado Segundo10 (2017): “[...] Não é lícito invocar-se a facultatividade na 
ação da seletividade para tributar mais pesadamente produtos essenciais, e de 
modo mais brando os supérfluos”.

A instituição de alíquotas mais gravosas, tendo-se por objeto bem ou serviço 
essencial, mais do que mero exercício da facultatividade outorgada pelo 
constituinte, consubstancia afronta aos princípios da capacidade contributiva e da 
isonomia, e malfere o direito ao mínimo existencial.

3.3 DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS ENTRE OS ESTADOS-
MEMBROS E DISTRITO FEDERAL NO ÂMBITO DO CONSELHO 
NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ

No que pertine aos convênios, faz-se necessária a análise quanto ao embasamento 
legal, bem como acerca dos limites impostos pela norma aos efeitos desses 
instrumentos de política fiscal.

Encontra-se no art. 155, §2º, XII, “g”, da Constituição Federal (BRASIL, 1988) a 
previsão normativa quanto à possibilidade de acordos mediante deliberação entre 
os Estados-membros e Distrito Federal, em conformidade com o previsto na Lei 
Complementar n. 24 (BRASIL, 1975).

Em seu artigo 4º, a referida Lei Complementar prescreve que, “dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação dos convênios [...] o Poder 
Executivo de cada Unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não 
os convênios celebrados”. 

Consoante o §2º deste mesmo artigo, observa-se que a rejeição deverá ser 
expressamente manifestada pelo ente político, eis que a ratificação poderá ser 
tanto expressa quanto tácita — a falta de manifestação no dito prazo de 15 
(quinze) dias fará presumir a ratificação. Sendo ratificado, o convênio entrará em 
vigor após 30 (trinta) dias, contados da data de publicação em Diário Oficial da 
respectiva ratificação.

10 SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Código Tributário Nacional: anotações à Constituição, ao Código Tributário Nacional e às 
Leis Complementares 87/1996 e 116/2003 [livro digital]. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, passim.
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O CONFAZ, órgão ao qual cabe a promoção dos convênios em exame, é composto 
por representantes de cada estado, do Distrito Federal, indicados pelos respectivos 
chefes do executivo da esfera estadual, bem como por um representante do 
Governo Federal.

Ressalte-se que, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 
Federal (ADI n. 4.276/MT, de relatoria do Ministro Luiz Fux), é imprescindível a 
prévia deliberação dos Estados-membros e do Distrito Federal para concessão 
de benefícios fiscais relativamente ao ICMS, em atenção ao disposto no art. 155, 
§2º, XII, “g”, da CF/88, e LC 24/75, não sendo possível realizá-la por meio de mera 
Lei Ordinária. 

Ademais — como se depreende do mandamento constitucional inserto no art. 
150, § 6º, cumulado com o disposto na LC 24/75, em seu artigo 1º, parágrafo único, 
incisos I a V — não será possível a concessão de isenção, remissão, subsídio, redução 
de base de cálculo, ou quaisquer outros benefícios fiscais concernentes ao ICMS 
sem convênio que o autorize. 

Acresce frisar que alguns autores sustentam — dentre os quais, Paulo de Barros 
Carvalho — que os convênios celebrados no âmbito do CONFAZ deveriam passar 
pelo crivo do Legislativo estadual, sendo por este ratificados antes de produzirem 
seus efeitos (ALEXANDRE, 2017, p.282) a despeito do que prescreve o artigo 4º da 
LC 24/7511. Defende Roque Antonio Carrazza (2008, p. 221): “[...] os convênios são 
uma fase peculiar do processo legislativo, em matéria de isenções de ICMS. Fase 
que limita a competência das Assembleias Legislativas, mas que não pode eliminá-
la”. Sacha Calmon Navarro Coêlho (2012, passim) afirma que “[...] sem a aprovação 
das Assembleias Legislativas, os convênios de estados não têm legitimidade para 
operar quaisquer elementos estruturais do ICMS”.

Com efeito, apesar do dissenso doutrinário, em razão do julgamento da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 1.857/SC (STF, 2003, p. 33), o Supremo Tribunal Federal 
considerou inconstitucional a subordinação dos convênios celebrados pelo Poder 
Executivo do Estado-membro à apreciação e aprovação da respectiva Assembléia 
Legislativa estadual, de modo que os decretos vêm sendo baixados pelos chefes 
do executivo, como previsto na dita Lei Complementar, independentemente da 
aquiescência do legislativo.

11 Art. 4º - Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação dos convênios no Diário Oficial da União, e independentemente 
de qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada Unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios 
celebrados, considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação no prazo assinalado neste artigo.
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Ressalte-se que os convênios autorizadores de concessões ou revogações de 
isenções e demais benefícios fiscais atinentes ao ICMS, por força do multicitado 
artigo 155, § 2º, XII, alínea “g” da CF/88, constituem “[...] normas primárias, de hierarquia 
legal, não podendo ser classificados como atos meramente ‘complementares’[...]” 
(ALEXANDRE, 2017).

No presente estudo, interessa analisar o ato normativo que regulamenta o ICMS 
no estado da Bahia — e que ratifica o quanto pactuado no âmbito do CONFAZ — 
consistente no Decreto n. 13.780 (BAHIA, 2012).

4 DO ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA INSTITUÍDO NO ESTADO DA BAHIA

O estudo sobre o ICMS, seja qual for o ente político adotado como referência, como 
visto no tópico sobrejacente, deve abarcar o exame não apenas da Lei ordinária 
estadual que discipline a respectiva matéria, mas também do teor específico dos 
convênios firmados entre os Estados-membros e o Distrito Federal através do 
Conselho Nacional de Política Fazendária. A seguir, far-se-á uma breve exposição 
acerca da Lei estadual baiana pertinente ao ICMS, do Decreto nº 13.780/12, bem 
como da jurisprudência correlata ao objeto da presente pesquisa.

4.1 DA LEI 7.014/96

A Lei estadual nº 7.014 de dezembro de 1996, estabelece o regramento jurídico 
concernente à cobrança do ICMS no estado da Bahia. A hipótese de incidência 
sobre energia elétrica encontra-se disposta em seu art. 2º, inciso III e § 2º.

Observa-se, em seu art. 16, inciso II, alínea “i”, a previsão de incidência de alíquota 
de 25% sobre operações de fornecimento de energia elétrica. Soma-se a esta 
alíquota, por força do disposto no caput do art. 16-A, dois pontos percentuais, a 
serem destinados ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da pobreza — 
perfazendo-se a alíquota de 27% incidente sobre energia elétrica. Este mesmo 
percentual se aplica a bens de consumo como cigarros, bebidas alcoólicas, jet-
esquis, joias, perfumes e fogos de artifício. Notadamente, a dita alíquota destoa 
dos princípios da seletividade e da capacidade contributiva, afetando, sobretudo, 
o direito ao mínimo existencial e prejudicando as camadas economicamente 
vulneráveis da população.

Ocorre que, como supradito, as diretrizes tributárias relativas ao ICMS — em razão 
do artigo 155, §2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal, cumulada com a 
Lei Complementar nº 24 — não cabem unicamente à Lei estadual. Há, portanto, a 
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possibilidade de concessões de isenções e benefícios fiscais por meio da celebração 
de convênios, firmados entre os Estados-membros e Distrito Federal, no âmbito do 
Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, através dos quais se pode dar 
concretude aos princípios constitucionais sub examine.

Diante disso, convêm analisar o Decreto nº 13.780 de março de 2012, através do qual 
o chefe do executivo regulamentou benefícios e isenções fiscais autorizados por 
meio dos convênios.

4.2 DO DECRETO Nº 13.780/12

Como dito, conforme imposição do artigo 155, §2º, inciso XII, alínea “g”, da 
Constituição Federal, cumulada com a Lei Complementar nº 24, as matérias 
concernentes à concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS deverão ser 
previamente acordadas entre os Estados-membros e Distrito Federal em convênios 
no âmbito do CONFAZ. É prevista, no art. 4º da referida Lei Complementar, a 
possibilidade de ratificação expressa pelo chefe do executivo da esfera estadual.

O Decreto 13.780, publicado em 18 de março de 2012, traz em seu bojo uma série de 
benefícios fiscais anteriormente avençados em sede dos mencionados convênios, 
regulamentando sua aplicação. 

No que tange a tributação de operações de fornecimento de energia elétrica, o 
citado decreto traz importantes benefícios que, embora não solucionem a questão 
da gravosidade da alíquota instituída no estado da Bahia, reduz ou resolve — em 
relação a certas áreas do setor produtivo e camadas socioeconômicas da sociedade 
— os efeitos regressivos do ICMS sobre energia elétrica.

Objetivando a promoção da economia rural, por exemplo, há no art. 264, inciso 
IV, alíneas “a” e “b”, do Decreto em estudo, a previsão de isenção de ICMS para 
operações de fornecimento de energia elétrica para consumo em estabelecimento 
de produtor rural sobre o consumo total da energia destinada à irrigação, 
preenchidos os requisitos, bem como para aqueles que consumam até 100 
kWh, quando destinada a outros fins. Conteúdo objeto do convênio ICMS 76/91, 
celebrado através do CONFAZ.

Observa-se a aplicação do princípio da isonomia e da progressividade no inciso 
XVI, do art. 265, a concessão de isenção do ICMS sobre fornecimento de energia 



REVISTA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA – Volume 5

176

elétrica para o consumo residencial, até a faixa de consumo que não ultrapasse a 
200 kWh mensais, quando gerada por fonte termoelétrica em sistema isolado. Tal 
dispositivo regulamenta o convênio ICMS 20/89.

Outro benefício que explora a natureza extrafiscal do ICMS, atendendo ao interesse 
público, é aquele inserto no inciso LXXIV, do art. 265, do decreto em exame, que 
propõe a isenção do ICMS para o fornecimento de energia elétrica, pela Companhia 
de Eletricidade da Bahia (COELBA), para unidades consumidoras onde existam 
pessoas usuárias de equipamento de autonomia limitada, vitais à preservação 
da vida humana e dependentes de energia elétrica — v.g. para tratamento de 
pacientes que necessitem de hemodiálise, para unidades de tratamento intensivo 
(UTI’s), etc. Tal isenção foi estabelecida em sede do convênio ICMS 58/06.

Constata-se, portanto, a relevância dos acordos firmados entre os estados e Distrito 
Federal através do CONFAZ, como recurso para implementação de políticas 
fiscais voltadas ao atendimento dos objetivos fundamentais, constitucionalmente 
estabelecidos, e equacionamento da pesada carga de exações que recaem, muitas 
vezes, sobre bens e serviços imprescindíveis à consecução do interesse público.

4.3 DO POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E DA REPERCUSSÃO GERAL 
RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 714.139/SC

O posicionamento jurisprudencial predominante do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia quanto à discutida inconstitucionalidade da Lei estadual instituidora 
do ICMS, n. 7.014/96, afina-se — quando não indeferido o pleito recursal em razão 
de inadequações estritamente processuais — ao posicionamento amplamente 
sustentado pela doutrina, no sentido de ser a alíquota de 27% ofensiva aos 
princípios da capacidade contributiva e da seletividade12.

12  BAHIA. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Agravo de Instrumento n. 0013387-14.2016.8.05.0000, da 5ª Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia. Agravante: Sbf – Comércio de Produtos Esportivos LTDA.. Agravado: Estado da Bahia. Relatora: Desa. 
Ilona Márcia Reis. Salvador, BA, 22 de março de 2017. Disponível em: <https://www2.tjba.jus.br/erp-portal/publico/jurisprudencia/
consultaJurisprudencia.xhtml>. Acesso em: 29 maio, 2018.; _____. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Agravo de Instrumento 
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Constata-se, da análise jurisprudencial, que a intenção prevalecente do judiciário 
baiano é a de afastar a incidência da alíquota abusiva aplicando a alíquota padrão 
do ICMS no estado (de 17% até o dia 9 de março de 2016, passando a vigorar a de 
18% a partir do dia subsequente).  

Lado outro, afigura como estrutura basilar do Estado Democrático de Direito, 
inscrita no art. 2º da Constituição Federal, a divisão dos poderes. A esse respeito, 
dispõe José Afonso da Silva (2013, p.111):

[...] a divisão de poderes fundamenta-se, pois, em dois elementos: 
a) especialização funcional, significando que cada órgão é 
especializado no exercício de uma função; assim, às assembleias 
(Congresso, Câmaras, Parlamento) se atribui a função Legislativa; 
ao Executivo, a função executiva; ao Judiciário, a função 
jurisdicional; b) independência orgânica, significando que, além 
da especialização funcional, é necessário que cada órgão seja 
efetivamente independente dos outros, o que postula ausência 
de meios de subordinação. 

Inobstante haja a previsão constitucional de especialização funcional e de 
independência orgânica, o próprio José Afonso Silva esclarece (2013, loc. cit.), “[...] nem 
a divisão de funções entre os órgãos do poder nem sua independência são absolutas”. 
Segundo o autor (ibi. loc. cit), “[...] há interferências, que visam ao estabelecimento 
de um sistema de freios e contrapesos [...] indispensável para evitar o arbítrio e o 
desmando de um em detrimento do outro e especialmente dos governados”.

Assim, é inadmissível que a pretexto da pura e simples divisão dos poderes deixe o 
judiciário de intervir, seja na atividade desempenhada pelo Executivo ou Legislativo, 
quando do cometimento de excessos e inobservância aos preceitos constitucionais. 
Nesse sentido, arremata o eminente autor (SILVA, p. 113, grifo nosso): 

[...] os trabalhos do Legislativo e do Executivo, especialmente, mas 
também do judiciário, só se desenvolverão a bom termo, se esses 
órgãos se subordinarem ao princípio da harmonia, que não significa 
nem o domínio de um pelo outro nem a usurpação de atribuições, 
mas a verificação de que, entre eles, há de haver consciente 
colaboração e controle recíproco (que, aliás, integra o mecanismo), 
para evitar distorções e desmandos.

No que concerne a Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário 
714.139/SC, de Tema 745,  — de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em que se discute 
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o alcance do art. 155, § 2º, III, da Constituição Federal, que prescreve a possibilidade 
de aplicação, pelo legislador ordinário, do princípio da seletividade ao ICMS — este 
se encontra ainda pendente de julgamento. O referido recurso tem por objeto 
original o mandado de segurança, em que contendem as Lojas Americanas S/A e 
o estado de Santa Catarina, e tem por objeto a suposta inconstitucionalidade do 
artigo 19, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Lei estadual 10.297/1996 de Santa Catarina, 
que institui a alíquota de ICMS incidente sobre energia elétrica no patamar de 25%. 
(vinte e cinco por cento). 

Observe-se que apesar de o aludido recurso extraordinário encontrar-se pendente 
de julgamento e ter sido admitida a repercussão geral, o sobrestamento previsto 
no art. 1.035, §5º, do CPC13 não opera efeitos ope legis, dependendo, portanto 
de expressa determinação do Ministro Relator do respectivo recurso para que 
se concretize. In casu, o pedido de sobrestamento encetado pelo estado do 
Rio de Janeiro foi indeferido pelo Ministro Marco Aurélio — consoante decisão 
interlocutória publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) n. 180, no dia 24 de 
agosto de 2016 — com fulcro na cláusula pétrea inserta no inciso XXXV, art. 5º, 
da Carta Política (BRASIL, 1988), segundo a qual “A lei não excluirá da apreciação 
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (STF, 2016, RE 714.139, on-line). 
Acrescenta o douto Ministro que há elevado número de recursos extraordinários 
com repercussão geral admitida pendentes de julgamento, e que o prognóstico é 
de que será necessária “[...] uma dezena de anos para julgar-se os casos [...]”, do que 
se extrai não ser razoável o sobrestamento de dezenas de milhares de processos 
pendentes, que tramitam em todo o território nacional, que versam sobre este 
mesmo tema, e esclarece que, em razão disso, a referida suspensão “[...] há de 
merecer alcance estrito” (ibid).

Acresce examinar a manifestação exarada pelo Procurador-Geral da República, 
Rodrigo Janot Monteiro de Barros, nos autos do Recurso Extraordinário em comento, 
em que este opina pelo provimento parcial do recurso supra exposto, com modulação 
dos efeitos pro futuro, como autorizado pelo art. 27 da Lei 9.868/9914. 

Em sua fundamentação, o eminente procurador esclarece (STF, 2016, RE 714.139, 
on-line): ainda que, diferentemente do IPI, o imperativo da seletividade do ICMS 
não se mostre de modo evidente, “[...] não faria sentido tributar bens essenciais sem 

13 Art. 1.035: Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de 
todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

14 Art. 27: Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de 
excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos 
daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser 
fixado.
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qualquer critério, quando se tem à disposição o marco principiológico apresentado 
pelo próprio constituinte [...]”. Acrescenta que caso não fosse necessário dispensar 
tratamento diferenciado ao ICMS no que pertine a fixação de sua alíquota, 
igualmente despicienda seria a inserção pelo legislador originário, no inciso III do 
§ 2º, do art. 155, da CF/88, de tal comando — haja vista o tratamento dispensado 
ao ICM na Constituição anterior, de 1967, que previa alíquota idêntica para todas 
as mercadorias.

Adiante, à décima página do referido parecer, o aludido Procurador-Geral da 
República pontua que, na atual conjuntura constitucional, tem-se que o ICMS 
não deve estar adstrito ao seu caráter arrecadatório, mas sim orientado para a 
facilitação do fluxo das mercadorias e prestação de serviços essenciais de um 
lado e, de outro, para o desestímulo da circulação de produtos prejudiciais à 
saúde da população ou supérfluos.

Quanto à atenção à separação dos poderes, à autonomia funcional e independência 
orgânica do Poder Legislativo, assinala o procurador que o Poder Judiciário tem 
o dever de investigar a questão, de modo a “[...] afastar do cenário jurídico a lei 
inconciliável com a proteção constitucional ao contribuinte [...]” (STF, 2016, RE 714.139, 
on-line). Neste ponto, importante ressaltar, como sustentado pelo Procurador-Geral 
Rodrigo Janot, que o afastamento da inconstitucionalidade presente na regra não 
implica em suposta invasão à reserva legal para instituição das alíquotas, ou, ainda, 
que esteja o Judiciário a legislar positivamente, mas sim na restauração da regra 
legislada, preservando-se a supremacia da norma constitucional ofendida em 
detrimento daquela parcela materialmente viciada. 

Diante dos fundamentos jurídicos acima aventados, conclui o douto procurador, 
em face das severas repercussões que decorreriam da alteração imediata da 
alíquota sub oculis, pela modulação dos efeitos temporais, pro futuro, com base 
no retrocitado art. 27 da Lei federal n. 9.868 (BRASIL, 1999), caso acolhido a Recurso 
Extraordinário em lume.

Constata-se, portanto, apreciadas as asserções do Procurador-Geral da República, 
à luz das bases normativas firmadas pelo constituinte, que o estabelecimento de 
alíquotas desarrazoadas para bens e serviços essenciais — como se denota da 
atividade legislativa tributária no estado da Bahia — para além de sua reprovabilidade 
ético-social, configura desrespeito ao constitucionalmente estabelecido e impende 
que seja remediado, legislativa ou judicialmente.
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5 CONCLUSÃO

Diante do exposto, sob o esteio das normas constitucionais estudadas, considerando 
a política fiscal aplicada pelo legislador ordinário do estado da Bahia, constata-se 
a necessidade de equacionamento da carga tributária pertinente ao ICMS, mais 
especificamente, aquele incidente sobre operações de fornecimento de energia 
elétrica, tendo em vista a promoção da adequada justiça distributiva, a minoração 
dos efeitos regressivos do ICMS e respeito ao mínimo existencial.

A desconsideração do marco principiológico proposto pelo legislador constituinte 
e instituição de alíquotas excessivamente onerosas para bens essenciais — como 
a energia elétrica — comparáveis àquelas aplicadas a bens e serviços supérfluos, 
não reflete a prática tributária mais adequada à consecução do interesse 
público, eis que feridora, como visto, de direitos e garantias fundamentais 
constitucionalmente tutelados. 

Lado outro, constatou-se o importante papel desempenhado pelos convênios, 
firmados no âmbito do CONFAZ e dos quais o estado da Bahia é signatário, que 
promovem, dentro dos limites legais, o atendimento aos preceitos normativos 
preteridos pelo legislador ordinário estadual, aplicando os princípios da capacidade 
contributiva, da isonomia e da progressividade. 

De maneira geral, exsurge do presente estudo a percepção de que a carga 
tributária atribuída ao ICMS, notadamente àquele incidente sobre energia elétrica, 
mostra-se desarrazoável e sobremodo prejudicial à parcela mais economicamente 
vulnerável da população — considerando-se o contribuinte de fato como aquele 
a quem a gravosidade do tributo atinge mais contundentemente o direito de 
propriedade. Nesse sentido, apresenta-se premente a necessidade de sopesamento 
e recomposição dessa carga, a fim de reduzir-se o caráter regressivo que este 
gravame vem assumindo no ordenamento jurídico-tributário do estado baiano, 
cabendo, portanto, aos gestores e legisladores promoverem as condições fiscais 
constitucionalmente determinadas para atingimento do melhor interesse público.
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A TRIPARTIÇÃO DOS PODERES À 
LUZ DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA: CONTINGÊNCIAS 
HODIERNAS REFLETIDAS NA 
TEORIA DE MONTESQUIEU

Poliana Queiroz

RESUMO: A dignidade da pessoa humana é princípio fundamental previsto na 
Constituição brasileira, que, diante dessa razão, a torna elemento norteador da 
hermenêutica jurídica. As atrocidades ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial 
imprimiram a necessidade de repensar a figura do ser humano como sujeito central de 
proteção, estabelecendo a dignidade humana como paradigma fundante do Estado 
democrático de direito. O presente artigo tem por objetivo demonstrar que a concepção 
originária da organização dos Poderes teorizada por Montesquieu, caracterizada pela 
rígida tripartição das funções estatais deve ser adaptada pelas novas contingências 
do mundo moderno, em consonância com os pilares do princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana.

Palavras-chave: Dignidade Humana; Tripartição dos Poderes; Estado Democrático de 
Direito; Ressignificação Constitucional; Banalização do Mal.

1. INTRODUÇÃO

Os Poderes estatais são dotados de harmonia, mas independentes entre si. 
Suas funções são distintas para assegurar a segurança jurídica evitando 

a centralização do poder por parte do Estado. Tais Poderes são o Legislativo, 
estabelecendo as leis que regem e mantém coerência na sociedade, o Executivo, 
cuja principal função é administrar o contexto social e os interesses que este 
carrega e o Judiciário, perfazendo um controle de mérito e constitucionalidade 
para assegurar a concretização eficaz da Carta Magna.

A teoria de Montesquieu, visando romper com ideologias que estavam presentes 
em um contexto absolutista, beneficiou toda uma esfera tanto política quando 
jurídica, pois garantiu a liberdade individual e garantias sociais a toda população. 
A centralização do poder dava margem a arbitrariedade, totalmente oposta à 
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proposta do filósofo em questão, que desenvolveu sua tese na concepção de 
uma especificidade de cada órgão, sujeitos ao sistema de freios e contrapesos 
que, limitando o papel de cada órgão, sem violar a competência que lhe foi dada, 
garante a perpetuação do Estado democrático de direito.

Porém, com a experiência constitucional principalmente no tocante ao pós-
guerra, uma nova perspectiva ética e moral foi se inserindo no Direito. Tal 
concepção, caracterizada como a centralização do homem adquiriu o status no 
meio hermenêutico de consenso ético universal, fazendo parte como princípio 
fundamental da Constituição brasileira de 1988. Dessa maneira, teoria como a 
tripartição de Poderes deve ser atualizada, por não ter sido esboçada com um olhar 
mais atual de dignidade da pessoa humana.

Esta revolução é necessária para tornar real o texto constitucional, pois este deve 
atender aos anseios e as novas realidades demonstradas ao longo do tempo 
devendo sobrepor o que for concreto e eficaz na sociedade. Deve deixar de ser 
meramente abstrato e conter um Estado democrático preenchido por conteúdos 
éticos, culturais e sociológicos que a dignidade humana carrega.

A interpretação de todo o ordenamento jurídico deve ser feita com base nessas 
premissas valorativas, inclusive a teoria de Montesquieu, que visando a garantia 
de um bem estar social e a melhoria no desenvolvimento de atividades que o 
Executivo, o Legislativo e Judiciário exercem. A nova realidade constitucional 
fez a hermenêutica desenvolver e propor novos métodos de concretização 
dessa nova demanda de direitos, principalmente no que diz respeito à 
eticidade, garantias coletivas e controle de constitucionalidade, que cerceiam a 
manifestação da arbitrariedade.

As principais características da nova perspectiva são impor mudanças, desenvolver 
teorias valorativas, atender às necessidades humanas e sobrepor o interesse público, 
partindo de uma análise geral para cada especificidade dos grupos existentes nela, 
admitindo sua participação na esfera jurídica e consequentemente transformar a 
técnica forense em um Direito mais humano.
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2 DESENVOLVIMENTO

2.1 A TRIPARTIÇÃO DE PODERES NA VISÃO ORIUNDA DE MONTESQUIEU

Princípio Constitucional é aquele que inspira a hermenêutica para aplicação do 
ordenamento jurídico, como aponta o ministro Barroso1, e que vai auxiliar na 
construção e delimitação da norma, estando presente na Constituição Federal 
brasileira de 1988 em seu primeiro artigo, então, consequentemente percebe a 
supremacia que seu conteúdo carrega.

Os três primeiros artigos da Constituição brasileira elencam um caráter mais 
valorativo, sustentando a base do ordenamento. É a introdução de uma 
construção das buscas por justiça, dignidade e respeito ao homem e ao sistema 
jurídico. O artigo 1º, já mencionado, abordando os princípios, o 2º tratando sobre o 
princípio específico da separação de Poderes, com a ideologia de independência 
e harmonia entre eles, proposto por Montesquieu e o 3º, não apenas com 
princípios, mas objetivos da Constituição, que, o seu conteúdo protege aspectos 
de garantia do bem-estar social.

Tais artigos consagram valores que direcionam toda hermenêutica jurídica 
para uma visão voltada para defesa da humanidade. Essa nova perspectiva 
interpretativa tem como finalidade posicionar o indivíduo como centro de 
atenção do Estado e, na concepção de Pablo Lucas Verdú2, os indivíduos racionais 
integram o contexto social para ter seus direitos respeitados, não podendo o 
Estado se sobrepor às vontades dos indivíduos. Neste sentido, supera-se a antiga 
ideia de que o indivíduo está para servir o Estado, tal perspectiva é alterada para 
estabelecer um novo paradigma de centralização do ser humano na condição de 
sujeito a ser protegido na sua dignidade.

Esse novo panorama foi estabelecido para atender a necessidade das demandas 
modernas e, sobretudo das novas demandas sociais, novos valores, direitos e 
consequentemente uma nova realidade constitucional, com a finalidade de 
evidenciar o indivíduo e o social, analisar pontos em consonância e perceber o que 
precisa ser readaptado.

As experiências constitucionais especialmente das duas guerras mundiais 
imprimiram a necessidade de um novo olhar jurídico para a resolução de 
conflitos humanos. As barbáries ocorridas com o nazismo levaram os intelectuais 

1 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 4ª edição, São Paulo: Saraiva, 2001.

2 VERDU, Pablo Lucas. A luta pelo Estado de Direito. São Paulo: Forense, 2007
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a se posicionarem de maneira análoga acerca da condição humana. Em análise 
aprofundada chegaram ao entendimento de que a dignidade humana possui um 
status de consenso ético universal. Desta forma, é contemplada na Constituição por 
fruto de experiências, com a preocupação em dar o direito de uma vida digna ao 
homem, apresenta assim uma grande influência e mérito em todo o ordenamento 
jurídico de diversos países.

Diante da conjuntura apresentada, resulta a percepção da importância em 
analisar todo o contexto de evoluções, de modernidade embasada em direitos 
fundamentais e que levem à concretização e preocupação da dignificação do 
homem, surge a necessidade de revitalizar teorias que surgiram antes desse novo 
paradigma de humanização do ordenamento jurídico e do Direito em si. Isto 
posto, analisa assim o princípio da separação dos Poderes, esboçado inicialmente 
por Aristóteles na obra “Política”, posteriormente aperfeiçoado por John Locke 
e exaltado por Montesquieu, que precisa ser readaptado à luz da dignidade da 
pessoa humana, por apresentar um caráter arcaico. Na época apresentou uma 
grande perspectiva, mas hoje, diante da evolução de direitos, deve dispor de uma 
nova ideologia.

Montesquieu, político, filósofo e escritor francês, desenvolveu e aperfeiçoou a 
teoria de que o poder do povo, estruturado após a necessidade de desfazer uma 
sociedade patriarcal e absolutista, inovando assim a ideia de uma sociedade ativa 
e participativa com o desafio de sustentar um Estado de direito, não poderia dar 
poder direto a toda população ao mesmo tempo, devendo haver representantes. 
Tais representantes deveriam ter funções específicas, distintas e autônomas, 
consolidadas em lei, para assim evitar a concentração de poder como foi 
caracterizado no Estado absolutista e dar, dessa forma, limitação à estes poderes.

De acordo com Rodrigo Cézar, o sistema de separação dos Poderes é a atribuição 
de funções a cada órgão independente de um Estado uno e indivisível, para, 
assim, evitar o abuso e concentração de poder por uma pessoa ou órgão. Dessa 
forma, a separação dos Poderes foi uma característica marcante na transição do 
Estado absolutista, havendo uma confluência dos poderes pelo rei, para o liberal, 
passando a existir uma preocupação maior com a sociedade e com os direitos 
destinados a ela.

Apesar de órgãos independentes, há um atributo que revela a não rigidez do 
princípio separatista, a harmonia entre tais poderes. O chamado “Sistema de 
Freios e Contrapesos” surge para que cada Poder exerça suas funções e ainda para 
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controlar o desempenho do outro, ou seja, estão interligados a todo instante, até 
mesmo com suas funções atípicas, tendo por objetivo assegurar o bem comum de 
todos e ratificar a segurança jurídica e social do ordenamento.

Em relação à divisão de poderes, já na perspectiva de Otfried, ela apresenta 
uma estrutura sequencial, linear. O Legislativo estabelece leis que o Executivo e 
Judiciário implementarão no campo da aplicabilidade pelo chefe do Executivo ou 
por juízes, por exemplo. Na mesma medida, o Judiciário executa a função atípica 
de fiscalização do Legislativo, que ocorre por meio, por exemplo, do controle de 
constitucionalidade. Identifica-se, assim, uma cadeia de cooperação dos poderes 
que compõem a tríade exposta por Montesquieu.

Diante dessa concepção, como afirma Ramos (2010)3, o cientificismo da proposta 
apresentada por Montesquieu não pode ser rejeitado ou impugnado, visto que 
atendia às necessidades sociais de um pós-absolutismo, apresentando grande 
avanço na doutrina e visando o bem-estar dos dias atuais, além de desenvolver 
no ordenamento mais segurança jurídica que apresentou credibilidade no 
olhar do Direito e também da própria sociedade, aumentando sua confiança no 
desenvolvimento na política e no âmbito jurídico, pela restrição de poder.

Como ressalta Alexandre de Moraes4, a Constituição Federal aborda em seu 
conteúdo supremo o princípio da separação dos Poderes para evitar a arbitragem 
e desrespeito aos princípios fundamentais, que são repassados em seu texto 
para toda a coletividade, garantindo a concretização e perpetuação do Estado 
democrático de direito. Não só a Constituição salienta a importância da distinção 
dos três Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), mas, a Declaração Francesa 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, que perpassa por todo contexto histórico da 
França, aderiu como dogma em seu artigo 16, afirmando que a sociedade que não 
aderir à separação dos Poderes não tem Constituição.

A teoria foi proposta visando aproximar o Estado real do Estado ideal, elencado com 
a ideologia de elidir o excesso de poder visualizado na época absolutista. Desta 
forma, a tripartição de Poderes já apresentada a valorização da liberdade individual 
e a construção de um governo democrático, configurando a precaução positiva do 
abuso ou desvio de poder e do uso inadequado de tarefas por parte do governo, 

3 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010.

4 Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional. 23. ed.- São Paulo: Atlas, 2008.
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como ressalta Otfried Höffe5. Há, neste sentido a diferenciação de competências 
e tarefas que são dadas à órgãos distintos, garantindo a melhoria da execução de 
serviços e a proliferação de um Estado mais genuíno.

A evidência do destrinchar desses Poderes, na concepção de Aristóteles, é mais 
fundamentada do que a ideia restringida de apenas auxílios financeiros acerca 
do governo. Trata-se também de superar déficits de realidades distintas que irão, 
a partir dessa teoria, apresentar poderes que atendam a necessidade específica 
de cada âmbito jurídico. A especificidade gira em torno de determinar um 
conteúdo a ser trabalhado e desenvolver, atualmente, por exemplo, no caso 
do Judiciário, os seus limites de atividade; no Executivo, as políticas acerca dos 
contextos sociais que necessitam de amparo governamental; e o Legislativo e seus 
controles constitucionais de produção legislativa. Apesar de independentes, há 
certa harmonia entre eles. Com a execução por parte do Executivo e a aplicação 
referente ao Judiciário concretizam a legislação elaborada pelo Poder Legislativo e 
aproximam o texto da realidade.

Porém, é um conceito a ser atualizado em face às novas demandas da sociedade 
e aos novos valores empregados nela, diante da importância da dignificação do 
homem e da sua relação com o meio social, por exemplo.

2.2 REALCE DA CENTRALIZAÇÃO DO HOMEM NA 
ESFERA JURÍDICA E SOCIAL: ANÁLISE DO CONCEITO 
E FUNDAMENTO DA DIGNIDADE HUMANA

A dignidade da pessoa humana é dotada de um conteúdo que influencia toda a 
hermenêutica para aplicação do ordenamento jurídico. Conteúdo este que a faz 
ser considerada fundamento da Constituição brasileira. Carrega em si valores que 
levam o homem a ser reconhecido e respeitado por todos e também ter direito a 
uma vida digna. Como é fundamento, respaldado no texto constitucional (artigo 1º, 
inciso III), está presente em todos os âmbitos da sociedade e da própria Constituição.

Para Ingo Sarlet6, no espaço jurídico a proteção e o reconhecimento da 
dignidade são consolidados pela sua evolução no pensamento humano sobre 
seu conceito, por mais complexo que seja sobre o que é ser pessoa, de quais 
valores o ser humano é dotado e como estes influenciam o Direito a preservar 
e reconhecer esta dignidade.

5 HÖFFE, Otfried. A Democracia no Mundo de Hoje. Traduzido por Tito Lívio Cruz Romão. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

6 SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão jurídico-constitucional 
necessária e possível. Revista brasileira de direito constitucional, São Paulo, v. 5, n. 9, p.361-388, jan./jun. 2007.
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Analisando as palavras de Sarlet mencionadas, percebe-se a importância do 
contexto histórico vivenciado pelo reconhecimento da dignidade humana, 
evoluções estas que refletem em uma nova sociedade, nova demanda de direitos, 
para definir o que é ser digno e ser humano na sociedade atual e atualizar teorias 
que não foram esboçadas nessa garantia fundamental, como a de Montesquieu 
sobre o princípio da separação de Poderes, para que esta, por ter sido elaborada 
em outro contexto social de pós-absolutismo, se adapte às novas demandas de 
direitos vivenciadas atualmente.

Como declara Otfried, o poder político depende de todos os aspectos que 
concretizem tal pujança e, na base deste consta o povo, em status soberano, 
caracterizando o Estado democrático de direito. Mesmo quando se trata de 
direito internacional em que casos mencionam a soberania do Estado, nela faz-se 
presente o interesse popular. Exemplo disso é a busca por resolução de conflitos 
por via não só jurisdicional, mas que resulte na rejeição por violência e guerras entre 
nacionalidades7 que ferem princípios internacionais como a dignidade da pessoa 
humana, exaltada por todo o mundo.

Porém, há uma grande dificuldade em conceituar o que é de fato dignidade 
da pessoa humana, não tratando apenas de integridade física, mas também 
moral e à particularidade de cada ser humano, devendo ser analisada de modo 
minucioso, sendo traduzida para “valor próprio que identifica o ser humano como 
tal”8. A grande preocupação gira em torno de uma necessidade de conceituação, 
para esclarecer o que deve ser necessariamente protegido pela Constituição e 
entender que desse conceito são extraídas consequências que são relevantes e/
ou indispensáveis para o âmbito jurídico, como a proteção da liberdade do homem 
em casos considerados difíceis (hard cases), por exemplo.

O conceito da dignidade da pessoa humana está em uma permanente 
construção, nas palavras de Cármen Lúcia Antunes Rocha9, e essa composição 
que se desenvolve a cada dia, apresentou marcos teóricos, como o nazismo, com 
a necessidade posterior de valorizar o ser humano e seu espaço social em cada 
âmbito jurídico, ou seja, é resultado de experiências sociais que precisam salientar 
a importância de impor a presença de um conteúdo ético e valorativo a respeito 

7 RAMOS, Gabriel. Soluções Pacíficas de Controvérsias do Direito Internacional Público: casos recentes de
instrumentos não-jurisdicionais.

8 SARLET, Ingo Wolfgang.

9 Conforme citado por Ingo Salet em As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão jurídico-
constitucional necessária e possível
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do homem, e por consequência, em relação ao tema do presente artigo, trazer 
novas concepções de uma separação de Poderes, voltada para os novos direitos 
e valores apresentados à humanidade.

2.1 O NAZISMO, A CONCEPÇÃO DE BANALIDADE DO MAL POR HANNAH 
ARENDT E A POSTERIOR EVOLUÇÃO DE DIREITOS DO HOMEM.

Alexandre de Moraes, em seu livro Direitos Humanos Fundamentais10, defende a 
ideia de que o direito à vida, deve se sobrepor à ideia de liberdade, para assim 
não justificar o direito à própria morte, salientando que o Estado não pode usufruir 
do direito à vida de alguém, como  a eutanásia e como foi o caso do nazismo, 
momento de terror vivenciado por judeus e glorificado por quem se mantinha no 
poder, fazendo perceber posteriormente a necessidade de uma evolução ética e 
principalmente humana para a sociedade em geral.

O nazismo, considerado por uns uma atrocidade vivenciada pela população, de 
forma física, psicológica para os judeus, mas também um abalo emocional para 
toda história da humanidade. Para Samantha Power11, é um erro considerar esse 
genocídio uma atrocidade, pois o conceito deste termo remete a uma “brutalidade 
injustificada” e para a autora as câmaras de gás e crematórios não podem ser vistos 
como improvisações, foram projetados especialmente para a supressão de um 
grupo para a dominação de uma “raça ariana”.

As palavras de Hannah Arendt entrelaçam o tema com seu respaldo na experiência 
vivida na Alemanha nazista, por ter sido uma filósofa judia alemã, fugida para 
os Estados Unidos nesta época de conturbações, ainda mais pelo status que 
carregava. Ela criou a expressão “banalidade do mal”, para descrever a forma 
como todo esse genocídio era visto, como algo a ser cumprido, aceito e sem 
questionamento, pois, estava sendo efetuado por um “superior”. A necessidade 
de expor a importância do ser humano não era apenas para quem praticava tais 
extermínios, mas para a sociedade como um todo e transformar esses atos em 
crime, foi a primeira etapa a ser dada para uma evolução de pensamentos e de 
direitos. Hoje o crime de sua divulgação é fundamentado na Lei 7.716/de 5 de 
janeiro de 1989, em seu artigo 20, sujeito à reclusão e multa.

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

11 Conforme citado por Rosa Maria, et. al., em Educação em “Direitos Humanos: fundamentos teórico-
metodológicos”.
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Como já mencionado, a dignidade humana é o princípio mais valioso para compor 
a unidade material da Constituição Federal, como salienta Paulo Bonavides12 
e assim, é dotada, em consenso ético universal, de suprema importância para 
todo ordenamento jurídico e para a fundamentação de ideologias da doutrina, 
não só em caráter de organização interna, mas também internacional. Porém, 
essa importância nem sempre foi verificada, principalmente em determinados 
contextos históricos e sociais.

Hannah Arendt13 transpôs para a literatura e, consequentemente para a 
sociedade, suas ideologias acerca da banalidade do mal na Segunda Guerra, em 
que ressalta a precária política que segregava o pensar do agir. A precariedade 
afirmada pela autora consta em seu livro “As origens do totalitarismo”14, que 
evidencia a anulação total das condições de cidadão feita pela legitimidade 
totalitária que descaracterizava os valores humanos frente a autoridade. Tem-se 
assim a chamada supremacia autocrática marcada pela violência, arbitrariedade 
que inviabilizava a sociedade da busca por novos valores, da liberdade e 
principalmente da sua proeminência.

Hannah, ainda sustenta que a sociedade nada impunha aos atos de atrocidade 
principalmente executados no nazismo, por ser desempenhado por autoridades. 
Dessa forma, com a ideia de superioridade absoluta por parte dos que se mantinham 
no poder e o medo que era resultante disso, muito dos males foram aceitos e “com 
olhos tão habituados às sombras”15 estes eram difundidos pelo próprio povo, 
pois neste contexto a relação de solidariedade desaparecia para defender seus 
interesses particulares. O homem, assim, regride ao status de desolação16.

Seguindo esta linha de raciocínio, Flávia Piovesan17 reafirma a concepção de Arendt, 
caracterizando essa coisificação do homem como um esvaziado de pensamento 
sem a menor atribuição de eticidade nas ações de autoridades, unido ainda ao 
positivismo jurídico que vigorava, pondo em risco valores éticos e morais, por conta 
da preocupação com um direito meramente formal.

12 PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional– 13. Ed., rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2012.

13 SIQUEIRA, José Eduardo de. Irreflexão e a banalidade do mal no pensamento de Hannah Arendt. Revista -
Centro Universitário São Camilo: 392-400.

14 Op. Cit.

15 Hannah Arendt busca transferir ao leitor o sentimento de angústia vivenciado no contexto social  apresentado através da 
profundidade do trecho mencionado.

16 O termo “desolação” foi utilizado pela própria Hannah Arendt, em seu livro “Origens do totalitarismo” para caracterizar a situação 
em que o homem se encontrava em meio aos caos expostos pela história.

17 Jurista e advogada que compõe Comissão Interamericana de Direitos Humanos, desenvolve a sua teoria em seu livro “Direitos 
Humanos e o direito constitucional internacional, – 13. Ed., rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2012.”
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Piovesan ainda exemplifica que o nosso ordenamento brasileiro, com o objetivo 
de curar as sequelas deixadas pelo nazismo e suas consequências que foram 
difundidas por todo o mundo, ainda necessitou superar precariedades humanas 
e principiológicas do contexto ditatorial de 1964. A ditadura militar resultou mais 
uma vez da centralização do poder nas mãos de autoridades, regredindo para a 
ideia do “homem como servo do Estado”.

Porém, como afirma Martha Jackman18, a Constituição não poderia ser vista 
apenas como um documento legal, nela consta o que a sociedade quer ser, em 
sentido ideológico. O que deve ser evidenciado e interpretado pela doutrina é 
que a Constituição deve atender aos  anseios sociais, repousando na dignidade 
da pessoa humana para concretização de seus direitos, exaltando o homem como 
fundamento e finalidade das práticas estatais. O nazismo e suas práticas abusivas 
e dotadas de terror e violência, como exemplo base, ao invés de concretizar as 
aspirações da sociedade, minimizava a condição do que é ser humano.

Em análise de todo contexto vivenciado, Karl Jaspers19 afirmou que a paz social 
só seria alcançada com a construção de uma nova política que obtivesse escala 
universal, pois os efeitos desses tempos sombrios afetavam cada vez mais uma 
esfera global. A composição de uma nova cultura político-social deveria ser, na 
visão do autor, alicerçada na fé filosófica20 e assim promover um relacionamento de 
cidadania entre a sociedade que, vale ressaltar, foi um papel desempenhado pelo 
Cristianismo, unindo os indivíduos em um sentimento de benevolência.

Outro marco importante foi a Convenção sobre Prevenção e Punição do Crime de 
genocídio, em seu artigo 1º, salienta que as partes contratantes se comprometem 
a impedir e punir o crime de Genocídio. Isso demonstra a grande preocupação em 
dignificar o homem de forma concreta e internacional, ou seja, o valor humano é 
evidenciado em qualquer que seja o contexto e local.

Como já evidenciado por Hannah Arendt, havia a banalização do mal por 
parte também da sociedade, que aceitava os atos como se fossem realmente 
necessários ou porque eram impostos por um superior, estavam já entrelaçados à 

18 JACKMAN, Martha. Constitutional rhetoric and social justice: reflections on the justiciability debate. In:
BAKAN, Joel & SCHNEIDERMAN, David (Ed.). Social justice and the Constitution: perspectives on a social union for Canada, p. 17, apud 
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional/Flavia Piovesan. – 13. Ed., rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 
2012.

19 Filósofo e psiquiatra alemão, influenciado por Kierkagaard, Nietzsche e Max Weber em seus conhecimentos
sobre psicopatologia. Karl Jaspers sempre buscou estabelecer a relação entre existência e razão e por isso, fez a associação entre 
política e paz social, como demonstra no decorrer do parágrafo.

20 O autor define que deve existir uma coparticipação entre Deus, mas sem especificar alguma religião. Porém,
o Cristianismo teve papel fundamental nessa relação entre os indivíduos.
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mentalidade humana daquele contexto social. Por este motivo, a UNESCO21 criou 
o Ato Constitutivo que amparava a ideia de que antes de materializada, a guerra 
era criada na mente humana e por isso o anseio pela paz e pela valorização do 
homem deveria ser analisado primeiramente nas mentes humanas, que assim, 
conglomerava a sociedade por um todo.

Ainda no que tange à evolução de um pensamento e concretização de ideias que 
levam à dignificação do homem, em um contexto pós-nazismo, foi a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos em 1948 com seu artigo 26, salientando a 
importância de uma educação meritória para todos, em total igualdade. Também 
preza pela orientação ao desenvolvimento da personalidade humana, respeito 
pelos direitos humanos e liberdades fundamentais22.

É de suma importância entender que o princípio da dignidade humana está 
presente em todo o ordenamento jurídico, nas interpretações dos hermeneutas e 
em todo contexto social. O nazismo é um exemplo forte de que a sociedade precisa 
reconhecer o valor de cada indivíduo, e com isso, perceber a evolução dos direitos 
em torno dessa temática e também da necessidade em readaptar as teorias que 
não se sujeitaram à essa preocupação de maneira integral. Como a Constituição 
é um documento social que dá garantias ao homem, a sua dignidade deve estar 
presente em cada aspecto do seu texto dotado de supremacia.

A ideia de superar limites éticos no princípio da separação de Poderes vai nesse 
caminho de supervalorização humana, a fim de atender todos os seus anseios, não 
como uma mera técnica, mas sim analisando cada caso concreto e percebendo 
que a função do Direito é evidenciar o homem, um por um, caso por caso. Além 
disso como o princípio surgiu para evitar a centralização do poder, mostrar que o 
homem também faz parte do sistema é uma forma de integração e de participação 
do meio jurídico, pois como afirma Otfried Hoffe23, a espada da justiça está nas 
mãos dos sujeitos, então cabe a estes lutarem por seus direitos.

3 APLICAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO: UMA NOVA PERSPECTIVA DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

Diante do exposto até então, percebe-se a necessidade de uma atualização de 
antigas teorias que não foram fundamentadas à luz da proteção à dignidade da 

21 Apresentado por Rosa Maria, et. al., em “Educação em Direitos Humanos: fundamentos teórico- metodológicos.”

22 Disponível em: <https://www.direitocom.com/declaracao-universal-dos-direitos-humanos/artigo-26º>acesso em 04/12/2017>

23 HÖFFE, O. 2005. A democracia no mundo de hoje. São Paulo, Martins Fontes.
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pessoa humana, fruto de experiências e barbáries que apresentou uma nova 
perspectiva, com um cunho ético e valorativo, para o ordenamento jurídico e para 
a interpretação de hermeneutas, juristas, filósofos e da sociedade em geral.

Carlos Maximiliano, em seu livro “Hermenêutica e Aplicação do Direito”24 afirma que 
juristas e escritores além de apenas expor ideias que antigos operadores do direito 
afirmavam, eles apresentam as mesmas técnicas, os mesmos argumentos e que, 
na verdade, o mestre da atualidade deve interpretar e modificar a realidade, pois 
esta se configura como uma constante variação, com os novos valores interpostos 
na sociedade, e essa mutação deve se voltar para a construção de um Direito que 
atenda a realidade constitucional e ser, assim, mais verdadeiramente humano.

Assim, diante das novas demandas sociais, a interpretação discricionária do 
aplicador das leis, mediante caso concreto, faz-se necessária. Deve ressaltar que 
discricionariedade é diferente de arbitrariedade, e esta última, por apresentar 
abusos excessivos de autoridade, não se enquadra na categoria moral tratada sobre 
a dignidade humana.

A teoria de Montesquieu da separação dos Poderes deve ampliar sua concepção 
e trabalhar aspectos que atendam aos anseios do meio social, e sua concretização 
visar garantir direitos fundamentais a cada indivíduo presente nele, pois a visão 
do filófoso transcreve uma realidade diferente da atual. Os Poderes que compõem 
a tripartição, Executivo, Legislativo e Judiciário, devem operar de modo que a 
finalidade pública, dignidade humana e o bem-estar social sejam efetivados. Por 
isso, a partir de experiências analisadas e fundamentações teóricas, o princípio da 
separação dos Poderes, embasado no artigo 2º da Constituição Brasileira, deve 
atender a essa nova perspectiva humanística, criando leis, executando e aplicando-
as nos casos concretos, centralizando o homem no espaço jurídico, já como 
consenso ético universal, como já fora mencionado.

3.1 DE MERO OPERADOR DO DIREITO A APLICADOR E INTÉRPRETE DO 
ESPAÇO JURÍDICO: ATIVISMO JUDICIAL E O PAPEL DO MAGISTRADO 
NA CONCRETIZAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Durante o século XIX uma corrente foi desenvolvida e ganhou força por 
apresentar uma rigorosidade na aplicação de leis o positivismo jurídico. Esta 
corrente foi caracterizada por evidenciar o direito posto e aplicado pelo Estado, 
descaracterizando aquele que não fosse positivado, ou seja, o direito natural 
baseado em regras preexistentes na sociedade. Esta transição do natural para 

24 Maximiliano, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Carlos Maximiliano. - 20. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2011.
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o positivo, foi marcada pela formação dos Estados modernos, rompimento do 
pluralismo jurídico e soberania estatal, pois o direito único e verdadeiro seria 
aquele aprovado pelo Estado e imposto à sociedade, com a interpretação das 
normas restritas à lei.

Fundamentado na execução rígida das leis, exaltando o direito positivo como único 
e verdadeiro direito, aquele posto e aprovado pelo Estado, o positivismo jurídico 
promoveu um afastamento de concepções ético-valorativas, por seu aspecto 
meramente formal e descaso com questões morais. Com o objetivo de superar 
os limites impostos por tal corrente, novas perspectivas foram contempladas 
pelo Direito, adequando a real necessidade valorativa e que visassem exaltar o ser 
humano em sua dignidade.

A primordial questão social, de ampliar o Direito para uma esfera mais humana, 
fez reconstruir laços entre a prática jurídica e os princípios éticos que recaem 
sobre todo ordenamento jurídico e, como fundamenta Pablo Verdú25, a própria 
Constituição é inspirada em valores presentes no âmbito social e político que 
enaltecem o homem, os direitos humanos e o regime democrático do país.

O papel do juiz no contexto positivista havia sido de mero operador do direito, 
caracterizado como juiz bouche de la loi (juiz, boca da lei) por Montesquieu, 
que desenvolveu também a teoria da separação dos Poderes, demonstrando 
assim a real necessidade em rever conceitos expostos pelo filósofo, pois, ao 
descrever sobre a tripartição de Poderes no tocante ao Judiciário, percebe-
se seu posicionamento a respeito da função do juiz, que deve se limitar à lei, 
não atendendo a verdadeira perspectiva de minuciar o caso concreto e aplicar, 
visando os princípios, principalmente a dignidade humana, correspondendo a 
cada um, e não usar o direito como uma simples técnica jurídica. 

Apesar de tal pressuposto ser considerado arcaico para os doutrinadores e juristas 
da atualidade, há alguns pontos que se mantêm em consonância, mesmo após 
a evolução de direitos e de ideologias, como a limitação do modo de atuar do 
juiz. Porém, autores como Maximiliano, já mencionado anteriormente, afirmam 
que não se pode restringir o papel do magistrado na interpretação de códigos 
diante da realidade, não só constitucional, mas também cível ou penal. A atuação 
deste é importante também para suprir a falta dos códigos, interpretá-los e não 
só expor o seu conteúdo expresso em lei.

25 SOARES. Ricardo Maurício Freire. O discurso Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana: Uma proposta de concretização do 
direito justo no pós-positivismo brasileiro. 2008.
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O Código Civil francês, em seu 4º artigo, já expõe uma mentalidade vasta acerca do 
papel do judiciário, não mais presa ao texto positivado, mas evidencia a importância 
da experiência, da prática jurídica, a necessidade de superar lacunas existentes nos 
códigos que viriam a causar insegurança jurídica. O artigo configura que, o juiz 
pode ser processado caso se recuse a julgar, entre as opções, na insuficiência da lei, 
ou seja, o magistrado deve, a partir da sua função atribuída, se comprometer em 
assegurar que o caso seja resolvido mesmo que não esteja fundamentado em lei 
ou que venha a ser insuficiente diante da situação.

Ainda na base teórica de Carlos Maximiliano, o autor busca unir a função ampla 
do judiciário com a necessidade de concretização da dignidade humana, pois 
transcreve que os juízes devem ficar ao lado do povo e dos seus anseios, atuando 
de forma colaborativa, atendendo suas necessidades e interesses, pois sua atuação 
não se resume ao âmbito jurídico, abstrato e presente nos textos constitucionais, 
mas deve se relacionar com o mundo prático e principalmente humano.

Antonio Saldanha, ministro do STJ, no Seminário sobre Independência e Ativismo 
Judicial: Desafios Atuais, afirmou que a atuação do Judiciário desborda da legalidade 
estrita e que os princípios vieram para saciar a sede de direitos que as legislações 
abertas tendem a despertar. A grande dificuldade apresentada é a quantidade de 
juízes para uma Constituição aberta, por exemplo, podendo desenvolver a quebra 
de confiança por parte da sociedade no que se refere a atuação indevida do Poder 
Judiciário, dando margem à arbitrariedade. A solução caminha frente às limitações 
que a própria principiologia transcreve, sem desfazer a ordem jurídica, ou seja, é 
ultrapassar limites restritivos, mas manter discricionariedade justa e não excessiva, 
atendendo garantias que são consideradas imprescindíveis.

Exemplo desta discricionariedade visando a garantia da dignidade humana foi que 
o plenário do STF, decidiu recentemente que o Poder Judiciário pode determinar 
a atuação da Administração Pública frente à realização de obras ou reformas em 
presídios, com a alegação de garantir direitos fundamentais assegurados a todos 
os indivíduos, com a preocupação com a dignidade humana no que se refere á 
integridade física e moral. Houve uma crítica por parte do Estado do Rio Grande 
do Sul, que afirmava que não compete ao Judiciário determinar que o Executivo 
realize obras, mesmo emergenciais, nos presídios. A alegação defendida pelo 
Ministério Público, que rebate a essa percepção do Estado foi que a aplicabilidade 
dos direitos fundamentais tem caráter imediato e que a alegação orçamentária ou 
de desrespeito à separação dos Poderes não pode impedir a garantia de efetivação 
da dignidade da pessoa humana e bem-estar social26.

26 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=297592> Acesso em: 23/12/2017
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Neste sentido, a função jurisdicional, quando referente à atuação de direitos que 
consagram a centralização do homem na esfera jurídica, não se atentando apenas 
à técnica forense realiza de maneira mais humana o direito subjetivo e objetivo, 
consagrando preceitos morais na Constituição de 1988, revisada para construção de 
um Estado social, obtendo, como consta Elival Ramos27 e com base na experiência 
dos casos concretos, atender os resultados aspirados pela Carta Magna, de garantia 
de direitos fundamentais.

3.2 PAPEL DO EXECUTIVO FRENTE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS 
E A VALORIZAÇÃO DO BEM-ESTAR COMUM

No âmbito da Administração, a aplicação que concerne à dignidade humana, está 
relacionada a serviços que visem expandir garantias sociais, como saúde, educação, 
assistência, incentivando o Estado à proporcionar oportunidades a todo grupo 
presente na diversidade social que é relevante também para a coletividade.

Como característica apresentada à política pública e que desenvolve este novo 
paradigma de moral e ética universal absorvida pela dignidade da pessoa 
humana, é o interesse público e os objetivos que ela se dispõe a cumprir. Paula 
Arcoverde28 transmite a sua teoria de que as políticas públicas apresentam como 
base, logicamente, o público, não em relação à quantidade ou participação 
na sua elaboração, mas toda política concretizada pelo Estado decorrente do 
Governo Executivo.

Há, neste aspecto, uma preocupação não só com a concepção majoritária de 
sociedade, mas também com minorias dependentes da ação do governo para sua 
acepção. A política pública é um ramo construído na garantia de direitos reservados 
à determinada população, que por alguma razão e esta deve ser apresentada, 
necessita de auxílio para sair do status de “déficit social”. Como a dignidade da 
pessoa humana se baseia não só na integridade física do homem, mas também da 
condição em que se vive, caso este apresente dificuldades em fazer parte do seu 
meio, cabe ao Estado providenciar maneiras para que este impasse seja superado, 
ou pelo menos, facilitado.

Como apresenta Pérez Sánchez29, as políticas públicas apresentarão estratégias 
de atuação, que desempenharão um determinado papel. Papel este, que pode 
ser relacionado de maneira clara com a dignificação do homem no tocante 

27 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010.

28 CAVALCANTI, Paula Arcoverde. Análise de políticas públicas: o estudo do Estado em ação. Salvador: EDUNEB, 2012.

29 Citado por Paula Arcoverde em “Análise de políticas públicas: o estudo do Estado em ação”.
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principalmente ao seu contexto social. Quando utiliza-se o termo “interesse 
público” ou “política pública”, percebe-se a intenção de generalizar a atuação 
do Estado frente à população. Deve-se, primeiramente, buscar entender cada 
âmbito da sociedade de maneira geral, ver quais conflitos existem neste contexto 
e, posteriormente, buscar resolver de maneira mais restritiva, analisando cada 
caso concreto.

Dessa forma, devem levar-se em conta em primeiro lugar os fatores de diversidade, 
a generalidade e a análise como um todo da estrutura social de uma determinada 
realidade. Dentro da generalidade haverá os aspectos específicos a serem 
desenvolvidos e estudados, que levam a entender o motivo da necessidade de 
novas práticas governamentais, para assim, aplicar políticas que afetarão certo tipo 
de população, mas que se estenderá de alguma forma por toda a sociedade.

O doutor em Administração Pública, Omar Guerrero30 segue esta linha de 
pensamento afirmando que a atividade do governo está encaminhada no 
sentido de colaboração social31, visando a resolução de conflitos e a indispensável 
garantia de direitos de cada indivíduo na esfera social que consequentemente 
gerará um bem-estar de toda a coletividade. Quando visa a preservação da moral 
e atendimento socioeconômico de uma pessoa ou de uma determinada classe 
ou grupo, o bem-estar também estará sendo resguardado e posteriores conflitos 
poderão ser evitados.

Um exemplo bastante corriqueiro é a política afirmativa de cotas para pessoas 
autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas de acordo com o IBGE, fundamentada 
na Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 201232. A política pública deve conter a 
justificativa para ser aplicada e neste caso usa-se como fundamentação a dívida 
histórica em relação a estes grupos sociais. Com relação à cota social, diz respeito 
aos estudantes de escolas públicas, que merecem, por apresentar uma grande 
desigualdade econômica, amparo para ingresso no ensino superior, para garantir 
igualdade de oportunidades.

Porém, há uma grande polêmica a respeito do assunto. Os críticos alegam ferir a 
isonomia entre os estudantes de escolas públicas e privadas, no caso em questão. 
O embasamento da política assegurada aos estudantes de escolas públicas é o 
precário desenvolvimento escolar e visa assegurar novas oportunidades aos 
alunos desta realidade, pois as políticas desenvolvidas pelo Poder Executivo são 

30 Doutor em Administração Pública pela Universidad Nacional Autónoma de México.

31 Citado por Paula Arcoverde em “Análise de políticas públicas: o estudo do Estado em ação”.

32 JUDYNARA, Carla. Políticas Públicas: Cotas raciais à luz da Constituição Brasileira.
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estes conjuntos de procedimentos que objetivam a resolução ou diminuição de 
determinado conflito socioeconômico, e consequentemente, garantir os anseios da 
população e seus direitos de vida digna, para esta construir uma realidade melhor.

Nesta mesma linha de raciocínio, analisando a necessidade de implementação 
de políticas públicas que facilitem um melhor desenvolvimento socioeconômico 
e educativo que expandam a nova perspectiva moral, a Lei nº 9.533 de 17 
de outubro de 201833 aborda que o Poder Executivo pode conceder apoio 
financeiro aos municípios que instituírem programas de garantia de renda 
mínima associadas às ações socioeducativas. Desta forma, os municípios 
que não possuírem renda suficiente para dispor projetos educacionais serão 
auxiliados financeiramente pelo Poder Executivo, sob decreto do Congresso 
Nacional e sanção do Presidente da República.

Assim , percebe-se a importância de satisfazer às demandas e anseios sociais, 
com a perspectiva de apoio moral, físico, econômico, educativo, social e 
consequentemente, concretizando projetos e ideologias que visem suprir este 
déficit em desenvolvimento, a dignidade humana será também evidenciada e 
ainda a materialização do texto constitucional, assegurando pelo menos um 
dos seus fundamentos mais notórios. Assim como Nelson Mandela34, o ideal 
por parte de qualquer Poder apresentado, seja ele Executivo, Legislativo ou 
Judiciário, deve ser a construção de uma sociedade justa, democrática e com 
igualdade de oportunidades.

3.3 A DIGNIDADE HUMANA FUNDAMENTADA NA LEI E O 
PODER LEGISLATIVO COM A FUNÇÃO DE ASSEGURAR A 
AMPLIAÇÃO DE PRECEITOS ÉTICO-VALORATIVOS.

A participação popular deve ser reverberada de diversas formas e a todo instante, 
por isso Rodrigo Cézar salienta, dentro da perspectiva do Poder Legislativo, a 
importância materializada do poder do povo. O primeiro exemplo do autor é 
referente ao prédio do Congresso Nacional que apresenta duas cúpulas, uma 
voltada pra cima, representando o clamor popular. O autor ainda ressalva que 
expressões populares foram traduzidas durante vários anos, como no Império 
(bicameralismo e seus representantes eleitos pelo povo); e na Inglaterra (câmara 
baixa, representação, mais uma vez, popular).

33 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9533.htm> Acesso em: 22/12/2017

34 JUDYNARA, Carla. Políticas Públicas: Cotas raciais à luz da Constituição Brasileira.
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É inegável a magnitude do povo no âmbito jurídico e a reafirmação da concepção 
de que “O Estado está para servi-lo”, evidenciando o status supremo de cada 
indivíduo, como uma forma também de superar barbáries evidenciadas que 
colocaram em risco a dignidade de uma sociedade que merece ser contemplada 
por todos os ramos do Direito.

Como já foi mencionada, a nova perspectiva apresentada com fundamentos éticos 
e morais, relevantes para a concretização do princípio da dignidade da pessoa 
humana, não se restringe apenas ao texto constitucional, tendo sempre o objetivo 
de ampliar a valorização do homem, do povo, do constituinte e do poder que 
ele representa para o espaço jurídico. No campo penal, a dignidade humana é 
evidenciada juntamente ao papel da criação de leis, ou seja, o Poder Legislativo, 
visando à correlação com tal princípio e seus objetivos fundamentais de garantia 
do bem-estar social.

Uma das maiores demonstrações de interação entre a legislação e a dignidade 
da pessoa humana, quando esta diz respeito à garantia de isonomia de direitos, 
oportunidades, como foi o caso das políticas públicas, de concretização da 
perspectiva ética no ordenamento jurídico é na própria Constituição, quando no 
artigo 5º da sua redação, afirma que todos são iguais perante a lei, garantindo 
aos brasileiros e estrangeiros o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança 
e propriedade35. É na base suprema legislativa que se encontra exemplos de 
comprometimento com a integridade física e moral do ser humano.

A teoria abordada por Fernando Capéz36 facilita a compreensão a respeito 
da função do  direito penal frente às garantias sociais, afirmando que junto à 
criação, interpretação e aplicação das normas penais, devem estar os princípios 
constitucionais para a verificação de aspectos que resultem em justiça e 
correspondência com o fundamento da Constituição, podendo vir a ser considerada 
inconstitucional, caso não seja compatível com essa corrente ética e valorativa.

Não havendo essas características, que por fruto de experiências foram inseridas 
em toda a sociedade e consequentemente no âmbito jurídico, visando atender às 
realidades sociais, o Poder Legislativo e suas criações serão meramente materiais, 
em desconexo com os anseios da coletividade e principalmente com a própria 
Constituição. A conjuntura do país é atender necessariamente o ideal em comum, 

35 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
292 p.

36 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, volume 1, parte geral: (art 1º a 120)/ Fernando Capez. 12º ed. São
Paulo: Saraiva, 2011.
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as perspectivas coletivas, por isso é nomeado Estado democrático de direito, 
devendo as leis possuir adequação social e conteúdo que atendam os mais diversos 
cenários sociais do Brasil.

O processo Legislativo, por apresentar rigorosidade na elaboração e tramitação 
para veto ou sanção do projeto, cumpre a ideia de assegurar o resultado, que 
é uma lei justa e legítima. Exemplo dessa garantia é o auxílio no controle de 
constitucionalidade por parte de órgãos técnicos presentes na Câmara dos 
Deputados e Senado Federal, chamado de Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. Arthur Cristóvão Prado37, advogado da União, explica que principalmente 
em relação à discordância com os direitos humanos, os trâmites do projeto de leis 
serão inviabilizados. Uma das atribuições da Comissão são as matérias relacionadas 
às garantias fundamentais, à organização do Estado e dos Poderes e às funções 
da busca por justiça38, em perfeita consonância com a estruturação, aplicação e 
expansão dos preceitos da dignidade da pessoa humana e a nova perspectiva que 
ela instaurou no direito.

Recentemente, a Comissão de Constituição, Justiça e Dignidade tratou sobre novos 
métodos para aperfeiçoar a legislação e proteger a dignidade do investigado. 
De acordo com a deputada Maria do Rosário o modo de investigação apresenta 
irregularidades por apresentar falta de respeito com a dignidade humana e com 
os direitos assegurados ao indivíduo, constando ainda que medidas coercitivas 
acabam por gerar resultados deletérios para os atingidos dessa investigação39. 
O debate girou em torno da prisão do reitor da Universidade Federal de Santa 
Catarina, suspeito de desvio de verbas, que ao ser afastado da universidade por 
motivos de investigação, se suicidou. Testemunharam que o reitor era bastante 
ativo na UFSC, dedicando quase a integralidade do seu tempo à reitoria.

Percebe-se, desta forma, que o Poder Legislativo, como órgão criador de leis que 
irão reger a sociedade, deve fundir-se com preceitos constitucionais no que tange 
aos valores éticos e sociais. A Comissão de Constituição é exemplo preciso de 
concretização de busca por justiça e evidência do bem-estar social, na credibilidade 
e consequências que a lei, já analisada moralmente, irá dispor sobre a sociedade. 
Como reitera Celso Antônio Bandeira de Mello40, a violação de um princípio ofende 
não só uma parcela específica de uma norma, mas todo o ordenamento jurídico.

37 Advogado da União que atua em casos de relevância estratégica para a União perante o STF.

38 Disponível em: <http://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/tira-duvidas/o-que-voce-precisa-saber-sobre/o- que-faz-comissao-
de-constituicao-justica-e-cidadania-ccj/> Acesso em: 22/12/2017

39 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/550678-CCJ- DEBATE-MECANISMOS-
PARA-APERFEICOAR-LEGISLACAO-E-PROTEGER-A-DIGNIDADE-DE-INVESTIGADO.html> Acesso em: 22/12/2017

40 Presente em: CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, volume 1, parte geral: (art 1º a 120)/ Fernando Capez. 12º ed. São Paulo: 
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CONCLUSÃO

Diante do exposto, fomenta-se que a dignidade da pessoa humana, influencia 
toda a hermenêutica jurídica, como mediadora para aplicação de garantias 
fundamentais e preceitos éticos e morais no ordenamento jurídico e em toda a 
sociedade. A transmissão de que não mais o indivíduo está para servir ao Estado 
e sim a centralização do homem inferiram uma nova perspectiva abordada no 
presente artigo.

Com as experiências do pós-guerra e em específico do nazismo, houve a 
necessidade de evidenciar o ser humano para um status de supremacia e proteção 
por parte do ordenamento jurídico e aplicabilidade dos valores morais por parte 
de juristas e hermeneutas, que dignifiquem esta centralização humana. A evolução 
de direitos atendeu a esta necessidade, como por exemplo, a Declaração Universal 
de Direitos Humanos prezando pelo desenvolvimento da personalidade humana, 
respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais.

Neste sentido, teorias como a de Montesquieu, que atendia às demandas de um 
contexto pós- absolutista, deve ser atualizada para concretizar ideologias mais 
recentes, de um Estado democrático de direito, que dá supremacia aos princípios e 
que constituem a valorização do bem-estar social. A nova perspectiva visa moldar 
o Direito não mais em uma mera formalidade, reproduzindo normas construídas 
sem amparo ético da evolução de direitos, mas humanizar a técnica forense para 
atender demandas e anseios sociais.

Assim, cada órgão que compõe a tríade de Poderes deve tendenciar sua prática 
para um cunho ético, de transformação do Direito, ou melhor, humanização da 
aplicação jurídica. No campo do Judiciário, em uma visão positivista o papel 
do magistrado seria meramente reproduzir a legislação no caso concreto, sem 
interferência alguma da sua experiência construída. A partir de uma concepção do 
Estado social, na prática o juiz ultrapassa suas restrições para analisar a verdadeira 
demanda que a lei deixa a desejar, por vivenciarmos uma realidade que permanece 
em constante modificação e evoluções.

Por parte do Executivo, as políticas públicas são o marco de análise primeiramente 
da sociedade como um todo e posteriormente para perceber os conflitos que 
devem ser resolvidos. A atuação de políticas, como as cotas, buscam suprir 
dívidas históricas e sobressaltar grupos que necessitam de maior atenção, 
contribuindo com a evolução social de um todo. O processo legislativo também 

Saraiva, 2011.
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conta com uma análise de fundamentação na dignidade do homem, pois a 
criação de leis e seu trâmite nas casas legislativas apresentam rigorosidade neste 
sentido. Com a Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça, são averiguadas a 
constitucionalidade do projeto de lei, que para poder ser sancionado ou vetado 
pelo chefe do Executivo, deve apresentar requisitos em conformidade com a Carta 
Suprema, entre tais requisitos, garantir a execução de direitos fundamentais, ou 
pelo menos não infringi-los, concretizar aspectos da dignidade humana e realizar 
o interesse público de bem-estar social.

Novas perspectivas são apresentadas como materialização do artigo 1º da 
Constituição Federal de 88, trazendo o texto para a realidade social, não apenas 
de um grupo em questão, mas evidenciando o benefício que abrande toda a 
sociedade, que confia no ordenamento, pois este confia sua supremacia na essência 
valorativa de cada indivíduo, sendo este, literalmente, sujeito de direitos.
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JUSTIÇA COMEÇA COM EDUCAÇÃO: 
O PARADIGMA CONSTITUCIONAL 
ACERCA DA ATUAÇÃO DA 
DEFENSORIA PÚBLICA FRENTE 
À EDUCAÇÃO EM DIREITOS

Melissa Lindsey Quadros Araújo; Carla de Quadros e Gabriela Matos

RESUMO: A proposta deste trabalho consiste na exposição acerca da Defensoria 
Pública como instituição promotora e garantidora dos direitos e garantias dos 
indivíduos, e sua atuação frente à educação em direitos. Diante disso, foram 
utilizados os métodos de abordagem histórico e dedutivo, que visaram expor 
acerca da doutrina e buscam também a investigação no que tange à realidade 
da educação em direitos. Para tanto, descreve-se a atuação da Defensoria Pública 
perante as comarcas brasileiras, bem como a exposição de casos práticos onde a DP 
atuou como efetivadora de direitos a uma parte da população que sempre esteve 
marginalizada socialmente. Para tal abordagem, faz-se imprescindível também a 
experiência de estágio desenvolvido no ano corrente (2017) na Defensoria Pública 
de Santo Antônio de Jesus. Houve a investigação dos métodos utilizados para a 
aplicação da educação em direitos, que se deu através de oficinas, processos 
itinerantes, aulas ministradas pelos defensores e pela rede multidisciplinar 
inserta no corpo da instituição pública. Este estudo constitui-se de uma pesquisa 
bibliográfica, suportada por uma pesquisa documental. Deste modo, foi feito o 
levantamento de informações genéricas junto a Defensoria Pública da União, dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, dando ênfase às comarcas mais atuantes no 
território brasileiro em matéria de educação em direitos, de modo que se pudesse 
estabelecer uma ampla visão da aplicação dos assuntos ministrados, de modo a 
evidenciar as cidades que trouxeram uma ampla gama de projetos exitosos. Para 
a abordagem teórica convocamos diversos autores para estabelecermos diálogos, 
no entanto priorizamos Paulo Freire (1982), Rubem Alves (2012), Aline Freire (2011), 
Gustavo Reis (2015), dentre outros.

Palavras-chave: Defensoria Pública; educação em Direitos; cidadania.
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1 INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 trouxe a Defensoria Pública como órgão de 
assistência jurídica integral e gratuita, conferindo a este departamento 

a função institucional de promover a difusão e a conscientização dos direitos 
humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico. Dessa maneira, a instituição em 
comento, apesar dos obstáculos diversos, a exemplo do número extremamente 
reduzido de defensores públicos nas comarcas brasileiras, tem como escopo 
principal o de fazer valer todos os seus princípios legais e constitucionais.

Para dar vazão à sua bandeira ideológica, a Defensoria abarca em seu cerne uma 
série de projetos que a aproximam da população mais carente, que é, afinal, a 
protagonista da atuação institucional já mencionada. A exemplo de processos 
itinerantes, que se dão através da atuação conjunta de seus servidores e estagiários, 
busca-se levar às pessoas menos favorecidas as oportunidades de acesso à justiça, 
de forma ampla, não apenas no âmbito da atuação judicial, bem como no que 
tange à atuação junto ao Poder Judiciário, enfatizando o interesse pela solução 
pacífica de conflitos, de forma extrajudicial. Dentre as principais ações procuradas, 
estão o auxílio referente à pensão alimentícia, a retificação do registro civil e a 
investigação de paternidade, atendimentos esses que são os mais procurados pela 
população junto à DP. Para que tal ocorra, bem como a possibilidade de solução 
de conflitos primeiramente de forma extrajudicial, impõe-se um processo de 
triagem semelhante ao que acontece na própria sede da Defensoria, e, a depender 
da informação obtida através da triagem, pode decorrer o ajuizamento da ação 
instantaneamente ou a necessidade do assistido dirigir-se à sede da Defensoria.

A Defensoria Pública dedica, por meio das suas atuações, a atenção especial aos mais 
diversos grupos sociais, principalmente aos denominados pelos doutrinadores de 
“hipervulneráveis” e/ou menos abastados, os quais estão, através de um processo 
segregacionista, à margem da sociedade. Por conseguinte, a DP tem o claro dever 
de atuar no que tange a esses aspectos, por meio da educação em direitos, de 
modo a preparar os indivíduos, para que estes possam conhecer os seus direitos, 
através de noções de cidadania e justiça, procurando fazer essa emancipação 
através do conhecimento de direitos, uma vez que é por meio dessas noções que 
a sociedade tem que atinar para os seus direitos e garantias.

Um dos papéis fundamentais da Defensoria Pública é, pois, a educação em 
direitos, explicando primordialmente o que é a Defensoria Pública, uma vez que 
a informação não chega à população menos abastada, bem como esta não tem 
ciência de quais sejam os seus direitos. A DP oferece auxílio à população como 
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forma definitiva de construção do saber empírico, com o intuito de capacitar os 
indivíduos de forma que eles possam lutar pelos seus direitos, que são violados, de 
forma geral, pela falta de acesso ao conhecimento. É por intermédio da DP que se 
assegura o propósito da emancipação e do empoderamento social, a possibilidade 
de formar pessoas autônomas, sujeitos sociais de direitos conscientes, alcançando 
junto à DP a defesa de seus direitos, por intermédio do esforço ativo e voluntário.

Como já esboçado, a Defensoria Pública empenha-se numa vasta atuação, que se 
dá através de um corpo laborativo multidisciplinar, seja por intermédio de servidores 
múltiplos, desde a área jurídica, perpassando pela assistência social e psicológica, ou 
da ouvidoria composta por membros da própria sociedade civil, ou seja, pessoas 
que não fazem parte dos quadros institucionais do órgão. De forma geral, fornecer 
à população formação e conhecimento para que seja logrado um amplo acesso à 
justiça, capacitação no que tange a assegurar a educação em direitos e influenciar 
nas decisões através da participação direta e do orçamento participativo.

Nesse diapasão, a importância do presente trabalho decorre da necessidade de 
destacar a atuação da Defensoria Pública frente à educação em direitos, à luz, 
principalmente dos mandamentos da Constituição Federal de 1988, e seus efeitos 
perante a sociedade e o Direito brasileiro, considerando a importância de formar 
cidadãos em potencial, sujeitos emancipados e devidamente empoderados para 
exercer plenamente seus papéis sociais.

2. A DEFENSORIA PÚBLICA: HISTÓRICO E EVOLUÇÃO NORMATIVA

A evolução histórica e normativa tratada no decorrer deste artigo versará acerca 
de institutos que se aproximam da percepção do sentido e da noção do que 
viria a ser, futuramente, a instituição que conhecemos hoje como Defensoria 
Pública, entidade encarregada de assegurar aos mais necessitados uma forma 
de amplo acesso jurisdicional. Tratamos aqui de uma instituição que, desde o seu 
aparecimento, visa lutar por direitos e garantias legitimados a indivíduos menos 
abastados numa situação de desequilíbrio social.

Simone de Sousa Oliveira (2006, p. 6), em Atenas, eram designados cerca de 10 (dez) 
advogados para a defesa de pessoas desfavorecidas ante a aparência de outros 
mais abastados perante a justiça cível e criminal. Na Roma antiga, dispositivos 
legais visavam a assegurar à população pobre o que chamamos hoje de isonomia, 
determinando assim, ainda que de forma precária, o estabelecimento de uma 
equidade de tratamento entre governantes e governados, cabendo aos primeiros 
o saneamento de todo e qualquer conflito de interesses entre os sujeitos em litígio.
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Seguindo, os pressupostos evocados por Oliveira (2006), foi com o advento do 
cristianismo que sobrevieram alguns ensinamentos provenientes da doutrina cristã, 
a exemplo da caridade, do senso de amor e justiça ao próximo, o que determinaria 
aos advogados de defesa, sem a cobrança de honorários, e aos juízes, sem cobrar 
custas, toda a agilidade na movimentação dos processos. Entretanto, já na Idade 
Média, com a vigência do feudalismo, tais ideais seriam desmobilizados em prol de 
valores e costumes relacionados diretamente aos interesses das práticas feudais e 
absolutistas, inclusive na área jurídica.

A percepção desses momentos marcantes na história ocidental cristã, já 
mencionados, faz-se imprescindível para a compreensão da complexidade 
deste trabalho, uma vez que é através da exposição das etapas históricas e 
sociológicas, que se encontram os mais importantes preceitos para a observância 
e delineamento dos ideais de amplo acesso à justiça vistos em sua vigência. Para 
além dos exemplos apresentados, podemos citar como mecanismo democrático 
de justiça social, a Revolução Francesa, que trouxe à sociedade uma nova maneira 
de fixar as garantias dos direitos individuais e coletivos, o que se daria, sobretudo 
através do lema revolucionário tão conhecido: liberté, egalité, fraternité.

A sociedade, antes marcada por uma prática tirânica e absolutista de governos 
que sobrepunham a vontade da minoria em detrimento da maioria, passaria a lutar 
por ideais comuns: a busca pela luz do conhecimento, por modelos iluministas 
como forma de apreensão de conhecimentos, assimilando o racionalismo e a 
experimentação. Os governantes deveriam assegurar direitos básicos e inalienáveis 
aos indivíduos, especialmente os consagrados direitos à vida, à liberdade, e à 
propriedade. E, em caso de não garantia desses direitos, os governantes deveriam 
ser depostos pelo corpo social.

No decorrer da história do Brasil, foram sendo asseguradas previsões legais, ainda 
que esparsas, compreendendo instituições que visassem e pudessem assegurar 
o pleno acesso à justiça de forma integral e gratuita à população carente como 
meio de democratizar o acesso ao judiciário, ainda que de maneira incipiente. 
Conforme exemplificado, a Constituição brasileira de 1934, em seu título III, capítulo 
II, tinha a seguinte disposição: “A União e os Estados concederão aos necessitados 
assistência judiciária, para esse efeito, órgãos especiais, e assegurando isenção de 
emolumentos, custas, taxas e selos”. Posteriormente a 1934, o estado de São Paulo 
se apresentou de maneira pioneira ao implementar o serviço estatal de assistência 
judiciária no Brasil, ao que foi seguido com a adoção da mesma prática pelos 
estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
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Com o advento da Constituição do ano de 1946, a assistência judiciária se 
manteve disposta no corpo constitucional, no artigo 141, parágrafo 35, a 
saber: “O Poder Público, na forma que a lei estabelecer, concederá assistência 
judiciária gratuita aos necessitados”. Posteriormente, a promulgação da Lei nº 
1.060, de 5 fevereiro de 1950, que vigora até os dias atuais, em comunhão com 
outros dispositivos legais (como o Código de Processo Civil de 2015), se encarregaria 
de assegurar à população desprovida de recursos, a devida assistência judiciária 
aos que dela necessitassem, como forma de intermediar a solução de conflitos 
e o amplo acesso ao judiciário. Com o intuito de esclarecimento didático, uma 
diferença se impõe para além da conceituação de assistência judiciária gratuita e 
gratuidade da justiça, como bem doutrina o jurista Pontes de Miranda:

Assistência judiciária e benefício da justiça gratuita não são a 
mesma coisa. O benefício da justiça gratuita é direito à dispensa 
provisória de despesas, exercível em relação jurídica processual, 
perante o juiz que promete a prestação jurisdicional. É instituto 
de direito pré-processual. A assistência judiciária é a organização 
estatal, ou paraestatal, que tem por fim, ao lado da dispensa 
provisória das despesas, a indicação de advogado. É instituto de 
direito administrativo. (BRITTO, 2015 apud MIRANDA, 1958).

A Defensoria Pública como instituição autônoma só seria instituída através da Carta 
Magna de 1988, também denominada “Carta Cidadã”. Entretanto, as atividades da 
assistência judiciária gratuita foram estabelecidas anteriormente, ainda que parcial 
ou fragmentariamente nas constituições estaduais, como ocorrido no estado da 
Bahia, em 28 de outubro de 1975, quando prestadas através da Coordenação de 
Assistência Judiciária (CAJ), criada como membro da Procuradoria do Estado, um 
órgão vinculado à Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social, a SETRABES.

Foi por intermédio da Lei nº 4.658, de 26 de dezembro de 1985 que a Defensoria 
Pública do Estado da Bahia foi fundada, trazendo em seus dispositivos, as mais 
diversas áreas, especialmente a criminal, vinculada ao Ministério Público do Estado 
da Bahia e à Procuradoria, além do atendimento à população menos abastada do 
estado da Bahia em âmbito cível, trabalhista e junto à Justiça Federal. Em meados 
de maio de 1986, os monitores que laboravam junto à CAJ foram empossados 
como os primeiros defensores públicos efetivos, e para tal nomeados.

Ainda em âmbito estadual, também pode ser citada a Defensoria Pública como 
sendo disposta na Constituição do Estado do Rio de Janeiro no ano de 1975, sob o 
regimento seguinte:
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Em nosso País, as origens mais remotas da Defensoria Pública estão 
nas Ordenações Filipinas, que vigoram, no Brasil, até finais de 1916, 
por força da Lei de 2º de outubro de 1823. De fato, no Livro III, Título 
84, § 10, aquelas ordenações prescreviam, aos dizeres da época, o 
que, hoje, denominamos afirmação de pobreza, verbis: “§ 10 – Em 
sendo o agravante tão pobre que jure não ter bens móveis, nem de 
rais, nem por onde pague o aggravo, e dizendo na audiência uma vez 
o Pater Noster pela alma Del Rey Don Diniz, ser-lhe-á havido, como 
se pagasse os novecentos réis, contanto que tire de tudo certidão 
dentro do tempo, em que havia de pagar o aggravo”. (José Fontenelle 
Teixeira da Silva, 2002, p.1).

A partir de então que a Defensoria Pública surge no Brasil como órgão embrionário. 
No estado do Rio de Janeiro, onde se cuidou de estabelecer uma disposição acerca 
do serviço de assistência jurídica de forma pública, em 5 de maio de 1897, sendo 
expedido um decreto que visava instituir a assistência judiciária. É importante 
destacar que a noção de Defensoria Pública como instituição, embora tenha sido 
positivada apenas com a promulgação da Carta Magna de 1988, é existente desde 
quase dois séculos, conforme já mencionado. Ainda no que concerne ao âmbito 
estatal do Rio de Janeiro, foi através da Lei nº 2.188, de 3 de março de 1954, que 
vieram a ser instaurados os primeiros seis cargos do que seriam, futuramente, os 
denominados defensores públicos, assim compreendidos institucionalmente.

No ano de 1970, o Decreto-Lei nº 286, de 28 de fevereiro de 1967, alçou a assistência 
judiciária em órgão do Estado, orientado a ofertar a assistência jurídica a quem dela 
fosse mais necessitado, passando a ser, de maneira definitiva, órgão do Estado. 
A sua chefia ainda era exercida por um Procurador Geral de Justiça. Em 1975 
houve um avanço significativo no desenvolver das ações voltadas aos defensores 
públicos, pois a Lei Federal nº 6.248, de 8 de dezembro de 1975 veio a acrescentar, 
ao artigo 16 da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, um parágrafo único de suma 
importância, preceituando que ficaria excluída a possibilidade de os juízes exigirem 
procuração dos assistidos aos defensores públicos para que estes pudessem atuar 
nos autos em favor de seus representados, ficando isentas as hipóteses nas quais 
as leis exigem poderes especiais. É importante salientar que a redação ainda segue 
a mesma, in verbis:

Art. 16. Se o advogado, ao comparecer em juízo, não exibir o 
instrumento do mandato outorgado pelo assistido, o juiz determinará 
que se exarem na ata da audiência os termos da referida outorga.
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Parágrafo único. O instrumento de mandato não será exigido, 
quando a parte for representada em juízo por advogado 
integrante de entidade de direito público incumbido na forma 
da lei, de prestação de assistência judiciária gratuita, ressalvados: 
(Incluído pela Lei nº 6.248, de 1975)

Ainda no discorrer do ano de 1975, com a promulgação da Constituição Estadual 
do Rio de Janeiro, vieram dispostos em alguns artigos de seu corpo normativo o 
que seria futuramente a Defensoria Pública, ainda sob a intitulação de Assistência 
Judiciária, como órgão do Estado, a saber:

Seção VII

Da Assistência Judiciária

Art. 82. A Assistência Judiciária é o órgão do Estado incumbido da 
postulação e da defesa, em todas as instâncias, dos direitos dos 
juridicamente necessitados, nos termos da lei.

Parágrafo único – O Procurador Geral da Justiça é o Chefe da 
Assistência Judiciária.

Art. 83 A Assistência Judiciária é organizada em carreira e os seus 
membros ingressarão nos cargos iniciais mediante concurso público 
de provas e títulos.

Parágrafo único – Após dois anos de exercício, os membros da 
Assistência Judiciária não podem ser demitidos senão por sentença 
judicial ou em virtude de processo administrativo em que se lhes 
faculte ampla defesa.

Art. 84. As prerrogativas e atribuições dos membros da Assistência 
Judiciária são as definidas em lei.

Art. 85. A lei orgânica da Assistência Judiciária disporá sobre o regime 
disciplinar de seus membros.

Simone dos Santos Oliveira (2006) afirma que o estado do Rio de Janeiro detém a 
mais antiga noção no que diz respeito à Defensoria Pública, pois desde meados do 
ano de 1954, sobreleva menção a esse desempenho voltado aos hipossuficientes. 
Depois da Defensoria Pública do Rio, pode-se destacar a Defensoria de Minas 
Gerais, que funciona por volta de 23 anos. A partir daí, adentrando o que tange ao 
espaço do Distrito Federal e territórios, a encarregada de implementar os serviços 
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de assistência judiciária, a Lei nº 3.434, de 20 de julho de 1958 estabelecia que os 
serviços fossem prestados pelos Defensores Públicos detentores dos cargos iniciais 
de carreira do Ministério Público Federal.

2.1 A DINÂMICA DAS DEFENSORIAS

A Lei Maior de 1988 implementou uma série de paradigmas, trazendo um novo 
fôlego a uma sociedade reprimida e privada de direitos e garantias básicas, após 
um período turvo e putrefato de golpe e ditadura militares. A Carta Magna não 
possui a denominação de Carta Cidadã em vão. Foi a partir de sua promulgação 
que o Estado brasileiro (re)conhece elementos, direitos fundamentais e garantias 
individuais e coletivas asseguradas ao seu povo.

Como instrumento de inclusão social, as funções da Defensoria Pública estão 
elencadas na Constituição Federal em seu artigo 134, com o seguinte teor:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão 
e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a 
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, 
em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do 
inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação expressa 
pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do 
Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua 
organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe 
inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a 
seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício 
da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado do 
parágrafo único pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia 
funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária 
dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias 
e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do 
Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)
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§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a 
indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no 
que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição 
Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

A Defensoria Pública, como já evidenciado em diversos dispositivos legais e em 
doutrina, é reconhecida como instituição essencial à justiça social, imprescindível ao 
exercício da função jurisdicional do Estado. Vale salientar que a Defensoria Pública 
é instituição permanente, possuindo como princípios a unidade, a indivisibilidade 
e a independência funcional.

Assim, resta claro que a instituição deve prestar observar e fazer cumprir os direitos 
humanos de uma forma geral, integralmente os direitos e garantias individuais e 
coletivos, além de assegurar a prestação da assistência jurídica integral e gratuita 
aos indivíduos em situação de vulnerabilidade, justamente aqueles que não 
dispõem de recursos para arcar com os custos da atividade jurídica.

Ainda nessa seara, com a necessária observância às alterações propostas pelas 
Emendas Constitucionais nºs 80, de 4 de junho de 2014 e 45, de 30 de dezembro 
de 2004, não deve ser legitimada e reconhecida apenas a declaração de pobreza, 
a qual está prevista na Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, como também a 
condição de vulnerabilidade daquele que virá a ser assistido.

Para tanto, a Defensoria Pública possui um vasto campo de atuação, haja vista a 
existência da Defensoria Pública da União, a qual atua em conjunto à Justiça Federal, 
e a Administração Pública da União em âmbito militar; as Defensorias Públicas do 
Distrito Federal e territórios, bem como as Defensorias Públicas estaduais, que 
concentram a sua atuação na seara de cada estado. Dessa maneira, a Defensoria 
Pública, de forma geral, destaca-se por seu intrínseco papel de atuação autônoma, 
não sendo este restrito à atividade judicial, voltando o seu exercício para o locus 
extrajudicial, por meio de orientações, resolução de acordos, inclusive voltando 
a sua atuação especialmente à mediação, conciliação e arbitragem, no intuito de 
promover a inclusão social através da ciência dos direitos à população vulnerável, e 
invariavelmente desassistida.

A Defensoria Pública nos foi brindada pela Constituição Federal de 1988, 
evidenciando o claro intuito de facilitar e promover o acesso amplo da população 
aos seus direitos e garantias individuais e coletivos, assegurando a promoção dos 
direitos fundamentais dos cidadãos, e objetivando assim, a construção de uma 
sociedade plural, solidária, justa e democrática. Segundo Drummond (2007), 
nem todos os indivíduos têm o conhecimento de seus direitos. E é diante dessa 



DEFENSORIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL

215

concepção que a Defensoria Pública busca, gradativamente, atuar fazendo com 
que os marginalizados, os menos abastados e até mesmo, os excluídos do processo 
social, venham a conhecer plenamente e estar a par dos seus direitos.

Segundo a Carta Cidadã do Brasil, todo cidadão tem o direito de procurar a justiça 
toda vez que vier a sofrer ameaça ou violação aos seus direitos. Quando o cidadão 
não for capaz de arcar com as despesas de contratação de um advogado, ele 
pode buscar o serviço da Defensoria Pública, instituição independente, que existe 
justamente para garantir o exercício desses direitos de forma gratuita. A entidade 
deve oferecer defesa e orientação jurídica aos mais vulneráveis, visando a promoção 
do exercício da cidadania, da democracia e dos direitos básicos de sua inclusão 
social e desenvolvimento humano.

A Defensoria tem como objeto, garantir aos seus assistidos, a representação 
perante a Justiça, através dos defensores públicos que poderão, de acordo com 
cada caso, conceder orientações jurídicas, promover acordos extrajudiciais, 
propor ações, acionar acusados, fazer defesas, atuar junto às unidades prisionais 
e ao consumidor, conciliações e termos de conduta, dentre outras medidas. A 
Defensoria Pública não encerra a sua atuação no plano individual: ela também 
pode também vir a prestar serviços de assistência às associações de bairro e 
organizações, sempre que esteja comprovado que seus assistidos não têm 
condições de pagar as despesas do processo.

A Defensoria Pública pode ser acionada todas as vezes que houver as 
seguintes situações:

1. Quando for necessária a devida proteção ao meio ambiente, 
quando há recebimento de ordem judicial ou convocação para 
audiência judicial;

2. Desrespeito e violação de direitos nas relações de consumidor, 
proprietário ou possuidor de bens;

3. Garantia e proteção de direitos de herança; separação do marido/
esposa ou companheiro(a), ou aquele que visa a definição de pensão 
alimentícia para os filhos; regularizar separação judicial e divórcio;

4. Comprovação de tempo de convivência com companheiro(a); 
comprovação de paternidade; em casos de violação ao meio 
ambiente, que atinja a todos os moradores de uma localidade, a 
associação do bairro poderá buscar a devida reparação dos danos, 
mediante ação civil pública proposta por defensores públicos;
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5. Acidente de trânsito ou de outra natureza; quando o assistido 
não detém de sua certidão de nascimento, ou precisa retirar algum 
documento importante ou registrá-lo perante algum órgão público; 
quando haja a violação de direitos e a busca de uma indenização 
(moral e/ou material) proporcional ao agravo;

6. Quando o assistido venha a ser acusado de praticar algum tipo de 
crime, infração ou delito; revisão de consumo de água, energia elétrica 
ou telefone; agressão proveniente por marido ou companheiro;

7. Se o(a) funcionário(a) foi assediado(a) pelo patrão; se sofre algum 
tipo de deficiência e foi discriminado em virtude disso;

8. Se o plano de saúde se negar ao atendimento previsto; se o assistido 
mora em um terreno há muito tempo, mas não possui a escritura do 
imóvel em que reside;

9. Dificuldades para conseguir medicamento de uso contínuo; 
algum tipo de desrespeito ou descriminação ao idoso; quando o 
acusado fica mais tempo do que deveria preso ou tem seus direitos 
desrespeitados na unidade prisional, dentre muitos outros direitos e 
garantias que podem ser analisados via caso concreto1.

Ou seja, de uma forma geral, deve haver a observância aos direitos e garantias 
fundamentais da pessoa humana e aos interesses individuais e coletivos. Nesta 
senda, qualquer cidadão que não disponha de condições para pagar um advogado 
particular ou todas as custas judiciais decorrentes de um processo, deve procurar os 
serviços e orientações dos defensores públicos. Para isso é necessária a comprovação 
que a renda que o assistido percebe não é suficiente para o pagamento de um 
advogado e das despesas de um processo, o que pode se dar no plano de sua 
renda mensal, ou, até mesmo, na comprovação da situação de vulnerabilidade 
naquele momento, ainda que o indivíduo venha a perceber um valor maior do que 
o exigido para ser assistido pela Defensoria.

2.2 CONCEITOS DE DEFESA PÚBLICA DOS DIREITOS

Como já salientado, a Defensoria Pública, instituição autônoma, é de criação recente, 
sendo produto da Carta Magna de 1988, uma vez que nenhuma constituição 
anterior versou sobre o assunto nos moldes que faz correspondência atualmente. 

1 Disponível em <http://observatoriosocialjequie.blogspot.com.br/2014/06/defensoria-publica-conheca-os-seus.html> Acesso em 
29 de maio de 2017.
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Como função essencial à justiça, a DP visa a garantia dos direitos aos indivíduos 
que não possuem condições de arcar com advogados e demais custas processuais, 
bem como efetivar o amplo acesso à justiça.

Trata-se de “instituição permanente, voltada para a orientação jurídica, promoção 
dos direitos humanos, e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial dos direitos 
individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados”. Essencial 
à função jurisdicional do Estado e à justiça, conforme disposto expressamente 
na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 134, a instituição Defensoria 
Pública possui independência funcional, restando clara a sua autonomia frente 
aos tribunais e demais órgãos, promotores e administradores de Justiça. Aqui, a 
prestação da assistência jurídica gratuita àqueles que necessitam de um advogado 
e não possuem recursos suficientes para pagar a este ou responder pelas custas de 
um processo, é garantida por lei. Segundo o Conselho Nacional de Justiça:

Podem recorrer à Defensoria os necessitados, grupos minoritários 
hipossuficientes, assim como crianças e adolescentes. A ideia é a 
do exercício dos direitos humanos e fundamentais. A Defensoria 
também atua na realização de acordos extrajudiciais (quando ainda 
não se tornaram processos). (CNJ, 2015)

Nesta vertente, os defensores públicos atuam conjuntamente com uma gama 
de ações judiciais, a saber: atuação na área de família, através de investigações 
de paternidade, pensão alimentícia, divórcio, guarda de menores, adoção; 
na área criminal, na defesa de acusados em processo criminal e no devido 
acompanhamento da pena do condenado; na área da Fazenda Pública, com a 
prestação de informações acerca de indenizações contra os estados e municípios, 
problemas decorrentes de concurso público, temas que versem sobre Previdência 
Social, no que concerne aos estados ou municípios, multas, DETRAN, conflitos que 
digam respeito ao fornecimento de medicamentos, dentre outros casos. Como já 
disposto, a Defensoria abarca uma série de ações que perpassam o âmbito judicial, 
conforme salientado pelo IPEA (2013):

A Constituição Federal assegura como direito fundamental 
a assistência jurídica para todas as pessoas em situação de 
vulnerabilidade, devendo ser prestada pelo Estado por meio da 
Defensoria Pública. A disponibilização desse recurso a quem quer 
que dele necessite compreende não apenas a promoção da defesa 
de interesses em juízo, mas também a busca de soluções não judiciais, 
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como orientações, educação em direitos, conciliações e outras 
formas de prevenção e solução de conflitos. (MAPA DA DEFENSORIA 
PÚBLICA, IPEA, 2013, p. 11)

Dessa forma, resta claro que a atuação da Defensoria Pública abrange um 
campo muito vasto, que vai muito além da atuação judicial. Perpassa o campo 
extrajudicial, através de orientações direcionadas, cada caso pode ser levado 
até a Defensoria, podendo incluir também acordos, mediações, conciliações, 
dentre outras situações pertinentes.

2.3 A DEFENSORIA E SUAS FUNÇÕES ESPECÍFICAS

A Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, foi promulgada estabelecendo 
e dividindo as Defensorias Públicas da União, do Distrito Federal e territórios, 
alterada pela Lei Complementar 132, de 7 de outubro de 2009. Nesta seara:

Art. 2º A Defensoria Pública abrange:

I - a Defensoria Pública da União;

II - a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 

III - as Defensorias Públicas dos Estados.

A Defensoria Pública da União tem a sua atuação voltada para a orientação jurídica 
e defesa dos necessitados junto ao Poder Judiciário da União, sejam a Justiça 
Federal, a Eleitoral, do Trabalho e Militar, os Juizados Especiais Federais, o Superior 
Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.

Houve uma importante e notória alteração com a edição da Lei Complementar nº 
132, de 7 de outubro de 2009, uma vez que os Defensores Públicos Federais  ficaram 
encarregados da defesa direta dos direitos fundamentais, do devido processo legal 
e da ampla defesa dos necessitados. Em consonância com a Lei Complementar 
nº 80 de 12 de janeiro de 1994, e com as respectivas alterações produzidas pela 
Lei Complementar nº 132, de 7 de outubro de 2009, é atribuição dos defensores 
públicos federais defender a primazia da dignidade da pessoa humana, a redução 
das desigualdades sociais e a prevalência e efetividade dos direitos humanos (Lei 
Complementar nº 80 de 12 de janeiro de 1994, artigo 3º). Outro importante critério 
da DP a ser analisado, a questão da renda. Como as legislações em vigor indicam 
a Defensoria Pública voltada para o atendimento de pessoas em situação de 
vulnerabilidade, o critério principal de acolhimento das causas deve ser a aferição 
da renda em até 3 (três) salários mínimos, para que o assistido possa vir a ser 
atendido pela Defensoria. Entretanto, como instituição idealizada e portadora de 
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percepções ideológicas, reconhece que a situação de vulnerabilidade das pessoas 
não se encontra de forma estanque, podendo, ser avaliadas outras características 
que venham a confirmar a vulnerabilidade e a situação de necessidade do assistido 
no momento em que necessita do patrocínio do Defensoria Pública.

Dessa maneira, os defensores públicos da União são responsáveis pela defesa 
e observância dos direitos fundamentais e ampla defesa dos que carecem, aí 
cabendo a redução das desigualdades sociais, a prevalência e efetividade dos 
direitos humanos, conforme preceituado no artigo 3º da Lei Complementar nº 80, 
de 12 de janeiro de 1994.

Também é dever do defensor público-geral federal, a observância, promoção 
e difusão dos direitos humanos, da cidadania, e mais representar junto aos 
sistemas internacionais de direitos humanos, trabalhando e ajuizando ações que 
sejam dotadas do poder de tutelar os direitos difusos e coletivos ou individuais 
homogêneos. Ao defensor também cabe zelar pela preservação e reparação 
de direitos de pessoas vítimas de tortura, abuso sexual, discriminação, dentre 
inúmeras outras formas de opressão e violência, através de atendimento, consulta, 
acompanhamento interdisciplinar das vítimas, e outras ações.

O atendimento prestado pela Defensoria Pública da União é voltado para questões 
de direitos humanos, previdenciárias, na seara criminal, como o tráfico internacional 
de drogas, júris internacionais, área trabalhista, direitos do consumidor, direitos 
dos estrangeiros, questões tributárias, de alimentação, saúde, portadores de 
necessidades especiais, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, renda 
mínima/LOAS, matérias voltadas ao Sistema Financeiro de Habitação, dívidas 
referentes a cartão de crédito e cheques especiais, dentre outros assuntos 
legais. As unidades da Defensoria Pública da União estão presentes em todas as 
capitais brasileiras ou cidades com grande contingente populacional, a exemplo 
de Guarulhos (SP), Juiz de Fora (MG), Umuarama (PR), Pelotas (RS), Cáceres (MT), 
Campinas (SP), Santa Maria (RS), Santos (SP), Bagé (RS) e Feira de Santana (BA).

Vale ressaltar ainda que o modelo trazido da Defensoria Pública pela Constituição 
Federal ganhou destaque internacional através de Assembleia Geral da Organização 
dos Estados Americanos, uma vez aprovadas por unanimidade duas resoluções, a 
saber: AG/RES. 2714 (XLII-O/12) e AG/RES 2656 (XLI-O/11), as quais recomendavam 
aos países membros a adoção de um modelo de Defensoria, dispondo de total 
autonomia e independência funcional, como é o caso da Defensoria Pública.
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Apesar de dispor de uma função essencial dentro do ordenamento jurídico público, 
a Defensoria ainda se depara com alguns obstáculos, a exemplo do fato de grande 
parte das comarcas brasileiras não deter uma quantidade maior de defensores, 
sobrecarregando o trabalho destes e, de certa forma, dificultando o acesso da 
população em situação de vulnerabilidade aos atendimentos. Embora regulada 
pela Carta Cidadã de 1988, a Defensoria Pública ainda passa por problemas 
estruturais que a impedem de seguir adiante na sua atuação, apesar de prestar um 
serviço absolutamente necessário ao desenvolvimento social. A exemplo disso, de 
acordo com o Mapa da Defensoria Pública, o Brasil detém cerca de 2.680 comarcas, 
das quais apenas 754 (o que corresponde a 28%) são abrangidas pelo atendimento 
da Defensoria Publica. Em Santa Catarina e no Paraná, a Defensoria foi instituída 
apenas no ano de 2012. Logo, os frutos da atuação dessa instituição correspondem 
a 72% das comarcas brasileiras. Dessa maneira,

A lógica de mobilização social que marcou a implantação da 
Defensoria Pública em São Paulo se disseminou pelo país, 
configurando, assim, uma consciência social sobre o direito de acesso 
à justiça para todos: nos estados nos quais não havia Defensoria 
Pública, os movimentos sociais, sindicatos e grupos da sociedade 
civil passaram a se organizar para exercer pressão contra os governos, 
reclamando essa implantação. E – talvez mais importante – esses 
movimentos e grupos acompanharam diretamente e, em alguns 
casos, participaram ativamente da redação dos projetos de lei que 
estavam sendo apresentados nas assembleias legislativas estaduais 
a fim de criar as Defensorias; além de colaborarem continuamente 
com as lideranças e membros das Defensorias, uma vez que vieram 
a ser implantadas. (MAPA DA DEFENSORIA PÚBLICA, IPEA, 2013, p. 25)

Face a essa situação, os defensores públicos acabam abarcando atendimento em 
outras comarcas de forma itinerante ou em extensão, o que vem a ultrapassar 
a sua lotação original. De acordo com o Mapa do IPEA, “os casos mais graves 
de comarcas não atendidas são: Amazonas (3,3%, com apenas duas comarcas 
atendidas), Bahia (8,6%), Pernambuco (9,9%), Rio Grande do Norte (10,8%), 
Maranhão (12,1%) e São Paulo (15,1%)”.

Sem embargo dessas dificuldades, a Defensoria Pública foi trazida pela Constituição 
Federal como uma instituição essencial à justiça, e através dos anos pudemos notar 
a expansão da sua atuação, conquanto atravesse problemas estruturais graves. 
Porém, a Defensoria Pública vem angariando relevo com as suas práticas, ganhando 
visibilidade e notoriedade por sua atuação.
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3 A EDUCAÇÃO EM DIREITOS: PORQUE 
JUSTIÇA COMEÇA COM EDUCAÇÃO

Educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. (Rubem Alves)

Fazer uma abordagem sobre educação e sua relação com o Direito nos convoca 
inicialmente para uma busca do significado da palavra educação, que teve seu 
reconhecimento enquanto termo para uso em português no século XVII. De 
origem latina, o educatio, para Paiva (2007), pode ser reconhecido como a ação de 
sair, conduzir para fora. Logo, o termo educação constitui-se num ato contínuo e 
processual que envolve os sujeitos.

Entretanto, a sua prática nem é tão reconhecida assim. Hodiernamente é 
compreendido como um processo que tem por escopo instruir, formar e capacitar 
os indivíduos, de forma que possam ser conduzidos para além dos limites do seu 
reduto e estejam aptos, formados a ponto de desenvolver-se via exercício de sua 
cidadania. Ainda nesse sentido, a educação é direito tutelado pelo ordenamento 
jurídico em sua Carta Maior, segundo a qual:

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Constituição Federal, 
1988, Art. 205, Capítulo III).

Fica evidente, com a leitura do referido artigo, a consagração da obrigatoriedade 
e gratuidade do direito à educação, como direito universal que deve ser tutelado 
pelo Estado. Essa assertiva constitucional, na prática, não se efetivou, tendo em 
vista que as políticas públicas, de fortalecimento da educação, são precárias e não 
oportunizam aos sujeitos dela dependentes uma formação plenamente aplicável 
ao exercício de cidadania.

Convém pontuar que a educação pode acontecer em diferentes espaços 
denominados formais e não formais. Ou seja, ela pode acontecer na escola, lugar 
destinado na atualidade para a sua efetivação, portanto, o espaço formal, como 
pode se dar em espaços não formais, como nas comunidades, nas igrejas, nos 
movimentos sociais, em diferentes contextos que favorecem a inserção dos sujeitos 
em contextos de ensino e aprendizagem.

Para Rubem Alves (2012), “[...] o objetivo da educação é criar a alegria de pensar”. 
Seguindo esse conceito, aliás oportuno em nosso entendimento, educar para a 
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cidadania ultrapassa os limites de aprendizagem de conteúdos. A educação 
integralmente constituída perpassa por um caminho nítido: os indivíduos que 
a assimilam deverão ter consciência, de forma a internalizar conhecimentos, 
para depois, apropriando-se deles, utilizá-los no plano fático, onde residem as 
transformações sociais indispensáveis ao desenvolvimento humano.

Dessa forma, entendemos que a atividade de educar, e educar em direitos, se faz 
urgente em tempos difíceis, para nós, devendo tratar-se de noções de educação 
ampla e de qualidade, a qual deve ser pensada em formato de rede, com o claro 
intuito de minimizar as mazelas sociais, uma vez que coadunamos como legítimo, 
um processo de educação que efetive a construção de possibilidades de vida mais 
humanizada, na qual os sujeitos possam erigir autonomias e se tornar capazes de 
lutar e romper com realidades sociais injustas e opressoras.

Para Freire (1999, p. 11), a educação tem de ser compreendida como uma 
intervenção para além dos conteúdos. Por isso mesmo é imperioso assegurar uma 
educação para a cidadania, coincidente com o ato de alimentar a esperança de 
que é possível transformar uma realidade e possibilitar a superação de profundas 
injustiças. Assim, conforme entendemos, a educação não ocorre apenas em 
espaços formais, e não só será a escola responsável pelo gesto político que 
ultrapassa a mera transmissão de conteúdos e se desdobra em possibilidades 
de outros espaços de esperança, como afirma Freire (1999), que igualmente 
contribuem para o exercício pleno da cidadania.

Reconhecemos que não se constitui tarefa fácil a abordagem de um conceito 
tão plural como cidadania. A complexidade do exercício refletida nesse 
conceito consequentemente acarreta tratar a importância de ser cidadão em 
pleno Estado democrático de direito. É notório que a população desconhece os 
direitos mínimos, fundamentais à sua existência. Em vista disso, como exercer 
plenamente algo que se desconhece? A população sente-se partícipe dessa 
polis? É convidada a participar dela? E quando é, pode exercer uma participação 
qualificada, no que se refere às reivindicações que garantam um futuro possível 
para esses sujeitos excluídos da participação social?

Para Aline Freire (2011), os prejuízos advindos do desconhecimento de 
uma população consciente de seus direitos, deveres e obrigações não 
são mensuráveis, ou o são pelos retratos da violência, ou do IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano), de um espaço social que expõe e impõe às 
minorias sobreviver em condições absolutamente desiguais, estando na 
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mesma cidade. Ou seja, o contraste é gritante e condena antecipadamente 
gerações, independentemente de sabermos a qual grupo étnico pertencem e 
sua condição social.

Falamos em esperança, seguindo os pressupostos de Paulo Freire, por entendermos 
que só através da esperança podemos nutrir uma postura ético-política pautada 
nos desafios da humanização e repudiando qualquer forma ou manifestação de 
injustiça, princípios norteadores da Defensoria Pública em seu sentido lato. Por isso 
reconhecemos a educação em direitos, como forte componente de transformação 
social, implicando na melhoria da formação dos sujeitos, compreendendo a 
legitimação de seu real e fundamental papel na sociedade, exercendo de forma 
plena quanto aos seus direitos e possibilitando transformações sociais.

Estas transformações só poderão ser assentidas à medida que os conhecimentos 
formatados em rede da educação em direitos sejam incluídos como realidade social 
e da população, o que resultaria, por derradeiro, em uma sociedade claramente 
menos desigual, mais plural e apta a perceber e requerer com contundência os 
direitos já amplamente divulgados e costumeiramente sonegados num formato 
político de exclusões. Tais direitos não podem mais permanecer desconhecidos 
por tantos, transformando-se em benesses particularizadas, a fonte inequívoca da 
manutenção de poder no Brasil.

Implementar a educação do conhecimento em direitos visa, objetivamente, à 
construção de uma sociedade ainda mais democrática, com sujeitos ativos capazes 
da construção e ratificação de suas realidades, renovadas em razão da equidade 
dos direitos comuns, públicos ou privados.

É conforme esses pressupostos que a Defensoria Pública fortalece o seu papel da 
educação em direitos, estabelecendo uma série de metodologias, que viabilizem a 
noção dos mais diversos conteúdos estendidos a uma população historicamente 
deixada à margem dos conhecimentos que possibilitariam as transformações 
individuais e sociais aqui reiteradas com o objeto de sonho e permanência de uma 
sociedade menos desigual.

Aline Freire (2011) afirma entre suas teses que, embora a Constituição Federal 
defenda a educação como direito de todos e dever do Estado, não há uma efetiva 
vontade política na direção do exercício dessa norma constitucional, uma vez 
que muitos ainda são cidadãos excluídos, além de desconhecerem seus direitos 
mínimos, aqueles tecnicamente assegurados constitucionalmente, nunca exercidos 
na realidade social do país.
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É somente por meio de projetos de uma educação ampla, capaz de ultrapassar 
os limites e préstimos do serviço público que será possível formar indivíduos 
para a cidadania. Ou seja, uma educação plena em direitos, somada a 
conteúdos expressivos e formadores de qualidade resultaria num projeto plural, 
capaz de minimizar as desigualdades conforme princípios assegurados por Lei 
Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994 em seu artigo 4º, o que permite 
à Defensoria ocupar-se em promover a difusão e a conscientização dos direitos 
humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico.

Face ao exposto, e para tanto nos valendo das lições da pedagoga Vera Candau (2011), 
é possível e recomendável concluir que a educação em direitos possui três metas:

1ª) Formação de sujeitos de direito: pois a maior parte dos cidadãos 
não têm consciência de seus direitos e “consideram que os direitos 
são dádivas de determinados políticos ou governos”.

2ª) Favorecer o processo de empoderamento: aqui, o foco da EDH 
deve ser principalmente aos atores sociais que tiveram menos 
poder na sociedade. 3ª) Processos de transformação necessários 
para a construção de sociedades verdadeiramente democráticas 
e humanas: “educar para o nunca mais”, para resgatar a memória, 
romper a cultura do silêncio e da impunidade.

O reconhecimento da Defensoria Pública, alocado no artigo 1º, inciso III 
da Lei complementar Federal nº 132, de 7 de outubro de 2009, fixa como 
incumbência da Defensoria Pública “promover a difusão e a conscientização 
dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico”. Da leitura do 
artigo nos é possível apontar a diferença entre transmissão de conhecimento e 
conscientização, pois não é suficiente apenas conhecer os direitos que nos são 
inerentes num plano ideal de nada valendo se não houver o exercício deles na 
prática cotidiana, impossibilitando acessos mínimos a que os indivíduos têm 
direitos. Conhecer e exercitar esses direitos gera  impactos significativos 
numa sociedade, transformando o perfil local num exercício de dentro para 
fora, conforme Reis (2015):

Primeiro, porque os direitos e a justiça social surgem de baixo pra 
cima, e não de cima pra baixo. Segundo, porque, como decorrência 
do primeiro – e esse é um diferencial da Defensoria, que diariamente 
convive com a pobreza e, por isso, gradativamente aprende a 
entender as principais necessidades da população, que é algo 
relevante para a própria interpretação do direito –, é no espírito de 
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solidariedade e de vontade de mudança vistos na população carente 
que entendemos a importância de que ela possua o conhecimento 
mínimo de seus direitos.

Conforme salientado, a Defensoria Pública implica como um dos seus principais 
ditames, a “promoção à difusão e a conscientização dos direitos humanos, 
da cidadania e do ordenamento jurídico”, a partir dos quais a necessidade 
da educação em direitos se torna imperiosa nas bandeiras levantadas pela 
instituição. A educação em direitos, como o próprio nome sugere, exerce um 
importante papel de conscientização para a cidadania, com o intuito primordial 
de auxiliar na elevação da cidadania, gerando conhecimento acerca dos direitos 
e deveres estendidos a parcelas da população excluídas desses mesmos direitos 
e deveres. Vale salientar ainda que não se trata apenas de pessoas vulneráveis 
no plano econômico, conforme já elucidado. Trata-se também de pessoas em 
qualquer tipo de vulnerabilidade que as impeçam de ter ciência acerca de 
determinados assuntos úteis ao seu cotidiano.

Destacamos que hoje, com tantas demandas que a escola enfrenta, esta não 
consegue sozinha dar conta de mais uma função. Em consequência, a atuação 
em rede é uma possibilidade reconhecida e marca registrada da Defensoria 
Pública, que conta sempre com uma equipe multidisciplinar em seus 
atendimentos, formações, cursos e palestras, evidenciando a importância e o 
cuidado que a instituição deve ter para com os seus assistidos e indivíduos sob 
e égide de sua atuação regimental. Neste sentido:

O papel da Defensoria Pública é muito maior do que aquele que se 
pretende atribuir a título de ombudsman, já que sua atuação não se 
restringe à proteção dos direitos humanos frente ao poder público. 
Há também a atuação preventiva e educadora, com o propósito 
de conscientização de direitos conferido pela Lei Complementar 
80/94, o que me leva a crer que a instituição deva ser creditada em 
uma dimensão ainda mais ampla, a de custos humanus, se assim 
poderíamos chamá-la.

Medidas tendentes à repressão da violação dos direitos humanos 
perante o sistema interno e internacional, a conscientização da 
população por meio de práticas educacionais, especialmente nas 
comunidades mais carentes, a participação e assento nos conselhos 
públicos e a própria sugestão de mudanças normativas são exemplos 
do papel de fiscalização da Defensoria Pública. (SILVA, 2015, p.1).
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Dessa maneira, segundo Madeira (2013, p. 3), “[...] percebe-se, que o escopo precípuo 
da educação é permitir que o sujeito possa entender a realidade e reconstruí-la, 
de modo questionador, de modo crítico, suplantando a simples transmissão de 
conhecimento”. É através da educação em direitos que a Defensoria Pública ratifica 
e vai além do seu papel institucional, através da elaboração de cartilhas, palestras 
prof eridas, cursos de formação que envolvem toda uma rede institucional, 
atuação extrajudicial e, em últimos casos, a atuação judicial, todos estes com o 
fundamento de esclarecer cada membro da sociedade civil acerca do que lhe é o 
devido direito. Entretanto, não é suficiente a apresentação superficial da letra fria 
das leis, ainda que isso se se faça necessário para a compreensão e empoderamento 
social. Segundo Paulo Freire (1982), “trata-se de aprender a ler a realidade (conhecê-
la) para em seguida poder reescrever essa realidade (transformá-la)”. É dessa maneira 
que, para o educador, aqui também reconhecido como educador em direitos, será 
importante legitimar um modo de formar os menos abastados a irem contra o 
que é denominado “cultura do silêncio” e transformar a realidade “como sujeitos da 
própria história”. Afinal,

Com base na estrutura e potencial que lhe foram conferidos 
pela Constituição de 1988, destaca-se a Defensoria Pública 
como instituição fundamental à transformação desse quadro de 
desigualdades, a partir da efetivação do amplo acesso à justiça e 
da dinamização das relações de poder, que têm por pressupostos a 
promoção da educação em direitos e difusão da consciência cidadã. 
(Domingo Barroso da Costa e Arion Ercorsin de Godoy, 20142).

O papel da Defensoria Pública na inclusão social ocorre, primordialmente, desde 
que criada pela Constituição Federal e ratificada pela Lei Complementar nº 80, de 
12 de janeiro de 1994, através da educação em direitos, será também incumbida da 
formação do indivíduo dentro da coletividade, de modo a estabelecer, ainda que 
aos poucos, a emancipação intelectual e social, possibilitando a formação definitiva 
dos sujeitos na integralização de seus direitos. A busca pela solução extrajudicial 
de conflitos serve muito bem como exemplificação de como a DP tenta todos os 
formatos de conciliação/educação do sujeito, antes de adentrar a esfera judicial.

Por essa razão, a Defensoria traz em seu bojo o acesso amplo à justiça, deixando 
evidente tal aspecto, uma vez que esse acesso não se dá apenas através da via 
judicial, mas, antes de tudo, através de uma educação em direitos que busque, 
primordialmente, a prevenção desses impasses. Não sendo possível estabelecer 

2 Disponível em: < http://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/208/ril_v52_n208_p321> Acesso em: 28 de março de 2017.
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uma solução extrajudicial dos conflitos através de acordos, mediação ou arbitragem, 
como última instância, há de ingressar com medidas judiciais compatíveis com a 
exigência de cada caso.

A função da Defensoria Pública na inclusão social através da educação em direitos 
se dá, pois, de forma ampla, pensamento que coaduna com o de Paulo Freire, que 
assegura ser “o objetivo maior da educação conscientizar o sujeito de que deve ser 
sempre ativo no processo de aprender”.

É fato que o processo de aprender deve ser um ato revolucionário e reflexivo 
com as práticas sociais coletivas, como nos assegura Rubem Alves (1982), de que 
todo sujeito tem o direito de ter uma educação ligada com a vida, relacionada 
com as diferentes realidades dos sujeitos. Afinal, deve a educação possibilitar 
uma aprendizagem ativa que possibilite a condição humana de viver melhor. 
Dessa maneira,

Quando se fala em educação em direitos, porém, os principais livros 
sobre o assunto demonstram que não é esse discurso que está em 
jogo. O que está em jogo é a educação para a ação, que visa contribuir 
para que as pessoas se sintam cidadãs e, com isso, assumam-se como 
um ser social, responsável pela sociedade. (XI Congresso Nacional dos 
Defensores Públicos, 2013, p. 12).3

O intuito da Defensoria Pública ao desenvolver outros métodos de difundir 
o conhecimento em direitos não é anexar disciplinas de cunho extensivo 
às demais do curso de Direito, mas refletir sobre esses direitos, mediando o 
impasse dos assistidos acerca de temas importantes para o exercício e formação 
desenvolvimento deles como cidadãos. E como cidadãos, devem ter acesso 
pleno aos bens de consumo a eles sonegados, até então fazendo deles seres 
excluídos dos processos sociais. Nesta vertente,

a educação em direitos não deve se limitar a ter conteúdo de 
exposição literal da Constituição e das leis para o conhecimento 
da população, ainda que isso seja feito mediante uma linguagem 
adequada. Quando a lei for injusta ou mesmo conservadora, cabe 
ao defensor público refletir junto à população se não seria o caso 
de revê-la, seja no plano político ou judicial, ou seja, mobilização 
social que se vale das regras do jogo democrático. Educar em 

3 Disponível em: <https://www.anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/20660/MARIANA_PY_MUNIZ_CAPPELLARI.pdf> Acesso em 
28 de maio de 2017.
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direitos significa educar as pessoas para que saibam e tentem 
resolver racionalmente seus conflitos, inclusive em situações 
de violação de direitos humanos, evitando-se a justiça com as 
próprias mãos. (Reis, 2015, p. 6).

Por todos esses aspectos apresentados, fica clara a importância para a sociedade 
da atuação da Defensoria Pública no quesito educação em direitos. Os indivíduos 
só se apropriarão desses direitos se souberem definitivamente que os possuem, “de 
tal sorte que a orientação jurídica por vezes só será exigida da Defensoria Pública se 
a pessoa tiver um mínimo de noção a respeito disso” (REIS, 2015, p. 6).

3.1 PROJETOS DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS 
ENVOLVENDO A DEFENSORIA PÚBLICA

A Defensoria Pública, instituição essencial à aplicação da justiça, assume sua 
carga de responsabilidade social, portando bandeiras ideológicas e prestando 
atendimento indistintamente a uma ampla gama de indivíduos. É preciso sublinhar 
que além dos atendimentos institucionais, a DP intensifica a sua marca identitária 
com projetos idealizados, desenvolvidos e concretizados pela instituição em 
diversas comarcas brasileiras, com o claro intuito de educar jurisprudencialmente, 
atribuição ideológica inerente às ações da Defensoria.

Priorizamos, aqui, o projeto Falando Direito, pois o mesmo atende a alguns de 
nossos objetivos, apresentando e reconhecendo a importância da Defensoria 
Pública como instituição que contribui para a educação plena do indivíduo. O 
projeto foi idealizado pela Associação Nacional dos Defensores Públicos (ANADEP) 
e a Associação dos Magistrados do Distrito Federal (Amagis/DF), em parceria com 
a Aula Móvel e outros parceiros.

O pioneirismo do projeto coube ao Distrito Federal, onde houve a disponibilização 
de uma equipe multidisciplinar constituída por coordenadores pedagógicos, 
coordenadores executivos, coordenadores de interação social e uma secretária. 
O projeto foi idealizado pela Defensoria Pública de forma a inspirar todos os 
outros estados da Federação. Intitulado Falando Direito, recebeu um endereço 
eletrônico, dispondo de todos os aspectos didático-metodológicos abordados, 
com possibilidades de adequação metodológica, uma vez que cada comarca 
pode e deve adaptá-lo no intuito de atender às especificidades de cada realidade 
e necessidade locais. Seu objetivo primordial é capacitar, instruir e formar cidadãos 
em potencial, bem como guiar os mais jovens em direção à sua vida profissional, ao 
vestibular e, até mesmo, concursos públicos. Para tanto,
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O Projeto “Falando Direito” propõe um novo paradigma de educação, 
com vistas a desenvolver uma nova forma de convivência social, na 
qual a informação precede a responsabilização, em homenagem 
à prevenção e ao diálogo. Com a referida mudança de paradigma, 
corrige-se um erro histórico, já que ao proibir o cidadão de alegar 
ignorância da lei (LINDB, art. 3º), o Estado assumiu o dever de socializar 
a informação jurídica. (Cartilha Projeto falando Direito, 2011, p. 1)4.

Dessa maneira, o projeto Falando Direito é direcionado a todos os indivíduos 
hipossuficientes para que tenham ciência dos seus direitos básicos e possam 
reformular seus conceitos de educação, ampliando-o para além do campo 
escolar, e exercendo o seu papel de cidadãos. A Defensoria Pública surge como 
mediadora de conhecimentos e informações, facilitando que o indivíduo, antes 
de responsabilizado por alguma conduta desconhecida como ilícita, venha a 
ser informado desta, antes de seu cometimento:

Por outro lado, esse mesmo Estado nos impõe o princípio da 
obrigatoriedade da lei, no sentido de responsabilizar para depois 
informar, o que deve ser revertido para a cultura da informação, isto é, 
informar para depois responsabilizar, por uma questão de coerência 
jurídica e responsabilidade social.5 (Falando Direito, 2011, p. 2).

Uma marca diferencial é a que evidencia um pensamento de construção de rede 
formativa a que o projeto se filia, não fica circunscrito apenas às Defensorias. Ele 
está disponibilizado não só para as Associações dos Defensores Públicos de todos 
os estados e do Distrito Federal, mas também a qualquer instituição vinculada ao 
sistema de justiça que queira promover a educação em direitos aos estudantes 
excluídos, alunos da rede pública de ensino, em toda e qualquer cidade brasileira, 
seja online ou presencialmente. Há uma série de estados da Federação em fase de 
implementação do projeto em suas sedes.

Embora o projeto Falando Direito esteja voltado, primordialmente, aos jovens, 
estudantes da Educação Básica, distribuídos em escolas, nas comarcas em que 
haja atuação das Defensorias Públicas estaduais, estas não restringem o seu 
campo de atuação às escolas, ou apenas aos estudantes. As Defensorias Públicas 
elaboram os seus próprios projetos em suas sedes e atendem às comarcas 
compreendidas em sua jurisdição.

4 Disponível em: <https://www.anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/28139/Orienta__es_-_Projeto_Falando_Direito____ltima_
vers_o.pdf> Acesso em: 28 de maio de 2017.

5 Disponível em: https://www.anadep.org.br/wtksite/grm/envio/2185/MANIFESTO_EM_PROL_DO_LAN_AMENTO_DO_INSTITUTO_
BRASILEIRO_DE_EDUCA__O_EM_DIREITOS_E_EM_FRATERNIDADE.pdf>.
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Por se tratar de zona de interesse da nossa análise, consideramos pertinente 
conectar algumas descrições exemplificativas do projeto em suas edições em 
diferentes localidades. Iniciamos pelo Projeto de educação em direitos humanos e 
cidadania, desenvolvido pela regional de Ribeirão Preto, São Paulo, que tem como 
espelho o projeto Falando Direito, desenvolvido de forma precursora no Distrito 
Federal; pautada como atividade institucional fundamentada na Lei Complementar 
Estadual, nº 988, de 9 de janeiro de 2006, a LC 988/2006. O projeto foi implementado 
desde o ano de 2008, e funciona em parceria com a equipe multidisciplinar da 
Defensoria e com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo sempre com o 
objetivo norteador, já posto em diferentes momentos da nossa análise: a educação 
em direitos fundamentais e cidadania. O projeto paulista teve duas edições: uma 
em 2008 e outra em 2009, tendo como público-alvo alunos do 3º ano a 8ª série de 
cada uma das escolas municipais de Ensino Fundamental previamente escolhidas, 
levando em conta as necessidades locais.

Ao final das duas edições, o projeto foi avaliado pelos envolvidos no processo e, 
conforme a defensora responsável, Patrícia Biangini6, os benefícios alcançados se 
deram para além da instituição, podendo ser divididos em benefícios institucionais 
e sociais, embora dissociados. O primeiro benefício foi o reconhecimento da 
Defensoria Pública como instituição essencial à justiça, garantindo inclusão social a 
quem dela necessitasse.

Sujeitos envolvidos no projeto, avaliaram-no como muito significativo na ampliação 
e conhecimento dos direitos e formação humanística, reconhecendo a Defensoria 
como uma instituição responsável e capaz de solucionar as contendas, isso do 
ponto de vista mais individual. Na perspectiva mais coletiva e social, os benefícios 
circunscrevem-se na forma de interação humana entre os participantes do projeto, 
seja através da resolução pacífica de conflito na escola, seja na formação de 
indivíduos conscientes de seus direitos e deveres.

É importante salientar que o projeto foi extremamente bem avaliado através de 
instrumentos pedagógicos, sendo a primeira edição vencedora do importante 
prêmio Justiça para Todos, conferido pela Ouvidoria da Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo, o que significa dizer que a sociedade teve participação direta 
no processo avaliativo que resultou na escolha.

Ainda no estado de São Paulo, e saindo do âmbito escolar, ganha em notoriedade 
o projeto Atendimento jurídico à população em situação de rua da cidade de São Paulo, 
fruto do empenho da Defensoria Pública do Estado de São Paulo em parceria 

6 Coordenadora da Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
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com a Defensoria Pública da União, visando o atendimento das pessoas vivendo 
precariamente nas ruas e eventualmente albergadas da cidade de São Paulo, 
projeto ministrado por defensores públicos estaduais e federais.

É evidente que as pessoas nas situações descritas são hipervulneráveis, sem 
visibilidade pelas autoridades, ou apenas naquilo que incomodam e revelam quanto 
à lacuna dos direitos e descaso do poder público. Estes indivíduos são tanto social, 
 quanto financeiramente falando, alvos dos objetivos da Defensoria Pública, fazendo 
com que os projetos humanistas ganhem contornos valiosos por sua extensão e 
ampliação de direitos, tendo em vista que a população marginalizada quase nunca 
reconhece que tem direitos, tão marcados que estão com a marginalização, não 
conseguindo quebrar a resistência e desconfiança por alguns órgãos oficiais peritos 
na higienização ou até mesmo na dizimação dos espoliados.

Convém pontuarmos que o projeto original das Defensorias Públicas nasceu de um 
desejo da própria população de rua, ou seja, oriundo primordialmente do Movimento 
Nacional da População de Rua, que, durante um seminário realizado em Brasília, nos 
dias de 29 e 30 de novembro do ano de 2010, reivindicou os seus direitos, apontando 
para a necessidade de serem ouvidos nas suas demandas e necessidades.

Em decorrência disso, a Comissão de Direitos Humanos do Conselho Nacional dos 
Defensores Públicos Gerais dos Estados decidiu que no ano de 2011, seria uma das 
prioridades a promoção da Defensoria Pública nessa matéria, o que culminou no 
projeto em tela. Foi então que a Defensoria Pública da União, do Estado de São 
Paulo e o SEFRAS (Serviço Franciscano de Solidariedade), num fortalecimento de 
rede protetiva operacionalizaram o atendimento e a educação em direito dessas 
pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo.

O primeiro momento foi definido por oitivas, para a resolução de problemas 
coletivos daquela população; no segundo momento se estabeleceu rodas 
de conversas informativas apresentando o direito dessas pessoas, conferindo 
assistência integral e gratuita; no terceiro momento a equipe multidisciplinar, 
marca registrada da atuação da DP, mapeou problemas coletivos e individuais, da 
população de rua em atendimento, com o intuito de elaborar e executar ações que 
atendessem as necessidades e peculiaridades mínimas dos indivíduos em situação 
de rua, objetivando o resgate da dignidade da pessoa humana, dentro do pactuado 
em acordo, e naquela realidade excludente que evidencia a total falta de direitos.

O reconhecimento do abandono daquela população foi preponderante e dele se 
originou grupo de trabalho contínuo em benefício dessas pessoas. Houve ainda, a 
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assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre diferentes instituições como as 
supramencionadas, como forma de garantir a eficácia de ações efetivas e seguras. 
A rede ampliou com a participação do Juizado Especial Federal do Estado de São 
Paulo, visando otimizar o ingresso de ações pelas pessoas em situação de rua, em 
virtude de sua dificuldade prática relacionada a alguns assuntos, como falta de 
documentos, receio de denunciar policiais ou demais autoridades, dentre outros 
impasses, e até mesmo, a falta de endereço fixo, elemento sempre solicitado para 
efeitos de judicialização de ações, aspecto extremamente trágico e contraditório.

Os objetivos da rede formada pela educação em direitos se ampliam e se 
desdobram para outro projeto, que vale ser destacado, ainda no âmbito do estado 
de São Paulo, o Mães do cárcere, uma atividade voltada para o serviço social que visa 
implementar, auxiliar na defesa sociojurídica da convivência familiar e comunitária.

O projeto “Mães do Cárcere” identificou inicialmente 73 casos de mães 
que se separam dos filhos após a prisão e nunca mais tiveram contato 
com as crianças. Em casos como esse, muitas vezes é instaurado um 
processo para que seja destituído o poder familiar – o que significa 
cortar o vínculo jurídico entre mãe e criança e encaminhá-la para 
adoção. Muitas vezes, quando esse procedimento é adotado, as mães 
sequer são ouvidas pelo Juiz responsável no respectivo processo. 
(Defensoria Pública de São Paulo, Jusbrasil, 2012).7

O projeto em questão apresenta um viés de estruturação e atendimento às mães 
encarceradas, assegurando a estas o direito de convivência familiar com os seus 
filhos, que muitas vezes lhe é negado em uma clara violação de direitos.

Dessa maneira, a atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo está aliada 
ao Núcleo Especializado da Infância e Juventude (NEIJ), ao Núcleo de Defesa da 
Mulher (NUDEM), e a Pastoral Carcerária, para que os esforços sejam unidos em rede 
e em prol da defesa dos direitos dessas mães e filhos, dando ênfase à convivência 
dentre estes para a configuração, construção e perpetuação da cidadania de cada 
um dos envolvidos, pois em muitos destes casos houve clara violação ao direito de 
amamentação, de permanência e convivência familiar de mães e filhos, direitos que 
são apresentados a essas mães, no construir de espaços educativos e elucidativos 
dentro do cárcere.

É importante destacar que o projeto faz referência a mães encarceradas que 
tiveram seus filhos levados ainda na maternidade, ou até mesmo, das que fugiram 

7 Disponível em: < https://dp-sp.jusbrasil.com.br/noticias/100139245/maes-do-carcere-projeto-da-defensoria-publica-de-sp-leva-
assistencia-juridica-a-maes-e-gestantes-que-estao-presas-no-estado> Acesso em 28 de maio de 2017.
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logo após o parto, deixando os filhos, não tendo mais nenhum contato ou notícia 
deles. “Essas mulheres vivem em sua imensa maioria em situação de pobreza, 
evidenciando um ciclo de descaso e omissão do Estado que desprotege gerações 
inteiras”. (Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 2015, p. 6).

No estudo dos dados, viu-se que há 5,4% de crianças e adolescentes 
acolhidos, entretanto, 8% das mães não informou o paradeiro dos 
filhos e 1,4% não sabe onde eles estão, o que permite inferir que o 
total de acolhidos seja ainda maior. Dado que merece atenção é que 
0,7% de crianças e adolescentes foram adotados, via de regra, sem 
consentimento ou conhecimento da mulher, muitas vezes sem o 
direito ao contraditório e ampla defesa. Ainda, 0,3% de adolescentes 
estão internados na Fundação CASA.

Quanto à visita dos filhos, verifica-se no discurso das mulheres que elas 
não os recebem com frequência, sendo duplamente prejudicadas as 
mães que têm seus filhos em serviço de acolhimento, contrariando 
o que dispõe a lei nº. 12010/09, em seu art. 92, § 4º. (DPESP, 2011, p. 7)

Diante desses dados, é perceptível que grande parte dos envolvidos, isto é, 
daqueles que estão abrangidos por trás do funcionamento público das instituições 
responsáveis, ainda não detém do conhecimento das legislações (Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Constituição Federal, dentre outras) que asseguram os 
direitos dessas mães e filhos terem contato, conviverem. Como reconhece Silva 
(2005), é preciso vencer o ideário pragmático da culpabilização do sujeito, pois o fato 
da mulher estar encarcerada não deve implicar necessariamente no rompimento 
do vínculo com sua prole. Isto seria penalizá-la novamente, resultado de uma 
violência estrutural, que nega direito, especialmente de crianças e adolescentes já 
conquistados, tornando-os letra morta. (Mães no cárcere, 2012).

Foi nessa seara fragilizada que abarca questões ligadas ao feminino e suas 
peculiaridades, no seu encarceramento que deu margem a tantos acontecimentos 
que culminaram em perdas de direitos assegurados. A Defensoria Pública adentrou 
com a sua equipe multidisciplinar intentando restabelecer, através de uma 
formação, desdobrada em atendimento, voltada a cada encarcerada, a fim de 
diagnosticar e orientar sobre o caso de cada uma e suas peculiaridades como, por 
exemplo, percorrer os labirintos escusos e sombrios da localização da criança, para, 
posteriormente, restabelecer o vínculo afetivo quando for possível, tendo em vista 
que muitas vezes esse liame fica impossibilitado, já que a criança, na maioria das 
vezes, é encaminhada para a adoção, sendo muito difícil restabelecer o percurso 
afetivo entre mãe biológica e a criança. Mas nem por isso a formação veiculada no 
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projeto torna-se desnecessária, pois as mulheres envolvidas, em grande parte, são 
multiplicadoras da aprendizagem no cárcere, um dos objetivos da educação em 
direitos da Defensoria: formar multiplicadores.

Há de se falar ainda, na região sudeste, onde os projetos são concentrados de 
forma massiva em virtude da atuação incisiva da DP, no projeto Novos Rumos, 
desenvolvido no estado do Rio de Janeiro, que tem por escopo possibilitar ao 
encarcerado, beneficiado com o regime semiaberto novas oportunidades, as 
quais estão assentadas num plano fático e real, onde não basta apenas concedê-lo 
um novo emprego, mas conscientizá-lo da importância deste na tentativa de (re)
construção de um novo rumo à sua existência pós-cárcere.

Segundo o coordenador de Defesa Criminal, Emanuel de Queiroz, 
atualmente o Rio de Janeiro tem 50,7 mil presos, mas de acordo 
com os dados do Tribunal de Contas do Estado é muito reduzido 
o número dos que estão no regime semiaberto e trabalham. Essa 
é a maior dificuldade no Estado do Rio de Janeiro. Nos números do 
Tribunal de Contas, no relatório de 2014, só 2% da população prisional 
conseguiu emprego. (Agência Brasil, 2016).8

Nessa perspectiva, é que a Defensoria Pública visa trazer novas oportunidades 
aos presidiários no regime semiaberto, onde há claramente a busca não pela 
denominada “reinserção” do indivíduo, mas sim, a inserção:

(...) não haverá mudança na realidade de violência e do sistema 
se os órgãos públicos e a sociedade civil não interferirem nesta 
realidade. Não tem que promover a reinserção, é a inserção. É 
muito mais grave e a gente precisa que as pessoas comecem a 
perceber esta situação, porque, senão, não vai debelar índices de 
reincidência, não vai interferir efetivamente na promoção dessas 
pessoas. (Agência Brasil, 2016).

Através desses projetos, a Defensoria busca trazer uma nova chance existencial aos 
indivíduos privados de uma série de direitos, inclusive pelo próprio poder público, 
pois, independentemente de estarem privados de sua liberdade, não podem 
ter seus direitos alijados. Dessa maneira, é através da educação em direitos que 
os marginalizados, pelo processo social, podem vir a vislumbrar novas formas de 
reiniciar a sua vida fora do cárcere, por intermédio da ressocialização.

8 Disponível em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-10/projeto-da-defensoria-publica-do-rio-
emprega-presos-do-regime> Acesso em 28 de maio de 2017.
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Seguindo, ainda, as trilhas dos projetos, também no Rio de Janeiro, na cidade 
de Cantagalo, foi implementado o projeto Atuação Extrajudicial na saúde pública: 
garantia de acesso e qualidade dos serviços. Trata-se de uma proposta com ação 
primordialmente extrajudicial, carro-chefe da Defensoria Pública, no ano de 2015 e 
que logrou êxito, pois reduziu em 30% o número de ações que tinham como intuito 
pedidos voltados para a área da saúde. Os pedidos de medicamentos, autorização 
para internamentos e realização de exames foram triados, e os que podiam ser 
realizados no município, passaram por uma negociação direta com a prefeitura da 
cidade, reduzindo tempo e desgaste dos cidadãos que, em plenária, apresentavam 
o seu problema e as orientações eram feitas, com os devidos encaminhamentos 
protocolados e acompanhados.

O que se pode perceber da execução desses projetos é que a Defensoria Pública 
não apenas atuou como órgão de apoio e orientação, mas em alguns casos, a sua 
atuação se fez de forma para além das figuras do defensor, de um servidor e de 
mais três estagiários que constituíram-se em comissão e acompanharam todo 
o processo, negociando diretamente com os gestores intentando um acordo. 
Só em casos extremos, nos quais as tentativas de acordo não prosseguiam, era 
iniciada uma ação judicial para que os assistidos não ficassem sem o procedimento 
necessário. Ou seja, a todo o tempo, a educação em direitos fora continuamente 
lembrada e requisitada de maneira que os assistidos formassem uma identidade de 
seu empoderamento.

Outro projeto analisado, como importante para a efetivação da educação em 
direitos foi o da Prevenção e tratamento do consumidor superendividado, constituído 
de ações resultantes do Núcleo do Consumidor da Defensoria Pública do Mato 
Grosso, reeducando os consumidores para a realidade do comprometimento de 
70% da sua renda com débitos, de modo a tentar a resolução do grave problema 
da forma mais educativa possível: compreender que não adianta apenas quitar 
dívidas: é necessário uma formação do consumo consciente.

O projeto formativo nasceu da busca por auxílio, atendimento e orientação 
jurídica da Defensoria, substancialmente acrescentados para solucionar 
questões de natureza prática. O fato que mais incomodou o defensor 
responsável pela criação do projeto9, e que tentava auxiliar os assistidos sob 
uma nova mentalidade, foi o fato de que os problemas se multiplicavam, 
apresentando novas demandas de consumo, reclamando da instituição novas 
ações formativas. De acordo com os atendimentos da Defensoria, os principais 
débitos do cuiabano eram, naquele período, com contas de água, energia 

9 João Paulo Dias, Defensor público responsável pelo Núcleo de Defesa do Consumidor em Cuiabá.
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elétrica e as instituições financeiras – referentes a empréstimos, cartões de 
crédito, crédito consignado, entre outros, evidenciando o perfil insolvável dos 
assistidos e a urgente necessidade de uma educação desses sujeitos para evitar 
novos endividamentos. O procedimento era assim feito:

Com a documentação em mão, a nossa contadora analisa os 
juros e a possibilidade de readequação desses contratos. Com 
essas informações, chamaremos todas as instituições financeiras 
envolvidas para tentarmos um acordo para que o consumidor possa 
ter de novo uma margem para ele pagar as despesas básicas para sua 
subsistência. A estimativa é que, dentro de quatro meses, a situação 
já esteja resolvida.10 (Ribeiro, 2017).

Em mais de uma frente, o projeto é muito significativo, sobretudo no que se refere 
ao preconizado no Código do Consumidor, o qual orienta para a necessidade de 
uma educação para o consumo e demais propostas para conscientizar os sujeitos 
para as diferenças substanciais entre consumo e consumismo, coadunando com a, 
“maneira distinta do consumo, que é basicamente característica e uma ocupação de 
seres humanos como indivíduos, pois o consumismo é um atributo da sociedade” 
(BAUMAN, 2008, p. 41)11.

Consideramos, portanto, a leitura e a marcação desses projetos desenvolvidos 
pela Defensoria em diferentes estados como mapeamentos importantes, não 
só apresentando as ações da Defensoria como instituição também responsável 
pela aplicação, fiscalização das leis e por ações comprometidas em minimizar as 
diferenças sociais e preparar os sujeitos para o exercício da cidadania.

Poderíamos ainda citar outros tantos projetos e ações exitosos, como os 
desenvolvidos no Estado do Mato Grosso, a começar pelo Programa de educação 
continuada de 2017, em que são parceiros a Defensoria Pública e o Programa de Ação 
Integrada, militantes dos direitos daqueles que são vítimas do trabalho escravo. 
Como forma primária de conscientização, o defensor12 responsável pela prática 
inicia ministrando palestra intitulada Trabalho escravo como violação dos direitos 
humanos a trabalhadores rurais resgatados da condição de violência, humilhação e 
indignidade impressas pelo regime análogo a escravidão.

10 Disponível em: <http://midianews.com.br/cotidiano/defensoria-publica-de-mt-cria-projeto-para-ajudar-superendividados/290960> 
Acesso em 28 de maio de 2017.

11 BAUMAN, Zygmunt. Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar. Editora Zahar, 2008.

12 Tadeu Vaz Curvo, Defensor Público de Mato Grosso responsável pela Coordenadoria de Direitos Humanos.
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Além da conscientização, objetivo primário do projeto, a ação visa também 
oferecer aos trabalhadores condições melhores para que estes busquem sua 
reinserção no mercado de trabalho, com destaque para os cursos práticos 
que receberam, como de mecânica, tratorista, trabalho em couro, eletricidade, 
dinâmicas de conhecimento em direitos, sendo este último trabalho de 
responsabilidade da Defensoria Pública como instituição conscientizadora e 
garantidora de direitos. O referido projeto amplia o leque de parcerias com a 
Universidade Federal de Mato Grosso, Superintendência Regional do Trabalho 
em Mato Grosso, o Ministério Público do Trabalho, a Comissão Pastoral da Terra, e 
as Secretarias Estaduais de Educação e de Saúde.

Outro projeto, realizado no mesmo Estado, Ações integradas de Cidadania, e uma 
parceria da Coordenadoria de Ações Comunitárias da Defensoria Pública com 
a Secretaria do Estado de Trabalho e Assistência Social. Como conteúdos de 
sua abordagem, trata-se do estabelecimento de ações articuladas de serviços 
oferecidos aos cidadãos na melhoria da eficiência da acessibilidade de direitos 
e deveres que decorrem da promoção da igualdade social, bem como o 
desenvolvimento de políticas públicas que busquem atender às necessidades 
das comunidades que sejam mais vulneráveis.

Pensando como Tolstoi, que conclamava “se queres narrar o mundo, narra primeiro 
tua aldeia”, voltamos a nossa atenção para a Defensoria Pública do Estado da Bahia, 
que face à crescente violência contra as mulheres e principalmente em situação 
de rua, objetivou um projeto pensado por uma estagiária13 da equipe Gênero 
e Diversidade Pop Rua, abraçado pela Defensoria Pública e a Associação do 
Movimento de População de Rua da Bahia – RUATUA. O projeto denominado Som 
da calçada traz como intuito primordial empoderar mulheres em situação de rua 
e oferecer a estas novas oportunidades através de oficinas de arte, saúde, gênero 
e empreendedorismo. Nesse sentido, o projeto detém um espaço para que as 
mulheres possam expor e dialogar acerca das suas demandas específicas, ao passo 
em que podem, também, aprender e compartilhar aprendizados.

Promover os Direitos Humanos de um grupo tão vulnerável é 
extremamente complexo e trabalhoso, pois elas não conseguem, 
em sua maioria, compreender que são vítimas de violência - o 
estupro, a violência sexual, a violação à integridade física, emocional 
se naturalizam. Para promovermos os direitos delas, elas precisam 

13 Mafá Santos, estagiária de Gênero e Diversidade da Equipe Pop Rua da DPE/BA
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primeiro entender que merecem esses direitos, que são cidadãs. E 
o Projeto também visa cumprir esse objetivo: resgatar a cidadania 
delas.14 (Comunica pop rua, 2016).

Reconhecendo que falamos de um lugar ideológico, faz-se imperioso e de grande 
valia para o presente trabalho que seja evidenciado o destaque para um projeto 
de um dos membros da 6ª Defensoria Pública Especializada de Santo Antônio de 
Jesus, no estado da Bahia, projeto este concebido pelo defensor público Lucas 
Marques Luz da Resurreição, responsável pela Vara Cível e Fazenda Pública da 6ª 
Regional da Defensoria Pública do Estado da Bahia, intitulado Defensoria vai à escola, 
diretamente vinculado ao projeto Falando Direito, em nível nacional. O projeto em 
epígrafe abarca o objetivo de difundir conhecimentos sobre noções básicas de 
Direito e temas fundamentais de cidadania, foi desenvolvido, numa primeira etapa, 
com os discentes do Ensino Médio do Colégio Estadual João Cardoso dos Santos, 
na cidade de Valença, situada na Costa do Dendê, no estado da Bahia.

O formato metodológico do projeto consiste inicialmente na divulgação da ação, 
que ocorre através de diversas rodas de conversas proferidas por uma equipe 
multidisciplinar da Defensoria Pública com atuação na comarca de Valença. A 
execução do projeto se deu durante o semestre letivo de 2015.1, nos meses de 
março, abril, maio e junho do mesmo ano. O projeto se desenvolveu por meio de 
aulas ministradas uma vez por semana, no turno vespertino, das 14 às 17 horas. 
Defensoria vai à escola, bem como os demais projetos discutidos no corpo deste 
trabalho, tem como objetivo aproximar a Defensoria Pública da sociedade, visando 
a efetivar seu papel constitucional de difundir aspectos de cidadania e promover os 
direitos humanos através da atuação extrajudicial.

Logo, a execução do referido projeto é um elemento a mais no percurso da 
instituição no objetivo de formar cidadãos conscientes, além de preparar o 
discente para prestar concursos públicos de nível médio que abranjam disciplinas 
do Direito, possibilitando uma verdadeira e efetiva inclusão social da população 
menos favorecida principalmente em acessos informativos referentes à área de 
Direito. Dessa forma, o foco da atuação da Defensoria Pública, conforme ditames 
constitucionais e legais se desdobram em ações educativas plurais, aproximando 
as comunidades da instituição, num exercício valioso de formação cidadã.

É importante relembrar que a Defensoria Pública é uma instituição recente, com seu 
surgimento datado de 5 de outubro de 1988, e que sua atuação se dá através das 

14 Disponível em < http://defensoria.ba.def.br/portal/?site=2&modulo=eva_conteudo&co_cod=16355>
 Acesso em 28 de maio de 2017.
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mais diversas maneiras, sendo aqui, por ora, demonstrada apenas por intermédio 
da objetivação de ações plurais e complementares a uma formação e consciência 
cidadã, mediante acesso aos direitos fundamentais tão preconizados pela Lei Maior.

Os projetos e as ações de intervenção supramencionados são embasados levando 
em conta a educação inclusiva em direitos, objeto da Lei Complementar nº 80,de 
12 de janeiro de 1994, como forma de difusão de conhecimento para a população 
mais vulnerável, com o intuito de proporcionar a mesma, acessos a bens sociais, 
muitas vezes desconhecidos por ela.

E justamente a partir desses projetos que a Defensoria objetiva e persegue, de 
todas as maneiras, traduzir a letra fria da lei para fora dos códigos engessados, 
dando vida àquela, concedendo a uma série de pessoas a oportunidade (e não 
o privilégio de poucos), que vai além do mero conhecimento dos direitos que 
os indivíduos possuem, conferindo-lhes também, a oportunidade de assegurar 
a garantia desses direitos. Essa atuação fora dos teatros dos tribunais, mas perto 
da comunidade e de sua realidade pôde ser demonstrada, num pequeno viés, 
através da apresentação e descrição de alguns projetos e medidas adotadas pelo 
corpo multidisciplinar da Defensoria Pública, que assume o compromisso posto 
em lei, que é o de promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, 
da cidadania e do ordenamento jurídico.

4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reconhecemos que a educação deve ser configurada não apenas como um 
processo formativo pelo qual passamos quando estamos inseridos no contexto 
escolar; claro que ela assume uma representatividade de grande valia na vida 
do ser humano, mas com este trabalho pudemos reconhecer a importância, 
também, do estabelecimento de parcerias e formação de redes, no intuito 
formativo capaz de possibilitar aos sujeitos um aprendizado no que se refere ao 
plano didático dos conteúdos, mas também à possibilidade de descoberta da 
aprendizagem que se desdobra no conhecimento de seus direitos, educando os 
indivíduos para o exercício da cidadania.

A educação assim compreendida é (ou deveria ser) o maior suporte de (trans)
formação dos indivíduos, estabelecendo meios para que seja constituída uma 
transformação de dentro para fora, em que o indivíduo se sinta partícipe de um 
locus, garantindo-lhe acesso aos bens de consumo a que todos têm direitos e 
formação plural para a atuação na sociedade, como verdadeiros cidadãos e sujeitos 
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plenos de direitos. Isso é, afinal, o que está amplamente divulgado e garantido 
na Constituição Federal: o direito à educação aos indivíduos como proposta de 
liberdade e cidadania.

Portanto, face à série de direitos inerentes ao sujeito, muitas vezes desconhecidos, 
a educação deve ser concebida em sua mais ampla forma, de modo a ultrapassar 
conceitos prefixados. Em outros termos, ela não se restringe exclusivamente ao 
espaço escolar, pode e deve ocorrer em outros tempos formativos e em outros 
espaços, buscando dar voz e vez aos indivíduos que sempre estiveram à margem 
dos processos emancipatórios, reconhecendo que a ausência deles culminou em 
claras manifestações de desigualdade social.

Foi exatamente mediante o reconhecimento dessas lacunas sociais que a 
Defensoria Pública estudou e aplicou meios de minimizar o problema, através 
de um mandamento mor da Carta Magna de 1988, proferindo palestras de 
orientação, cursos de formação, ações interventivas e outros meios diversos 
que buscam (re)inserir o indivíduo no contexto em que vive de forma mais ativa 
e participativa, para que ele possa se sentir e se tornar parte do lugar em que 
atua e consciente de seus direitos, pois de nada vale saber que o direito existe 
se a pessoa não sabe como exercê-lo.

No nosso caminhar analítico, percebemos que o diálogo em rede constitui uma 
das importantes máximas da Defensoria Pública, reconhecendo-lhe a atuação 
multidisciplinar como significativa para a formação ampla e plural dos sujeitos 
envolvidos. O formato encontrado revelou-se importante contributo para o bom 
desenvolvimento dos projetos, pois alia os componentes técnicos aos humanos, 
possibilitando uma rede dialógica e emancipatória.

É por essa razão que a discussão na formação em direitos, através da atuação da 
Defensoria Pública se fez imprescindível, para nós e se desdobrou na realização 
deste trabalho. Para nós, mapear alguns desses projetos como forma de demonstrar 
a atuação da Defensoria Pública, vai muito além de reconhecer que ela tem o dever 
legal de atuar em rede protetiva. Ampliamos e apresentamos o seu papel formativo, 
decisivo na construção de sujeitos partícipes, atuantes e conhecedores dos seus 
direitos como forma de ascensão social, tendo em vista que o conhecimento rompe 
com cadeias opressoras, conforme assegurou o educador Paulo Freire (1982), já que 
busca retirar os sujeitos da subordinação da sua condição de vulnerabilidade social.

Acreditamos que a nossa proposta inicial de descrever o papel da Defensoria 
Pública não se restringe apenas a um dever legal, pois tal papel foi alcançado 
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por essa instituição tão jovem, mas muito comprometida, operando na realidade 
miserável de uma parcela hipervulnerável, objetivando a tão perseguida cidadania 
plena, as vezes tida por nós como tão distante, o que, para a instituição, a realidade 
social pode ser constantemente transformada, tornando possível a paráfrase ao 
que sentenciou o poeta Mário Quintana, “se as coisas são inatingíveis... ora! 
Não é motivo para não querê-las... Que tristes os caminhos se não fora a 
presença distante das estrelas!”.
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O ESTADO DE COISAS 
INCONSTITUCIONAL: O 
REMÉDIO ESTRUTURAL PARA 
A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS ATRAVÉS DO 
DIÁLOGO INSTITUCIONAL 

Thainá Santos Sampaio Figueiredo1

RESUMO: Neste estudo, objetivou-se demonstrar como a aplicação do Estado de 
Coisas Inconstitucional (ECI), como mecanismo para o diálogo entre os Poderes da 
República, poderá superar as falhas estruturais que violam a efetividade de direitos 
fundamentais e sociais. O ECI foi recentemente adotado pelo Supremo Tribunal Federal 
na ADPF nº 347/DF, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). O instituto 
tem por finalidade superar o quadro de violação massiva, generalizada e sistemática 
de direitos fundamentais diante da inércia persistente e reiterada dos Poderes Públicos. 
Conclui que, somente um remédio estrutural terá o condão de possibilitar a efetividade 
de direitos fundamentais, necessitando, para tanto, da atuação conjunta dos Poderes 
estatais, a fim de contemplar a tutela prevista na Constituição Federal.

Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Estado de Coisas Inconstitucional. 
Poderes da União. 

1 INTRODUÇÃO

Configurada uma realidade de massiva e sistemática violação de direitos 
fundamentais, em razão da deficiência institucional e estrutural do 

Estado e de insuperáveis bloqueios políticos, a Corte vai além de afirmar uma 
inconstitucionalidade por omissão para firmar a existência de um Estado de 
Coisas Inconstitucional (ECI).

Logo, para um sistema ser declarado como inconstitucional, faz-se necessário que 
a violação dos direitos fundamentais seja massiva, ou seja, destinada a um grupo 

1 Bacharel em Direito - Universidade Regional da Bahia (UNIRB).
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de pessoas, de modo que a deficiência não atinja apenas casos isolados e restritos, 
por não envolver situações específicas, mas as que vinculam aspectos gerais, por 
tornar-se a violação reiterada e persistente.

Hodiernamente, a situação dramática do sistema prisional brasileiro tem chamado à 
atenção por apresentar uma série de deficiências, que em tese não deveriam existir. 
São problemas que vão desde a esfera administrativa, quanto social e política, que 
resultam em violações contínuas e massivas de direitos fundamentais dos presos.

Um dos problemas enfrentados é a situação de extrema superlotação em dezenas 
de estabelecimentos prisionais, que abrigam quatro pessoas ou mais por vaga 
disponível, o número de presos é consideravelmente superior às quase 377 mil 
vagas do sistema penitenciário, totalizando um déficit de 231.062 vagas e uma 
taxa de ocupação média dos estabelecimentos de 161% (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - 
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2014).

Nesse contexto de grave, sistemática e continua violação de direitos fundamentais, 
que o Supremo Tribunal Federal (STF) foi chamado a se manifestar pela primeira 
vez sobre o instituto do Estado de Coisas Inconstitucional na Arguição por 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 347/DF, envolvendo a atual 
situação do sistema penitenciário.

Na lição de Duarte, Duarte Neto (2016), uma vez configuradas as falhas por inércia 
de um dos Poderes, impõe-se ao outro Poder o dever de buscar a restauração para 
não se tornar tão omisso quanto aquele. Quando o Poder Judiciário intervém no 
feito, ao declarar o ECI, determinando adoção de medidas, este exalta a força dos 
direitos que esteve silenciada pelos demais Poderes.

São chamados ao processo não somente os órgãos que estão envolvidos de forma 
direta no descumprimento dos direitos fundamentais e sociais, mas todos aqueles 
que possam, de forma conjunta e harmônica, resolver o problema e dar eficácia às 
previsões constitucionais e às garantias fundamentais inerentes à pessoa humana.

Esse processo de dialógico entre os Poderes é o que se pode extrair de mais 
valioso do modelo colombiano. O sucesso da aplicação do Estado de Coisas 
Inconstitucional pode ser superado a partir do diálogo entre os poderes na 
afirmação dos direitos fundamentais.

A ADPF nº 347DF, revela à evolução da atuação do STF, notadamente no 
controle jurisdicional das políticas públicas, no sentido de se reconhecer o 
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Estado de Coisas Inconstitucional no funcionamento do sistema prisional 
brasileiro e esse reconhecimento ser considerado o ponta pé inicial para uma 
ação jurisdicional mais eficaz.

Por todo o exposto, busca-se, com este trabalho, demonstrar como a aplicação do 
ECI, como mecanismo para o diálogo entre os Poderes da República, poderá superar 
as falhas estruturais que violam a efetividade de direitos fundamentais e sociais.

2 ASPECTOS ATUAIS DO SISTEMA PRISIONAL

Diversos autores definem o sistema prisional de diversas formas, para 
Dostoiévski (1849) é a “casa dos mortos”, já Sikes (2007) se refere a ele como 
“sociedade de cativos”, Clemmer (1966) como “comunidade prisional” e Aymard 
e Lhuilier (1966) como “universo penitenciário”.

A superpopulação das prisões tem sido o foco das constantes críticas que se 
fazem ao sistema penitenciário brasileiro. Juízes, juristas, advogados, jornalistas 
e autoridades governamentais do setor penitenciário e judiciário reconhecem 
às péssimas condições das cadeias e à vida dos presos, propondo reformas, 
medidas, soluções que dificilmente vão além dos planos.

Nos últimos 14 anos, a população do sistema prisional brasileiro teve um 
aumento de 167,32%, muito acima do crescimento populacional, aumento que 
reflete tanto ou mais a política criminal hegemônica dos agentes públicos do 
que a mudança nas tendências de ocorrências criminais no país (MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2014).

Devido à superlotação, muitos dormem no chão de suas celas, às vezes no 
banheiro, próximo a buraco de esgoto. Nos estabelecimentos mais lotados, 
onde não existe nem lugar no chão, presos dormem amarrados às grades das 
celas ou pendurados em rede (CAMARGO, 2006).

Muito embora ao interpretar o art. 1º, incisos III e IV da CF/88, percebe-se que 
o Estado brasileiro é vinculado à dignidade da pessoa humana e aos valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa. Possui, ainda, de acordo com o art. 3º, a 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e 
da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção 
do bem geral, sem quaisquer preconceitos ou marginalizações. Além disso, o art. 
5º, XLIX, assegura aos presos o respeito à integridade física e moral.
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Nesta perspectiva, a Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984, denominada 
Lei de Execução Penal (LEP), preconiza em seu art. 1º que a execução penal 
tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e 
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e 
do internado. Tenta-se, portanto, humanizar a sanção penal, com a prescrição 
de mecanismos concretos e serviços penais para garantia de direitos e criação 
de condições favoráveis para a “reparação” da pessoa custodiada, com 
consequente integração social positiva em sua vida pós-prisional.

Todavia, o sistema prisional Brasileiro não passa de grandes amontoados de 
pessoas vivendo em condições sub-humanas, sujeitando-se a todo tipo de 
doenças e, vivendo e sendo tratados como animais, não poderiam tornar-se fruto 
diferente deste, pois através da antropologia e sociologia já se sabe que o homem 
só é homem porque é ensinado a sê-lo. Da mesma forma, dentro desta sociedade 
presidiária, prevalece a lei do mais forte (JÚNIOR, 2003).

2.1 A VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 
DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Com a superlotação das penitenciárias, não existem mais estabelecimentos 
prisionais destinados, unicamente, aos presos provisórios. Cadeias públicas, 
delegacias, presídios, penitenciárias, todos foram transformados em grandes 
amontoados de pessoas, que não são vistas e tratadas como tais.

Neste sentido, o Depen (2014, p. 20), nos mostra que: 

41% das pessoas privadas de liberdade são presos sem condenação, 
a mesma proporção de pessoas em regime fechado. Apenas 3% 
das pessoas privadas de liberdade estão em regime aberto e 15% 
em semiaberto. Para cada pessoa no regime aberto, há cerca de 14 
pessoas no regime fechado; para cada pessoa do regime semiaberto, 
há aproximadamente três no fechado.

Embora não pareça, mas, os direitos fundamentais dos presos são exatamente 
aqueles elencados no artigo 5° da Constituição da República e que têm relação 
com a proteção da dignidade humana, como o direito à vida, à integridade física, 
mental e moral do ser humano e como o direito ao mínimo existencial.

Ressalte-se que todos estes direitos fundamentais, a serem tratados em seguida, 
se caracterizam pela eficácia plena e aplicabilidade imediata decorrente do 
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próprio artigo 5°, § 1°, da CF/88, o qual invoca a determinação de que as normas 
constitucionais veiculadoras de direitos e garantias fundamentais terão plena 
eficácia jurídica e desnecessidade de interação integrativa do legislador ordinário.

Sabe-se que os direitos fundamentais têm como escopo o “dever de proteção” 
por parte do Estado contra agressões oriundas dos próprios Poderes Públicos 
Institucionais, de particulares e de outros Estados, bem como, o dever de proteção 
mostra-se associado, sobretudo, mas não exclusivamente, aos direitos à vida, à 
liberdade, à saúde e à integridade física.

Em síntese, no que diz respeito aos direitos fundamentais da população carcerária, 
não cabe à lei a tarefa de dar-lhes eficácia, visto que já auto-executórios, mas, por 
outro lado, compete à lei a sua ampliação em base infraconstitucional, abrangendo 
o detalhamento de um conjunto de deveres estatais que impende serem adotados 
efetivamente e também assegurados (PEIXOTO, 2012).

2.1.1 O DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 
INCOLUMIDADE FÍSICA E MORAL

O direito fundamental à vida é o mais elementar e primacial de todos os direitos 
humanos, pois impende ao Estado promover a proteção da chama vital de todas 
as pessoas, inclusive, daquelas segregadas pela prática de crimes. Permitir o aparato 
estatal, a terceiros, ou ao próprio detento a exclusão da vida equivale a uma tácita 
e subjacente pena de morte silente, vedada pelo artigo 5º, inciso XLVII, alínea a, da 
Carta Política (PEIXOTO, 2012).

Não obstante a CF/88 conceber em seu art. 5º que não deve haver penas de morte, 
salvo em caso de guerra declarada, e nem cruéis ou degradantes, o condenado 
à prisão no Brasil é humilhado de diversas formas e, não raro, morto dentro da 
entidade penal.

Ainda, o artigo 5º, inciso III, assegura o direito fundamental à incolumidade física 
e mental, sendo obstada a utilização de qualquer tratamento desumano ou 
degradante pelo Estado ou por particulares em detrimento da incolumidade da 
dignidade humana, restando, em especial, vedada em absoluto a prática da tortura 
por ser a mesma um instrumento de despersonalização e regressão ominosa da 
condição humana que é absolutamente incompatível com um Estado Democrático 
de Direito (PEIXOTO, 2012).
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Por óbvio, que o direito à vida, à incolumidade física/mental e à abstenção pública 
e privada de qualquer prática de tortura são direitos que também devem ser 
assegurados aos presos, permanentes ou provisórios, que em nenhuma hipótese, 
devem ser submetidos à tortura física ou moral e nem se submeter a qualquer 
outro tratamento desumano tendente a colocar em risco sua higidez corporal ou 
até mesmo extrair o mais sagrado dos direitos: o direito à vida.

 Evidente que o Estado não cumpre com seu dever de garantir a regular proteção 
desses direitos, neste sentido descreve o Jornal do Brasil (1974 apud RAMALHO, 
2008, p. 116) a realidade dos presídios:

Presídios velhos, inadequados e superlotados, sujos, medievais, 
desumanos: que não recuperam e quase sempre degradam, onde 
o homem é relegado à condição de ser estranho e indesejável à 
sociedade, cárceres exíguos, escuros e úmidos, eis um retrato pálido 
do atual sistema penitenciário brasileiro, cuja estrutura (data de 
1924) é superada mas resiste ao tempo, aos governos, aos simpósios, 
congressos e críticas de todos os tempos.

Há uma preocupação da Ordem Jurídica brasileira de efetivar este amálgama de 
direito fundamental, seja pela Constituição Federal, seja pela jurisprudência, muito 
embora a realidade tenha demonstrado o oposto da proteção concebida pelo 
poder constituinte, uma vez que são bastante comuns os casos de perda da própria 
vida ou da não garantia da intangibilidade física e moral dos detentos.

2.1.2 - O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE 

O art. 14 da Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984, denominada Lei de Execução 
Penal (LEP), ordena que:

A assistência à saúde do preso e do internado de caráter 
preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, 
farmacêutico e odontológico. 

§ 1º (Vetado). 

§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado 
para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em 
outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. 

§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher, 
principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-
nascido. (incluído pela Lei n. 11.942/2009).
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Ainda, informa a Depen (2014), que em 2014, foi instituída a Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional 
(PNAISP). Com a Política, a população prisional foi inserida formalmente na cobertura 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os objetivos da PNAISP, está a assegurar que 
cada unidade prisional seja um ponto integrante da Rede de Atenção à Saúde do 
SUS. Verifica-se, contudo, que apenas um terço (37%) das unidades prisionais no 
Brasil tem módulo de saúde. 

Apesar de 37% das unidades apresentarem módulo de saúde, 63% das pessoas 
privadas de liberdade encontram-se nessas unidades. Ou seja, mais de um 
terço da população privada de liberdade não tem acesso a qualquer serviço de 
atenção básica de saúde na unidade (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO 
PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2014).

Quem mais sofre pela carência de assistência médica são as detentas, que 
necessitam de assistência ginecológica. Além disso, muitas penitenciárias não 
possuem sequer meios de transporte para levar as internas para uma visita ao 
médico ou a algum hospital. Os serviços penitenciários são geralmente pensados 
em relação aos homens, não havendo assistência específica para as mulheres 
grávidas, por exemplo. Sanitários coletivos e precários são comuns, piorando as 
questões de higiene (CAMARGO, 2006).

Todavia, ordena a Lei Maior, que o direito à saúde deve ser resguardado, mesmo em 
relação ao indivíduo preso, pois este possui seus direitos fundamentais previstos 
na ordem jurídica. Além disso, o acompanhamento médico adequado evitaria que 
situações de maus tratos, espancamentos e outras violências contra os detentos 
ficassem sem a devida apuração e socorro.

2.2  LEVANTAMENTO NACIONAL DE INFORMAÇÕES PENITENCIÁRIAS

O Infopen é um sistema de informações estatísticas do sistema penitenciário 
brasileiro. O sistema, atualizado pelos gestores dos estabelecimentos, desde 2004, 
sintetiza informações sobre os estabelecimentos penais e a população prisional. 
Antes da existência do programa, os dados disponíveis a respeito da realidade 
prisional do país eram escassos, com pouca periodicidade e, frequentemente, não 
abrangiam todo o universo em questão (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO 
PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2014).

Em 2014, o DEPEN reformulou a metodologia utilizada, com vistas a modernizar o 
instrumento de coleta e ampliar o leque de informações coletadas. Pela primeira 



REVISTA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA – Volume 5

252

vez, o levantamento recebeu o formato de um relatório detalhado. O tratamento 
dos dados permitiu amplo diagnóstico da realidade estudada, mas que não 
esgotam, de forma alguma, todas as possibilidades de análise (MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2014).

A publicação dos dados em formato aberto, pela primeira vez na história do 
Departamento Penitenciário Nacional, permitirá a livre interpretação dos dados 
a partir dos mais diversos olhares e perspectivas, com análises críticas que 
poderão somar à compreensão da realidade prisional brasileira. Esse novo formato 
possibilitará a democratização da informação, indicando possíveis caminhos de 
análise dos dados e propiciando a construção de alternativas para a melhoria 
do sistema prisional brasileiro (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO 
PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2014).

Dentre os dados sistematizados pelo sistema, encontra-se a quantidade de 
vagas por tipo de regime ou natureza da prisão, segundo os dados cedidos 
pelo Depen (2014, p. 25):

Cerca de 64% das vagas do sistema prisional são destinadas a 
pessoas condenadas, sendo 44% para condenadas em regime 
fechado, 18% em regime semiaberto e 2% em regime aberto. Quase 
um terço das vagas é destinado a presos sem condenação. As vagas 
para medidas de internação chegam a 2.666 e as vagas para regime 
disciplinar diferenciado somam 346. As vagas destinadas a outros 
tipos são, em geral, destinadas a vários tipos de regime ou natureza 
da prisão, sem especificação – a vaga pode ser utilizada por preso 
com ou sem condenação.

No Brasil, cerca de 41% das pessoas privadas de liberdade são presos sem 
condenação. Significa dizer que quatro a cada dez presos estão encarcerados sem 
terem sido julgados e condenados (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO 
PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2014).

Entre 2000 e 2014, a taxa de aprisionamento aumentou 119%. Em 2000, havia 137 
presos para cada 100 mil habitantes. Em 2014, essa taxa chegou a 299,7 pessoas. 
Caso mantenha-se esse ritmo de encarceramento, em 2022, a população prisional 
do Brasil ultrapassará a marca de um milhão de indivíduos. Em 2075, uma em cada 
dez pessoas estará em situação de privação de instrumento de coleta e ampliar 
o leque de informações coletadas. Pela primeira vez, o levantamento recebeu o 
formato de um relatório detalhado. O tratamento dos dados permitiu amplo 
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diagnóstico da realidade estudada, mas que não esgotam, de forma alguma, 
todas as possibilidades de análise (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO 
PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2014).

Ainda segundo o Depen (2014), no primeiro semestre de 2014, o número de 
pessoas privadas de liberdade no Brasil ultrapassou a marca dos seiscentos mil. 
Atualmente, existem cerca de 300 presos para cada cem mil habitantes no país. O 
número de presos é consideravelmente superior às quase 377 mil vagas do sistema 
penitenciário, totalizando um déficit de 231.062 vagas e uma taxa de ocupação média 
dos estabelecimentos de 161%. Em outras palavras, em um espaço concebido para 
custodiar 10 pessoas, existem por volta de 16 indivíduos encarcerados (MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2014).

De acordo com o relatório do ICPS (2014), cerca de 3 milhões de pessoas no mundo 
estão presas provisoriamente e, em mais da metade dos países, observa-se que há 
uma tendência crescente no uso dessa medida. Essa tendência, além de contribuir 
para a superlotação dos estabelecimentos prisionais e de elevar os custos do sistema, 
expõe um grande número de indivíduos às consequências do aprisionamento 
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2014).

Acerca dos últimos dados coletados, a população prisional brasileira chegou a 
607.731 pessoas. Pela primeira vez, o número de presos no país ultrapassou a marca 
de 600 mil. O número de pessoas privadas de liberdade em 2014 é 6,7 vezes maior 
do que em 1990. Desde 2000, a população prisional cresceu, em média, 7% ao 
ano, totalizando um crescimento de 161%, valor dez vezes maior que o crescimento 
do total da população brasileira, que apresentou aumento de apenas 16% no 
período, em uma média de 1,1% ao ano (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO 
PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2014).

3  ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL

3.1 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMO BASE 
DO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO 

Estudar a jurisdição constitucional assume, sobretudo, uma compreensão 
sobre a força da Constituição e os parâmetros para a manutenção da higidez 
constitucional, uma vez que é, através da jurisdição constitucional, que se garante 
à supremacia da Constituição para a prevalência do Estado Democrático de 
Direito (DEPRÁ; VALER, 2015).
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De acordo com Temer (2007), para que se consiga alcançar o entendimento 
concreto sobre a Constituição, deve-se lembrar que ela consagra a verticalidade 
fundamentadora de todos os atos normativos, já que as normas infraconstitucionais 
só serão válidas se respeitarem o texto constitucional.

Desse modo, a noção de verticalidade pressupõe a rigidez e também a hierarquia 
da Constituição, uma vez que, a ausência desses parâmetros implicaria na ausência 
de obrigação em nível infraconstitucional para se executar e fazer cumprir os 
preceitos emanados da própria Constituição (BOBBIO, 1999).

Em outro entendimento, se ponderarmos que toda Constituição deve ser 
compreendida como unidade e como sistema que privilegia determinados valores 
sociais, pode-se afirmar que a Carta Magna de 1988 elege o valor da dignidade 
humana como valor essencial, que lhe dá unidade de sentido (BARROSO, 2012).

Prevê, ainda, o art. 5º, inciso XLVII da Constituição Federal, a proibição de pena que 
degradam e firam o princípio humano, o aludido artigo proíbe penas de morte, de 
caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimentos e penas cruéis. 

Nas palavras de Campos (2016, p. 77):

O Estado ofende a Constituição não apenas quando “pratica 
excessos, intervindo de maneira exagerada ou indevida nas relações 
sociais, mas também quando deixa de agir em prol dos direitos 
fundamentais ou de outros bens jurídicos relevantes, ou quando o 
faz de modo insuficiente.

Assim, a manutenção dos direitos humanos deve ser atribuída a todo indivíduo e, 
mesmo privado de sua liberdade, esses direitos devem permanecer presentes.

3.2  O CONCEITO DE ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL

O conceito de Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) foi desenvolvido pela 
Corte Constitucional colombiano (CCC) no contexto de violações a direitos 
fundamentais, e tem o propósito de possibilitar o desenvolvimento de soluções 
estruturais para situações de graves e contínuas inconstitucionalidades 
praticadas em face das populações vulneráveis frente as omissões do poder 
público (OLIVEIRA; LEAL, et al., 2015).

Esse Estado de Coisas existe quando um quadro insuportável de violações de 
direitos fundamentais começa a ocorrer de forma massiva e generalizada, 
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decorrente da omissão ou comissão de diferentes autoridades públicas, agravado 
pela inércia reiterada dessas mesmas autoridades, ou seja, a estrutura da ação 
estatal está com sérios problemas e não consegue modificar a situação tida 
como inconstitucional (MARQUES, 2015).

Assim, nas palavras de Campos (2015), o ECI funciona como a “senha de acesso” 
da corte à tutela estrutural: reconhecido o ECI, a corte não desenhará as políticas 
públicas, e sim afirmará a necessidade urgente que Congresso e Executivo 
estabeleçam essas políticas, inclusive de natureza orçamentária.

O ECl é, portanto, um meio de alertar que a situação está tão fora de controle que 
é necessário que todos os envolvidos assumam um compromisso de resolver o 
problema de maneira planejada e efetiva.

3.3 O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL: 
UMA PROPOSTA COLOMBIANA

O Estado de Coisas Inconstitucional tem origem nas decisões da Corte Constitucional 
Colombiana (CCC) diante da constatação de violações generalizadas, contínuas e 
sistemáticas de direitos fundamentais.

Conforme ensina Campos (2016), o estudo sobre o Estado de Coisas Inconstitucional 
remonta à primeira decisão que reconheceu o ECI, proferida na “Sentencia de 
Unificación (SU) – 559, de 1997”, emanada pela Corte Constitucional da Colômbia.

Desde então, o instrumento foi utilizado para afastar a mora 
no pagamento de pensões, assegurar melhorias do sistema 
carcerário do país, em favor de defensores de direitos humanos, 
determinar a convocação de concurso de notários e na dramática 
situação das pessoas desalojadas em razão da violência no país 
(CAMPOS, 2016, p.99).

Nesta ocasião, vários professores foram excluídos do Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales deI Magisterio, apesar de continuarem pagando a respectiva contribuição. 
Nesta situação, a Corte, ao reconhecer o direito dos autores, reconheceu que aquela 
situação constituiria um “estado de cosas violatorio de la Constitución Política” 
(OLIVEIRA; LEAL, et al., 2015).

Diante desse cenário, a Corte:

(1) Declarou o ECI;
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(2) Determinou que os municípios que se encontrassem em situação 
similar corrigissem a inconstitucionalidade em prazo razoável;

(3) Ordenou o envio de cópias da sentença aos Ministros da Educação 
e da Fazenda e do Crédito Público, ao Diretor do Departamento 
Nacional de Planejamento, aos membros do CONSPES social, 
aos Governadores e Assembleias, aos Prefeitos e aos Conselhos 
Municipais para providências (CAMPOS, 2016, p. 124).

O precedente foi de tamanha importância que passou a admitir a extensão dos 
efeitos de decisões que interessassem a um número indeterminado de pessoas 
a todos aqueles que dela pudessem se beneficiar, ou seja, garantiu o efeito erga 
omnes as decisões proferidas pelos juízes daquele país (VIEIRA, 2016).

Com a declaração do ECI, o Poder Judiciário objetiva solucionar um problema de 
natureza geral, não apenas das pessoas que ingressaram com a ação, mas de todos 
os demais afetados.

Adiante, a Corte Constitucional Colombiana, na T068/1998, novamente declarou 
o ECI, em ação envolvendo a Caja Nacional de Previsión, para reduzir a mora em 
responder pedidos administrativas de aposentados e pensionistas. Como se tratava 
de uma situação que estava se tornando rotineira, a Corte Constitucional constatou 
o “Estado de cosas inconstitucionales por la ineficiencia administrativa para resolver 
los derechos de los jubilados (OLIVEIRA; LEAL, et al., 2015).

Como demonstra Campos (2016), diferentemente do caso anterior, que envolveu 
uma omissão legislativa, neste último esteve envolvida apenas deficiência 
administrativa. A Corte, na ocasião, proferiu a seguinte decisão:

(1) Ordenou à Caixa Nacional de Previdência que resolvesse o direito 
de fundo dos demandantes em 48 horas;

(2) Declarou o ECI;

(3) Ordenou fosse tal declaração comunicada aos Ministros da 
Fazenda e do Crédito Público e do Trabalho e da Seguridade Social, 
ao Chefe do Departamento Administrativo da Função Pública e à 
gerência da Caixa Nacional de Previdência Social para que, dentro do 
prazo de seis meses, “corrigissem, na prática, dentro dos parâmetros 
legais, as falhas de organização e procedimento” que resultaram no 
ECI declarado;
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(4) Comunicou a decisão ao Procurador Geral da Nação e ao 
Controlador-Geral da República para que vigiassem o cumprimento 
da sentença e o exercício diligente e eficiente das respostas pela Caixa 
Nacional de Previdência às petições de aposentados e pensionistas;

(5) Comunicou ao Defensor do Povo para velar pelo respeito aos 
direitos humanos dos aposentados e pensionistas, devendo informar 
à Corte Constitucional sobre a situação (p. 127).

O ECI funciona, portanto, como a construção de soluções estruturais voltadas à 
superação de lamentáveis quadros de violação massiva e generalizada de direitos 
das populações vulneráveis em face das omissões reiteradas do poder público.

Nas palavras de Oliveira, Leal et al. (2015), a Corte Constitucional colombiana, na 
decisão T 025/2004, estruturou seis pressupostos que devem ser demonstrados ao 
declarar o ECI, quais sejam:

(1) Violação massiva e generalizada de vários direitos constitucionais, 
capaz de afetar um número significativo de pessoas; 

(2) A prolongada omissão das autoridades no cumprimento de suas 
obrigações para garantir os direitos; 

(3) A adoção de práticas inconstitucionais a gerar, por exemplo, 
a necessidade de sempre ter que se buscar a tutela judicial para a 
obtenção do direito; 

(4) A não adoção de medidas legislativas, administrativas e 
orçamentárias necessárias para evitar a violação de direitos; 

(6) A existência de um problema social cuja solução depende 
da intervenção de várias entidades, da adoção de um conjunto 
complexo e coordenado de ações e da disponibilização de recursos 
adicionais consideráveis; 

(7) A possibilidade de um congestionamento do sistema judicial, caso 
ocorra uma procura massiva pela proteção jurídica (p. 242).

Para Júnior (2015), é inegável que o reconhecimento do Estado de Coisas 
Inconstitucional pressupõe uma espécie de Ativismo Judicial Estrutural, na medida 
em que as decisões judiciais vão induvidosamente interferir nas funções executivas 
e legislativas, com repercussões, sobretudo, orçamentárias.
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No entanto, o ideal é que não exista uma postura de confronto entre o Judiciário 
e os demais poderes, como se fossem inimigos com interesses contrários. Pois, os 
objetivos são os mesmos, uma vez que é a própria Constituição Federal quem os fixa, 
e, no caso específico, todos desejam superar o Estado de Coisas Inconstitucional.

3.4 O ECI COMO INSTRUMENTO DIALÓGICO PARA 
O DESBLOQUEIO INSTITUCIONAL 

Antes de tudo, conforme ensina Valle (2016), é importante compreender que 
bloqueio institucional na efetivação de direitos fundamentais é circunstância 
que se terá normalmente associada à inércia ou inadequação do agir legislativo 
ou administrativo, porquanto está se levando em conta tão somente o bloqueio 
institucional nas instâncias públicas.  

A evolução jurisprudencial do ECI ocorreu em um caso emblemático julgado 
em 1998 (T 153/98), envolvendo a crise dos presídios, situação semelhante à 
do Brasil no que se refere ao quadro de superlotação e violação de direitos 
(OLIVEIRA; LEAL, et al., 2015).

No caso concreto, foi constatada a necessidade de se buscar uma solução junto 
às entidades envolvidas na administração carcerária, e em outros órgãos do país 
que deveriam participar da discussão acerca do tema, não só para aquela situação 
especifica como também para todos os presídios do país que se encontravam na 
mesma situação de violação sistematizada dos direitos e garantias fundamentais 
dos detentos (VIEIRA, 2016).

Na decisão, a Corte proferiu as seguintes ordens: 

(1) Ordenou fossem notificados do ECI os Presidentes da República, 
do Senado, da Câmara, da Turma de Direito Penal da Corte Suprema 
de Justiça, das Turmas Administrativas e Jurisdicional Disciplinar 
do Conselho Superior da Judicatura, o Fiscal Geral da Nação, os 
Governadores e Prefeitos, os Presidentes das Assembleias dos 
Departamentos e dos Conselhos Municipais;

(2) Ordenou ao Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário – INPEC, 
ao Ministério da Justiça do Direito e ao Departamento Nacional de 
Planejamentos a elaboração, dentro de três meses, de um plano 
construção e reparação das unidades carcerárias de modo assegurar 
condições dignas aos presos, bem como a direção da realização total 
do Plano que deveria se dar no prazo máximo de quatro anos;
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(3) Determinou que o Governo Nacional providenciasse os 
recursos orçamentários e demais medidas necessárias à execução 
do aludido plano;

(4) Incumbiu a Defensoria do Povo e a Procuradoria-Geral da nação 
de supervisionarem essa execução;

(5) Ordenou ao Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário – INPEC 
que promovesse, no prazo máximo de quatro anos, e separação total 
dos presos provisórios daqueles já condenados;

(6) Ordenou ao Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário – INPEC 
e aos Ministérios da Justiça e do Direito da Fazenda a tomada de 
providências necessárias para solucionar a carência de pessoal 
especializado nas prisões;

(7) Ordenou aos Governadores, Prefeitos e Presidentes das Assembleias 
dos Departamentos e Conselhos Municipais que cumprissem com a 
obrigação de criar e manter presídios próprios;

(8) Por fim, ordenou ao Presidente da República, como suprema 
autoridade administrativa do país, e ao Ministro da Justiça e do 
Direito que, enquanto estivessem andamento as obras públicas 
determinadas, “tomassem as medidas necessárias para assegurar a 
ordem pública e o respeito dos direitos fundamentais dos internos 
nos estabelecimentos de reclusão do país” (CAMPOS, 2016, p. 131).

Na oportunidade, a Corte Constitucional Colombiana reconheceu que a 
superlotação das penitenciárias colombianas implicava a violação massiva e 
generalizada dos direitos à vida, à integridade física, à família, à saúde, à dignidade 
humana, enfim, a um vasto conjunto de direitos fundamentais.

A Corte, para mobilizar novamente o conceito de Estado de Coisas Inconstitucional, 
reconheceu que os mecanismos de proteção jurídica mais tradicionais não 
eram eficazes para solucionar o problema, já que, mesmo com a propositura 
de diversas ações judiciais denunciando a gravidade da situação, as autoridades 
continuavam omissas no seu papel de garantir o respeito aos direitos dos presos 
(OLIVEIRA; LEAL, et al., 2015).

Esse foi o ponto de partida para o estabelecimento de um diálogo institucional, 
que consiste em estabelecer diálogo entre as instituições responsáveis por 
aplicar os direitos e garantias estabelecidos na Constituição, com o fim de 
movimentar o aparato estatal através do que ficou conhecido como “ordem 
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de desbloqueio” que consistia em desburocratizar a máquina estatal a fim de 
garantir a efetivação da tutela e dos direitos fundamentais das pessoas em 
situação de vulnerabilidade (VIEIRA, 2016).

Assim, são chamados para o processo não apenas os órgãos que estão 
envolvidos de forma direta no descumprimento dos direitos dos demandantes, 
mas todos aqueles que possam de alguma maneira, cooperar para buscar a 
solução global do problema.

Com o designado ativismo dialógico, a principal função da corte é a de coordenar um 
processo de mudança institucional, através da emissão de ordens de “desbloqueio”, 
que costumam emperrar a burocracia estatal e de um processo de monitoramento 
contínuo sobre as medidas adotadas pelo poder público (RODRIGUEZ GRAVITO; 
RODRIGUEZ FRANCO, 2010).

O ECI não implica, obrigatoriamente, em um apoderamento judicial dos poderes 
administrativos ou legislativos. Ao contrário, a ideia é fazer com que os responsáveis 
assumam a direção de suas atribuições e adotem as medidas, dentro de sua esfera 
de competência, a fim de corrigir o problema.

Significa dizer, que o ECI está longe de apresentar um comportamento fora de seus 
próprios padrões. Essa postura é apenas um estágio, evidentemente avançado, de 
sua contínua postura ativista a fim de salvaguardar os direitos fundamentais das 
pessoas mais necessitadas e marginalizadas dentro da sociedade.

3.5 O ECI E O “ATIVISMO JUDICIAL ESTRUTURAL DIALÓGICO” 

É certo que a simples declaração do Estado de Coisas Inconstitucional pouco 
ou quase nada alteraria o plano concreto das coisas, visto que a simples 
declaração não é o bastante para acabar com a massiva violação de direitos 
fundamentais. Por isso se espera que o Poder Judiciário atue para além do âmbito 
de reconhecimento, no acompanhamento das políticas públicas capazes de 
modificar o quadro inconstitucional, o que acontecerá por meio do diálogo e 
da flexibilização das decisões prolatadas, neste sentido, pelo Supremo Tribunal 
Federal (LAZARI; PIRES, 2017).

Nas palavras de Campos (2015), o ECI é, portanto, o resultado de acontecimentos 
concretos de paralisia parlamentar ou administrativa sobre determinadas matérias. 
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O ativismo judicial estrutural mostra-se, assim, o único instrumento, ainda que 
longe do ideal em uma democracia, para superar esses bloqueios e fazer a máquina 
estatal funcionar.

Para Valle (2016, p. 05), “compreender o dado fático do bloqueio institucional e sua 
relação para com a (in)efetividade de direitos constitucionalmente valorados tem 
por premissa, a identificação do que se esteja tendo por instituição”. 

Aqui, não se está a utilizar o conceito no seu sentido econômico, mas naquele 
sociológico, que compreende um conjunto de comportamentos pretendidos, 
tradutores de um determinado padrão cultural, direcionados ao desenvolvimento 
de uma determinada função social (KAPLAN, 1960).

Desse modo, o ECI se desenvolve como um caminho mais complexo para a 
superação de sistemáticas violações de direitos fundamentais, por meio de um 
diálogo institucional, onde diferentes órgãos atuam em união e de forma harmônica 
para solucionarem um problema estrutural.

Todavia, insta salientar que o ativismo judicial, predominantemente estrutural, 
presente na declaração do ECI, deverá ser dialógico, ou seja, deverá ser um ativismo 
judicial estrutural dialógico, apenas o ativismo judicial antidialógico pode ser 
considerado ilegítimo a priori. 

Campos (2016, p. 223), define, ainda, ativismo judicial antidialógico como a 
“afirmação da posição do Supremo não apenas como último intérprete da 
Constituição, mas como único, exclusivo. Como já dito, a única que se pode 
afirmar aprioristicamente ilegítima”.

Para Lazari, Pires (2017), o Estado de Coisas Inconstitucionais deverá ser 
mecanismo excepcional, por importar a movimentação de inúmeras engrenagens 
tradicionalmente estabilizadas pelas Teorias do Direito e do Estado e, neste sentido, 
exige uma atuação proativa do Poder Judiciário. No mesmo sentido, Deprá, Valer 
(2015, p. 13), reitera que “o êxito da aplicação do Estado de Coisas Inconstitucional 
pode ser superado a partir do diálogo entre os poderes na afirmação (e proteção) 
dos direitos fundamentais”.

O Poder Judiciário no reconhecimento do ECI e na implementação de medidas 
que o alterem, não caracteriza supremacia judicial pura e simples, mas a atuação 
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conjunta e harmônica dos três Poderes da República para solucionar o problema 
sobre o comando judicial, por essa razão se defende que o diálogo institucional 
deve prevalecer.

Hirsch (2007, p. 19), interpreta a supremacia judicial da seguinte forma:

O ativismo judicial não pode ser negado e o risco de supremacia 
judicial ignorado. De um lado, os remédios estruturais, destinados a 
remodelar políticas públicas ou institutos legislativos e administrativos 
fracassados, representam interferência nos espaços de atuação de 
outros poderes. Por outro lado, nos litígios estruturais, que compõe a 
essência do ECI, são os Poderes Legislativo e Executivo que possuem 
s ferramentas institucionais apropriadas para tocar as políticas 
públicas, embora, por razões diversas, não as estejam utilizando ou, 
ao menos, não eficazmente. Daí a necessidade de cortes, do ponto de 
vista pragmático, e não só democrático, colocarem o tema na agenda 
política e determinarem a formulação e implementação de políticas 
públicas sem abrir mão do potencial institucional dos outros poderes.

Segundo a advertência de Rosen (2006, p. 44), “uma Corte que insista, 
repetidamente, que ela sozinha é intérprete última e exclusiva da Constituição 
pode desencorajar os outros poderes de governo de se engajarem, por conta 
própria, na interpretação Constitucional”.

Por essa razão, é necessário que haja uma preocupação maior com a continuidade 
da supremacia constitucional do que propriamente com a supremacia judicial, 
legislativa e executiva, para que, dessa forma, se consiga alcançar a efetivação dos 
direitos fundamentais da pessoa humana, por meio do trabalho conjunto entre os 
Poderes da República.

3.6 O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL 
COMO POSSIBILIDADE PARA O BRASIL

É sabido que a adoção de medidas necessárias para a superação do quadro de 
inconstitucionalidades acaba por invocar uma atuação mais ativa do STF, diante 
da possibilidade/exigência de alargamento da atuação jurisdicional (MAAS, 2014).

Saliente-se que o Estado de Coisas Inconstitucionais não se confunde com as ações 
diretas de inconstitucionalidade, visto que não se fixam em um dado caso ou uma 
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dada inconstitucionalidade de determinada lei, emenda ou ato normativo, mesmo 
que de forma abstrata. Parte, sim, de uma visão generalizada do problema que 
afeta a todos direta ou indiretamente no Estado de Direito (LAZARI; PIRES, 2017).

Para o reconhecimento do ECI, é preciso evidenciar a existência de verdadeiro 
litígio estrutural envolvendo a questão submetida à apreciação judicial, bem 
como a existência de massiva e generalizada violação de direitos fundamentais e 
a deliberada omissão reiterada dos Poderes Públicos em fazer cessar o contexto 
estrutural de ofensa a esses direitos. 

No Brasil, Campos (2016, p. 264), aponta como alvo principal do ECI o sistema 
carcerário brasileiro:

Atualmente, talvez seja o sistema carcerário brasileiro o que produz um 
maior grau de violação generalizada de direitos humanos decorrente 
de omissões e falhas estruturais e agravada pela sistemática inércia e 
incapacidade das autoridades públicas em superar tal quadro. 

Sabe-se que, originalmente, a evolução jurisprudencial do ECI ocorreu em um caso 
emblemático julgado em 1998 (T 153/98), envolvendo a crise dos presídios, cujos 
problemas de fundo eram similares ao do Brasil, qual seja: superlotação e privação 
de direitos (OLIVEIRA; LEAL, et al., 2015). 

Os três Poderes são igualmente responsáveis por esta situação caótica:

O Poder Executivo em face da insuficiência de vagas disponibilizadas 
nos presídios brasileiros; ante as indignas condições das instalações 
carcerárias a que são submetidos os detentos como também pelo 
deficiente oferecimento de segurança, educação e alimentação 
aos recolhidos nas penitenciárias; ao Poder Legislativo, em razão 
da implementação de políticas públicas insensíveis à situação das 
penitenciárias do Brasil, que alimentam a superlotação dos presídios 
e não reduzem a sensação de insegurança no País; e, inclusive, o 
próprio Poder Judiciário, em razão da interpretação e aplicação da 
lei penal, nas hipóteses em que determina a segregação provisória 
de determinado indivíduo, sem sequer aferir a real necessidade da 
cautelaridade, ou sem analisar a possibilidade da adoção de medidas 
cautelares diversas da prisão, por meio de decisão fundamentada 
(DEPRÁ; VALER, 2015, p. 07).
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A declaração do ECI é a defesa da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, 
marcante na Constituição colombiana e na brasileira. E a Constituição de 1988 
também previu mecanismos institucionais que permite ao Supremo Tribunal 
Federal declarar o ECI e seguir com ordens estruturais dirigidas à superação desse 
estado.

De acordo com o art. 1º da Lei 9.982/99, que dispõe sobre o processo e julgamento 
da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a arguição prevista no 
§ 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal 
Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante 
de ato do Poder Público.

Portanto, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 
figura como melhor remédio contra a violação massiva e generalizada de 
direitos fundamentais decorrente de falhas estruturais, ou seja, para afirmação 
e controle do ECI.

É na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 347/DF, 
proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), que o Supremo Tribunal 
Federal, aborda pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, o chamado 
Estado de Coisas Inconstitucional.

4 SURGIMENTO NO ÂMBITO NACIONAL

4.1 A ADPF Nº 347/DF

Quando um país se depara com um sistema defasado e violador de direitos, 
principalmente, dos fundamentais, que coloca em risco a vida das pessoas e a 
preservação do Estado, verifica-se um resultado da ausência de interação entre os 
Poderes (DUARTE; DUARTE NETO, 2016).

Foi neste sentido que o instituto denominado Estado de Coisas Inconstitucional 
(ECI) do sistema carcerário chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio da ADPF 
nº 347/DF, da relatoria do ministro Marco Aurélio. A respectiva ação foi ajuizada 
pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) que pediu que fosse reconhecido, 
expressamente, o ECI relativo ao sistema prisional brasileiro e a adoção de 
providências estruturais em face de lesões a preceitos fundamentais dos presos.

Conforme ensina Barroso (2012), a ADPF é instrumento idôneo para possibilitar o 
cumprimento de políticas públicas quando, apesar de presentes na Constituição 
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Federal, fossem total ou parcialmente violadas pelas instâncias governamentais 
competentes, de modo que caberia ao Poder Judiciário exercer papel garantidor da 
eficácia e da integridade de direitos individuais e/ou coletivos, ainda que tratados 
em conteúdo programático.

O trecho retirado da ADPF nº 347/DF, relata a situação dramática vivencia 
pelos detentos:

As prisões brasileiras são, em geral, verdadeiros infernos dantescos, 
com celas superlotadas, imundas e insalubres, proliferação de 
doenças infectocontagiosas, comida intragável, temperaturas 
extremas, falta de água potável e de produtos higiênicos básicos. 
Homicídios, espancamentos, tortura e violência sexual contra os 
presos são frequentes, praticadas por outros detentos ou por agentes 
do próprio Estado (p. 02).

A saber, no ECI tem-se como “lesão a preceito fundamental” a ampla e sistêmica 
violação de inúmeros direitos fundamentais, já como “ato do poder público” tem-se 
as omissões estruturais das autoridades públicas (CAMPOS, 2016).

Bittencourt (2012) descreve o histórico de descaso da Administração Pública para 
com o sistema penitenciário brasileiro, de um modo geral, e com os reclusos, em 
particular. É normal que se diga que preso não vota e investimentos no sistema 
penitenciário não rendem dividendos políticos, e, portanto, somente quando 
houver “sobra de verbas” no orçamento público se cogitará em alguma reforma 
daquilo que já existe.

Neste sentido, em 09 de setembro de 2015, na sessão plenária, o STF, ao deferir em 
parte o pedido de medidas cautelares formulado na ADPF nº 347/DF, reconheceu a 
existência do Estado de Coisas Inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro.

Aliás, as falhas estruturais de nosso sistema carcerário, aliadas à sistemática omissão 
por parte das autoridades, conduziram o país – como suscitado pelo Plenário do 
STF na Arguição de descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347 – a um 
autêntico ‘Estado de Coisas Inconstitucional’ (ROIG, 2016, p. 547). 

Não significa dizer que o reconhecimento do ECI na ADPF nº 347/DF, autorizaria 
o Supremo Tribunal Federal a substituir o Legislativo e o Executivo na execução 
de tarefas próprias, de modo que o Tribunal deveria superar bloqueios políticos 
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e institucionais, agindo em diálogo com a sociedade e demais poderes, sem 
afastar esses poderes dos processos de formulação e implementação das soluções 
necessárias (MOREIRA, 2015).

Com o reconhecimento do instituto, o Poder Judiciário não irá traçar medidas, 
apenas um plano de orientação, de modo que os próprios órgãos compelidos 
irão elaborar e adotar as estratégias, bem como deverão monitorar e supervisionar 
durante a fase de cumprimento.

Campos (2016, p. 182) acrescenta:

O ECI relaciona-se de perto com as chamadas “questões policêntricas”. 
Policentrismo é a “propriedade de um problemas complexo com um 
número de ‘centros’ de problemas subsidiários, cada um relacionado 
com o outro, de modo que a solução de cada problema depende da 
solução de todos os outros”. Problemas policêntricos são uma boa 
explicação para toda a complexidade da violação de direitos e falhas 
estruturais que caracterizam o ECI.

Nas palavras de Valle (2016), o STF entende o Estado de Coisas Inconstitucional 
como elemento justificador de um conjunto de providências determinadas 
em sede liminar, que pretenderiam a expedição de comandos suficientes a 
superar o bloqueio sistêmico, facilitando a recondução do tema ao tratamento 
constitucionalmente requerido.

Ressalta-se, todavia, que a utilização do ECI apenas deve ser aplicada quando 
a violação já se estendeu a ponto de não ser solucionada com o simples 
ingresso individual de ações judiciais, precisando de uma intervenção maior, na 
proporcionalidade da afronta e da consequente solução.

O Relator Marco Aurélio, não apenas declarou o Estado de Coisas Inconstitucional 
do sistema carcerário do Brasil, como também deferiu duas das oito medidas 
cautelares requeridas na ADPF nº 347. Uma delas referente à implementação da 
audiência de custódia em até 90 dias, e a outra à liberação das verbas existentes no 
Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN).

As medidas cautelares requeridas pelo PSOL e deferidas pelo STF na exordial da 
ADPF nº 347/DF são as seguintes:

b) Reconheça a aplicabilidade imediata dos arts. 9.3 do Pacto dos 
Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos 
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Humanos, determinando a todos os juízes e tribunais que passem 
a realizar audiências de custódia, no prazo máximo de 90 dias, de 
modo a viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade 
judiciária em até 24 horas contadas do momento da prisão.

h) Imponha o imediato descontingenciamento das verbas 
existentes no Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, e vede à 
União Federal a realização de novos contingenciamentos, até que 
se reconheça a superação do estado de coisas inconstitucional do 
sistema prisional brasileiro (p. 70).

Até o presente momento o STF não julgou o mérito da ADPF nº 347/DF. Porém, 
reconheceu, expressamente, estar presente um ECI. O relator apontou a violação 
sistemática de numerosos direitos fundamentais da população carcerária, o quadro 
de falhas estruturais e de falência de políticas públicas, bem como a necessidade 
de o Supremo adotar medidas estruturais, caracterizando o ECI.

A declaração do ECI mostra-se, portanto, como um mecanismo jurídico marcado 
pela presença de um juiz constitucional mais presente, mais comprometido com 
a busca de soluções profundas aos problemas estruturais que resultam sobre o 
desrespeito dos direitos fundamentais.

Enfim, o julgamento do mérito discutirá medidas ainda mais complexas e ousadas, 
que giram em torno da criação de planos contendo propostas e metas específicas 
para a superação do quadro de estado de coisas inconstitucional, tratando, 
inclusive, da previsão dos recursos para sua concretização e da organização de um 
cronograma para sua execução.

4.2 - AS MEDIDAS IMPOSTAS PELO ECI E OS PRIMEIROS 
IMPACTOS NO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO 

O Brasil é alvo de inúmeras críticas internacionais por violação dos direitos 
humanos, em especial por conta da precariedade de seu sistema prisional, 
morosidade judicial, despreparo policial, que ocorre mais por conta da falta de 
recursos técnicos do que humanos.

Em 13 de agosto de 2015, o Plenário do STF no julgamento do Recurso 
Extraordinário (RE) nº 592.581/RS, com repercussão geral, da relatoria do ministro 
Ricardo Lewandowski, decidiu que o Poder Judiciário pode obrigar a administração 
pública a realizar obras ou reformas emergenciais em presídios para garantir os 
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direitos fundamentais dos presos, independentemente de dotação orçamentária, 
se constatado o desrespeito à dignidade da pessoa humana e a inobservância do 
mínimo existencial dos presos (CAMPOS, 2016).

O tema da repercussão geral era o de nº 220 e estabelecia: 

Competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo 
a realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo 
de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos.

Após o julgamento do RE nº 592.581/RS e da ADPF nº 347/DF, diversas decisões 
passaram a citar o Estado de Coisas Inconstitucional. Nesse contexto, cita-se 
decisão em 13 de janeiro de 2016, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na Ação 
Civil Pública nº 3947446, em que buscou-se compelir a Administração Pública do 
mencionado Estado a contratar defensor público para localidades desamparadas.

De acordo com o art. 134 da CF/88, in verbis:

Art. 134 - A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão 
e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a 
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, 
em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do 
inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Nas palavras de Burger, Kettermann e Lima (2015), à Defensoria Pública coube 
a garantia da tábua mínima de dignidade humana, a qual exige assistência à 
saúde, à educação, à alimentação e jurídica, os pilares do que podemos chamar 
de mínimo existencial.

Portanto, a omissão do Poder Público em fazer cumprir o que manda a Constituição 
Federal assegurando o atendimento gratuito pela Defensoria Pública aos mais 
necessitados economicamente é inconstitucional, possibilitando excepcionalmente, 
a intervenção do poder judiciário em políticas públicas (DEVISATE, 2015).

As políticas públicas exercem importante papel no cumprimento dos direitos 
fundamentais, de modo que diante de uma violação a um direito fundamental 
na realização de uma política pública, ou em caso de omissão em tal realização, 
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caberia análise da legitimidade do Poder Judiciário em intervir para determinar a 
sua cessação, no caso de ineficiência ou omissão parcial, ou a sua formulação e 
execução, no caso de omissão total.

Por outro lado, a ADPF n° 347, determinou ao Estado que fosse realização, em 
até 90 (noventa) dias, audiência de custódia, viabilizando o comparecimento do 
preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do 
momento do recolhimento.

O Pacto de San José da Costa Rica, ou Convenção Americana de Direitos Humanos 
(CADH), que possui força normativa no sistema jurídico-nacional, trouxe, no artigo 
7º item 5, o seguinte preceito: 

Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, 
à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer 
funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou 
de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. 
Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o 
seu comparecimento em juízo.

Segundo Paiva (2017, p. 45), “a principal e mais elementar finalidade da implementação 
da audiência de custódia no Brasil é ajustar o processo penal brasileiro aos tratados 
internacionais de direitos humanos”.

Já para Nucci (2016), a audiência de custódia pode ser definida como uma audiência 
realizada, após a prisão em flagrante do agente, em até 24 horas, para que o juiz, 
pessoalmente, avalie a sua legalidade e estabeleça as medidas cabíveis (manter a 
prisão, relaxar o flagrante ou conceder liberdade provisória).

Dessa forma, a audiência de custódia serve como um mecanismo de apuração de 
infrações e ilegalidades, fazendo cessar os atos de maus tratos e tortura, provenientes 
do ato de prisão do paciente quando apresentado ao juiz, este podendo, conforme 
o caso, relaxar a prisão (LOPES JÚNIOR; PAIVA, 2014).

Tal medida não aborda questão de mérito, senão a instrumentalidade da prisão 
e a incolumidade e a segurança pessoal do agente, quando se evidencia indícios 
de maus-tratos ou riscos de vida sobre a pessoa presa. Não é o contato pessoal 
do juiz com o preso que o contamina. O distanciamento que é contaminado 
de preconceitos, no sentido de conceitos prévios, sem maiores fundamentos. A 
presença do preso permite avaliar muito melhor o cabimento ou não da prisão 
(TOSCANO JÚNIOR, 2015).
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Neste sentido, a audiência de custódia é medida necessária para minimizar o 
número de presos provisórios e controlar a terrível política de encarceramento em 
massa pelo Estado, que coloca, no mesmo lugar, detentos que são réus primários e 
sem antecedentes criminais junto dos presos que pertencem a facções criminosas.

Andrade (2016, p. 120) ensina: 

O objetivo naturalmente não é soltar presos sem critérios, em prejuízo 
da segurança pública, mas permitir que o juiz, respeitados os direitos 
de contraditório e de defesa, melhor decida quanto à legalidade da 
prisão e a real necessidade de sua conversão em prisão preventiva 
ou concessão de liberdade provisória, com ou sem imposição de 
alguma medida cautelar diversa do encarceramento. Este é medida 
extrema que deve ser aplicada somente nos casos expressos em lei e 
quando a hipótese não comportar nenhuma das medidas cautelares 
alternativas introduzidas em nosso modelo de processo penal pela 
Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011.

Enfim, com a Resolução nº 213/20152, do Conselho Nacional de Justiça, houve a 
unificação normativa e, atualmente, a audiência de custódia é realizada em todos os 
Tribunais do país e cada órgão estadual dispõe sobre o processo de implementação 
gradual no âmbito dos Municípios.

Ainda, a ADPF nº 347 determinou o imediato descontingenciamento das verbas 
existentes no Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN. De acordo com os dados 
do DEPEN, atualmente, o Fundo possui saldo contábil de aproximadamente R$ 2,2 
bilhões (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2014).

O Fundo Penitenciário Nacional foi criado pela Lei Complementar nº 79, de 7 de 
janeiro de 1994, com a finalidade de proporcionar recursos e meios para financiar 
e apoiar as atividades de modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário 
Brasileiro. O FUNPEN encontra regulamentação no Decreto nº 1.093, de 23 de março 
de 1994 (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL, 2012).

Nesta lição, o Funpen (2012, p. 06):

2 Demonstrando que a ADPF n.º 347 teve impacto direito na adoção da audiência de custódia pelo Poder Judiciário brasileiro, os 
considerandos da Resolução nº 213/2015 registra: “CONSIDERANDO a decisão nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental 347 do Supremo Tribunal Federal, consignando a obrigatoriedade da apresentação da pessoa presa à autoridade judicial 
competente”.
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Os recursos consignados ao Fundo são aplicados em construção e 
ampliação de estabelecimentos penais; formação, aperfeiçoamento 
e especialização do serviço penitenciário; aquisição de material 
permanente, equipamentos e veículos especializados imprescindíveis 
ao funcionamento dos estabelecimentos penais; formação 
educacional e cultural do preso e do internado; programas de 
assistência jurídica aos presos e internados carentes; manutenção 
dos serviços dos estabelecimentos penais federais e demais ações 
que visam o aprimoramento do sistema penitenciário em âmbito 
nacional. Outra destinação legal dos recursos do Fundo é custear seu 
próprio funcionamento.

O FUNPEN destacou, ainda, o excesso de rigidez e de burocracia da União para 
liberação de recursos aos demais entes da federação, o que revela a falta de 
coordenação entre essas esferas de governo. 

Em trecho retirado da ADPF nº 347/DF:

No atual cenário de estado de coisas inconstitucional, não é 
admissível o contingenciamento de recursos do FUNPEN, que 
deveriam ser usados para remediar a situação de descalabro do 
sistema prisional, que envolve grave lesão à dignidade humana de 
centenas de milhares de pessoas. O uso de recursos necessários 
à garantia do mínimo existencial não pode se submeter à pura 
discricionariedade governamental (p. 52).

Para Sadeck, Gerin e Valle (2005, p. 04), “não há dúvidas de que o contingenciamento 
das dotações orçamentárias é realizado pelo Executivo com elevado grau de 
discricionariedade para a escolha de que ações serão atingidas”.

Frise-se que, havendo conflito entre o mínimo existencial e a reserva do possível, 
é cristalina a primazia do mínimo existencial, ainda que os recursos se tornem 
insuficientes, pois, assim sendo, deverão ser elaboradas novas propostas 
orçamentárias que viabilizem o exercício, necessitando, dessa forma, mais uma vez, 
do diálogo e interação entre os Poderes (DUARTE; DUARTE NETO, 2016).

Conclui-se, portanto, que o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 592.581 e 
da ADPF nº 347/DF, revela a evolução da atuação do Supremo Tribunal Federal no 
controle da constitucionalidade das normas e, mais especificamente, no controle 
jurisdicional das políticas públicas, no sentido de se reconhecer o “estado de 
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coisas inconstitucional” no funcionamento do sistema prisional brasileiro e esse 
reconhecimento ser considerado o lastro para uma ação jurisdicional mais ativa 
(VIEIRA JÚNIOR, 2015).

4.3 CRITÉRIOS PARA A VALIDEZ DO ECI E O 
DIÁLOGO ENTRE OS PODERES DA UNIÃO

A legitimidade da declaração do ECI surge da necessidade de transformações ante 
o quadro de violações generalizadas de direitos fundamentais e de omissões e 
falhas estatais reiteradas, reforçada pela opção por uma postura dialógica entre os 
entes federativos em torno das soluções perseguidas.

Ao reconhecer o Estado de Coisas Inconstitucional, não haverá sobreposição do 
Poder Judiciário em desfavor dos demais, visto que todos os Poderes estarão 
atuando em união, de forma a manter-se um equilíbrio e não hierarquia (DUARTE; 
DUARTE NETO, 2016).

Em verdade, pensar o Estado de Coisas Inconstitucional exige certo destemor para 
encarar o novo, sem se prender à rigidez de teorias que já não mais retratam a 
realidade da sociedade atual, ao mesmo tempo em que não significa abandonar o 
arcabouço construído no decorrer da história. Significa, apenas, adaptação, releitura.

O papel do Judiciário, nesse modelo, seria o de superar bloqueios políticos 
e institucionais sem afastar esses poderes dos processos de formulação e 
implementação das soluções necessárias. Devendo agir em diálogo com os outros 
poderes e com a sociedade (OLIVEIRA; LEAL, et al., 2015). Nesta perspectiva, Duarte 
Neto (2016, p. 313) confirma que “a ideia trazida por este instituto visa restaurar, 
dessa forma, o diálogo entre os Poderes, no alcance do bem-estar social, o objetivo 
do Estado Democrático de Direito”.

O instituto do Estado de Coisas Inconstitucional terá, portanto, o condão de 
possibilitar que os Poderes da República trabalhem em maneira conjunta, a fim de 
dar efetividade às previsões constitucionais e às garantias fundamentais inerentes 
a pessoa humana, em face da inércia estatal na implementação de políticas 
públicas voltadas, no caso, para a resolução do caos em que se encontra o sistema 
penitenciário brasileiro.

Logo, quando o Poder Judiciário intervém no feito, declarando o ECI e determinando 
adoção de medidas, este eleva a força dos direitos que esteve silenciada pelos 
demais Poderes da República. Significa dizer que não há invasão de funções, mas 
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respeito e defesa da própria função de tutelar os direitos, não devendo permanecer 
inerte perante tamanhas afrontas, as quais podem, inclusive, afetar a manutenção 
da ordem jurídica (DUARTE; DUARTE NETO, 2016). 

Todavia, Duarte, o ECI deve ser utilizado em última ratio, ou seja, quando 
não possíveis outros recursos para se conseguir a efetivação dos direitos 
fundamentais, já que o instituto visa compelir a adoção de medidas quando 
o estado de coisas se encontre tão caótico a ponto de comprometer a 
funcionalidade de todo um sistema.

Por isso, ele aparece em situações de crise estrutural do sistema, marcadas por uma 
situação de fracasso generalizado das políticas públicas e de violações contínuas e 
massivas de direitos, bem como um bloqueio do processo institucional que não é 
capaz de se autocorrigir ou se auto ajustar pelos meios tradicionais (OLIVEIRA; LEAL, 
et al., 2015).

Assim sendo, trata-se de um litígio estrutural, em que numerosas pessoas são 
atingidas, prejudicando sua vida e integridade, o que requer uma solução também 
estrutural, devendo atuar todos os órgãos, em união, a fim de solucionar o problema.

Frente a isso, necessária se faz a atuação do Poder Judiciário no reconhecimento 
do ECI, não apenas como expressão da supremacia judicial, tampouco de um 
ativismo desmedido, mas como forma de tornar os Poderes Republicanos, mais 
do que independentes e harmônicos, cooperativos entre si, razão pela qual urge 
a necessária mudança de comportamento dos atores do Poder Público brasileiro 
para que se torne possível alcançar, no máximo possível, os objetivos fundamentais 
da República, insculpidos na CF/88 (LAZARI; PIRES, 2017).

Na visão de Campos (2016, p. 264 e 265): 

Atualmente, talvez seja o sistema carcerário brasileiro o que produz o 
maior grau de violação generalizada de direitos humanos decorrente 
de omissões e falhas estruturais e agravada pela sistemática inércia e 
incapacidade das autoridades públicas em superar tal quadro.

O STF, brilhantemente, ao julgar o pedido liminar, reconheceu que, no sistema 
carcerário brasileiro, ocorreria violação generalizada de direitos fundamentais dos 
presos no tocante à dignidade, higidez física e integridade psíquica. De igual modo, 
apontou que as penas privativas de liberdade, aplicadas nos presídios converter-
se-iam em penas desumanas, descumprindo diversos dispositivos constitucionais.
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Em seu voto, o Ministro Marco Aurélio afirma que o papel do Supremo diante 
desse quadro é: 

Retirar as autoridades públicas do estado de letargia, provocar a 
formulação de novas políticas públicas, aumentar a deliberação 
política e social sobre a matéria e monitorar o sucesso da 
implementação das providências escolhidas, assegurando a 
efetividade prática das soluções propostas (Voto do relator, p. 37).

Desse modo, tão somente um remédio estrutural será suficiente para viabilizar 
a concretização de direitos fundamentais, cuja tamanha afronta impede sua 
solução pela atuação de um ou outro órgão, necessitando, para isso, da atividade 
conjunta de várias autoridades públicas para ver-se contemplada a tutela prevista 
na Constituição Federal.

5 CONCLUSÃO

O sistema prisional brasileiro é marcado por fortes críticas no que tange as 
condições sub-humanas em que os presos se encontram. Inegavelmente, trata-se 
de um sistema falido, marcado por violações constantes de direitos fundamentais. 

A superlotação do sistema prisional, problema tratado com verdadeiro descaso e 
indiferença pelas autoridades, reverte consequências gravosas para a sociedade, 
pela incapacidade do sistema em tratar essas pessoas com um mínimo de 
dignidade e humanidade, gerando índices elevados de reincidência.

A ADPF nº 347/DF expõe a inércia de todos os Poderes do Estado, que geram 
violações generalizadas e massivas de direitos fundamentais, principalmente da 
população carcerária. Muito embora todos os direitos tratados pela Constituição 
Federal, devam ser assegurados aos presos, indistintamente.

Para a superação desse quadro dramático, necessita-se haver diálogo entre os 
poderes. A efetivação dos direitos fundamentais não envolve apenas a atuação de 
um ou outro Poder, para o perfeito funcionamento da máquina estatal é essencial 
que todos os membros cooperem, de forma conjunta, para que se consiga alcançar 
a efetivação dos direitos fundamentais da pessoa humana.

Portanto, o reconhecimento do ECI não é uma forma de usurpação judicial dos 
poderes executivo e legislativo. A ideia é desenvolver um diálogo institucional, ou 
seja, uma cooperação entre os Poderes da República, a fim de superar os bloqueios 
institucionais. 
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Diante desse cenário de grave, sistemática e massiva violação de direitos 
fundamentais, perante persistente inércia do Poder Público, o reconhecimento 
de um Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) apresenta-se como um mecanismo 
para a superação do litígio que, ressalte-se, é de teor estrutural. Viabilizando, por 
conseguinte, a busca do bem-estar social.

Assim sendo, com o desenvolvimento deste trabalho foi possível perceber como 
técnicas adquiridas no aprendizado constitucional com outros ordenamentos 
jurídicos podem contribuir para a solução de problemas estruturais da sociedade 
brasileira.

O ECI, neste contexto de aprendizado com a Corte Constitucional Colombiana, 
representa, de um lado, determinações práticas que contribuem para a melhoria 
do sistema prisional brasileiro, a exemplo da obrigatoriedade da audiência de 
custódia e o desbloqueio do Funpen.

Observou-se que, apenas com a decisão em sede de medida cautelar, foi possível 
conquistar avanços práticos no tratamento do sistema prisional brasileiro.

Contudo, o reconhecimento do ECI teve maior impacto na medida em que serviu 
para desconstruir os bloqueios institucionais a respeito do tema, fomentando o 
diálogo institucional e retirando da inércia os Poderes.
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AYMARD, Nadia; LHUILIER, Dominique. Ĺ Univers Pénitenciaire: du côtédes surveillants de 
prison. Paris: Desclée de Brouwer, 1997.

BARROSO, Luíz Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: 
exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 6º ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 

BENTO, Leandro Henrique de Morais. Agressividade, violência e aprisionamento: 
Considerações acerca da condição humana, da sociabilidade e do fenômeno prisional e 
seus efeitos. Revista de Criminologia e Ciências Penitenciárias Conselho Penitenciário 
do Estado – COPEN/SP, ano 2, nº 03, setembro, 2012.

BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, 1.17º ed. rev., ampl. e 
atual. de acordo com a Lei n. 12.550, de 2011. São Paulo: Saraiva, 2012.



REVISTA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA – Volume 5

276

BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10ª ed. Brasília: UNB, 1999.

BURGER, A.F.; KETTERMANN, P.; LIMA, S.S.P. Defensoria Pública: O Reconhecimento 
Constitucional de uma Metagarantia. Brasília: Enadep, 2015.

BRASIL. Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999. Processo e julgamento da argüição de 
descumprimento de preceito fundamental. Disponível em: < http://www.stf.jus.br/
portal/legislacaoAnotadaAdiAdcAdpf/verLegislacao.asp?lei=1>. Acesso em: jan. 2018.

BRASIL. Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Lei de Execução Penal. Disponível em: 
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm >. Acesso em: out. 2017.

BRASIL. Constituição Federal. Promulgada em 1988. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: Out. 2017.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão Parlamentar de Inquérito. Relatório Final da 
CPI destinada a investigar a situação do sistema carcerário brasileiro. 2008. Disponível 
em: <http://www2.camara.gov.br/comissoes/temporarias53/cpi/cpis-encerradas/cpicarce>. 
Acesso em: out. 2017.

BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. Brasília: DF, 2014.

BRASIL. Ministério da Justiça. FUNPEN em números. 6º ed. Brasília: DF, 2012.

CAMPOS, Alexandre de Azevedo. Estado de Coisas Inconstitucional. Salvador: 
JusPodivm, 2016. 

CAMARGO, Virginia da Conceição. Realidade do Sistema Prisional. 2006. Disponível em: 
<http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2971/Realidade-dosistema-prisional>. Acesso 
em: out. 2017.

CLEMMER, Donald. The Prison Community. New York: Holt, Rinehartand Winston, 1966.

Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional De Informações 
Penitenciárias INFOPEN - JUNHO DE 2014. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/
Acesso/participacao-social/subpaginas_consultas-publicas/departamento-penitenciario-
nacional-depen>. Acesso em: out. 2017.

DEVISATE, Rogério. Categorização: O Modelo Constitucional, O Defensor Público e o Seu 
Atuar (Ato de “Defensorar”). Brasília: Enadep, 2015.

DEPRÁ, Vinícius Oliveira Braz; VALER, William. Estado de Coisas Inconstitucional: Uma 
Discussão na Pauta de Julgamento do Supremo Tribunal Federal.  XI Seminário 
Nacional Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea. I Mostra 
Nacional de Trabalhos Científicos, 2015.

DUARTE, Júlia; NETO, Júlio D. O Estado De Coisas Inconstitucional (ECI): O Remédio Estrutural 
para a Efetivação dos Direitos Fundamentais Perante um Diálogo Entre os Poderes da União. 
Revista da ESMAL, Maceió, nº 1, p. 298-321, 2016.

DOSTOIÉVSKI, Fiódor M. Memórias da Casa dos Mortos. Rio de Janeiro: Ediouro, 1849.



DEFENSORIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL

277

FARAH, G.E.M.; BATALINI, G.R. Problema Carcerário no Brasil: Breve Análise de Algumas 
Questões. Revista de Direito das Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de 
Toledo, 2010.

HIRSCH, Danielle Elyce. A Defense of Structural Injuntive Remedies in South African Law. 
Oregon Review of International Law, vol. 9 (1), 2007.

KAPLAN, Howard B. The concept of institution: A review, evaluation, and suggested 
research procedure. Social Forces. 39.2 (1960): 176-180.

JÚNIOR, M.T. O Sistema Prisional Brasileiro. Revistas e Periódicos da Estácio, 2003. 

LAZARI, Rafael de; PIRES, Hugo. Estado de Coisas Inconstitucional: Um dilema judiciário da 
contemporaneidade. Revista de Direito Constitucional e Internacional, ano 25, vol. 100, 
Mar./abr., 2017.

LOPES JR., Aury; PAIVA, Caio. Audiência de custódia e a imediata apresentação do preso ao 
juiz: rumo à evolução civilizatória do processo penal. Revista Liberdades, São Paulo, n. 17, 
set./dez., 2014.

MAAS, Rosana Helena. O Amicus Curiae e o Supremo Tribunal Federal: fundamentos 
teóricos e análise crítica. Curitiba: Multideia, 2014.

MARQUES, Fabio. O Que se Entende por Estado de Coisas Inconstitucional. 2015. 
Disponível em: <www.jusbrasil.com.br/artigos/296134766/o-que-se-entende-por-estado-
de-coisas-inconstitucional>. Acesso em: dez. 2017.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Departamento Penitenciário Nacional. 2014. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. FUNPEN em números. 6º ed. 2012.

MOREIRA, Lucas Passos. O Estado de Coisas Inconstitucional e seus perigos. 2015. 
Disponível em: https://www.apesp.org.br/comunicados/images/tese_lucaspessoa051015.
pdf. Acesso em: fev. 2018.

NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal. 15º ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2016.

OLIVEIRA, Paulo Augusto de. et. al. Perspectivas Atuais de Direito Público: O Direito em 
Tempos de Crise. Vol. 1. Salvador, 2015.

Organização dos Estados Americanos. Convenção Americana de Direitos Humanos 
(“Pacto San José da Costa Rica”), 1969. Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br/
centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm>. Acesso em: fev. 2018.

PAIVA, Caio. Audiência de Custódia e o processo penal brasileiro. 2º ed. Florianópolis, 
SC: Empório do Direito, 2017.

PEIXOTO. M.M.F. Análise crítica do julgamento do ERESP nº 962.934/MS à luz dos direitos 
fundamentais da população carcerária: cabe a responsabilidade estatal pela superlotação 
carcerária? Portal de Revista da Unichristus,  v. 10, n. 14, 2012. 



REVISTA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA – Volume 5

278

RAMALHO, JR. Mundo do crime: a ordem pelo avesso [online]. Rio de Janeiro: Centro 
Edelstein de Pesquisas Sociais. Capítulo III - A sujeição pelo crime. pp. 115. 2008. 

ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal – Teoria Crítica. 2º ed. Saraiva, 2016.

ROSEN, Jeffrey. The Most Democratic Branch. Hot the Courts Serve America. New York: 
Oxford University Press, 2006.

RODRIGUEZ GRAVITO, César; RODRlGUEZ FRAN Diana. Cortes y Cambio Social: cómo la 
corte constitucional transformó el desplazamiento forzado em Colombia. Bogotá: Centro 
de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 2010.

SADECK, Francisco; GERIN, Álvaro; VALLE, Bruno. Contingenciamento: necessidade 
tributária ou instrumento da política econômica? Brasília: INESC, 2005. 

SIKES, Gresham M. The Society of Captives: a study of a Maximum SecurityPrison. Nova 
York: Princeton University Press, 2007.

TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

TOSCANO JÚNIOR, Rosivaldo. Muito Mais que Uma Audiência de Custódia. 2015. 
Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/muito-mais-que-uma-audiencia-de-
custodia-por-rosivaldo-toscano-jr/>. Acesso em: fev. 2018.

VALLE, Vanice Regina Lírio do. Estado de Coisas Inconstitucional e Bloqueios Institucionais: 
Desafios Para a Construção da Resposta Adequada. Visiting Fellow no Human Rights 
Program – Harvard Law School, 2016.

VIEIRA, Samuel de Jesus. O estado de coisa inconstitucional e a necessidade brasileira 
de se adotar o ativismo dialógico e a ordem de desbloqueio nas atividades da 
administração pública. 2016. Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/
index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17354&revista_caderno=9. Acesso 
em: Jan. 2018.

VIEIRA JUNIOR, R. J. A. Separação de Poderes, Estado de Coisas Inconstitucional e 
Compromisso Significativo: novas balizas à atuação do Supremo Tribunal Federal. Brasília: 
Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, Dezembro/2015. 



DEFENSORIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL

279

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A 
DEFESA DOS DESASSISTIDOS 
E HIPOSSUFICIENTES: A 
INSUBSTITUVIDADE DA DEFENSORIA 
PÚBLICA PELA ADVOCACIA DATIVA 

Vitória Souza Da Silva

RESUMO: Este trabalho tem como propósito analisar a infungibilidade da Defensoria 
Pública pela advocacia dativa nos locais onde a instituição possui estruturação, à luz 
da Constituição Federal e das leis que dela se fundam. Neste sentido, parte-se do 
pressuposto da força normativa das normas constitucionais, as quais expressamente 
confiam a defesa dos hipossuficientes e/ou desassistidos à instituição Defensoria Pública, 
como desdobramento material para igualdade no direito fundamental de acesso à 
justiça. Como método para empreender essa análise, buscou-se, inicialmente, definir 
qual é o âmbito de atuação de cada figura jurídica, determinado pelos dispositivos 
legais e constitucionais que regulamentam as atividades da Defensoria Pública e 
advocacia dativa. Além disso, não seria possível debater este tema sem enfrentar a 
questão da pacata estruturação da Defensoria Pública no Brasil, mostrada por dados 
do Mapa da Defensoria Pública no Brasil, de modo a apontar para a necessidade de seu 
fortalecimento por meio de políticas públicas. Não obstante a isso, inesperadamente, 
o mais recente desafio para a Defensoria Pública está em garantir a integridade de 
sua atuação inclusive nas cidades em que já se encontra devidamente estruturada. 
Isto posto, se discute os reflexos de uma indevida interferência externa na relação 
defensor-assistido, sob o argumento de celeridade processual – de uma justiça “a jato”, 
sem se atentar que, para além de rápido, o processo precisa ser justo frente às garantias 
processuais e aos direitos colocados em jogo. Por fim, a análise se completa com o 
estudo de como a jurisprudência vem se comportando em relação a esta matéria, onde 
se conclui pela efetividade ou não do princípio da infugibilidade da Defensoria Público 
pela advocacia dativa.  

Palavras-chave: Direitos fundamentais; hipossuficientes; assistência jurídica gratuita; 
direito ao defensor público natural.
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1 INTRODUÇÃO

Para assentar o papel da Defensoria Pública no sistema penal e democrático 
vigente, o jurista Eugenio Raul Zaffaroni ensina a lição de que se “pode se 

afirmar que o grau de realização do Estado de Direito em nossa região está dado 
pela autonomia e o poder da Defensoria Pública em comparação com outras 
agências do sistema penal”1. Em que pese o estudioso jurista ter mencionado o 
sistema penal, muito por conta de lidar com bens jurídicos caros ao ser humano, 
a defesa da autonomia da instituição é sintomática em qualquer ramo do direito. 

Ou seja, melhor se entende essa análise se colocada em contexto, já que a Defensoria 
Pública somente ganha relevância em um Estado que se prove democrático, pois 
sua função está ligada à defesa ou à postulação dos hipossuficientes e desassistidos, 
em regra, aqueles que estão socialmente à margem e que demandem a necessidade 
de serem atendidos gratuitamente. 

Como é sabido, a Constituição Federal de 1988 inaugura a promessa de um 
Estado democrático de direito, oriundo de um processo de transição para a 
democracia e de abertura conquistada a duras penas por participação popular2. 
Assim, esta Carta Cidadã é marcada por ser um documento dirigente, eclético, 
conciliatório e que coloca os direitos e garantias fundamentais em centralidade, 
inclusive topograficamente.  

Em sinal de preocupação com os direitos que consagra, a Constituição de 1988 
instituiu o direito fundamental ao acesso à justiça, no artigo 5º inciso LXXIV, no rol 
dos direitos e deveres individuais e coletivos, para possibilitar ao cidadão o direito de 
tutelar e proteger seus direitos de lesão ou ameaça3. Como ensina o processualista 
Luiz Guilherme Marinoni, não existe um direito sem a que lhe corresponda uma 
tutela, pois esta é o “direito de fazer valer os próprios direitos” (p. 9)4.

Por outro lado, a Constituinte também se preocupou em oferecer meios materiais 
para a concretização desse direito, principalmente quando instituiu a Defensoria 
Pública e a colocou como instituição democrática essencial à justiça.  Assim, 

1 Citação resgatada da obra de Caio Cezar Paiva, “Prática penal para a Defensoria Pública” - Rio de Janeiro: Forense, 2016.

2 MICHILLES, Carlos. Cidadão Constituinte: a saga das emendas populares. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.

3 BRASIL. Constituição da República Federativa, 05 out. 1988. Diário da República Federativa do Brasil, 06 out. 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acessado em: 30 de jul. 2018.

4 MARINONI, Luiz Guilherme. O direito à tutela jurisdicional efetiva na perspectiva da teoria dos direitos fundamentais . Jus Navigandi, 
Teresina, ano 8, n. 378, 20 jul. .2004. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5281. Acesso em: .18.07.2018.
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com isso, ficou garantido e instrumentalizado pelo Estado seu dever de prestar 
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos, conforme se depreende da leitura do próprio artigo 134, da CF: 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão 
e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a 
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, 
em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do 
inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 80, de 2014)5

Comentando a esperança depositada na Defensoria Púbica, na edição de 2005 
de sua obra Curso de Direito Constitucional Positivo6, José Afonso da Silva fez a 
seguinte anotação:

Quem sabe se fica revogada, no Brasil, a persistente frase de 
Ovídio: Cura pauperibus clausa est.[o tribunal está fechados aos 
pobres]. Ou as Defensorias Públicas federais e estaduais serão 
mais uma instituição falha? Cabe aos Defensores Públicos abrir os 
tribunais aos pobres, é uma missão tão extraordinariamente grande 
que, por si, será uma revolução, mas, também, se não cumprida 
convenientemente, será um aguilhão na honra dos que a receberam 
e, porventura, não a sustentaram. (p. 220)

Dessa forma, como conquista social, à Defensoria Pública foi confiada a missão 
constitucional de garantir aos hipossuficientes acesso à justiça, na defesa técnica ou 
postulando direitos, bem como atuando extrajudicialmente para levar orientação 
jurídica e informar da melhor forma a população sobre seus direitos. 

Só que esta instituição, que surge para garantir a preservação de direitos, não 
surgiu pronta e acabada com a Constituição Federal. Ao contrário, o que houve 
foi um recém-caminho a ser trilhado, a exemplo da conquista de autonomia 
administrativa, funcional e financeira que somente foram afirmadas com as 
Emendas Constitucionais nº 45 de 30 de dezembro de 2004 e nº 74 de 6 de agosto 
de 2013. Assim, por reflexo disso, a instituição não se encontra devidamente 

5 Id. Ibid., p. 1

6 SILVA, José Afonso. Direito Constitucional Positivo. 25ª ed., rev. Atualizada nos termos da Reforma Constitucional nº 45, de 10.8.2005. 
Editora Malheiros: São Paulo.
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estruturada pelo país, sendo que os dados do Mapa da Defensoria Púbica no Brasil7, 
produzidos pelo Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada (IPEA), dão conta de 
que apenas duas Unidades da Federação não apresentam déficit de defensores 
públicos, Roraima e Distrito Federal. Por outro lado, os estados com os maiores 
déficits em números absolutos são São Paulo (2.471), Minas Gerais (1.066), Bahia 
(1.015) e Paraná (834). 

Assim, diante deste quadro, o cenário aponta para a necessidade de mobilização 
e conscientização popular, para que haja uma luta conjunta para garantir acesso 
à instituição. Neste sentido, é válido trazer o exemplo da campanha “Defensoria 
Pública - Um Direito Seu”, promovida pela Defensoria Pública do Tocantins, que 
objetivava conscientizar a população sobre a importância da instituição e da 
necessidade de sua expansão.8

Inesperadamente, o mais recente desafio para a Defensoria Pública está em 
garantir a integridade de sua atuação inclusive nas cidades em que já se encontra 
devidamente estruturada. Na esteira de uma prestação jurisdicional “a jato”, 
em alguns lugares, virou prática comum, a nomeação de advogado dativo para 
substituir defensor público em ato para qual este justificadamente não pôde 
comparecer ou para o qual nem foi intimado. 

Esse desconhecimento sobre a importância da função exercida pela Defensoria 
Pública leva a um questionamento: algo que é essencial à justiça pode ser 
substituído arbitrariamente? O indefeso ou hipossuficiente não tem direito a 
ter a estabilidade de ser defendido ou representado por aquele órgão expresso 
na Constituição? O Estado terá que arcar duplamente para viabilizar essa 
substituição indevida?

7 Mapa da Defensoria Pública no Brasil / Tatiana Whately Moura [et al.] – Brasília : ANADEP : IPEA, 2013. Disponível em: <http://www.
ipea.gov.br/sites/images/downloads/mapa_defensoria_publica_no_brasil_19_03.pdf>. Acessado em 30 de jul. 2018.

8 Por essa iniciativa acabou sendo laureada com o prêmio de melhor propaganda de TV do estado no ano de 2014, bem como ficou 
em segundo lugar na categoria Rádio através de seus spots. Cf. Campanha “Defensoria Pública – Um Direito Seu” é a melhor do ano. 
Disponível em: <https://dp-to.jusbrasil.com.br/noticias/261453677/campanha-defensoria-publica-um-direito-seu-e-a-melhor-do-
ano>. Acessado em: 30 de jul. de 2018.
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2 A PRESERVAÇÃO DA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA COMO 
DERIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL: 
PROTEÇÃO DA DEFESA DOS ASSISTIDOS. 

A Lei Complementar de nº 80 de 12 de janeiro de 1994 foi promulgada com o 
objetivo de regulamentar a instituição Defensoria Pública, criada em 1988, para, 
assim, regulamentar a estrutura de seus órgãos, tratar de atribuições e respaldar os 
direitos e garantias fundamentais trazidos na Constituição9.

Como não poderia ser diferente, detalhando a vontade constitucional, o artigo 4º-A, 
inciso IV, do mencionado diploma, assenta como direito do assistido da Defensoria 
Pública a ter seus direitos e interesses representados pelo defensor natural: 

Art. 4º-A.  São direitos dos assistidos da Defensoria Pública, além 
daqueles previstos na legislação estadual ou em atos normativos 
internos: (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

(...)

IV – o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural;       
(Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009)10.

Este, por sua vez, será o defensor de direito previamente designado, depositário 
de relações de confiança e conhecedor dos direitos da parte. Essa disposição 
nada mais é do que a vedação a escolha ou mudança arbitrária de defensor 
público em determinada causa, tendo em vista que essa instabilidade deixaria 
os interesses e direitos dos assistidos da Defensoria em risco. Bem verdade, para 
além de garantia profissional para atuação, o princípio do defensor natural existe 
como um direito para o assistido.

Além disso, por força do §3º do artigo 5º da CF, a Convenção Americana de Direitos 
Humanos (CADH), em seu artigo 8.2.d, também garante ao assistido o direito de 
escolha do seu defensor, por representar, assim, um desdobramento do exercício 
do direito de ampla defesa e do contraditório11. 

9 BRASIL. Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994. Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos 
Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/lcp/Lcp80.htm>. Acesso em: 04 de ago. de 2018.

10 Id. Ibid.

11 Organização dos Estados Americanos, Convenção Americana de Direitos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), 1969. 
Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acessado em: 31 de jul. de 2018.
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Dessa forma, pode-se concluir que o direito ao defensor natural e a garantia de ser 
defendido por defensor de escolha do assistido levam ao entendimento da censura 
pelo ordenamento, em regra, de qualquer interferência externa na relação defensor-
assistido, como bem prenunciou Caio Cezar Paiva (2016, p. 245)12. Excepcionalmente, 
essa relação somente pode ser modificada pelos atores envolvidos ou quando há 
prejuízo na defesa técnica do acusado. 

Assim, somente por este aspecto, já é possível observar como temerária a 
substituição do defensor público natural por um defensor ad hoc nos locais em 
que a Defensoria Pública esteja estruturada, pois põe em risco a estabilidade da 
defesa ou da postulação dos interesses e dos direitos discutidos em juízo. Esses 
assistidos hipossuficientes ou carentes de defesa têm o direito mínimo de conhecer 
quem será o defensor de sua causa, e este é determinado pela Constituição e por 
Lei Complementar por ela autorizada. 

O direito a ter direitos, dos necessitados dos serviços da Defensoria Pública, a qual 
atua como instrumento para proteção dos direitos daqueles que “nada têm e 
de que tudo necessitam”, já foi precisamente confirmado pela análise feita pelo 
Ministro Celso de Mello, no julgamento pela relatoria da ADI 2.903:  

A Defensoria Pública, enquanto instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, qualifica-se como instrumento de 
concretização dos direitos e das liberdades de que são titulares as 
pessoas carentes e necessitadas. É por essa razão que a Defensoria 
Pública não pode (e não deve) ser tratada de modo inconsequente 
pelo Poder Público, pois a proteção jurisdicional de milhões de 
pessoas – carentes e desassistidas –, que sofrem inaceitável processo 
de exclusão jurídica e social, depende da adequada organização e da 
efetiva institucionalização desse órgão do Estado. De nada valerão os 
direitos e de nenhum significado revestir-se-ão as liberdades, se os 
fundamentos em que eles se apoiam – além de desrespeitados pelo 
Poder Público ou transgredidos por particulares – também deixarem 
de contar com o suporte e o apoio de um aparato institucional, como 
aquele proporcionado pela Defensoria Pública, cuja função precípua, 
por efeito de sua própria vocação constitucional (...), consiste em 
dar efetividade e expressão concreta, inclusive mediante acesso 
do lesado à jurisdição do Estado, a esses mesmos direitos, quando 
titularizados por pessoas necessitadas, que são as reais destinatárias 
tanto da norma inscrita no art. 5.°, inciso LXXIV, quanto do preceito 

12 Id. Ibid. p. 2.
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consubstanciado no art. 134, ambos da Constituição da República. 
Direito a ter direitos: uma prerrogativa básica, que se qualifica como 
fator de viabilização dos demais direitos e liberdades – Direito 
essencial que assiste a qualquer pessoa, especialmente àquelas que 
nada têm e de que tudo necessitam. Prerrogativa fundamental que 
põe em evidência – Cuidando-se de pessoas necessitadas (...) – A 
Significativa importância jurídico-institucional e político-social da 
Defensoria Pública”13. (destaques acrescidos)

Não há que se falar em desprestigiar a atuação do advogado ad hoc, a questão, 
em si, está ligada ao cumprimento de preceitos legais e da própria Constituição 
Federal. Até porque, pelo fato de haver previsão expressa, é questão de segurança 
jurídica apontar pela preservação da atuação da Defensoria Pública, colocando a 
salvo o direito de seus assistidos. 

A atuação de um advogado designado para praticar apenas um determinado ato 
ou representar indevidamente em processo – sem qualquer escolha do assistido 
– não deve dispensar o apoio e o suporte da atuação de um defensor público. 
Assim sendo, pelo fato de que este foi previamente designado para o caso, e tem 
a atribuição de conhecer da lide e atuar nela com independência, preparando-se e 
comunicando-se com seu atendido. 

Assim, ainda que se levante a importância do princípio da celeridade processual, 
que tem sido usado para justificar a sorte de diversas impropriedades processuais 
de uma justiça “a jato”, não se deve esquecer que um processo, para além de rápido, 
deve ser justo. Não obstante a prestação jurisdicional tenha que ser mais rápida, sob 
pena de perder sua razão de ser, não quer dizer que o vetor das garantias judiciais 
devam ser desconsiderados. 

Isso é, por exemplo, o oposto do que aponta a Convenção Americana de Direitos 
Humanos (artigo 8.1)14 e a Constituição Federal (Artigo 5, inciso LIV)15, em artigos 
que conjugam o direito a uma duração razoável do processo com os respeitos às 
garantias judiciais do devido processo legal.  

13 STF – ADI 2.903, rel. Min. Celso de Mello (DJE 19.09.2008). Disponível em:  http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=548579. Acessado em: 30 de jul. 2018.

14 Id. Ibid., p. 5

15 Id. Ibid., p. 2.
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3 DO ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO: O CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA 
JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Além do direito do assistido de ser representado pelo defensor natural, cabe 
também trazer à tona que essa interferência externa também compromete o 
erário público. 

No momento em que se nomeia advogado ad hoc para representar assistido da 
Defensoria Pública está criando-se também mais uma despesa para o Estado. 
Acontece que também está presente no artigo 4ª da Lei Complementar 80 de 12 
de janeiro de 1994 que o Estado oferecerá assistência jurídica gratuita e integral 
através da Defensoria Pública, instituição que deve receber a autonomia financeira 
para garantir essa atuação16.

Ou seja, haverá uma duplicidade injustificada de despesas para a mesma função. O 
advogado dativo tem direito a honorários advocatícios fixados pelo juiz da causa 
e pago pelo Estado, de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela 
da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção ou, ainda, na tabela do 
respectivo Tribunal de Justiça17. Precedentes deste Superior Tribunal de Justiça.

Lado outro, por praticar apenas um ato no processo ou representar em apenas um 
processo, o advogado dativo pode receber um tratamento diverso do defensor 
público, ocasião em que a remuneração poderá ser proporcionalmente maior em 
comparação a carga de trabalho. 

Nesse sentido, o artigo intitulado “Dativo recebe mais que defensor no Espírito 
Santos”, publicado por Marilia Scriboni, traz a situação do estado do Espírito Santo, 
em que a Defensoria Pública estadual ainda não se encontrava estruturada e 
os juízes passaram a nomear advogados dativos para complementar a atuação. 
Como resultado disso, em vista da tabela de remuneração do advogado dativo ter 
parâmetros elevados, estes estavam ganhando muito mais que o defensor público 
concursado. O desfecho disso acabou com o governo estadual em questão levando 
a discussão dos valores pagos aos advogados dativo ao Tribunal, sob o argumento 
de que os defensores recebiam uma baixa remuneração18.  

16 Veja-se o texto do § 5º  do mencionado artigo: “A assistência jurídica integral e gratuita custeada ou fornecida pelo Estado será 
exercida pela Defensoria Pública”.

17 Apesar da práxis, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a tabela deve ser fixada pela OAB da respectiva seção, 
conforme o art. 22, §2º da OAB. (ProcessoAgRg no REsp 1350442 / ESAGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL2012/0226236-
0Relator (a) Ministro JORGE MUSSI (1138)Órgão JulgadorT5 - QUINTA TURMAData do Julgamento18/12/2012Data da Publicação/
FonteDJe 01/02/2013). 

18 SCRIBONI, Marília. Dativo recebe mais que defensor no Espírito Santo. In: Revista Consultor Jurídico, abr. 2012.  https://www.conjur.
com.br/2012-abr-25/advogado-dativo-recebe-defensor-publico-espirito-santo.
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Essas nomeações de advogados dativos também podem denunciar a necessidade 
de aumento do quadro de defensores públicos para a localidade, ou seja, de 
realização de concurso público, sendo que optar por advogado dativo acaba 
sendo, proporcionalmente, uma escolha inconstitucional, contingencial e mais cara 
para os cofres públicos. 

Acontece que a figura do advogado dativo possui um múnus e uma importância 
pública que não deve ser travestida. O próprio Estatuto da Advocacia e da Ordem 
dos Advogados do Brasil dispõe sobre o regular exercício da advocacia dativa: 

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos 
na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por 
arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de 
juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria 
Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários 
fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional 
da OAB, e pagos pelo Estado. (destaque acrescido)19.

Ou seja, esta forma de atuação do advogado é sempre bem-vinda, uma vez que 
se está se protegendo os direitos dos necessitados a ter acesso à justiça, já que a 
instituição construída pela Constituição para tal mister se encontra impossibilitada. 

Outrossim, o advogado nomeado para exercer a defesa dativa, quando a Defensoria 
Pública estiver impossibilitada, não poderá se recusar a prestar essa assistência, 
a menos que apresente justo motivo, sob pena de cometer infração disciplinar 
(artigo 34, inciso XII, do EOAB)20. 

Porém, a advertência que se faz é que não deve ser permitida a subversão dessa 
possibilidade, em que se use da arbitrariedade para substituir a Defensoria Pública, 
não por impossibilidade, mas na pressa jurisdicional e em desrespeito às garantias 
judiciais daqueles que já são vulneráveis por serem hipossuficientes ou desassistidos 
no campo penal.

No que toca a esse assunto, a titulo de ilustração, de modo exótico, já houve inclusive 
desconstituição da atividade da Defensoria Pública da União em um determinado 
processo, dada pelo magistrado e confirmada pelo Tribunal Federal da 4ª Região, 

19 BRASIL, Lei 8.906, de 4 jul. 1994. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Diário Oficial 
da República Federativa do Brasil, 5 jul. 994. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8906.htm>. Acessado em: 30 
de jul. 2018.

20 Id. Ibid.
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ocasião em que se retirou a atuação do defensor público e se nomeou advogado 
dativo, alegando-se incapacidade técnica, pelo fato do defensor público da União 
ter apresentado defesa prévia genérica21. 

Portanto, considerando que a Constituição Federal instituiu a Defensoria Pública 
com autonomia funcional, em seu §2º do artigo 134, não é legítima qualquer 
interferência indevida no exercício de sua função. Além disso, a instituição 
Defensoria Pública ainda se encontra em estruturação pelo país, e, por razões de 
políticas públicas, precisa ser fortalecida e reforçada, não o inverso. 

Assim, cabe explicar que a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública 
acontece ou quando: a) não houver órgão de execução na localidade, uma vez 
que ainda não haja ali estruturação da instituição; ou, b) dentre os defensores 
públicos da localidade, nenhum deles possa atuar no caso por questão de 
suspeição ou impedimento.

4 O PRINCÍPIO DA NÃO FUNGIBILIDADE DA DEFENSORIA 
PÚBLICA COM A ADVOCACIA DATIVA NA JURISPRUDÊNCIA

Até aqui é possível indicar três formas de substituição indevida de defensor 
público por advogado dativo: 1) defensor público não pôde se fazer presente 
em determinado ato; 2) defensor público, que é um membro, não pratica o 
ato da maneira esperada pelo magistrado e este desconstitui a atuação da 
Defensoria Pública, instituição constitucional; 3) a intimação para praticar o 
ato já vem em nome do advogado dativo, mesmo havendo Defensoria Pública 
estruturada na localidade.

Assim como há a defesa do respeito ao juiz natural, e ao promotor natural, deve-se 
validar da mesma forma a atuação do defensor público, para se evitar tratamento 
desigual entre as funções essenciais à Administração da Justiça. É inimaginável, nas 
situações acima transcritas, que houvesse a substituição do juiz ou do promotor. 

Destarte pareça uma visão de luta por posição, a defesa dos hipossuficientes 
é conferida pela Constituição justamente para proporcionar segurança a esses 
assistidos, os quais não podem contar com a sorte de sua defesa ou postulação 
serem alteradas sem critérios, muitas vezes interrompendo um trabalho já iniciado. 

21 (TRF da 4º Região. MS nº 5035661- 78.2015.4.04.0000/PR. Des. Rel. Claúdia Cristina Cristofani. DJ. 21.08.2015). Essa decisão em 
descompasso com a Constituição Federal e legislação federal, pautada talvez em codex próprio, também recebeu comentário em 
estudo de caso feito por Bruno de Almeida Passadore, em artigo publicado na Revista Empório do Direito (http://emporiododireito.
com.br/leitura/e-juridicamente-impossivel-a-desconstituicao-judicial-da-defensoria-publica-em-sua-atuacao-institucional)
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A advocacia dativa continua e continuará sendo importante, posto que atua nas 
hipóteses em que a Defensoria Pública esteja impossibilitada, seja por não estar 
estruturada na localidade, ou por impedimento ou suspeição de seus membros 
no local. Além do mais, como mostram os dados, não há como ignorar que a 
deficitária estruturação da instituição pelo país é uma realidade que influi ainda 
mais na relevância dos advogados dativos para garantir acesso à justiça. 

O que não é compatível com o ordenamento constitucional é se adotar a 
fungibilidade da Defensoria Pública pela advocacia dativa, já que esta só pode 
atuar quando a outra não puder. É inconstitucional qualquer interferência externa 
que interrompa a atuação da Defensoria Pública, caso precise haver substituição 
da atuação de um membro por outro, deverá ser observado o procedimento 
interno da instituição. 

Por tudo isso, surge o princípio da não fungibilidade da Defensoria Pública com a 
advocacia dativa, já reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal: 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. 
EXPEDIÇÃO CARTA PRECATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. NOMEAÇÃO 
DE ADVOGADO AD HOC. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. 
1. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal – e 
na mesma linha a do Superior Tribunal de Justiça -, no sentido de 
que, intimadas as partes da expedição da precatória, a elas cabe o 
respectivo acompanhamento, sendo desnecessária a intimação da 
data designada para a audiência no Juízo deprecado. 2. Mitigação 
desse entendimento em relação à Defensoria Pública. As condições 
da Defensoria são variadas em cada Estado da Federação. Por 
vezes, não estão adequadamente estruturadas, com centenas de 
assistidos para poucos defensores, e, em especial, sem condições de 
acompanhar a prática de atos em locais distantes da sede do Juízo. 
Expedida precatória para localidade na qual existe Defensoria Pública 
estruturada, deve a instituição ser intimada da audiência designada 
para nela comparecer e defender o acusado necessitado. Não se 
justifica, a nomeação de defensor dativo, quando há instituição criada 
e habilitada à defesa do hipossuficiente. Nulidade reconhecida. 3. 
Recurso ordinário em habeas corpus provido.22

22 STF. RHC 106.394/MG, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 05/09/2012. Disponível em: 
<texto_124300016.pdf> Acessado em: 30 de jul. de 2018.
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HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO. FALTA DE CITAÇÃO PRÉVIA. 
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CIENTIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO NA 
ATA DA AUDIÊNCIA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO AO RÉU 
QUE COM ELE SE ENTREVISTOU PREVIAMENTE E NÃO REQUEREU 
O ADIAMENTO DO ATO. NEGAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PELO 
PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A SUA DEFESA. AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO. NULIDADE.

OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA 
PÚBLICA PARA O ATO. PROVA ACUSATÓRIA, COLHIDA NA AUDIÊNCIA, 
UTILIZADA PARA A CONDENAÇÃO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. 
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 
DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A falta de citação não 
anula o interrogatório quando o réu, ao início do ato, é cientificado da 
acusação, entrevista-se, prévia e reservadamente, com a defensora 
pública nomeada para defendê-lo – que não postula o adiamento do 
ato -, e nega, ao ser interrogado, a imputação. Ausência, na espécie, 
de qualquer prejuízo à defesa. 2. É nula, por violação dos princípios 
do contraditório e da ampla defesa, a audiência de instrução realizada 
sem a presença da Defensoria Pública, não intimada pessoalmente 
para o ato, máxime quando a prova acusatória nela colhida tiver 
embasado a condenação do paciente. 3. A atuação da Defensoria 
Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado (art. 134, 
CF), não pode ser considerada fungível com a desempenhada por 
qualquer defensor ad hoc, sendo mister zelar pelo respeito a suas 
prerrogativas institucionais. 4 – Ordem parcialmente concedida, para 
anular a condenação do paciente23.  (destaque acrescido)

No caso objeto destas decisões, o defensor público sequer foi intimado para 
participar da audiência, optou-se por nomear defensor ad hoc, na pressa de se 
findar a atividade jurisdicional, atropelando-se diversas garantias processuais do 
assistido e as prerrogativas institucionais da própria Defensoria Pública. 

Vale ressaltar também que diversas Cortes Estaduais possuem entendimento 
resguardando a interpretação constitucional e legal da não fungibilidade da 
Defensoria Pública pela advocacia dativa:

APELAÇÃO CRIMINAL Â- FURTO QUALIFICADO - AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR 

23 STF. HC 121.682, rel. min. Dias Toffoli, j. 30-9-2014, 1ª T, DJE de 17-11-2014. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/
paginador.jsp?docTP=TP&docID=7250941> Acessado em: 31 de jul. 2018
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PÚBLICO - NOMEAÇÃO DE ADVOGADO AD HOC - OFENSA AO 
ART. 128, I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/94 E ART. 69, IV, DA LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 59/05 - NULIDADE. 1. Estando a parte 
assistida pela Defensoria Pública, impõe-se a intimação pessoal de 
todos os atos do processo (art. 128, I, Lei Complementar nº 80/94 e 
art. 69, IV, Lei Complementar Estadual nº 59/05), sob pena de nulidade 
dos atos subsequentes. 2. In casu, o Defensor Público não foi intimado 
pessoalmente para a audiência de instrução e julgamento, sendo 
então nomeado advogado ad hoc, resultando, de consequência, 
em violação ao princípio constitucional da ampla defesa. 3. É forçoso 
reconhecer o prejuízo ao apelante, vez que à Defensoria Pública deve 
ser garantido acompanhá-lo também durante o seu interrogatório, 
que possui a natureza de meio de defesa. 4. Recurso conhecido e 
provido, à unanimidade.24

AGRAVO LEGAL. APELAÇÃO CIVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARTE 
ASSISTIDA POR DEFENSORIA PÚBLICA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 
DEFENSOR AUSENTE JUSTIFICADAMENTE. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO 
AD HOC. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DE 
ALEGAÇÕES FINAIS EM FORMA DE MEMORIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 
PESSOAL DO DEFENSOR. OFENSA AOS ARTS. 128, I, LEI COMPLR 80/94 
C/C 5º, § 5º DA LEI Nº 1.060/50. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Parte 
assistida pela Defensoria Pública do Estado - cuja instituição possui 
prerrogativa de intimação pessoal de todos os atos do processo (art. 128, 
I, Lei Complementar nº 80/94 e art 5º, § 5º, Lei nº 1.060/50)- circunstância, 
que, caso não observada, importa prejuízo à defesa da parte e nulidade 
dos atos subsequentes. 2. Não tendo sido intimado pessoalmente o 
Defensor Público para a solenidade de apresentação de alegações finais 
- memorial, fica evidente o cerceamento de defesa à parte prejudicada. 3. 
À unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso25. 

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE NULIDADE 
PROCESSUAL - AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA 
- DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - 
AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA DEFENSORA - NOMEAÇÃO DE ADVOGADO 

24 TJ-PI - APR: 201400010094923 PI 201400010094923, Relator: Des. Pedro de Alcântara Macêdo, Data de Julgamento: 17/02/2016, 
1ª Câmara Especializada Criminal. Disponível em: <https://tj-pi.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/386516978/apelacao-criminal-apr-
201400010094923-pi-201400010094923>. Acessado em: 30 de jul. de 2018.

25  TJ-PE - AGV: 171543 PE 01715437, Relator: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Data de Julgamento: 24/11/2009, 1ª Câmara 
Cível, Data de Publicação: 129. Disponível: <https://tj-pe.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/15504049/agravo-agv-171543-pe-
01715437?ref=serp>. Acessado em: 30 de jul. 2018.



REVISTA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA – Volume 5

292

AD HOC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ÓRGÃO PÚBLICO 
PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAS - NULIDADE CONFIGURADA 
- PRELIMINAR ACOLHIDA. Tendo a Defensora Pública, previamente, 
justificado a sua ausência na audiência de instrução e julgamento, 
mediante expedição de ofício ao magistrado, bem como esperado 
fosse ela redesignada pelo juiz, e tendo ele realizado normalmente o 
ato, inclusive nomeando advogado ad hoc, acolhe-se a preliminar de 
nulidade do feito, tendo em vista o prejuízo sofrido pela autora, porquanto 
o advogado ad hoc não teve conhecimento prévio da situação fática 
(pontos primordiais) a ponto de defender os interesses da requerente. 
Conforme determinação da Lei Complementar Federal n.º 80/94 e da Lei 
Complementar Estadual n.º 111/2005, são prerrogativas dos membros da 
Defensoria Pública do Estado, receber intimação pessoal em qualquer 
processo e grau de jurisdição26.

Desse modo, vê-se que, ainda a respeito da questão da audiência de instrução 
criminal, mesmo na hipótese de ter sido previamente intimado, se o defensor 
público informar justificadamente sua ausência até a abertura da audiência, 
não há de que se falar em substituição por advogado ad hoc, conforme leitura 
do artigo 265, § 1º e 2º, do Código de Processo Penal27. Ademais, é imperativo 
reconhecer que a colheita de provas tem seu ponto máximo com a audiência de 
instrução, não pode o defensor que acompanhou todo o processo ficar impedido 
de influir nessa oportunidade.

Para fechar esse exame, dentre essas jurisprudências, o Superior Tribunal de Justiça 
também registra validação desse princípio, desde decisões datadas de 2015 até 
recente manifestação no início do segundo semestre deste ano: 

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS .  PROCESSUAL  PENAL.  
DEFENSOR  PÚBLICO  NATURAL.  DEFENSORIA  PÚBLICA.  NOMEAÇÃO  
DE  ADVOGADO  AD  HOC .  VIOLAÇÃO  DO  CONTRADITÓRIO  E  DA  
AMPLA  DEFESA.  NULIDADE  PROCESSUAL  RECONHECIDA.  RECURSO  
PROVIDO. I  -  A  Defensoria  Pública  é  instituição  permanente,  
essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-
lhe,  como  expressão  e  instrumento  do  regime  democrático,  
fundamentalmente,  a  orientação  jurídica,  a  promoção  dos  direitos  

26 TJ-MS - APL: 08000217220128120046 MS 0800021-72.2012.8.12.0046, Relator: Des. Rubens Bergonzi Bossay, Data de Julgamento: 
18/12/2012, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2013. Disponível:< https://tj-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/128117284/
apelacao-apl-8000217220128120046-ms-0800021-7220128120046?ref=serp> Acessado em: 30 de jul. 2018

27 BRASIL, Presidência da República. Código de Processo Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/
Del3689Compilado.htm>. Acesso em: 10 de fev. 2018.
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humanos  e  a  defesa,  em  todos  os  graus,  judicial  e  extrajudicial,  
dos  direitos  individuais  e  coletivos,  de  forma  integral  e  gratuita,  
aos  necessitados,  na  forma  do  inciso  LXXIV  do  art.  5º  da  
Constituição  Federal.  II  -  São  direitos  dos  assistidos  da  Defensoria  
Pública ,  além  daqueles  previstos  na  legislação  estadual  ou  em  
atos  normativos  internos,  o  patrocínio  de  seus  direitos  e  interesses  
pelo  defensor  natural (artigo  4º-A,  IV,  Lei  Complementar  nº  80/94). 
III  -  Os  Defensores  Públicos  não  são  advogados  públicos,  possuem  
regime  disciplinar  próprio  e  têm  sua  capacidade  postulatória  
decorrente  diretamente  da  Constituição  Federal. IV  -  Na  linha  da  
jurisprudência  do  eg.  Supremo  Tribunal  Federal  e  desta  eg.  Corte,  
“ O  Supremo  Tribunal  Federal  firmou  o  entendimento  de  que  é  
nulo  o  processo  quando  há  nomeação  de  defensor  dativo  em  
comarcas  em  que  existe  Defensoria  Pública  estruturada,  só  se  
admitindo  a  designação  de  advogado  ad  hoc  para  atuar  no  feito  
quando  não  há  órgão  de  assistência  judiciária  na  comarca,  ou  se  
este  não  está  devidamente  organizado  na  localidade,  havendo  
desproporção  entre  os  assistidos  e  os  respectivos  defensores.  
Precedente “  (HC  n.  337.754/SC,  Quinta  Turma ,  Rel.  Min.  Jorge  
Mussi,  DJe  de  26/11/2015). V  -  No  caso  dos  autos  há  violação  
dos  princípios  da  ampla  defesa,  do  contraditório  e  do  defensor  
público  natural,  tendo  em  vista  a  nomeação  de  defensor  ad  
hoc para  realizar  audiência  de  instrução  e  julgamento  ao  invés  
do  Defensor  Público  Federal  que  já  patrocinava  a  causa. VI  -  
As  pessoas  assistidas  pela  Defensoria  Pública  são  vulneráveis  e  
deve  ser  assegurado  seu  direito  de  realizar  a  audiência  prévia,  a  
orientação  para  o  interrogatório  e  as  perguntas  que  serão  feitas  
para  as  testemunhas  (realizadas  pela  defesa  técnica)  com  seu  
Defensor  Público  natural. Recurso  ordinário  em  habeas  corpus 
provido28. (destaque acrescido)

No dia de 09 de julho de 2018, decidiu o STJ nos autos do HC 457443, através de 
liminar dada pela Min. Laurita Vaz, pela ilegitimidade de nomeação de advogado 
dativo em comarcas com Defensoria estruturada. Contudo, esse acerto esbarra na 
nulidade relativa apontada: “Quanto à declaração de nulidade dos atos já praticados, 

28 STJ. RHC 61.848/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016. Disponível em: <http://
www.apadep.org.br/wp-content/uploads/2016/08/apadep1-2.pdf>. Acessado em: 30 de jul. de 2018.
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porém, não verifico a presença dos requisitos para a concessão da liminar, pois não 
está demonstrado nos autos o prejuízo à defesa pela atuação do defensor dativo”, 
citando o artigo 563 do CPP29. 

Ora, veja-se, como não haver prejuízo à defesa se no processo em questão à defesa 
não foi realizada por quem de direito? 

Há um contrassenso. O processo penal atual convive com um monstro no Lago 
Ness que responde pelo nome de nulidade relativa, uma figura indefinível, dificílima 
ou impossível de se provar e de saber se estamos diante ou não. 

É a mesma coisa que dizer que existe um direito ao defensor público natural, mas 
ele não vale tanto assim se não demonstrar que na causa um defensor público 
atuaria de forma diferente de um advogado ah hoc. 

Dessa forma, outros processos poderão seguir esse mesmo desfecho: um ato pode 
ser realizado pelo advogado dativo, depois, com a “correção de rota” os autos são 
encaminhados a Defensoria para que esta atue no processo do jeito que este venha 
se encontrar.  Ou seja, fragmenta e não garante a atuação da Defensoria Pública, 
talvez por não compreender sua função constitucional ou não confia-la, deixando 
os assistidos reféns desse vai e vem.

Sem nenhuma dúvida, quem sairá refém dessa desestabilidade serão os 
hipossuficientes, os quais não terão a mínima certeza sobre o patrocínio de sua 
defesa técnica ou postulação, quem o exercerá e de que forma. Imagine-se o 
tamanho da insegurança jurídica presente, o propósito da Constituição e de sua 
força normativa, ao colocar o Estado numa posição ativa no acesso à Justiça, não foi 
permitir que a assistência jurídica fosse prestada de qualquer modo e sem garantir 
isonomia aos hipossuficientes. 

Pensar em isonomia é perceber que essa incerteza quanto ao patrocínio da causa 
ou da defesa jamais aconteceria se os representados não fossem hipossuficientes, 
se eles tivessem meios financeiros jamais iriam ficar nessa situação. Assim, se a 
Constituição Federal se preocupou em criar a instituição Defensoria Pública foi 
para assegurar justamente proteção aos hipossuficientes quando precisassem ir ao 
Judiciário, regularizando o direito de acesso à justiça e retirando qualquer dúvida 
sobre sua forma de prestação.  

29 STJ. HC 457443(2018/0163077-9 - 02/08/2018). Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?c
omponente=MON&sequencial=85375971&num_registro=201801630779&data=20180802&tipo=0&formato=PDF>. Acessado em: 30 
de jul. de 2018



DEFENSORIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL

295

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, para melhor apontar a conclusão que aqui se busca, é necessário 
guardar o lembrete de que a Defensoria Pública não pode ser considerada 
fungível pela advocacia dativa porque simplesmente possuem âmbitos de 
atuação diferentes, em verdade, existe uma relação de subsidiariedade e 
excludência entre elas. 

A advocacia dativa tem sua atividade regulada pela Lei nº 8.906, de 04 de julho de 
1994, a qual institui que esta atuará nas causas em que a Defensoria Pública estiver 
impossibilitada de exercer sua atividade. Assim, o exemplo mais comum é pela 
ausência de estruturação da Defensoria Pública na localidade. Além desse, também 
haverá atribuição da advocacia dativa na situação em que, embora a Defensoria 
Pública se encontre atuando de maneira estruturada na comarca, haja suspeição 
ou impedimento de todos os membros da instituição na localidade. 

A segurança para a assistência dos hipossuficientes ou desassistidos foi determinada 
pela Constituição Federal quando criou a Defensoria Pública e conferiu a ela esta 
missão, obrigando o Estado a arcar com a promoção do direito fundamental de 
acesso à Justiça. Isto posto, cabe apontar também para a autonomia funcional, 
administrativa e financeira da instituição, conquistadas através de reformas ao texto 
constitucional. Assim, a Defensoria Pública precisa ser fortalecida e se expandir 
ainda mais, a fim de garantir isonomia no acesso à justiça, o que, por reflexo, significa 
trazer proteção aos direitos dos hipossuficientes discutidos extra ou judicialmente.  

Não por outro motivo, apesar de ter existência recente na história do país, a 
Defensoria Pública foi considerada pelos brasileiros como a instituição mais 
importante e que tem maior percentual de confiança entre os órgãos do sistema 
de justiça, com 92,4% de aprovação em pesquisa encomendada pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público30. 

Dessa forma, em vista dessa confiança, deve-se preservar sua atuação e garantir 
aos assistidos seu direito de ser atendido pela Defensoria Pública, já que essa 
estabilidade de assistência é essencial para melhor atender aos interesses dos 
hipossuficientes levados a juízo. 

30 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Relatório da Pesquisa de Satisfação e Imagem do CNMP e do Ministério Público – 
2017. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Apresenta%C3%A7%C3%A3o_da_pesquisa_CNMP_V7.pdf>. Acessado 
em: 30 de jul. de 2018.
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Por fim, espera-se ter concluído este ensaio deixando a mensagem de que para 
além de aberta aos pobres31, a Corte (ou qualquer outro espaço de jurisdição) 
precisa deixá-los entrar com a garantia constitucional de plena assistência, o que 
reverbera na prudência na nomeação da advocacia dativa.
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CRISE NO SISTEMA PRISIONAL 
BRASILEIRO: SUPERLOTAÇÃO 
NOS PRESÍDIOS BRASILEIROS E A 
VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

Geórgia Darmone dos Santos Cavalcante e Janaina Silveira Castro Bickel

RESUMO:  Este trabalho objetiva identificar a causa e as consequências da 
superlotação. De acordo com o Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias (Infopen), o número de presos no país não para de crescer superando 
o número de vagas disponíveis nas unidades prisionais do país. Nesse contexto, 
surgem problemas sociais graves como formação de facções criminosas e rebeliões 
de presos nas penitenciárias brasileiras. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Revisão literária, com base científica consolidada na 
legislação brasileira, análise de artigos científicos e doutrinas, sites governamentais, 
jornais, revistas, artigos científicos e, também, em bibliotecas locais.

RESULTADOS: Foram identificadas como causas e consequências da crise: o 
número crescente de prisões, violações aos direitos humanos e de direitos e 
garantias individuais (expressos na Constituição Federal brasileira de 1988). Isso 
porque faltam investimentos governamentais e infraestrutura nas unidades 
prisionais, bem como a efetiva aplicação das legislações então vigentes. 

CONCLUSÃO: O governo brasileiro tem buscado diversas alternativas para conter 
as consequências advindas da referida crise e, a fim de solucioná-la, foi elaborado 
um Plano Nacional de Segurança, aliado ao levantamento atualizado da situação 
prisional no país, muitas dessas medidas produzirão seus efeitos em longo prazo.

Palavras-chave: Lei de Execução Penal. Superlotação. Violação dos Direitos Humanos.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo apurar as violações aos direitos 
humanos e consequentes falhas na administração dos presídios de forma 

a identificar as causas e consequências da superlotação carcerária no Brasil. Para 
isso, torna-se necessário um estudo do direito penal desde a antiguidade até os 
dias atuais, assim é possível perceber a atuação do direito nas relações sociais. O 
avanço dos diversos ramos do direito acompanha os avanços da sociedade em 
geral, criando novas leis e surgindo novos princípios e, nesse diapasão, o Direito 
Penal, ramo do Direito que cuida da privação de liberdade das pessoas, é chamado 
a atuar, sempre que o bem jurídico, penalmente relevante, de alguém, for violado.

Para tanto, necessário se faz o estudo da legislação aplicável aos presos recolhidos 
nos estabelecimentos penais, qual seja, a Lei de Execução Penal (LEP), nº 7.210, de 
11 de julho de 1984. Sendo assim, a falta de infraestrutura prisional bem como a 
ineficiência da execução penal aliada ao desinteresse governamental, sendo tais 
fatos determinantes da crise instalada, cujas rebeliões têm por objetivo chamar 
a atenção da mídia e da população para a situação desumana em que vivem, 
motivou a realização da presente produção acadêmica.

Em razão desses fatos, consequências da crise no sistema carcerário brasileiro, 
falhas na aplicação da Lei de Execução Penal (LEP), nº 7.210, de 11 de julho de 1984, 
com foco na superlotação, passa-se a análise dos desdobramentos da temática 
e fazendo uso de materiais científicos, doutrinas, ordenamento jurídico pátrio e 
princípios que venham a nortear os direitos em tela. 

Ressalte-se que para o desenvolvimento do tema apresentado e o alcance dos 
objetivos, foi utilizado método de revisão de literatura, materiais extraídos de 
doutrinas, legislação, artigos científicos, bibliotecas físicas ou virtuais, levantamento 
da base de dados estatísticos (Infopen), jornais e revistas com reportagens e 
entrevistas direcionadas ao tema. 

O artigo científico trará em suas seções a evolução histórica do sistema punitivo, 
as causas e consequências da superlotação carcerária, em análise dos preceitos 
constitucionais e direitos dos presos com base na Lei de Execução Penal, bem como 
sua aplicação e, por fim, a aplicabilidade dos direitos humanos e uma abordagem 
de como o governo brasileiro tem se dedicado à resolução do presente problema.

Nesse sentido, a relevância jurídica e social desse estudo é demonstrar que 
o encarceramento em massa prejudica a execução penal, fere os princípios 
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constitucionais e os direitos humanos. As prisões tornaram-se verdadeiras 
escolas do crime, uma vez que o instituto da ressocialização não tem surtido 
os efeitos desejados, seja pela falta dos recursos mínimos necessários para 
que estes sejam tratados com dignidade, seja pelo descaso do governo pela 
questão ora em comento.

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SISTEMA PUNITIVO

Os aspectos históricos do sistema punitivo representam uma ferramenta para 
compreensão da atual crise do sistema prisional no Brasil. Assim importa 
conhecer a origem do Direito Penal, desde o surgimento até a adoção das 
prisões como forma de limitação da liberdade do indivíduo. Diante disso, 
permite-se avaliar o sistema punitivo na atualidade, e os desafios enfrentados 
no âmbito jurídico, político e social. 

A crise prisional através das rebeliões e as consequentes mortes em alguns estados 
brasileiros acirrou as discussões sobre o sistema punitivo, tanto no país quanto no 
cenário internacional. Lorena Miguel (2013) lembra que a superlotação carcerária 
traz consequências, por vezes, irreparáveis, que atingem diretamente aos presos 
e indiretamente a toda sociedade. Isto por que o objetivo da prisão no Estado 
democrático de direito é promover a reinserção social do indivíduo através da 
reeducação e ressocialização (MIGUEL, 2013).

Segundo o eminente José Afonso da Silva:

Todo ser humano, sem distinção, é pessoa, ou seja, um ser espiritual, 
que é, ao mesmo tempo, fonte e imputação de todos os valores. 
Consciência e vivência de si próprio, todo ser humano se reproduz 
no outro como seu correspondente e reflexo de sua espiritualidade, 
razão por que desconsiderar uma pessoa significa em última análise 
desconsiderar a si próprio. Por isso é que a pessoa é um centro de 
imputação jurídica, porque o direito existe em função dela e pra 
propiciar seu desenvolvimento (SILVA, 1998, p. 90).

A respeito da superlotação nas prisões, Silva (1998) assevera que a falta de estrutura 
e o encarceramento em massa resulta em péssimas condições de vida dentro do 
cárcere que, por sua vez, viola os direitos humanos. Antes de adentrar no mérito 
da legislação específica que regulamenta a vida nas prisões, primeiro deve ser 
verificado o disposto na Constituição Federal da República brasileira de 1988 
que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, expresso no artigo 
1º, caput, inciso III. Assim, a violação de direitos constitucionalmente garantidos, 
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dificulta a preservação da vida daqueles que estão sob a tutela do Estado. Vale 
lembrar a função social do Direito que é promover o bem-estar social e a sua justiça, 
valores conquistados na esfera penal ao longo dos séculos (SILVA, 1998).

Nader (2014) ao tratar da função do legislador salienta:

No presente, o Direito não representa somente instrumento de 
disciplinamento social. A sua missão não é, como no passado, apenas 
garantir a segurança do homem, a sua vida, liberdade e patrimônio. 
A sua meta é mais ampla; consiste em promover o bem comum, 
que implica justiça, segurança, bem-estar e progresso. O Direito, na 
atualidade, é um fator decisivo para o avanço social. Além de garantir 
o homem, favorece o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da 
produção das riquezas, a preservação da natureza, o progresso das 
comunicações, a elevação do nível cultural do povo, promovendo 
ainda a formação de uma consciência nacional (NADER, 2014, p.57).

O Direito existe em função das sociedades e de suas relações humanas. Diante 
da complexidade social a construção de um Direito Penal humanitário tornou-se 
indispensável. Conforme observa Salla (2017), o tratamento conferido aos presos na 
atualidade pode ter contribuído para o aumento da criminalidade e o consequente 
retorno dos egressos às prisões. Assim, a falta de vagas torna-se um problema 
grave no país, ou seja, além de problemas estruturais, econômicos e sociais, surgem 
outras consequências. Aos presos são garantidos, constitucionalmente, direitos 
mínimos de sobrevivência que devem ser garantidos pelo Estado na preservação 
dos direitos humanos (SALLA, 2017).

Nesse ínterim, Ramos (2014) leciona que:

Os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos 
considerado indispensável para a vida humana pautada na liberdade, 
igualdade e dignidade. Os direitos humanos são os direitos essenciais 
e indispensáveis à vida digna. Não há um rol predeterminado 
desse conjunto mínimo de direitos essenciais a uma vida digna. As 
necessidades humanas variam e, de acordo com o contexto histórico 
de uma época, novas demandas sociais são traduzidas juridicamente 
e inseridas na lista dos direitos humanos (RAMOS, 2014, p. 25).

Estefam e Gonçalves lecionam que o Direito Penal surge antes mesmo do 
nascimento da escrita. O controle social interno era exercido pela coletividade 
aplicando suas leis de acordo com suas respectivas tradições, ou seja, a punição se 
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baseava nos costumes distintos de cada clã, tribo ou etnia. Portanto representavam 
punições impregnadas de religiosidade. O direito desses povos era conhecido 
como arcaico e primitivo, pois era firmado em crenças religiosas e costumes tribais 
(ESTEFAM; GONÇALVES, 2017).

No Brasil, essa fase de formação do Direito antecede à colonização e às leis em vigor 
à época foram definidas pelos costumes indígenas e transmitidas oralmente, assim 
a intervenção para a solução dos conflitos se consubstanciava entre os próprios 
membros da sociedade. Surgem ao longo do tempo modificações significativas no 
comportamento dos grupos, de forma que para defender seus interesses utilizavam 
da vingança, cujas fases são definidas pela doutrina numa tríplice divisão: Vingança 
Divina, Vingança Privada e Vingança Pública. (ESTEFAM; GONÇALVES, 2017).

Relativamente à fase da Vingança Divina, define Bittencourt:

Nas sociedades primitivas, os fenômenos naturais maléficos 
eram recebidos como manifestações divinas (“totem”) revoltadas 
com a prática de atos que exigiam reparação. Nessa fase, 
punia-se o infrator para desagravar a divindade [...]. O castigo 
aplicável consistia no sacrifício da própria vida do infrator. Na 
verdade, a pena em sua origem distante representa o simples 
revide à agressão sofrida pela coletividade, absolutamente 
desproporcional, sem qualquer preocupação com algum 
conteúdo de justiça.  (BITTENCOURT, 2017, p.18).

Os indivíduos que descumpriam as regras eram punidos através do castigo, punia-
se para desagravar a divindade, o direito exercido era fundado nas crenças religiosas 
e as penas tinham caráter desumano. Devido à intensificação dos conflitos, evolui-
se posteriormente para a vingança privada, que punia o individuo individualmente 
ou em conjunto com o seu grupo (BITTENCOURT, 2017).

Individualmente era punido com a pena de banimento, lançado à própria sorte, 
podendo ser morto pelos seus inimigos, a punição em conjunto se dava com 
batalhas sangrentas, as quais representavam guerras cujas perdas enfraqueciam 
e até dizimavam os grupos envolvidos no confronto. Diante disso e a partir da 
fortificação do poder social, passa-se a usar a justiça privada, esta significou a 
transferência do poder de decisão ao chefe do grupo (BITTENCOURT, 2017).

Estefam e Gonçalves (2017, p. 68) lembram que:
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Com o incremento das organizações sociais e sua crescente 
complexidade, as formas anteriores expostas (vingança divina 
e privada) tornam-se obsoletas e inadequadas, à medida que 
comprometem a força do grupo e turbam a paz. O Estado passa a 
intervir como o único e legitimado a impor penas criminais, posto 
que lhe incumbe assegurar a integridade territorial, política e social 
de seus súditos (ESTEFAM;GONÇALVES, 2017, p. 68).

As doutrinas de Direito Penal classificam a fase da vingança limitada como uma 
primeira tentativa de humanização da pena, de acordo com Estefam e Gonçalves 
(2017) a Lei de Talião surge, portanto, para corrigir a desproporção das penas 
aplicadas, cujo objetivo era evitar o extermínio dos grupos. A Lei foi acolhida 
pelo Código de Hamurabi, pelo Êxodo e pela Lei das XII Tábuas, e a partir da Lei 
de Talião, a pena passa a ser aplicada na proporção do delito e tão somente ao 
individuo que o praticou.

Bittencourt relata que “A Lei das XII Tábuas (século V a.C) foi o primeiro Código 
Romano escrito, que resultou da luta entre patrícios e plebeus. Essa Lei inicia o 
período dos diplomas legais”. Contudo, a vingança limitada também representou 
perda considerável para os grupos tribais, devido às sucessivas mutilações e 
mortes, surge então a Vingança Pública com novas estratégias de justiça, como foi 
o caso da composição pecuniária, a atuação intermediária do Estado, e a distinção 
entre direito público e privado. Quanto as penas, estas ainda eram intimidadoras e 
retributivas, a religião ainda exercia influências, exemplo disso foi o Direito Canônico 
(BITTENCOURT, 2017, p.85).

Posto isso, Bittencourt ainda salienta que:

O Direito Canônico contribuiu consideravelmente para o surgimento 
da prisão moderna, especialmente no que se referem às primeiras 
ideias sobre a reforma do delinquente. Precisamente do vocábulo 
“penitência”, de estreita vinculação com o Direito Canônico, surgiram 
as palavras “penitenciário” e “penitenciária” [...] afirma-se que as ideias 
de fraternidade, redenção e caridade da Igreja foram transladadas 
ao direito punitivo, procurando corrigir e reabilitar o delinquente 
(BITTENCOURT, 2017, p.89).

Nesse diapasão, Foucault (2009) descreve a hierarquia das penas e a ostentação dos 
suplícios: “penas não corporais eram acompanhada a título acessório de penas que 
comportavam uma dimensão de suplício: exposição, roda, coleira de ferro, açoite, 
marcação com ferrete; a multa, às vezes, era acompanhada de açoite”. No século 
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XVIII se justificavam tais práticas como forma de se revelar a verdade e demonstrar 
o poder do soberano. Nesse aspecto, eram cometidos excessos e injustiças. Através 
dos ideais iluministas e com o advento da Revolução Francesa foi possível a reforma 
do sistema punitivo, na segunda metade do século XVIII, a legislação penal vigente 
foi censurada. O pensamento iluminista pregava a liberdade, dignidade e, quanto às 
penas aplicadas que fossem proporcionais e igualitárias. As revoltas em prisões são 
relatadas desde o início do século XIX, nesse período o objeto das reivindicações 
estava relacionado aos corpos e a coisas materiais (FOUCAULT, 2009, p.34-35).

Conforme está expresso por Foucault (2009):

Eram revoltas contra toda miséria física que dura há mais de um 
século: contra o frio, contra a sufocação e o excesso de população, 
contra as paredes velhas, contra a fome, contra os golpes. Mas 
eram também revoltas contra as prisões- modelos, contra os 
tranquilizantes, contra o isolamento, contra o serviço médico ou 
educativo (FOUCAULT, 2004, p.32).

De acordo com Estefam e Gonçalves (2017) a história e a evolução do Direito Penal 
brasileiro, afirma que os primeiros diplomas jurídicos foram as Ordenações do 
Reino e as Ordenações Filipinas. A base desses diplomas legais eram intimidar e 
aterrorizar, punia-se com crueldade e morte. Não havia nessa época a distinção 
entre o crime, a moral e o pecado. As penas eram equivalentes as dos suplícios, 
com tortura, mutilação, marcas de fogo, açoite e definidas conforme o arbítrio 
do julgador. Vale lembrar também que as penas eram desproporcionais, ou seja, 
variavam conforme a condição social do delinquente, os escravos, os judeus e os 
mouros recebiam tratamentos degradantes enquanto outros eram privilegiados. 
Vivia-se a “Idade das Trevas” (ESTEFAM; GONÇALVES, 2017).

Nesse sentido, saliente-se o entendimento de Aragão, citando Beccaria:

Coube a Beccaria a honra inexcedível de haver sido o primeiro 
que se empenhara em uma luta ingente e famosa, que iniciara 
uma campanha inteligente e sistemática contra a maneira iníqua 
e desumana por que, naqueles tempos de opressão e barbária, se 
tratavam os acusados, muitas vezes inocentes e vítimas sempre 
da ignorância e perversidade dos seus julgadores. Ao seu espírito, 
altamente humanitário, repugnavam os crudelíssimos suplícios que 
se inventavam como meios de punição ou de mera investigação da 
verdade, em que, não raro, supostos criminosos passavam por todos 
os transes amargurados de um sofrimento atroz e horrorizante, em 
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uma longa agonia, sem tréguas e lentamente assassina. Ele, nobre 
e marquês, ao invés de escutar as conveniências do egoísmo, de 
sufocar a consciência nos gozos tranquilos de uma existência fidalga, 
[...] ergueu a sua voz, fortalecida por um grande espírito saturado de 
ideias generosas, em defesa dos mais legítimos direitos dos cidadãos 
[...] (ARAGÃO, 1955, p. 35).

Segundo Estefam e Gonçalves (2017), o Direito brasileiro se reformula e dá origem a 
um novo Código Penal brasileiro, promulgado em 1890. Período este com mudanças 
rápidas e significativas, por exemplo: a separação entre Estado e Igreja; nova forma 
de governo e a abolição da escravatura. Em 1940, entra em vigor, no Brasil, um 
novo Código Penal (Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940), elaborado na 
vigência da Constituição de 1937. Sendo reformado pela primeira vez em 1984 para 
incorporar o papel de ressocialização dos presos (ESTEFAM; GONÇALVES, 2017).

Dá-se início à fase legalista e humanitária no Brasil, contudo esta fase entra em 
declínio devido ao exercício do poder de forma irrestrita pelo legislador. Surge, 
então, o Estado constitucional de direito, no final do século XVIII, como garantia 
de direitos e divisão dos poderes. O Direito Penal, assim como as demais normas 
legais, tem na Constituição Federal de 1988 seus princípios norteadores. Desde a 
promulgação foram várias as reformas do atual Código Penal, inclusive com criação 
de novas leis como é o caso da Lei de Drogas, que tem sido considerada, por 
pesquisadores da área, uma das causas do aumento das prisões no país. 

Assim dispõe Boiteux e Pádua (2014): 

Especificamente quanto ao Brasil, em pesquisa anterior, comprovou-
se o vertiginoso crescimento dos níveis de encarceramento de pessoas 
por tráfico de drogas. De forma progressiva, mas especialmente 
a partir de 2006, com a Lei de Drogas brasileira que, como já visto, 
aumentou a pena mínima de tal delito (art. 33), foi identificado 
um endurecimento marcante e intencional da resposta penal ao 
comércio de drogas, o que foi considerado um dos principais fatores 
para o aumento da população carcerária no país nos últimos anos 
(BOITEUX; PÁDUA, 2014, p.10).

Mesmo diante de toda evolução penal ao longo dos anos, atualmente muitos são 
os problemas enfrentados pelo Estado em relação às prisões brasileiras, problemas 
econômicos, sociais e políticos, como instalações precárias, tratamento desumano 
e degradante, falta de individualização no que concerne a execução e etc.



DEFENSORIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL

307

Nesse aspecto, já afirmou José Afonso da Silva (2017):

Em breve síntese dos argumentos utilizados na ADPF 347/DF, 
podemos destacar a superlotação e as condições degradantes do 
sistema prisional brasileiro, onde não são raras a proliferação de 
doenças infectocontagiosas, a comida intragável, a falta de água 
potável e de produtos higiênicos, o cometimento de homicídios, 
espancamentos e violência sexual contra os presos, perpetradas tanto 
por outros detentos quanto por agentes públicos, além da ausência 
de assistência judiciária adequada e de acesso à educação, à saúde 
e ao trabalho. Ressalta-se, ademais, a falta de individualização na 
execução penal, o que converte os estabelecimentos prisionais em 
verdadeiras “escolas do crime”, o fato da carência de estabelecimentos 
próprios e adequados a mulheres e minorias sexuais, aduzindo acerca 
da falta de berçários, locais destinados às gestantes e parturientes, 
bem como a prática de abusos de natureza sexual (SILVA, 2017, p.29).

Sendo assim, pertinente é a lição de Cezar Roberto Bitencourt, afirmando que a 
prisão, ao invés de “frear a delinquência, parece estimulá-la, convertendo-se em 
instrumento que oportuniza toda espécie de desumanidade”, até porque não traz 
“nenhum benefício ao apenado; ao contrário, possibilita toda sorte de vícios e 
degradações” (BITTENCOURT, 2004, p.157).

Desta feita, verifica-se a situação depauperada em que se encontra o sistema 
prisional brasileiro, que, em sua essência, não tem o condão de recuperar ninguém, 
como salienta o entendimento da Lei de Execução Penal (LEP), Lei nº 7.210 de 
11 de julho de 1984, servindo atualmente apenas para fomentar ainda mais a 
criminalidade naqueles que estão sob a custódia do Estado.

3 CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DA SUPERLOTAÇÃO 

Em recente estudo publicado por Virgínia da Conceição Camargo, intitulado 
“Realidade do Sistema Prisional”, verifica-se que os objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil protegem direitos sociais e individuais da pessoa 
humana, a violação desses direitos determina a crise do sistema punitivo brasileiro. 
De forma que as péssimas condições de vida nos estabelecimentos penitenciários 
apresentam grave e constante violação aos direitos e garantias fundamentais, 
sendo esta uma das consequências da superlotação (CAMARGO, 2006).
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Lado outro, a respeitada Flávia Piovesan (2017) considera que “seja no âmbito 
internacional, seja no âmbito interno (à luz do Direito Constitucional ocidental), a 
dignidade da pessoa humana é princípio que unifica e centraliza todo o sistema 
normativo, assumindo especial prioridade” (PIOVESAN, 2017, p.97).

Assim dispõe a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3º: 

Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II – garantir o desenvolvimento nacional; 

III erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Aliado aos referidos objetivos da República Federativa do Brasil de 1988, tem-se o 
mandamento do artigo 5º, inciso XLIX, afirmando que “é assegurado aos presos o 
respeito à integridade física e moral”. Entretanto, o Direito Penal só é chamado a 
atuar quando todos os outros ramos do Direito se mostraram ineficientes, o que, 
pelo princípio da intervenção mínima, é a chamada ultima ratio1, através desse 
princípio cabe ao Estado esgotar todas as possibilidades de intervenção social, 
para restabelecer a ordem e a paz social, sem que precise recorrer a pena de 
prisão (OLIVEIRA, 2009).

De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 
(Infopen), os dados coletados entre dezembro de 2015 a junho de 2016 
constataram que 89% dos presos estão em unidades superlotadas e as prisões 
provisórias (presos sem sentença condenatória) representam 40% da massa 
carcerária no Brasil (DEPEN, 2017, p.08).

De acordo com o relatório do Depen (Departamento Penitenciário Nacional):

Em Junho de 2016, existiam 726.712 pessoas privadas de liberdade 
no Brasil, sendo 689.510 pessoas que estão em estabelecimentos 
administrados pelas Secretarias Estaduais de Administração 
Prisional e Justiça, o sistema penitenciário estadual; 36.765 pessoas 
custodiadas em carceragens de delegacias ou outros espaços de 

1 Princípio da Intervenção Mínima. BITENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de Direito Penal: Parte geral. 23. ed. São Paulo. Saraiva, 2017.
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custódia administrados pelas Secretarias de Segurança Pública; e 437 
pessoas que se encontram nas unidades do Sistema Penitenciário 
Federal, administradas pelo Departamento Penitenciário Federal. Em 
relação ao número de vagas, observamos um déficit total de 358.663 
mil vagas e uma taxa de ocupação média de 197,4% em todo o país, 
cenário também agravado em relação ao último levantamento 
disponível (DEPEN, 2017, p.08 - 09).

Ainda de acordo com o levantamento realizado pelo referido relatório, “apenas 
45% das unidades prisionais do país informaram que detinham informações sobre 
o tempo de aprisionamento das pessoas sem condenação” (DEPEN, 2017, p.19). Ou 
seja, o número de presos que aguardam julgamento e sentença pode ser ainda 
maior do que o divulgado no relatório. Outro sistema prisional estadual em situação 
crítica é o do estado do Amazonas, que apresenta a maior taxa de ocupação do país 
e destoa dos índices observados na média dos estados, aprisionando 48 pessoas 
em um espaço destinado a apenas 10 indivíduos. 

Ressalte-se ainda que quanto ao tratamento recebido pelos presos, há relatos de 
tratamento cruel, desumano e degradante, além disso, formas de tortura com 
justificativa de manutenção da ordem dentro dos estabelecimentos prisionais 
em diversos estados da federação. Acerca dos dados auferidos, insta salientar 
a quantidade de presos provisórios, cujo número representa quase metade da 
população carcerária do país, o que tem contribuído para o aumento da massa 
carcerária. (DEPEN, 2017, p. 26).

Relativamente à prisão provisória, Fernando Capez (2008) ensina que a prisão 
provisória é aquela que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória quando presentes os requisitos legais para que seja autorizada. Ocorre 
que devido à morosidade da justiça os presos provisórios permanecem na prisão 
por um longo período, embora não haja determinação legal quanto ao prazo de 
sua duração, a prisão provisória deve atentar aos princípios da proporcionalidade e 
necessidade (CAPEZ, 2008).

No entendimento de Mirabete:

A prisão provisória, de natureza eminentemente processual, é uma 
prisão cautelar, em sentido amplo, incluindo a prisão em flagrante 
(arts. 301 a 310 CPP), a prisão preventiva (arts. 311 a 316 CPP), a prisão 
resultante de pronúncia (arts. 282 e 408, par. I do CPP), a prisão 
resultante de sentença penal condenatória (art. 393, I) e a prisão 
temporária (lei 7960/89). A prisão civil é a decretada em casos de 
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devedor de alimentos e de depositário infiel, únicas, na esfera do 
Direito civil, permitidas pela constituição (art. 5º, LXVII). A prisão 
administrativa, que após a constituição de 88 só pode ser decretada 
por autoridade judiciária, é prevista pelo artigo 319, I do CPP e leis 
especiais (MIRABETE, 2004, p.212).

Atualmente o Brasil ocupa o terceiro lugar do ranking dentre os países que mais 
prendem no mundo, assim diz o relatório elaborado pelo Departamento de 
Informações Penitenciárias (2017). Nos últimos dez anos, as rebeliões tornaram-se 
mais frequentes no Brasil, intensificando a crise no sistema prisional brasileiro, falta 
fiscalização nas unidades prisionais, e a assistência jurídica é deficitária. A Lei de 
Execução Penal, em seu artigo primeiro traz os seus objetivos, dentre eles o de “... 
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do 
internado”, no entanto, com o aumento da população carcerária dificulta-se, na 
prática, a efetivação desse objetivo legal. 

Ainda de acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen):

O número de pessoas privadas de liberdade varia significativamente 
entre as diferentes unidades da Federação [...] o estado de São Paulo 
concentra 33,1% de toda a população prisional do país, com 240.061 
pessoas presas. O estado de Roraima apresenta a menor população 
prisional do país, com 2.339 pessoas privadas de liberdade, entre 
aquelas custodiadas em unidades do sistema prisional e aquelas que 
se encontram em carceragens de delegacias (INFOPEN, 2017, p. 09).

As estruturas das penitenciárias do Brasil não têm comportado todo esse 
contingente de presos, a superlotação dificulta o processo de ressocialização e 
aumenta a insegurança social. Exemplo disso são os presídios de Goiânia onde 
foram encontradas 07 armas no complexo prisional de Aparecida de Goiânia 
(GO), após rebeliões que provocaram a morte de 09 pessoas, deixaram 14 feridos 
e provocaram a fuga de 99 presos. As investigações apontaram que as armas 
entram através de familiares de presos e são repassadas a agentes corrompidos. 
(MARTINS, 2018).

A presidente do STF, Cármen Lúcia, que também preside o CNJ (Conselho Nacional 
de Justiça) decidiu realizar varredura nas 143 prisões do Estado para apreensão de 
armas que serão entregues pelo governo ao exército. Além de armas, os presos 
tinham em sua posse aparelhos celulares e drogas (MONTENEGRO, 2018).

Segundo recente reportagem divulgada pelo portal da Globo, G1:
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O Brasil teve 379 mortes violentas registradas dentro dos presídios no 
ano passado. É o que mostra levantamento feito pelo G1 com base 
em dados fornecidos pelos governos dos 26 estados e do Distrito 
Federal. O número equivale a uma média de mais de um morto 
por dia, e os dados se referem a todas as mortes consideradas não 
naturais – o que inclui homicídios e suicídios.
[...]

O Ceará aparece na primeira posição do ranking, com 50 mortes. 
Parte delas ocorreu em apenas uma rebelião, no Centro de Privação 
Provisória de Liberdade (CPPL), em Itaitinga, cidade da Região 
Metropolitana de Fortaleza. Foram 14 assassinatos em maio, em 
decorrência de conflitos entre detentos.
[...]

Mas há outras medidas importantes, como as audiências de custódia 
e diminuir o excesso de pessoas nas cadeias. Nossa situação não é 
a ideal. Mas estamos trabalhando para diminuir o déficit de vagas.” 
Hoje, o estado conta com 19,5 mil presos, mas só tem 13,8 mil vagas 
(VELASCO, D’AGOSTINO REIS, 2017).

Para Scandelai a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em 
conjunto com outros dispositivos, tais como Lei de Execução Penal - LEP (Lei nº 
7.210 de 11 de julho de 1984), o Código Penal de 1940, e o Código de Processo Penal, 
e tratados internacionais que o Brasil faz parte, na prática têm demonstrado pouca 
eficiência no sistema punitivo brasileiro (SCANDELAI, 2009).

De acordo com o Relatório sobre Tortura da Pastoral Carcerária Nacional (2010, p. 39):

Dos 26 estados e o Distrito Federal, a Pastoral registrou casos de 
tortura em 20 deles. Isso não significa que os demais Estados não 
apresentaram casos de tortura. Os vinte Estados apresentados nos 
dados se referem àqueles em que a Pastoral é mais atuante. Há 
Estados em que a Pastoral Carcerária não se organiza em torno da 
denúncia às violações aos direitos humanos, em outros a Pastoral 
Carcerária não registra suas denúncias ou não as comunica ao 
escritório nacional. As pastorais carcerárias diocesanas e estaduais são 
autônomas e não estão obrigadas a cooperar com os registros. Em 
alguns locais, a Pastoral Carcerária apenas denuncia por escrito, mas 
não mantém o registro da denúncia, de modo que torna a coleta de 
informações mais difícil.
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A consequência da política de encarceramento no Brasil apresenta registros de 
maus tratos aos presos. Os presos custodiados em unidades superlotadas dormem 
no chão de suas celas, às vezes no banheiro, próximo a buraco de esgoto. Nos 
estabelecimentos mais lotados, onde não existe nem lugar no chão, presos 
dormem amarrados às grades ou pendurados em rede, no entanto esta não é a 
finalidade da pena (CAMARGO, 2006).

Acerca da finalidade da pena, assevera Nucci (2014): 

Finalidade da pena: temos sustentado que a pena tem vários fins 
comuns e não excludentes: retribuição e prevenção. Na ótica da 
prevenção, sem dúvida, há o aspecto particularmente voltado à 
execução penal, que é o preventivo individual positivo (reeducação 
ou ressocialização). Uma das importantes metas da execução penal 
é promover a reintegração do preso à sociedade. E um dos mais 
relevantes fatores para que tal objetivo seja atingido é proporcionar 
ao condenado a possibilidade de trabalhar, atualmente, sob enfoque 
mais avançado, estudar (NUCCI, 2014, p. 159).

Diante de todo exposto são consequências da superlotação: primeiro, o 
descumprimento das normas constitucionais, inclusive de direitos específicos dos 
presos, expressos na Constituição Federal de 1988, e na Lei de Execução Penal - LEP 
(Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984); a morosidade da justiça, como é o caso do 
elevado número de presos provisórios, que aguardam pelo julgamento; ausência 
de políticas públicas que favoreçam a aplicação de penas alternativas de direito; 
falta de efetiva assistência jurídica aos presos sem defensores constituídos; e por 
fim às precárias condições das unidades prisionais existentes. 

O aumento da população carcerária causa revolta nos encarcerados, o que 
dificulta o trabalho dos agentes penitenciários, aliado à escassez de recursos bem 
como o aumento da criminalidade, em que as facções criminosas comandam o 
crime organizado dentro e fora dos presídios. Visto por esse prisma, os grupos 
de presos mais vulneráveis sofrem abusos e maus tratos, associado à corrupção 
dentro das unidades prisionais, exemplo disso é a entrada de objetos não 
permitidos e, por fim as rebeliões que apresentam fuga de presos, deixando 
diversos feridos e mortos (RIBEIRO, 2015).

Conforme divulgado no site News Rondônia, em rebelião ocorrida no Paraná (PR), 
dia 09 de novembro de 2017, presos exibiram de cima do telhado da Penitenciária 
Estadual de Cascavel as cabeças de suas vítimas. 
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Acerca das rebeliões assevera Salla (2006):

O ciclo seguinte de rebeliões, que vem depois do Massacre do 
Carandiru apresenta uma mudança importante no perfil desses 
movimentos. Ainda são frequentes, assim como no período 
anterior, as rebeliões que se voltam contra as precárias condições de 
encarceramento. Há também motins que, por vezes, são contidos 
com emprego excessivo da força, mas a característica que passa a 
ser cada vez mais presente nestes eventos, sobretudo nos principais 
estados e centros urbanos do País, é a atuação de grupos criminosos 
organizados, como responsáveis pelas rebeliões. A maior parte das 
mortes entre os presos não é mais o resultado da intervenção das 
forças policiais, mas dos conflitos entre presos. Fenômeno que só 
se tornou possível a partir da expressiva conivência ou ausência dos 
agentes do Estado no exercício do controle direto sobre a dinâmica 
prisional. A disputa pelo controle sobre a massa carcerária bem 
como o controle sobre as atividades ilegais dentro das prisões, as 
reivindicações destinadas a proteger os membros e principalmente 
as lideranças desses grupos são aspectos cada vez mais presentes 
nas rebeliões. Boa parte da vida carcerária nas prisões brasileiras é 
controlada pelos próprios presos, como, por exemplo, as celas em 
que irão habitar os recém-chegados, que tarefas realizarão ali, nos 
pavilhões ou mesmo em oficinas de trabalho. São as lideranças que 
escolhem muitas vezes os presos que irão trabalhar nesta ou naquela 
oficina, na cozinha, na lavanderia e assim por diante. É fácil imaginar 
que esse controle sobre espaços e atividades gera a imposição de 
todo tipo de constrangimento aos presos como, por exemplo: 
contribuições financeiras, doação de alimentos, colaboração com as 
atividades ilegais dentro e fora da prisão, envolvendo muitas vezes os 
próprios familiares dos presos (SALLA, 2006, p. 293).

Dessa forma, verifica-se patentemente o quão depreciado está o sistema carcerário 
brasileiro, que não recupera ninguém, ao contrário, piora a condição do preso, 
ocasionando sua indignação com o Estado e com a sociedade. Isso acarreta 
consequentemente um aumento considerável no índice de reincidência, uma vez 
que cria-se no preso um sentimento de indiferença da sociedade, que não o quer 
mais inserido no convívio geral.

Quanto à aplicabilidade dos direitos humanos muito se questiona acerca dos 
direitos dos presos, entendendo a sociedade que essa “parcela da população” não 
seria digna dessa proteção. Ocorre que, conforme debatido ao longo do presente 
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trabalho, o direito processual penal vigente no ordenamento jurídico brasileiro 
preza aplicação da lei ao caso concreto por conta do sistema acusatório vigente 
no Brasil. Não mais se cogita a vingança privada, tampouco o sistema inquisitorial, 
uma vez que Estado tem o dever de zelar pelo devido processo legal e, ao mesmo 
tempo, garantir que não haverá aplicação de penas cruéis, degradantes, que 
ofendam a dignidade e a integridade do preso, por força constitucional.

Insta salientar que a população carcerária brasileira tem a garantia da 
proteção de suas integridades física e moral em diversas legislações pátrias, 
além da própria Constituição Federal de 1988, lembrando ainda que se tem a 
aplicação de diversos diplomas internacionais. Quanto aos tratados e acordos 
internacionais, cite-se as Regras Mínimas para tratamento de reclusos, instituída 
no I Congresso das Nações Unidas para Prevenção do Crime e para o Tratamento 
de Delinquentes (GENÉBRA, 1955).

Com o passar dos anos, conforme já citado, houve em 1984 a edição da Lei de 
Execução Penal - LEP (Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984), que inclusive está em vias 
de ser reformada, acerca da qual leciona Paulo César Seron (2014):

Hoje, a execução da pena privativa de liberdade parece não cumprir 
a dupla função de punir e recuperar para ressocializar, conforme 
estabelece a Lei de Execução Penal (LEP) em seu artigo primeiro, e 
ainda deixa uma marca na trajetória do egresso que se configura 
num dos elementos mais perversos, não somente de controle, 
mas de exclusão social, estigmatizando-o de forma negativa para 
sempre. Ao sair da prisão, mediante obtenção do benefício da 
liberdade condicional, o egresso dificilmente consegue se (re)inserir 
socialmente, sobretudo no competitivo mundo do trabalho, pois, 
além da pouca escolaridade e da ausência de uma qualificação 
profissional, o egresso se vê na condição de ter que enfrentar 
preconceitos que, não raro, são amenizados somente pelo apoio 
incondicional recebido da família. Para aqueles que possuem uma 
família (SERON, 2014, p.18).

Vale ressaltar que não é objetivo do presente trabalho proceder a um “exagerado 
endeusamento do réu”, mas apenas o reconhecimento de que direitos e garantias 
fundamentais devem ser reconhecidos, protegidos e concretizados, a todos, 
indistintamente. E para isso é irrelevante a gravidade do fato imputado ao réu, uma 
vez que o Estado não pode ser arbitrário demais, tampouco ser extremamente 
benevolente, devendo encontrar um ponto mediando que paute suas ações.
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Por fim, o Estado deve pautar suas ações de acordo com o princípio da humanização 
da pena, a qual deve ser entendida como a aplicação de todos os direitos inerentes 
à pessoa presa, conforme os impérios da lei, salvaguardando-os de toda e qualquer 
forma de negligência estatal.

Portanto, o encarceramento de pessoas em condições desumanas viola, antes de 
tudo, o princípio constitucional da mínima intervenção penal, pois se deve atentar 
quanto à adequada sanção na busca da reintegração social do agente delituoso, 
tanto os presos condenados quanto provisórios. A manutenção de prisões com 
condições tão desumanas, sem higiene, alimentação ou colchões para dormir é 
algo que ofende não só a legislação penal, mas também o texto constitucional e 
todos os tratados que o Brasil assinou, podendo vir a sofrer diversas sanções por 
conta de seu descumprimento.

4 MEDIDAS PARA SOLUCIONAR A CRISE NO SISTEMA PRISIONAL

O renomado site Consultor Jurídico, atinente à política criminal, em artigo 
publicado em fevereiro de 2017, informou que o Instituto de Defesa do Direito 
de Defesa (IDDD), através do seu presidente, apresentou críticas ao sistema penal 
brasileiro e às medidas adotadas pelo governo ao longo dos anos e apresentou um 
estudo realizado em São Paulo, contendo seis medidas para aperfeiçoar o sistema 
penitenciário do país.

A conclusão do IDDD é que no Brasil se prendem jovens, negros e 
pobres, tornando-os munição para as facções criminosas que hoje 
dominam diversas unidades prisionais. O instituto ressalta, ainda, 
que a atual política criminal é ineficaz, pois apesar do crescimento 
da população carcerária, não há redução no número de mortes 
violentas no país. O IDDD considera ainda que medidas como a 
proposta pelo governo de construir novos presídios não implicará 
o final da violência, pois seriam precisos recursos “intermináveis” 
para abrigar de forma digna todas as pessoas presas nos dias atuais. 
“Além disso, com mais vagas se prende mais e prendendo mais se 
gera nova demanda por vagas. Não há viabilidade econômica em tal 
ideia”, diz o instituto. O instituto lembra ainda que o encarceramento 
massivo afeta uma série de preceitos constitucionais como restrição 
ao acesso à Justiça, a negação do direito ao devido processo legal, o 
desrespeito ao direito de defesa, a violação do princípio da presunção 
de inocência e a manutenção de uma série de prisões ilegais e 
desnecessárias (CONJUR, 2017).
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O relatório, do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), sugere que: “como 
recomendado pelo Pacto de San José da Costa Rica, isto é, como procedimento 
presencial preliminar e indispensável à prisão, se regulamente as audiências de 
custódia por meio de lei”. Quanto a esta proposta do Instituto de Defesa do 
Direito de Defesa, o Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Ministério 
da Justiça e o TJSP já havia lançado em fevereiro de 2015, o projeto audiência de 
custódia, que de acordo com o disposto no site do CNJ: “A ideia é que o acusado 
seja apresentado e entrevistado pelo juiz, em uma audiência em que serão 
ouvidas também as manifestações do Ministério Público, da Defensoria Pública 
ou do advogado do preso” (BRASIL, 2015).

Segundo o Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) outra medida seria 
democratizar o acesso à justiça através da edição de súmulas vinculantes; proibir a 
prisão preventiva para crimes não violentos, cuja pena mínima seja igual ou menor 
que quatro anos. O relatório do IDDD propõe, também, a edição de resolução pelo 
CNJ para controle das prisões provisórias e medidas cautelares, modificações na 
Lei de Drogas, em que seja proibida a prisão preventiva para tráfico privilegiado. 
Essa modalidade está prevista na Lei de Drogas, em seu artigo 33, § 4º, a figura do 
“traficante privilegiado”, também chamada de “traficância menor” ou “traficância 
eventual”. E por fim alterações da Lei de Execução Penal - LEP (Lei nº 7.210 de 11 de 
julho de 1984), com a vedação da acomodação de presos além da capacidade do 
estabelecimento penal. 

Acerca da referida situação de superlotação dos presídios, assevera Ribeiro (2013):

Esse fenômeno, em especial, resulta da insuficiência do Estado-
juiz no mundo contemporâneo, dado que a sociedade exige 
outras possibilidades de soluções, mais eficazes. Essas alternativas 
apresentam outros olhares sobre os conflitos, diversos do tradicional 
que, mediante a coação, por um ato externo, por um ato estatal, 
impõe a solução (RIBEIRO, 2013, p.29).

Segundo recente divulgação pelo governo do novo Plano Nacional de Segurança 
Pública e combate à criminalidade, a proposta lançada pelo Governo Federal 
tem como objetivos principais: A redução de homicídios dolosos, feminicídios, 
violência contra a mulher, racionalização e modernização do sistema penitenciário, 
combate integrado às organizações criminosas e ao tráfico de drogas e armas.  
Para viabilização do plano foi realizado um levantamento atualizado da situação 
prisional no país, dada a dimensão da crise no sistema prisional brasileiro e sua 
repercussão internacional no âmbito dos direitos humanos (FERRO, 2017).
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Lado outro, em recente reportagem publicada pelo jornal Estadão, afirma-se que 
após um ano do lançamento do Plano Nacional de Segurança Pública, em 26 
de janeiro de 2017, houve poucos avanços desde a sua criação. Afirma-se ainda 
que algumas das metas foram abonadas ou reformuladas. Dentre as metas 
estabelecidas pelo governo, uma delas previa a redução em 15% da superlotação 
carcerária até este ano de 2018, no entanto, até momento não há dados oficiais, 
atualizados, que comprovem alguma redução nesse sentido, “já que apenas 4% 
da verba liberada aos estados pelo Fundo Penitenciário foi gasta”. De acordo com 
dados do Ministério da Justiça, algumas das metas colocadas no plano estão 
em ainda em andamento, no entanto outras não foram executadas ou avançou 
pouco (PIRES, 2017).

Acompanhando a adoção da referida política de combate à criminalidade 
apresentada pelo governo, o portal G1 apurou que:

Conforme o secretário-adjunto da Senasp, almirante Alexandre Mota, 
o plano nacional passa por uma revisão, a fim de ser adequado 
a futura política nacional, que deve ser lançada ainda em 2018. De 
acordo com Torquato, a “grande lição” do plano até o momento 
está nas ações inteligência e na integração entre órgãos federais 
e as polícias militares e civis dos estados. Para ele, o plano teve “os 
resultados que foram possíveis”. O ministro da Justiça, Torquato 
Jardim, fala sobre o primeiro ano do Plano Nacional de Segurança, 
durante entrevista coletiva na sede do ministério. O plano previu 
a liberação de recursos para os estados a fim de criar novas vagas 
no sistema prisional e permitir a compra de equipamentos, como 
scanners, raio-x, tornozeleiras eletrônicas e armamentos. Por meio 
do Fundo Penitenciário Nacional, foram repassados em 2016, para 
uso até 2018, R$ 1,2 bilhão aos estados. Conforme o Ministério da 
Justiça, o percentual de execução dos recursos chega a 4% do total 
repassado pelo fundo. Cada estado recebeu R$ 31,9 milhões para 
ampliação, conclusão ou construção de unidades prisionais, R$ 4 
milhões para custeio e R$ 8,8 milhões para compra de equipamentos 
(MAZUI, 2018).

Estão em andamento, portanto a atualização das informações detalhadas e 
completas, do sistema penitenciário, o Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias (Infopen), com base nos dados coletados entre dezembro de 2015 a 
junho de 2016, sendo este publicado em 2017; combate ao tráfico e segurança nas 
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fronteiras, por ser o tráfico de drogas um dos responsáveis pelo crescente número 
de prisões no Brasil; patrulha Maria da Penha, afim de prevenir os crimes contra a 
mulher e promover a segurança; apreensão de armas e núcleo de inteligência.

De acordo ainda com Mazui quanto à situação dos presos provisórios, o plano 
prevê: “A realização de força tarefa com as Defensorias Públicas para analisar a 
situação de presos provisórios por crimes sem violência [...]. Em 2017, foram 
realizados mutirões de audiência de custódia”. Contudo algumas metas estão 
paradas, como é o caso: do acordo de cooperação com a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e Polícia Militar Rodoviária e, estatística de atividade de polícia 
judiciária. Diante da necessidade de combater a superlotação, o governo 
brasileiro tem utilizado recursos tecnológicos para manutenção da custódia no 
próprio domicilio, sob vigilância, porém eletrônica (MAZUI, 2018).

Acerca do uso de tornozeleiras eletrônicas, salienta David e Fonseca:

Cabe defender que o monitoramento eletrônico, devidamente 
regulamentado e aplicado dentro dos parâmetros constitucionais 
e processuais penais, pode ser considerado uma forma de 
enfrentamento dos problemas carcerários, entre eles, superlotação 
de todos os presídios do país e desumanização do sistema prisional 
amplamente divulgado (DAVID; FONSECA, 2015).

O monitoramento eletrônico tem sido muito utilizado internacionalmente, a exemplo 
dos Estados Unidos e Canadá, por se tratar de técnica de controle penal e social. Esse 
tipo de punição mantém o condenado inserido no contexto social e familiar, porém 
com certas limitações. Tal controle penal tem sido visto como uma forma de educar 
e desestimular a reincidência na prática de novos delitos (DAVID; FONSECA, 2015).

Nesse sentido, Greco apud David e Fonseca (2015):

Embora todo raciocínio que tente preservar a dignidade do ser 
humano seja louvável, não podemos nos esquecer de que não existe 
direito absoluto, a não ser, como se afirma majoritariamente, o direito 
de não ser torturado ou ser escravizado. Não podemos, ainda, agir 
com ingenuidade na defesa de certos princípios fundamentais, sob 
pena de inviabilizarmos qualquer projeto, mesmo os benéficos à 
pessoa humana. No caso do monitoramento, entendemos que, 
entre colocar o condenado num sistema falido que, ao invés de 
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ressocializá-lo, fará com que retorne completamente traumatizado 
ao convívio em sociedade, com toda a certeza, será preferível o 
seu controle pelo Estado em algum local extramuros, previamente 
determinado (GRECO apud DAVID; FONSEZA, 2015, p.19).

Ressalte-se ainda que o projeto que visa reformar a Lei de Execução Penal (PL 
9.054/17), considerada ineficaz por muitos doutrinadores, tem como um de seus 
principais objetivos amenizar a superlotação dos presídios. A comissão de juristas 
que compõem a mesa que apresentou o projeto propõe medidas em áreas 
como ressocialização do sentenciado, desburocratização dos procedimentos, 
humanização da sanção penal e trabalho na cadeia. Houve ainda uma especial 
preocupação com a adoção de medidas jurídicas e administrativas para reduzir a 
superpopulação carcerária, que é a terceira maior do mundo, segundo o governo. 
Em 2016, havia 726,7 mil presos para 368 mil vagas (JANARY, 2018).

Outro ponto interessante discutido no projeto é a suspensão condicional, como 
uma forma de solução alternativa para problemas penais, um instituto que já existe 
no ordenamento jurídico brasileiro, mas que seria mais incentivado, como forma 
de reduzir a superlotação dos presídios. O acusado aceita penas menores, como a 
proibição de frequentar certos lugares ou obrigação de se apresentar mensalmente 
ao juiz para evitar a ação penal (JANARY, 2018).

Por fim, verifica-se que a população carcerária definitivamente está sendo tratada 
sem a menor observância dos direitos humanos. Por mais que tenham incorrido 
em condutas tipificadas como crimes, nascendo para o Estado o exercício do 
jus puniendi, isso não significa que devam ser renegados pela sociedade ou pelo 
estado, posto que o ordenamento jurídico garante o respeito a direitos inerentes à 
sua condição de ser humano, sob pena de se ter desvirtuado os princípios de um 
Estado democrático de direito.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando os argumentos apresentados, diante da base legal e doutrinária, 
verifica-se que o quadro atual em que se encontra o sistema prisional brasileiro 
realmente está em situação calamitosa, com várias rebeliões e motins, que, na 
maioria das vezes, finalizam com diversas mortes.

Entretanto, deve-se ressaltar que, diferentemente daquele jargão popular, “bandido 
bom é bandido morto”, um Estado democrático de direito, que trouxe para si a 
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responsabilidade e o dever de proceder a punição daquele que incorreu em algum 
ilícito penal, em detrimento da antiga vingança privada, não pode valer-se de 
abusos, tampouco de arbitrariedades.

A vida em sociedade adquire novas perspectivas; as políticas econômicas aliadas 
à forma de governo do Estado influenciam o modo de vida da população e de 
suas condutas. A intervenção do Estado no sistema punitivo passa a ser necessária, 
assim como, também, a limitação desse poder. A pena, com o passar dos séculos, 
adquire o caráter humanitário diante da influência dos ideais iluministas, Revolução 
Francesa e da Proclamação da República em 15 de novembro de 1889.

Findado o período da ditadura militar, com a promulgação da chamada 
Constituição Cidadã, houve a adoção de diversos princípios constitucionais penais, 
voltados a assegurar maior gama de direitos àqueles que sofrem um processo 
penal. O Estado continua com o dever de garantir o bem-estar social, zelando 
pela manutenção da vida e aplicando a sanção penal nos casos necessários. 
Entretanto, a prisão, além de privar a liberdade do autor do ilícito, como forma de 
retribuição ao ato praticado, tem a função de ressocializar o preso, a fim de que 
este retorne a vida em sociedade de forma digna.

Atinente à questão da superlotação dos presídios, necessário se fez a discussão 
acerca dos direitos humanos quanto aos presos, uma vez que, é da competência 
do estado, além de exercer o jus puniendi2, zelar pela integridade física bem como 
saúde, alimentação dentre outros direitos fundamentais. Nesse sentido, conforme 
também explanado ao longo do trabalho, o preso mantém todos os direitos que 
não foram atingidos pela sentença condenatória, inclusive, a depender do caso, 
prestar concurso ou ainda exercer o direito de voto.

Ressalte-se que diante dos diversos massacres ocorridos em várias Unidades da 
Federação, o governo desenvolveu um Plano Nacional de Segurança Pública, 
para minimizar os efeitos da crise, sem, contudo surtir os efeitos desejados. Isso 
mostra o quanto o sistema prisional tem se tornado cada vez mais um “depósito 
de seres humanos” que não cumpre, em momento algum, com o seu objetivo de 
ressocializar o preso, tal como preceitua a Lei de Execução Penal (LEP), nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984.

2 De acordo com Capez (2008), o jus puniendi é uma expressão latina que pode ser traduzida como direito de punir do Estado, 
referindo-se ao poder de sancionar do Estado, que é o “direito de castigar”, e uma expressao usada sempre em referencia ao Estado 
frente aos cidadãos.
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Conclui-se, portanto que caso a situação no sistema prisional brasileiro se 
mantenha, os problemas que envolvem a crise no sistema prisional do país, como 
é o caso da superlotação, tendem a agravar ainda mais. Para resolver efetivamente 
o problema, necessário se faz a adoção de medidas mais enérgicas, como maior 
fiscalização e investimentos financeiros a fim de promover uma execução penal 
eficiente, além do fiel cumprimento da LEP (Lei de Execução Penal Lei nº 7.210 de 
11 de julho de 1984), posto que, segundo pensamento socrático, “a lei separou o 
homem civilizado do homem em estado de barbárie”.
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FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 
DE USO DOMICILIAR PELOS 
PLANOS DE SAÚDE À LUZ DOS 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

Bianca Bárbara Malandra Carneiro Britto

RESUMO:  O artigo 10,  inciso VI, da Lei n. 9.656 de 3 de junho de 1998, prevê que não está 
incluído na cobertura obrigatória dos contratos de planos de saúde o fornecimento 
de medicamentos de uso domiciliar. O presente artigo tem por objetivo analisar o 
real alcance dessa norma à luz da Constituição Federal, procedendo as necessárias 
distinções que envolvem a matéria, bem como demonstrar o posicionamento do 
Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

Palavras-chave: Princípios constitucionais. Planos de Saúde. Fornecimento. 
Medicamento. Uso domiciliar.

INTRODUÇÃO

O presente artigo científico tem como tema problema, saber se os planos de 
saúde estão ou não obrigados a custear o fornecimento de medicamentos 

de uso domiciliar. E, em caso positivo, avaliar se a obrigação desse fornecimento se 
refere a todo e qualquer medicamento.

Com o presente trabalho busca-se delimitar o real alcance artigo 10, inciso VI, 
da Lei nº 9.656 de 3 de julho de 1998, promovendo a necessária distinção entre 
as hipóteses de uso de medicamentos em ambiente domiciliar e, assim, trazer 
critérios objetivos para justificar em determinadas situações o fornecimento dos 
medicamentos pelos planos de saúde.

Justifica-se a escolha do tema, pois é preciso aferir se a aplicação ampla e irrestrita 
do artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656 de 3 de junho de 1998 pelos planos de saúde 
vem sendo feita de forma correta à luz dos princípios constitucionais e do Código 
de Defesa do Consumidor.
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A elaboração do presente artigo foi baseada nos dispositivos referentes ao assunto 
constantes na Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 9.656 
de 3 de junho de 1998 e Resoluções da Agência Nacional de Saúde - ANS, bem 
como em estudos na área da saúde e na doutrina do Direito, tudo em cotejo com 
o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

Vê-se, pois, que a metodologia empreendida teve como foco a pesquisa legislativa, 
bibliográfica e jurisprudencial, tendo enfrentado dificuldade em encontrar 
estudiosos que abordassem o tema de forma específica e exauriente.

O primeiro capítulo apresenta o fundamento doutrinário acerca dos princípios 
constitucionais que regem o objeto do presente artigo, enquanto o segundo 
capítulo é conceitual, no qual se busca a definição de medicamento sobre 
distintas óticas.

O terceiro capítulo versa sobre a aplicação do artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656 de 
3 de junho de 1998 e Resolução Normativa nº 387 da ANS pelos planos de saúde, 
de modo a negar, de forma ampla e geral, o fornecimento de todo e qualquer 
medicamento que o uso seja domiciliar.

O quarto capítulo trata do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, 
que soluciona o problema do consumidor, determinando ao plano de saúde o 
fornecimento do medicamento de uso domiciliar.

No capítulo quinto são apresentadas as necessárias distinções sobre medicamentos 
de uso domiciliar, de modo que no sexto e último capítulo busca-se estabelecer 
critérios objetivos para delimitar a real aplicação do artigo 10, inciso VI, da Lei nº 
9.656 de 3 de junho de 1998.

Por fim, na conclusão, pretende-se responder ao tema problema inicialmente proposto.

1 ABORDAGEM CONSTITUCIONAL 

Em atenção à supremacia da Constituição no ordenamento jurídico pátrio, no 
qual o texto constitucional se posiciona no vértice do sistema jurídico brasileiro, 
possuindo superioridade em relação às demais normas jurídicas e conferindo-
lhe fundamento de validade1, é preciso abordar o presente artigo à luz da Carta 
Constitucional de 1988, analisando, em especial, o princípio da dignidade da pessoa 

1 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. – 19 ed. rev. e atual. -  São Paulo: Malheiros Editores LTDA, 2000. p. 45.
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humana, o direito fundamental à vida, o direito fundamental à saúde e o princípio 
da defesa do consumidor, pois funcionam como pilares para o desenvolvimento 
do tema em apreço.

Cumpre esclarecer que o presente artigo não possui a pretensão de apresentar a 
definição sobre a dignidade da pessoa humana, muito menos acerca da vida, saúde 
e defesa do consumidor, pois se tratam de assuntos de tamanha complexidade 
e dinâmica, por isso será realizada apenas uma breve abordagem acerca desses 
princípios, pois são fundamentais para iluminar a conclusão pretendida pelo 
presente artigo. 

1.1 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

A partir do ano de 1948, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas editou a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, o princípio da dignidade da pessoa 
humana tornou-se um valor máximo nos ordenamentos jurídicos contemporâneos.

Nessa linha, a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental da 
República Federativa do Brasil, de modo que, no artigo 1º, inciso III, da CF, o 
constituinte de 1988 estabeleceu que “A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: a soberania, a 
cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre 
concorrência e o pluralismo político”2.  

Doutrinadores de escol defendem que a efetiva implementação do primado da 
dignidade da pessoa humana exige que sejam assegurados os direitos sociais 
previstos no artigo 6º da Constituição Federal, que consistem no “piso normativo 
mínimo”3, encontrando-se nesse rol o direito à saúde.

Desta forma, constata-se que estão umbilicalmente ligados o direito à vida, a 
dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, pois não basta ter simplesmente 
a vida, é preciso assegurar que a vida seja digna e, para isso, é fundamental garantir 
o direito à saúde.

2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

3 SAMPAIO, Aurisvaldo Melo. O regime jurídico dos contratos de plano de saúde e a proteção do sujeito mais fraco das relações de 
consumo. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 42.
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1.2 A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À VIDA E A SAÚDE 

A vida é o pressuposto de todos os demais direitos e, justamente por se querer 
garantir às pessoas uma vida com dignidade, é que a Constituição Federal 
assegurou o direito a saúde e a sadia qualidade de vida (artigo 225)4.

No artigo XXV da Declaração Universal dos Direitos Humanos está previsto que:

“Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-
lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, 
e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, 
viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência 
em circunstâncias fora de seu controle”5(grifos nossos).

Atento à essencialidade da vida, o constituinte no artigo 5º, caput, CF, a erigiu à 
direito fundamental e cláusula pétrea, asseverando que “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”6

Além disso, a Carta Cidadã reservou o Título II, que trata dos direitos e garantias 
fundamentais, para dar especial referência ao direito à saúde, conforme se observa 
no artigo 6º, caput, ao asseverar que “São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição7” .

Por sua vez, no artigo 196, a Constituição Federal preceitua que “a saúde é direito de 
todos e dever do Estado”, porém o comando que determina a adoção de políticas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos também vincula a 
iniciativa privada, quando prevê no artigo 199 que “a assistência à saúde é livre 
à iniciativa privada”8, de modo que as operadoras de planos de saúde também 
são destinatárias das normas que asseguram a proteção do direito à saúde, tendo 

4 Obra citada, p. 50.

5 http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf.

6 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

7 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

8 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
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o dever de observá-las, salvaguardando o direito à saúde dos usuários de seus 
serviços, sendo nulas cláusulas contratuais que ofendam o arcabouço normativo 
de proteção ao consumidor.

Nesse sentido, Aurisvaldo Melo Sampaio leciona que:

“embora diga expressamente que a saúde é direito de todos e dever 
do Estado (art. 196), não afasta o texto constitucional a possibilidade 
de ser o particular, igualmente, sujeito passivo desse direito, isto em 
face da denominada eficácia horizontal dos direitos fundamentais, 
em razão da qual tais direitos criam obrigações para o Poder Público 
e também para as pessoas privadas. (...) Assim, embora inegável 
ser a saúde igualmente um direito subjetivo público, errada a 
concepção que a coloca exclusivamente nessa situação, já que este 
direito ‘manifesta sua atuação também na esfera das relações entre 
particulares’”9  (grifos nossos).  

E, em respeito as premissas estabelecidas na Constituição Federal, o legislador 
previu expressamente no Código de Defesa do Consumidor a necessidade de se 
assegurar o respeito à dignidade, vida e a saúde dos consumidores, vejamos:

“Artigo 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 
como a transparência e harmonia das relações de consumo”10 
(grifos nossos).

“Artigo 6º. São direitos básicos do consumidor: 

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 
considerados perigosos ou nocivos”11 (grifos nossos).

1.3. PRINCÍPIO DA DEFESA DO CONSUMIDOR

O princípio da dignidade da pessoa humana permeia todo o tecido constitucional, 
revelando-se com singular intensidade na defesa do consumidor.12

9 Obra citada, p. 52/53.

10 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm.

11 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm.

12 Obra citada, p. 54
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Os direitos do consumidor foram previstos expressamente na Constituição Federal nos 
artigos 5º, inciso XXXII; 24, inciso VIII; 150, §5º e 170, inciso V, assim como na disposição 
transitória do artigo 48. Dentre os quatro preceitos constitucionais permanentes, 
destacamos o artigo 5º, inciso XXXII, através do qual a defesa do consumidor foi 
consagrada como direito fundamental, determinando, inclusive, que “o Estado 
promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor13”, bem como o artigo 170, inciso 
V, que alçou a defesa do consumidor como princípio da ordem econômica14. 

Além disso, no artigo 48 do ADCT, o constituinte determinou a edição do 
Código de Defesa do Consumidor ao asseverar que “O Congresso Nacional, 
dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código 
de defesa do consumidor”15.

Ou seja, o constituinte de 1988 não apenas garantiu os direitos do consumidor como 
direito e princípio fundamental, mas também determinou ao legislador a criação 
de um sistema com caráter normativo, que garantisse a proteção estabelecida pela 
Constituição. Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor consagrou um 
novo microssistema de direitos e deveres inerentes às relações de consumo16 

Esse movimento de defesa ao consumidor decorreu da constitucionalização da 
economia, de modo que o consumidor mereceu um tratamento jurídico especifico 
e diferenciado, conferindo-lhe superioridade jurídica como forma de compensar a 
sua evidente inferioridade fática, sendo o agente econômico mais vulnerável nas 
relações de consumo 17.

Por isso, dentre os fundamentos que justificam a defesa do consumidor, aponta-
se o princípio da vulnerabilidade, que foi previsto expressamente no artigo 4º, 
inciso I, do CDC, que instituiu como princípios da Política Nacional das Relações de 
Consumo o “reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 
consumo”, justificando a existência do direito do consumidor.

13 Obra citada, p. 54

14 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

15 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

16 MIRAGEM. Bruno. Curso de direito do consumidor. – 5 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 47

17 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. – São Paulo: Saraiva, 2007. p. 1296.
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Além disso, o princípio da defesa do consumidor ratifica a proibição do retrocesso, 
pois se o Estado determinou em nível constitucional a proteção do consumidor, 
jamais poderá desprotegê-lo por meio da edição de norma que suprima ou reduza 
um direito que antes lhe fora assegurado.18

Vislumbra-se, também, como um corolário do princípio da defesa do 
consumidor, a interpretação mais favorável ao consumidor, conforme previsto 
no artigo 47, do CDC.

Ora, a regra geral da intepretação contra o estipulante nos contratos de adesão está 
prevista no Código Civil, que através do artigo 423, o qual reza que “Quando houver 
no contrato de adesão clausulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a 
interpretação mais favorável ao aderente”19. Contudo, esse princípio é reforçado 
quando se trata de contratos de consumo, conforme o artigo acima citado, o 
qual estabelece que “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais 
favorável ao consumidor”.20 

Visto por outro ângulo, o artigo 47 do CDC “proclama a interpretação contra a parte 
mais forte, aquela que redigiu o conteúdo do pacto contratual, como ocorre nos 
contratos de adesão (art. 54)”21.

Ademais, cumpre ressaltar que a interpretação mais favorável ao consumidor 
não está adstrita às cláusulas constantes nos contratos de consumo, aplicando-se 
também em relação a interpretação das normas legais.

Dentre outros inúmeros exemplos, também é possível apontar como corolário da 
defesa do consumidor, o reconhecimento da nulidade de pleno direito das cláusulas 
contratuais abusivas, ou seja, aquelas que estejam em desacordo com o sistema de 
proteção ao consumidor ou, ainda, que coloquem o consumidor em desvantagem 
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, conforme o artigo 
51, incisos IV e XV, do CDC, a saber:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

18 Obra citada, p. 56

19 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm

20 v http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm.

21 Obra citada, p. 81.
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IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 
incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que 
pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à 
natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio 
contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, 
considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das 
partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

2 MEDICAMENTO

O homem médio possui uma prévia compreensão do que seja medicamento, 
contudo, ao se considerar que o título do presente artigo versa sobre o fornecimento 
de medicamento de uso domiciliar pelos planos de saúde, reputa-se necessária a 
realização de uma breve e preliminar explanação acerca dos conceitos e definições 
de medicamentos. 

2.1 CONCEITO FORNECIDO PELO DICIONÁRIO 

O novo dicionário Aurélio da Língua Portuguesa informa que a palavra 
medicamento deriva do latim de medicamentu, conceituando como “substância 
que objetiva curar doença, ou paliar efeito (s) dela”22. Prossegue o dicionário 
esclarecendo que “muitos medicamentos podem ser apresentados em mais de 
uma forma farmacêutica, o que os torna aplicáveis por mais de uma via (oral, 
retal, intravenosa, etc)”23.

22 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio de língua portuguesa/ Aurélio Buarque de Holanda Ferreira; 
coordenação Marina Baird Ferreira, Margarida dos Anjos. – 4. ed. – Curitiba: ED. Positivo, 2009. p. 1299.

23 Obra citada, p. 1299.
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2.2 CONCEITO OFERTADO PELA ANVISA E ANS

No sítio eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), vislumbram-
se breves conceitos e definições de medicamentos24, mais precisamente links sobre 
biodisponibilidade, bioequivalência, centro de biodisponibilidade/bioequivalência 
de medicamentos, denominação comum internacional (DCI), fracionamento 
de medicamentos, insumo farmacêutico ativo, medicamento anti-homotóxico, 
medicamento antroposófico, medicamento biológico, medicamento biológico 
novo, medicamento dinamizado, medicamento específico, medicamento 
fitoterápico, medicamento genérico, medicamento novo, medicamento de 
referência, medicamento similar, medicamento similar único de mercado, 
produto farmacêutico intercambiável, soros hiperimunes, vacinas, gás medicinal e 
medicamento de notificação simplificada – baixo risco.

Destaca-se que ao consulta no site da ANVISA é de fácil ao acesso ao cidadão, 
contudo, apesar da linguagem não ser rebuscada, tais conceitos não são de simples 
compreensão para quem não detém conhecimento técnico.

Por sua vez, no sítio eletrônico da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), não se vislumbra um link próprio com a definição de medicamento, sendo 
necessário proceder uma pesquisa no link da legislação, no qual será possível 
localizar a Resolução Normativa - RN nº 310, de 30 de outubro de 2012, cujo artigo 
4º, inciso I, definiu “medicação de uso domiciliar” como sendo “aquela prescrita 
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de 
saúde”25, entretanto, observa-se que o mencionado diploma normativo se omitiu 
em conceituar o que é medicamento.

2.3 CONCEITO ELABORADO PELA ÁREA DA SAÚDE

Os estudos da farmacologia trazem o seguinte conceito de medicamento:

“uma preparação química, que geralmente, mas não necessariamente, contém uma 
ou mais drogas, administrado com a intenção de produzir um efeito terapêutico. Os 
medicamentos geralmente contêm outras substâncias (excipientes, conservantes, 
solventes etc.) ao lado da droga ativa, para tornar seu uso mais conveniente”26. 

24 http://portal.anvisa.gov.br/conceitos-e-definicoes7

25 http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MjI4Mw==

26 Rang & Dale Farmacologia/H.P.Rang... [et al.]; [tradução de Raimundo Rodrigues Santos e outros]. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
p. 3. 
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Ressalta-se que o dicionário de termos técnicos de medicina e saúde apresenta 
uma definição clara e satisfatória sobre medicamento, a saber:

“1. Substância ou mistura de substâncias utilizadas para curar, aliviar ou prevenir 
uma doença, ou um estado físico anormal, ou os sintomas  correspondentes, no 
homem ou nos animais. 2. Atualmente, esse conceito clássico deve ser ampliado, 
pois muitos produtos farmacêuticos nada têm a ver com a melhoria ou a cura das 
doenças, mas sim com alterar o estado de ânimo, o comportamento sexual ou a 
eliminação de rugas na face, p. ex, para dar aos outros uma impressão falsificada de 
seu estado de espírito ou de seu modo de ser”27. 

Uma vez traçado um panorama geral acerca do conceito de medicamento, é 
possível prosseguir no cerne do estudo do presente artigo. 

3 NEGATIVA PADRONIZADA DOS PLANOS DE SAÚDE EM FACE DO 
ARTIGO 10, INCISO VI, DA LEI Nº 9.656/98 E RN 387 DA ANS 

As empresas de plano de saúde aplicam de forma ampla e irrestrita a redação 
do artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656 de 3 de junho de 1998 e do artigo 20, §1º, 
inciso VI, da Resolução Normativa nº 387 da ANS para negar os requerimentos 
médicos de fornecimento de medicamento de uso domiciliar e, em muitos casos, 
preveem expressamente nos contratos, uma cláusula que exclua da cobertura o 
fornecimento de medicamento de uso domiciliar, independentemente do tipo do 
medicamento e da respectiva doença.

O principal fundamento dos planos de saúde decorre da interpretação literal do 
artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, o qual reza que:

Art. 10.  É instituído o plano-referência de assistência à saúde, 
com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, 
compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente 
no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, 
ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças 
listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de 
Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 
desta Lei, exceto:

(...)

27 REY. Dicionário de termos técnicos de medicina e saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. p. 563.
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VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, 
ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II 
do art. 1228;

Além disso, os planos de saúde costumeiramente ostentam como argumento o 
fato de que o medicamento de uso domiciliar não se encontra elencado no rol de 
procedimentos obrigatórios da ANS.

Em verdade, a ANS reproduziu a norma prevista no artigo 10, VI, da Lei 9.656/1995, 
através do artigo 20, §1º, VI, da Resolução Normativa n. 385/2015, ao asseverar que:

Art. 20. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência 
compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos 
e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida 
no artigo 10 da Lei nº 9.656, de 1998. 

§ 1º São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

(...)

VI – fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto 
é, aqueles prescritos pelo médico assistente para a administração 
em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos 
medicamentos previstos nos incisos X e XI do art. 21 desta RN e, 
ressalvando o disposto no artigo 14 desta resolução normativa”.29

Em que pese a redação do artigo 10, VI, da Lei nº 9.656 de 3 de junho de 1998 e do 
artigo 20, §1º, inciso VI, da Resolução Normativa nº 387 da ANS, faz-se necessário 
alertar que a interpretação literal dos mencionados diplomas normativos e a 
aplicação irrestrita representam distorções promovidas pelos planos de saúde, 
em interesse econômico próprio, sendo necessário realizar algumas distinções de 
modo a evidenciar que, em determinados casos, compete ao plano de saúde, o 
fornecimento de medicamentos ainda que seja de uso domiciliar, conforme será 
demostrado a seguir.

28 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9656compilado.htm

29 http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzExMA==
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4 POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Em posição oposta aos planos de saúde, encontra-se o Superior Tribunal de Justiça, 
que em diversos julgamentos, sejam em decisões monocráticas ou acórdãos, são 
favoráveis ao consumidor, determinando aos planos de saúde a obrigatoriedade de 
fornecer o medicamento de uso domiciliar ao paciente. 

Considerando que, até a presente data, a matéria ainda não foi objeto de recurso 
repetitivo, o presente estudo se debruçou nos acórdãos do Superior Tribunal de 
Justiça, destacando cronologicamente sete julgamentos, a saber:

O Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial - AgRg no AREsp 292901/
RS, cujo relator foi o Ministro Luis Felipe Salomão e o julgamento ocorrido na 
Quarta Turma em 21 de março de 2013, no qual o Superior Tribunal de Justiça 
ressaltou que já se pronunciou expressamente sobre a abusividade de cláusula 
contratual, que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela 
operadora do plano de saúde, tão somente pelo fato de serem ministrado em 
ambiente ambulatorial ou domiciliar30. 

Aponta-se, também, o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial - AgRg 
no AREsp 300648/RS, relatado pelo Ministro Sidnei Beneti e julgado pela Terceira 
Turma em 23 de abril de 2013, tendo sido definido pela Corte, a obrigatoriedade do 
plano de saúde fornecer medicamento para tratamento da doença de retocolite 
ulcerativa, na medida em que o medicamento indicado se enquadra no conceito 
do tratamento em si, e não um medicamento qualquer, assim como alertou que o 
plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo 
de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas31.

Especial referência é devida ao julgamento do Recurso Especial 1481089/SP, proferido 
no bojo de uma Ação Civil Pública, ajuizada pela Associação Brasileira de Asmáticos de 
São Paulo - ABRA/SP, cujo relator foi o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva e o julgamento 
procedido pela Terceira Turma em 1º de dezembro de 2015, no qual foi reconhecida 
a obrigatoriedade de fornecimento pelos planos de saúde do medicamento Xolair 
(princípio ativo omalizumabe) que, inclusive, não pode ser adquirido em farmácias, 
para o tratamento da asma alérgica persistente moderada à grave32.

30 https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=27648028&num_registro=20130
0290433&data=20130404&tipo=91&formato=PDF

31 https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=28236351&num_registro=201300
458570&data=20130507&tipo=51&formato=PDF.

32 https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=54754299&num_registro=201402
255340&data=20151209&tipo=51&formato=PDF.
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Encontra-se, ainda, o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial - AgRg no 
AREsp 782270/RJ, cujo Ministro Relator foi Luis Felipe Salomão, sendo o julgamento 
na Quarta Turma realizado em 15 de março de 2016, asseverando que é abusivo o 
preceito excludente do custeio do medicamento pelo plano de saúde ainda que 
seja ministrado em ambiente domiciliar33.

Destaca-se o interessante julgamento no Agravo Interno no Agravo em Recurso 
Especial - AgInt no AREsp 484391/RJ, relatado pelo Ministro Antonio Carlos 
Ferreira, cujo julgamento foi proferido pela Quarta Turma em 6 de outubro de 
2016, no qual determinou-se que é abusiva a cláusula contratual que exclua 
tratamento prescrito pelo médico pelo fato de o medicamento ser domiciliar, 
quando a doença é coberta pelo plano, conforme se observa do fundamento 
do voto do relator, a saber:

“(...) é abusiva a negativa de fornecimento de medicamentos pela 
operadora de plano de saúde tão somente pelo fato de serem 
ministrados em ambiente domiciliar. Presume-se, portanto, a 
existência de cláusula de previsão da cobertura de determinada 
patologia, e não a forma de tratamento a ser utilizada, uma vez que 
cabe exclusivamente ao médico decidir qual procedimento deverá 
ser prescrito ao paciente. (...) é abusiva a cláusula contratual que 
exclua tratamento, prescrito pelo médico para garantir a saúde do 
segurado, pelo fato de o tratamento ser domiciliar, quando a doença 
é coberta pelo plano (...)”34 

Registre-se, também, o Recurso Especial 1641135/SP, relatado pela Ministra Nancy 
Andrighi, julgado pela Terceira Turma em 7 de fevereiro de 2017, o qual estabeleceu 
a obrigatoriedade do plano de saúde fornecer o medicamento Olysio Simeprevir 150 
mg. Vale destacar que, no fundamento do voto, o relator fez constar expressamente 
que as cláusulas do contrato de plano de saúde devem respeitar os princípios do 
Código de Defesa do Consumidor, consoante Súmula nº 469 do STJ, de modo que 
a cláusula contratual, que permite a exclusão do medicamento necessário para 
a continuidade do tratamento médico, infringe o artigo 51, §1º, inciso I da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990. Além disso, asseverou que o plano de saúde 
pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de 
tratamento está alcançado para a respectiva cura, concluindo que se o contrato 

33 https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=58463970&num_registro=201502
330066&data=20160321&tipo=91&formato=PDF

34 https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=65517668&num_registro=20140
0516690&data=20161013&tipo=91&formato=PDF
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de seguro de saúde prevê a cobertura do tratamento da doença crônica que 
acomete a recorrida, são abusivas as cláusulas contratuais que limitam seu direito 
ao tratamento contratado, vejamos:

“(...) o STJ possui entendimento no sentido de que é irrelevante 
a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei 
9.656/98, uma vez que as cláusulas contratuais dos planos de saúde 
devem ser analisadas de acordo com as disposições do Código de 
Defesa do Consumidor, conforme determina a Súmula 469 do STJ. 
(...) Partindo da aplicação do CDC à hipótese, o acórdão recorrido 
concluiu que a cláusula contratual, que permite a exclusão do 
medicamento necessário para a continuidade do tratamento 
médico da recorrida, infringe o art. 51, §1º, I da Lei 8.078/90, por 
restringir “direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do 
contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. 
(...) “o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo 
cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a 
respectiva cura (...) A abusividade da cláusula reside exatamente nesse 
preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão de cláusula 
limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método 
mais moderno disponível no momento em que instalada a doença 
coberta” (REsp 668.216/SP, 3ª Turma, DJ 02.04.2007). De fato, da leitura 
do acórdão extrai-se que “o contrato entabulado entre as partes 
prevê o tratamento para a enfermidade da autora” (e-STJ fl. 204), e 
o que se presume, é que no tratamento estarão incluídos também 
os medicamentos indicados pelo corpo médico da recorrida. 
Partindo destas premissas, se o contrato de seguro de saúde prevê a 
cobertura do tratamento da doença crônica que acomete a recorrida, 
são abusivas as cláusulas contratuais que limitam seu direito ao 
tratamento contratado. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.476.276/SP, 3ª 
Turma, DJe de 07/04/2015; e, AgRg no AREsp 87.799/MG, 4ª Turma, DJe 
de 12/08/2015 (...)”35 (grifos nossos).

Por fim, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do 
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial - AgInt no AREsp 1097679 / SP, 
relatado pela Ministra Nancy Andrighi, através da Turma em 6 de fevereiro de 2018, 
foi mantido o mesmo entendimento de que é indevida a recusa de cobertura pelo 
plano de saúde do medicamento de uso domiciliar.

35 https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=69053368&num_registro=20160
2093639&data=20170210&tipo=51&formato=PDF.
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Em outras palavras, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou 
o entendimento favorável ao consumidor, reconhecendo expressamente nos 
fundamentos dos acórdãos que é abusiva a cláusula que exclui da cobertura o 
fornecimento de medicamento de uso domiciliar, competindo ao plano de saúde 
o custeio do tratamento, assim como foi dito expressamente que o plano de saúde 
pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de 
tratamento está alcançado para a respectiva cura. 

Destaca-se que, ao se analisar o tipo das doenças e dos medicamentos envolvidos 
nos supracitados julgados, constata-se que estão implícitos outros aspectos 
relevantes que, apesar de não terem sido enfrentados de forma expressa e clara nos 
julgados, determinaram a razão de decidir dos ministros do Superior Tribunal de 
Justiça, pois observa-se que a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento 
de uso domiciliar pelos planos de saúde não se relaciona a um medicamento 
qualquer, que seja obtido em farmácia, farmácia popular ou, através do SUS, mas 
sim de medicamentos que representam a única forma de tratamento capaz de 
curar ou assegurar a sobrevida do paciente acometido de doença grave, além 
disso, em muitos casos, soma-se ainda à dificuldade de acesso ao medicamento, 
seja por não estar previsto na lista do SUS ou por não ser vendido em farmácias e, 
muitas vezes, associado ao alto custo.

Em suma, apesar do Superior Tribunal de Justiça solucionar o problema 
apresentado pelo consumidor, determinando ao plano de saúde o fornecimento 
do medicamento para tratamento em âmbito domiciliar, observa-se que 
a mencionada Corte perdeu a oportunidade de enfrentar de forma clara e 
expressa todos os fundamentos relacionados com a matéria, deixando de fazer 
o devido recorte sobre a aplicação do artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656 de 3 
de junho de 1998.

5 NECESSÁRIAS DISTINÇÕES SOBRE 
MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR

O artigo 10, da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, elenca as hipóteses que não 
estão incluídas na cobertura obrigatória dos planos de saúde, dentre elas encontra-
se o inciso VI, o qual prevê o “fornecimento de medicamentos para tratamento 
domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do artigo 
12”36, vejamos:

36 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9656compilado.htm
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Art. 10.  É instituído o plano-referência de assistência à saúde, 
com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, 
compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente 
no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, 
ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças 
listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de 
Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 
desta Lei, exceto: 

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, 
ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II 
do art. 1237.

A partir dessa redação se extrai, ao menos, três possibilidades de medicamentos 
para tratamento domiciliar: medicamentos para tratamento antineoplásicos, 
medicamentos para tratamento de doenças em geral e medicamentos para 
tratamentos de determinadas doenças graves, sendo fundamental a distinção 
entre eles.

5.1 MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR PARA 
TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICOS

No artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, o legislador constou 
expressamente uma ressalva, preceituando como obrigatória a cobertura do 
medicamento para tratamento domiciliar nas hipóteses das alíneas ‘c’ do inciso I e 
‘g’ do inciso II do artigo 12.

Diante dessa remissão, observa-se que o artigo 12, inciso I, ‘c’, versa sobre a 
“cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo 
medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento 
e adjuvantes38”, enquanto que o artigo 12, inciso II, ‘g’ trata da “cobertura 
para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, 
procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na 
qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade 
da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar”39.

37 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9656compilado.

38 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9656compilado.htm

39 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9656compilado.htm
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Ou seja, a ressalva realizada no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, destina-se aos tratamentos antineoplásicos, indicando a obrigatoriedade da 
cobertura pelos planos de saúde, inclusive, nos tratamentos domiciliares.

Tratamento antineoplásico é aquele “utilizado para destruir neoplasmas 
ou células malignas e, tem a finalidade de evitar ou inibir o crescimento 
e a disseminação de tumores”40, destina-se ao tratamento de neoplasia, 
popularmente conhecido como câncer.

Em suma, o legislador estipulou que estão incluídos na cobertura obrigatória dos 
planos de saúde os tratamentos de câncer ainda que mediante o fornecimento de 
medicamentos de uso domiciliar.

Ressalta-se que, apesar do legislador ter sido inequívoco, os planos de saúde 
costumeiramente formulam negativas para o tratamento domiciliar antineoplásico. 
Não obstante, esses casos, não demandam um maior empenho argumentativo ao 
Poder Judiciário que, de pronto, concede a tutela requerida pelo beneficiário do 
plano de saúde, conforme se depreende nos julgados abaixo colacionados.

No Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 918635/SP, cujo Relator foi 
o Ministro Marco Aurélio Bellizze, sendo o julgamento proferido pela Terceira 
Turma em 14 de fevereiro de 2017, o Superior Tribunal de Justiça determinou 
a obrigatoriedade do plano de saúde fornecer o medicamento para evitar a 
progressão de doença hepática em cirrose ou, seja, a neoplasia do fígado41.

No Agravo Regimental no Recurso Especial - AgRg no REsp 1541966/RS, cujo Ministro 
Relator foi Paulo de Tarso Sanseverino e o julgamento proferido pela Terceira Turma 
em 24 de novembro de 2015, o Superior Tribunal de Justiça determinou ao plano 
de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento do câncer em fase 
metastática, consoante ementa abaixo42:

Agravo Regimental no Recurso Especial. Plano de Saúde. Tratamento 
Medicamentoso Domiciliar. Câncer em fase metastática. Recusa 
inadmissível por parte da operadora. Cláusula manifestamente 
abusiva. Fundamentação do acórdão a perpassar por normas 
constitucionais. Ausência de interposição de Recurso Extraordinário. 

40 https://pt.wikipedia.org/wiki/Antineopl%C3%A1sico

41 http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=&livre=medicamento+e+domiciliar&b=ACOR&p=true&t=
JURIDICO&l=10&i=1

42 http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=&livre=medicamento+e+domiciliar&b=ACOR&p=true&t=
JURIDICO&l=10&i=11
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Incidência do Enunciado 126/STJ. Danos Morais. Pleno cabimento. 
Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Honorários. Fixação 
em valor irrisório na origem. (grifos nossos).

Destaca-se, ainda, o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial - AgRg 
no AREsp 410288/SP, relatado pelo Ministro Antonio Carlos Ferreira e julgado pela 
Quarta Turma em 26 de agosto de 2014, no qual a Corte reconheceu a nulidade da 
cláusula que exclui o fornecimento de medicamento destinado à quimioterapia 
ministrada em ambiente domiciliar.43

Em suma, diante da clara e expressa ressalva prevista no artigo 10, inciso VI, da Lei 
nº 9.656, de 3 junho de 1998, é notório que o tratamento domiciliar antineoplásico 
é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, não demandando um maior 
esforço interpretativo para compreender o real alcance da norma, de modo que o 
presente artigo optou por se debruçar sobre outros aspectos menos palpáveis do 
artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656, de 3 junho de 1998. 

5.2 MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR PARA 
TRATAMENTO DE DOENÇAS EM GERAL E PARA TRATAMENTO 
DE DETERMINADAS DOENÇAS GRAVES

O artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656, de 3 junho de 1998, indicou no inciso VI, que 
não está incluído na cobertura obrigatória dos planos de saúde o “fornecimento 
de medicamentos para tratamento domiciliar”44.

Como dito no capítulo três, em face do mencionado artigo, os planos de saúde, 
em interesse econômico próprio, dão uma aplicação ampla e irrestrita, de modo 
a negar o fornecimento a todo e qualquer medicamento de uso domiciliar sem 
realizar qualquer análise acerca do tipo da doença e do tratamento a ser realizado.

Contudo, não é devida essa postura simplista adotada pelos planos de saúde que, 
inclusive, demonstram descaso com a atuação dos membros do Poder Legislativo.

Ora, o legislador tem plena ciência de que as leis devem ser elaboradas em respeito 
aos princípios constitucionais, assim como tem cognição de que normas restritivas 
de direitos não admitem interpretação extensiva, portanto é axiomático que o 

43 http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=&livre=medicamento+e+domiciliar&b=ACOR&p=true&t=
JURIDICO&l=10&i=30

44 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9656compilado.htm
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artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656, de 3 junho de 1998, implica numa distinção sobre 
os medicamentos de uso domiciliar: medicamentos para tratamento de doenças 
em geral e os medicamentos para tratamentos de determinadas doenças graves.

Inclusive, destaca-se que o legislador também tem conhecimento de que os 
medicamentos para o tratamento das doenças em geral são acessíveis à população, 
seja através da aquisição direta nas farmácias convencionais ou mediante contrato 
acessório de medicação de uso domiciliar para o cidadão com poder aquisitivo 
ou, ainda, através das farmácias populares45 ou mediante obtenção gratuita pelo 
sistema único de saúde46 para o cidadão carente, enquanto que os medicamentos 
que se destinam ao tratamento de determinadas doenças graves apresentam 
empecilhos de acesso ao consumidor, seja pelo não fornecimento nas farmácias 
convencionais, farmácias populares e SUS, seja pelo elevado custo.

Atente-se que para os medicamentos que visam o tratamento das doenças em 
geral, a ANS, através da Resolução Normativa nº 310, de 30 de outubro de 2012, 
trouxe a possibilidade para os consumidores com poder aquisitivo, de celebrar com 
o plano de saúde um contrato acessório para obtenção desses medicamentos.

O artigo 13, da Resolução Normativa nº 310, de 30 de outubro de 2012, elenca o 
rol das enfermidades que servem de norte para a oferta desses medicamentos. 
Basta uma leitura do mencionado artigo para observar que tais medicamentos 
se enquadram no tratamento de doenças em geral, tratando-se de patologias 
corriqueiras à massa de beneficiários, inclusive o parágrafo único do mencionado 
artigo traz essa observação, sendo, inclusive, medicamentos que estão albergados 
na lista do SUS e da farmácia popular, vejamos:

Art. 13. Os contratos acessórios de medicação de uso domiciliar 
ofertados pelas operadoras de planos de assistência à saúde deverão 
cobrir, nos contratos individuais, no mínimo, os grupos de patologias 
abaixo descritas, bem como 80% (oitenta por cento) dos princípios 
ativos associados às seguintes enfermidades:

I - Diabetes Mellitus;

II - DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica);

III - Hipertensão Arterial;

IV - Insuficiência coronariana;

45 ht tp: //por talarquivos.saude.gov.br/ images/pdf/2016/dezembro/23/Lista-Site-Medicamentos-COPAGAMENTO-- -
DEZEMBRO-2016.pdf

46 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_nacional_medicamentos_rename_2017.pdf
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V - Insuficiência cardíaca congestiva; e

VI - Asma brônquica.

Parágrafo único. Para os planos coletivos por adesão e 
empresariais, a escolha das patologias deve se dar a partir da 
análise da frequência de patologias na massa de beneficiários a ser 
coberta, por parte da operadora de planos de assistência à saúde 
e do contratante. (grifo nosso).

Em suma, basta uma leitura ao artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656, de 3 junho de 
1998, para saltar aos olhos, ao menos, três distintas formas de medicamentos de 
uso domiciliar: medicamentos para tratamentos antineoplásicos, medicamentos 
destinados às doenças em geral e os medicamentos para tratamentos de 
determinadas doenças graves

6 DA OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO PELOS PLANOS 
DE SAÚDE DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE 
DETERMINADAS DOENÇAS GRAVES EM AMBIENTE DOMICILIAR

Conforme dito alhures, o artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656, de 3 junho de 1998, 
implica a necessária distinção sobre os medicamentos de uso domiciliar.

Outrossim, a leitura do mencionado artigo deve ser feita de forma restritiva, pois 
se trata de norma que limita direitos, bem como em cotejo com o princípio da 
interpretação mais favorável ao consumidor, além do primordial respeito ao 
princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à vida, do direito à saúde e da 
proteção à defesa do consumidor, restando evidenciado que o artigo 10, inciso VI, 
da Lei nº 9.656, de 3 junho de 1998, se refere aos medicamentos de uso domiciliar 
que se destinam ao tratamento das doenças em geral, não tendo o legislador 
abarcado o fornecimento do medicamento para o tratamento de determinadas 
doenças graves.

Inclusive, a Corte Superior possui entendimento consolidado nesse sentido, 
reconhecendo expressamente nos fundamentos dos acórdãos que é abusiva a 
cláusula contratual que exclui da cobertura o fornecimento de medicamento de 
uso domiciliar, competindo ao plano de saúde o custeio do tratamento, haja vista 
que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas 
não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura.

Soma-se, ainda, como fundamento outros aspectos relevantes que foram 
detectados na razão de decidir dos ministros do STJ, pois, ao se analisar o tipo 
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das doenças e dos medicamentos envolvidos nos julgados, observa-se que a 
obrigatoriedade do fornecimento do medicamento de uso domiciliar se destina 
a doenças graves, cujo medicamento representa a única forma de tratamento 
capaz de curar ou assegurar a sobrevida do paciente, associado ao fato de que, 
em muitos casos, o acesso é extremamente dificultoso, seja por não estar previsto 
na lista do SUS e farmácias populares, não sendo sequer vendidos nas farmácias 
convencionais e, muitas vezes, associado ao alto custo.

Por tudo exposto, conclui-se que o artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656, de 3 
junho de 1998, destina-se apenas e tão somente aos medicamentos de uso 
domiciliar destinados às doenças em geral, sendo obrigatório o fornecimento 
dos medicamentos pelos planos de saúde quando versar sobre o tratamento de 
determinadas doenças graves, ainda que o uso seja em ambiente domiciliar, de 
modo que resta demonstrado que a negativa padronizada dos planos de saúde 
para o fornecimento de todo e qualquer medicamento de uso domiciliar é nula de 
pleno direito, devendo ser repudiada, pois representa grave violação a inúmeros 
direitos fundamentais.

CONCLUSÃO

Diante do estudo realizado, constata-se que a aplicação ampla e irrestrita do artigo 
10, inciso VI, da Lei nº 9.656, de 3 junho de 1998, pelos planos de saúde, de modo a 
vedar o fornecimento de todo e qualquer medicamento pelo simples fato de ser de 
uso domiciliar, representa uma grave violação ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, do direito à vida e saúde, bem como da proteção à defesa do consumidor.

Além do necessário respeito aos direitos fundamentais, também é preciso atentar 
que o artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656, de 3 junho de 1998, se trata de uma norma 
que limita direitos, portanto sua interpretação deve ser restritiva, assim como versa 
sobre direitos do consumidor, por isso impõe uma interpretação mais favorável ao 
beneficiário do plano de saúde.

De sorte que, a partir do artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656, de 3 junho de 1998, se 
extraem distinções sobre os medicamentos de uso domiciliar, restando evidenciado 
que o artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656, de 3 junho de 1998, refere-se apenas e 
tão somente aos medicamentos destinados às doenças em geral, até porque esses 
medicamentos são acessíveis à população, seja mediante aquisição em farmácias 
convencionais, seja através da obtenção pelo SUS ou em farmácia popular.
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Por sua vez, é obrigatório aos planos de saúde o fornecimento dos medicamentos, 
independentemente do uso ser domiciliar, quando se tratar de tratamento 
antineoplásico e de tratamento de determinadas doenças graves, cujo 
medicamento se apresenta como a única  forma de cura do paciente, cujo acesso 
é muitas vezes difícil ao consumidor, seja pelo não fornecimento nas farmácias 
convencionais, farmácias populares e SUS, seja pelo elevado custo, de modo à 
salvaguardar o direito à vida, saúde e dignidade humana do usuário dos serviços 
prestados pelos planos de saúde.
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A EXPRESSÃO “DEDICAÇÃO A 
ATIVIDADES CRIMINOSAS” NO ART. 33, 
§4º, DA LEI DE DROGAS E O PRINCÍPIO 
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

Maria Tereza Zarif

RESUMO:  A Lei de Tóxicos prevê uma causa de diminuição especial de pena 
para o delito de tráfico de drogas, estabelecendo, entre outras, a condição de 
que o agente “não se dedique a atividades criminosas”. O presente estudo tem 
por objetivo analisar as interpretações doutrinárias e jurisprudenciais sobre esta 
expressão, bem como as possíveis causas e consequências da opção legislativa 
pela expressão em comento, concluindo com sua eventual incompatibilidade com 
o princípio da presunção de inocência.

Palavras-chave: Direito. Direito Público. Direito Penal. Direito Processual Penal. Lei de 
Drogas. Tráfico. Causa de Diminuição de Pena. Presunção de Inocência.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende analisar uma das condições estabelecidas na Lei 
de Drogas para aplicação da causa de diminuição aos agentes condenados 

pelo delito de tráfico de drogas, hipótese denominada pela doutrina de “tráfico 
privilegiado” em confronto com os demais requisitos do referido dispositivo, 
bem como com o ordenamento como um todo, em especial com o postulado 
constitucional da presunção de inocência.

Para tanto, pretende-se buscar de forma mais minuciosa a análise de cada uma das 
demais exigências do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11343 de 23 de agosto de 2006, como 
forma de tentar entender o que pretendia o legislador com o uso da expressão “não 
se dedique a atividades criminosas”. Tal expressão pouco é esmiuçada na doutrina 
e tem as mais diversas interpretações na aplicação prática pelos magistrados, o que 
acaba por gerar insegurança.
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Neste contexto, também busca-se esmiuçar o conceito de presunção de inocência 
na doutrina e sua aplicação pelo Supremo Tribunal Federal.

Deste modo, o trabalho em questão tem por objetivo melhor compreender o 
sentido do texto legal em foco, as possíveis consequências da opção legislativa 
pela expressão “dedicação a atividades criminosas”, concluindo com a análise de 
sua eventual incompatibilidade com o princípio da não culpabilidade.

1 O ARTIGO 33, §4º, DA LEI DE DROGAS: TRÁFICO PRIVILEGIADO

A Lei nº 11.343, conhecida como Lei de Drogas, promulgada em 2006, trouxe duas 
importantes inovações no tocante a penalidade imposta ao delito de tráfico. De 
início, o legislador aumentou a pena-base, que era de três anos no diploma anterior 
para cinco anos no atual. 

Por outro lado, criou-se a figura do que doutrina e jurisprudência convencionaram 
chamar de “tráfico privilegiado”. Trata-se de uma causa de diminuição voltada, 
em breve síntese, para punir o agente que pratica o delito de forma eventual e 
manejando pequena quantidade de substância entorpecente, o “pequeno 
traficante”, que faria jus a tal benesse em razão da menor gravidade de sua conduta, 
tendo sua pena reduzida de um sexto a dois terços. Nas palavras de Renato Marcão:

“Inegável que quem se inicia no crime está por merecer reprimenda 
menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º 
e a minorante em questão tem por objetivo beneficiar somente o 
traficante eventual, e não aquele que faz do tráfico seu meio de vida.”1

Assim, o artigo 33, § 4º da atual Lei de Drogas prevê:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas 
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente 
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades 
criminosas nem integre organização criminosa”

Importante lembrar que a redação original do texto legal em comento, previa ainda 
a vedação genérica à conversão da pena em medidas restritivas de direito. Porém, 
o Plenário do STF, no julgamento do HC 97.256/RS, declarou incidentalmente, a 
inconstitucionalidade desta proibição, o que resultou na edição da Resolução nº 
05/2012, do Senado Federal, suspendendo o mencionado trecho deste dispositivo. 

1 MARCÃO, Renato. Tóxicos, Lei 11343/2006, 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 145/146.
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Diante deste entendimento do Supremo, criou-se uma repercussão ainda maior 
sobre a aplicação do direito à minorante em questão, uma vez que aquele réu 
condenado por tráfico que fizer jus à redução da pena e se enquadrar nas hipóteses 
do artigo 44, do Código Penal poderá afastar a incidência da pena de reclusão  

1.1 OS REQUISITOS LEGAIS

De início, importante mencionar que a aplicação da causa de diminuição prevista 
no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas não constitui faculdade do julgador. Uma vez 
presentes os requisitos subjetivos legais, é direito do réu a respectiva redução 
na terceira fase da dosimetria da pena. Tal entendimento já foi manifestado pelo 
Superior Tribunal de Justiça2.

Nos termos do dispositivo em legal em análise, portanto, têm direito a minorante 
prevista os réus que preencherem as condições que passamos a analisar.

A primeira exigência do texto legal é de que o réu seja primário. Por consequência 
lógica, os réus reincidentes, assim considerados nos termos estabelecidos no 
artigo 63, do Código Penal, não fazem jus ao reconhecimento da hipótese de 
tráfico privilegiado. 

A segunda exigência faz menção aos “bons antecedentes”. Segundo Rogério Greco:

 “Os antecedentes dizem respeito ao histórico criminal do agente 
que não se preste para efeitos de reincidência. Entendemos que, 
em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência, 
somente as condenações anteriores com trânsito em julgado, que 
não sirvam para forjar a reincidência, é que poderão ser consideradas 
em prejuízo do sentenciado (...)”3

O Superior Tribunal de Justiça acabou por adotar este mesmo entendimento o 
editar a Súmula nº 4444, ao vedar a utilização de inquéritos e ações penais em curso 
para agravar a pena-base, conferindo interpretação ao termo “bons antecedentes” 
adotado pelo artigo 59, do Código Penal. Por conseguinte, somente aquelas 
condenações que não servirem a configurar reincidência, se prestarão a gerar maus 
antecedentes.  

2 STJ: HC 115.473/SP

3 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal, Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 563.

4 É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
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É evidente que, já estando sumulado o entendimento acerca do conceito de 
“bons antecedentes” previsto no artigo 59, do CP, tal conteúdo se aplica também a 
exigência do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos. Assim esclarece Paulo Queiroz:  

“Consequentemente, se os maus antecedentes não podem 
agravar a pena-base, não podem também, logicamente, impedir 
o reconhecimento da causa de redução do art. 33, §4°, da Lei n° 
11.343/2006. É que o fundamento jurídico-constitucional para a 
edição da Súmula nº 444 tem plena aplicação também aqui, qual 
seja, violação ao princípio da presunção de inocência. Não se trata, 
portanto, de um argumento válido específica e exclusivamente para 
a fixação da pena-base, mas para toda e qualquer restrição legal que 
tenha por pressuposto os maus antecedentes. Parece razoável, por 
conseguinte, que, uma vez afastados os maus antecedentes para 
fixação da pena-base, deve ser também removido o obstáculo legal 
para a admissão da causa de redução em causa”5.

De fato, no que toca à aplicação do termo bons antecedentes a necessidade 
de trânsito em julgado para negar a aplicação da minorante ora debatida já é 
tema pacificado no âmbito do STJ6. Todavia, este mesmo Tribunal acaba por 
permitir, por vias transversas, que sentenças condenatórias não definitivas ou 
até mesmo ações penais em curso ensejem a negativa da redução da pena, 
como veremos mais adiante. 

Em relação a exigência de que o réu “não se dedique a atividades criminosas” deixaremos 
para esmiúça-la em tópico específico, por ser o principal foco deste trabalho.

Por fim, o agente que integra organização criminosa igualmente não terá direito ao 
benefício da redução de pena. A participação em organização criminosa é delito 
tipificado na Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013 que traz o seguinte conceito, em 
seu artigo 1º:

5 QUEIROZ, Paulo. A Súmula 444 do STJ e o art. 33, §4°, da Lei de Drogas. Disponível em http://www.pauloqueiroz.net/a-sumula-444-
do-stj-e-o-art-33-%C2%A74%C2%B0-da-lei-de-drogas. Acesso em 08/09/2017

6 HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA NEGADA. 
FEITOS CRIMINAIS EM CURSO.CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR AO DELITO EM EXAME.IMPOSSIBILIDADE. DEMAIS 
PLEITOS. ANÁLISE PREJUDICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. É inviável negar a aplicação da causa 
especial de diminuição de pena prevista no art. 33,  4º, da Lei n.º 11.343/2006 amparando-se na pendência de feitos criminais 
em curso, haja vista que é pacífica a jurisprudência deste Sodalício no sentido de que inquéritos policiais ou ações penais sem 
trânsito em julgado não podem ser considerados para se firmar um juízo negativo sobre antecedentes, conduta social e a 
personalidade, sob pena de se vulnerar a garantia da presunção de inocência. (...) (HC 338.378/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)
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“Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou 
mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão 
de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta 
ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a 
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 
4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”. Tal conceito, 
entendemos, deverá pautar o julgador ao utilizar a exigência referida 
para negar a redução da pena do sentenciado.  

O envolvimento do sentenciado com organizações criminosas deve estar 
devidamente comprovado nos autos, não podendo o julgador, por óbvio, basear-
se em suposições ou circunstâncias outras que não aquelas evidenciadas durante 
a instrução criminal.

1.2 AS INTERPRETAÇÕES DA EXPRESSÃO: “NÃO SE 
DEDIQUE A ATIVIDADES CRIMINOSAS”

Ainda nas primeiras aulas da faculdade de Direito se ensina que o legislador não usa 
palavras inúteis e tal afirmação serve de base ao estudo sobre as diversas formas de 
interpretação dos textos normativos. 

Na prática, todavia, é sabido que nem sempre o legislador pátrio prima pela boa 
técnica, não sendo raro o uso de palavras não somente inúteis, como de expressões 
que dão margem à interpretações mais diversas, muitas destas em confronto com 
o conjunto normativo de onde foi extraída.

Tratando dos limites da interpretação, Paulo Queiroz (2011) ensina:

“Atualmente parece não haver dúvida de que, por maior que seja a 
clareza e a exatidão de um texto legal, é sempre possível interpreta-
lo de várias formas em virtude do caráter estruturalmente aberto da 
linguagem e, pois, dos conceitos jurídicos. Há quem afirme inclusive 
que as possibilidades de interpretação são infinitas (Nietzsche, 
Derrida, Umberto Eco). Mas isso significa que qualquer interpretação 
é válida? Existem limites à interpretação? Parece-nos que tais limites 
existem ou devem existir realmente.7”

Na doutrina raríssimos autores se debruçam sobre o sentido da expressão em comento. 

7 QUEIROZ, Paulo. Ensaios críticos: direito, política e religão. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 57.
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Jayme Walmer de Freitas, interpretando o sentido da expressão “não se dedique a 
atividades criminosas”, manifesta o seguinte entendimento:

“Lexicamente, segundo Houaiss, atividade significa ação, movimento, 
empreendimento de maneira livre, independente ou incondicionada; 
e criminosa é a conduta contrária às leis morais ou às do convívio 
social. No campo jurídico, em nosso entender, atividade criminosa 
representa o complexo de episódios pretéritos na vida do agente, 
afora a reincidência e os maus antecedentes, aptos a ofenderem o 
ordenamento jurídico e a macularem sua personalidade. (...) Por ter 
natureza residual, congrega tudo que escape ao que sejam maus 
antecedentes. Exige habitualidade, uma vez que a lei emprega a 
ação nuclear “se dedique”; e dedicação caracteriza o exercício de 
atividade ilícita pautado na reiteração de condutas, distinguindo o 
traficante profissional do traficante pequeno ou eventual. O dedicar-
se a atividades criminosas (tal como o dolo pode se evidenciar 
pela sede das lesões) pode se inferir pelas circunstâncias objetivas 
que permeiam o crime (v. exemplos concretos no subitem 2.3.3) 
e subjetivas quanto à pessoa do agente (idem, 2.3.3), elucidando 
a incursão do traficante no seio da criminalidade. Este trânsito 
pelo crime é relativo na dedicação a atividades criminosas, mas 
teoricamente absoluto nos casos de reincidência, maus antecedentes 
e participação em organização criminosa.”8

Paulo Queiroz e Marcus Mota Moreira Lopes entendem igualmente ser a 
habitualidade o elemento a definir a “dedicação a atividades criminosas: 

“Não têm, pois, direito à causa de redução de pena: a) os reús 
reincidentes (CP, art. 63); b) os possuidores de maus antecedentes; c) os 
criminosos habituais; d) integrantes de organização criminosa. Quanto 
aos maus antecedentes, é de ver que, com a edição da Súmula 444, 
do STJ, somente a sentença transitada em julgado que não importe 
reincidência poderá ser considerada como impeditiva do benefício. A 
habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão 
ser comprovados, não valendo simples presunção. Não havendo 
prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução”.9

8 FREITAS, Jayme Valmer de. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. O conceito de atividades criminosas. 
Critérios judiciais para aferição da sua aplicabilidade Disponível em https://jus.com.br/artigos/10146/a-causa-de-diminuicao-de-
pena-do-art-33-4-da-lei-antidrogas. Acesso em 08/09/2017

9 QUEIROZ, Paulo. LOPES, Marcus Mota Moreira. Comentários à Lei de Drogas. Salvador: Juspodivm, 2016.
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Temos, então, conforme análise da doutrina, que o que caracterizaria o instituto seria 
a habitualidade, uma vez que a lei emprega a ação nuclear “se dedique”; e dedicação 
caracteriza o exercício de atividade ilícita pautado na reiteração de condutas. 
A dedicação ocorreria em um continuum de tempo, e distinguiria o traficante 
profissional do traficante pequeno ou eventual. Depreende-se das interpretações 
doutrinárias ora colacionadas, que o cometimento de crime passados, em outros 
momentos da vida do indivíduo, não constituiria necessariamente habitualidade 
na prática de ilícitos.

Na jurisprudência, por sua vez, é possível encontrar as mais diversas intepretações. 
Em face da diversidade de entendimentos que os juízes monocráticos vêm 
manifestando, bem assim os tribunais de segundo grau, a presente análise será 
restrita as interpretações que vêm sendo adotadas nos tribunais superiores  

Apenas a título ilustrativo e sem pretensão de colacionar as decisões de forma 
exaustiva, passamos a analisar alguns trechos de decisões recentes do STJ e STF em 
que tais Cortes debruçaram-se sobre o termo em estudo: 

(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a 
natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as 
demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas para 
embasar a não incidência da minorante do privilégio, quando, 
juntamente com as circunstâncias do delito, evidenciarem a 
dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.- Na espécie, 
infere-se que o Tribunal de origem conferiu legalidade ao não 
reconhecimento do privilégio, ao destacar que a quantidade, a 
variedade e a nocividade dos entorpecentes apreendidos, aliadas 
às circunstâncias em que ocorreu o delito, indicativas do tráfico 
habitual, (grifo do autor) são elementos que permitem concluir que 
há dedicação às atividades criminosas (...) (HC 399.659/SP, Rel. Ministro 
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 
22/08/2017, DJe 31/08/2017) (grifo nosso)

(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a 
natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as 
demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas para 
embasar a não incidência da minorante do privilégio, quando, 
juntamente com as circunstâncias do delito, evidenciarem a 
dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.- Na espécie, 
infere-se que o Tribunal de origem conferiu legalidade ao não 
reconhecimento do privilégio, ao destacar que a quantidade, a 



REVISTA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA – Volume 5

356

variedade e a nocividade dos entorpecentes apreendidos, aliadas 
às circunstâncias em que ocorreu o delito, indicativas do tráfico 
habitual, são elementos que permitem concluir que há dedicação 
às atividades criminosas. Modificar tal entendimento importa 
revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do writ.
(...) (HC 399.659/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)HABEAS 
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.

 (...) A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da 
Lei n. 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado de 
que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique 
a atividades delituosas nem integre organização criminosa.O 
fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para afastar a 
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 
33 da Lei n. 11.343/06 está em consonância com o entendimento 
desta Corte, uma vez que o paciente ostenta outros dois processos 
por idêntico delito, além de ter destacado a alta nocividade da 
droga apreendida, o que demonstra personalidade voltada para 
a prática delitiva, fazendo do crime o seu meio de vida.3. A reforma 
do entendimento das instâncias ordinárias quanto à dedicação do 
paciente às atividades criminosas constitui matéria que refoge ao 
restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente 
reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. (...) (HC 403.508/
SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 
22/08/2017, DJe 04/09/2017) (grifo nosso)

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 POR SE DEDICAR O PACIENTE A 
ATIVIDADES CRIMINOSAS. COM A SUBSISTÊNCIA DA PENA FIXADA, 
FICA MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. ORDEM DENEGADA. 
1. Considerados os fatos incontroversos nos autos, devolvidos ao 
exame do Superior Tribunal de Justiça (Paciente respondeu a outra 
ação por tráfico, a comprovar a reiteração da conduta, por possuir 
mochila com tabletes de maconha e balança de precisão, além de 
cinquenta e seis vasos com cento e quatorze mudas de maconha 
em sua residência), não se há cogitar de reexame de prova, mas 
de simples avaliação do conjunto fático-probatório, sendo correto 
o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 
11.343/2006, diante desses elementos comprobatórios do fato de 
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o Paciente dedicar-se a atividade criminosa. 2. Mantida a pena 
de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa imposta ao 
Paciente, não se há cogitar de modificação do regime inicial fechado 
de cumprimento da pena estabelecido pelo juízo de origem, 
consideradas, além da natureza e da quantidade do entorpecente 
apreendido, as circunstâncias judiciais desfavoráveis expostas na 
sentença condenatória. Precedentes. 3. Ordem denegada.(HC 
134082, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 
em 17/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 01-06-2016 
PUBLIC 02-06-2016) (grifo nosso)

Habeas corpus. 2. Tráfico interestadual de entorpecentes (art. 33, 
caput, c/c 40, inciso V, da Lei 11.343/2006). Condenação. Regime 
inicial fechado. 3. A Corte estadual, ao julgar o apelo defensivo, 
manteve a pena-base no mínimo legal. Na terceira fase, considerando 
quantidade e natureza do entorpecente apreendido, aplicou a 
minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no patamar 
de 1/6, estabelecendo a pena final em 4 anos, 10 meses e 10 dias 
de reclusão. 4. O Superior Tribunal de Justiça, considerando que 
a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite 
concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a 
atividades criminosas, deu provimento ao recurso especial interposto 
pelo Parquet e, assim, afastou a causa de diminuição de pena 
aplicada pelo Tribunal a quo. 5. Motivação inidônea. Tão somente 
a quantidade de entorpecente não é elemento apto a sinalizar 
que o acusado dedicava-se a atividades delitivas, pois ausentes 
outros elementos fáticos conducentes a essa conclusão. 6. Pedido 
de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do 
art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo (2/3). 7. Concessão 
parcial da ordem para restabelecer o acórdão proferido pelo TJ/
MG (com a minorante aplicada no quantum de 1/6). Determinação, 
ainda, ao Tribunal de origem para que, afastando o disposto no art. 
2º, § 1º, da Lei 8.072/90, proceda a nova fixação do regime inicial de 
cumprimento de pena, segundo os critérios previstos no art. 33, §§ 
2º e 3º do CP.(HC 117185, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda 
Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 
DIVULG 27-11-2013 PUBLIC 28-11-2013) 

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 
11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO 
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ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR 
AO MÁXIMO PREVISTO. VIABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE 
DA DROGA APREENDIDA. ELEMENTO INDICATIVO DO GRAU 
DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A CRIMINALIDADE. ALTO 
POTENCIAL LESIVO DA DROGA APREENDIDA. FATOR RELEVANTE 
PARA A GRADAÇÃO DA MINORANTE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA 
DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 
44 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O 
tráfico privilegiado, com minorante aplicável na terceira fase da 
dosimetria, pode ter sua extensão definida à luz do montante 
da droga apreendida, permitindo ao magistrado movimentar a 
redução dentro da escala penal de um sexto a dois terços, mediante 
o reconhecimento do menor ou maior envolvimento do agente 
com a criminalidade, máxime por ser conhecida no processo penal 
a figura da presunção hominis ou facti, consoante precedentes da 
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. (Doutrina: LEONE, 
Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa 
Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). 2. A redução da pena 
em virtude da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, 
quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, é 
regra in procedendo aplicável segundo a discricionariedade judicial, 
viabilizando que o magistrado fixe, fundamentadamente, o patamar 
que entenda necessário e suficiente para a reprovação do crime. 
Precedentes: HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 
102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. 3. A conversão 
de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos depende do 
atendimento dos requisitos fixados no art. 44 do Código Penal, dentre 
os quais sobressai a existência de pena não superior a 4 (quatro) 
anos, o que não ocorre na hipótese. 4. In casu, o acórdão recorrido 
destacou que “a natureza e a quantidade de drogas apreendidas 
podem servir de parâmetro para a aferição do envolvimento 
do réu com organização criminosa ou da sua dedicação a 
atividades criminosas. No caso, a aplicação do percentual de 1/6 
de redução encontra-se devidamente justificada diante da natureza 
e da quantidade de droga apreendida (6,2 Kg de crack)”. 5. Recurso 
ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 116064, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 
10/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 27-09-2013 
PUBLIC 30-09-2013) 
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O que se percebe, desta feita, é que na prática das decisões judiciais, toda e 
qualquer circunstância, seja fática constatada na situação dos autos, seja ligada ao 
passado do acusado, pode ser albergada pelo indeterminado termo “dedicação a 
atividades criminosas”.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal, em 
algumas decisões, utilizam, ainda que de forma velada, a existência de outras 
ações penais em curso, a quantidade, natureza e até mesmo a nocividade de droga 
apreendida como indicativo de que o agente se dedique a atividades criminosas. 
Assim, também, as circunstâncias da apreensão como a existência de balança de 
precisão ou forma de acondicionamento da droga servem de justificativa a barrar 
a aplicação da causa de diminuição, com fundamento na ideia de que o acusado 
se dedica ao crime.

Portanto, no termo “dedicação a atividades criminosas” acaba por se incluir, na prática, 
todo e qualquer tipo de situação que interesse ao julgador como um subterfúgio 
para negar o direito ao reconhecimento da hipótese de tráfico privilegiado. 

Tal constatação observada nos julgados dos tribunais superiores reflete a prática diária 
das sentenças condenatórias proferidas pelos juízes de primeiro grau, muitas vezes 
em claro confronto com o conteúdo garantidor do princípio da não culpabilidade.

2 O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

A presunção de inocência ou de não culpabilidade (filiando-se aqui à doutrina 
que não distingue os referidos postulados) é garantia consubstanciada no rol dos 
direitos fundamentais, no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.  

O princípio em foco também é garantia decorrente das disposições dos tratados e 
convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. 

A Declaração dos Direitos Humanos, da ONU, em 1948, determina em seu artigo 
11 que “toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, 
enquanto não se prova sua culpabilidade, de acordo com a lei e em processo 
público no qual se assegurem todas as garantias necessárias para sua defesa”.

Assim também, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mais conhecido 
como Pacto de São José da Costa Rica, que estabeleceu em seu artigo 8º, inciso 
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I, o princípio da presunção de inocência, ao afirmar que: “Toda pessoa acusada 
de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove 
legalmente sua culpa”.

Importante lembrar que, conforme julgamento do STF no RE 466.343-SP, os 
tratados que consubstanciam direitos humanos subscritos pelo Brasil, ainda que 
não ratificados nos termos do artigo 5º, § 3º, da CF, possuem valor supralegal. 

Guilherme de Souza Nucci assim conceitua o estado de inocência assegurado pelo 
ordenamento pátrio: 

 “Em virtude da condenação, com trânsito em julgado, instala-se a 
certeza da culpa, abandonando-se o estado de inocência, ao menos, 
quanto ao delito em foco. Não se quer dizer seja a condenação 
eterno estigma social, nem tampouco tenha o estágio de inocência 
se perdido eternamente. A situação é particularizada e voltada 
um caso concreto: neste cenário, o condenado, em definitivo, é 
culpado. Noutros campos, em razão de diversos fatos, mantém-se 
o estado natural e original de inocência. O sentenciado pela prática 
de inúmeras infrações penais, que deve cumprir várias penas, pode 
ser considerado culpado para todos esses casos, em decorrência de 
sentenças condenatórias com trânsito em julgado. Porém, nada lhe 
retira o estado natural de inocência, quando, por ventura, for acusado 
da prática de outros delitos.”10

O postulado da não culpabilidade constitui garantia básica e norteadora de todo 
o sistema processual penal e constitui escudo do indivíduo em face do Estado, 
assegurando-lhe meios de se defender até a imposição da pena, bem como de 
irresignar-se contra a imposição de medida ilegal e arbitrária. 

O conteúdo do princípio que veda o julgamento prévio consiste importante 
conquista no campo dos direitos fundamentais que pautam o direito de punir estatal, 
adequando-o aos preceitos democráticos e combatendo eventuais arbitrariedades.  

Assim, a presunção de inocência configura não somente garantia individual do réu, 
mas trata-se, em especial, de uma limitação ao poder de sancionar do Estado, do 
qual decorrem dois importantes efeitos.

10 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 
p. 264
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A primeira consequência lógica decorre do fato de que, se ninguém é considerado 
culpado a priori, cabe ao Estado acusador demonstrar a sua culpa, ou seja, 
comprovar de forma exaustiva que aquele indivíduo não é inocente. Portanto, não 
cabe ao acusado provar a sua inocência, mas sim a quem acusa provar a culpa.

Desta construção teórica decorre a conclusão de que o ônus de provar no processo 
penal é incumbência imposta ao acusador. Da mesma forma, decorre do postulado 
de que todo indivíduo acusado parte do estado de inocência, à imposição de uma 
sentença absolutória caso não reste devidamente revestida de certeza a prova da 
culpa, atuando a dúvida como circunstância favorável ao réu.

A segunda consequência lógica é que, nos termos exatos do texto constitucional, 
“até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, o indivíduo não poderá 
ser considerado culpado para nenhuma finalidade. 

Sendo assim, qualquer medida sancionatória fora dos restritos parâmetros legais 
que admitem a aplicação de medidas cautelares, constitui antecipação de pena. 
Neste contexto, a presunção de não culpabilidade funciona também como um 
limite à decretação da prisão provisória e de outras medidas cautelares restritivas 
de direitos e bens do acusado, de modo a se evitar penas impostas antes da 
constatação definitiva da culpa.

Por fim, a presunção de inocência implica a vedação a utilização de investigações, 
ações em curso e condenações sem trânsito em julgado como fator a fundamentar 
a decretação de uma medida cautelar impositiva de prisão ou outra restrição de 
direito ao indivíduo. Assim também, o fato de o indivíduo estar sendo processado, 
ou mesmo ter sido condenado por sentença não definitiva, não pode ser utilizado 
para agravamento de sua situação na análise das circunstâncias que balizam a 
aplicação da pena. 

2.1 PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NA JURISPRUDÊNCIA DO STF

O Supremo Tribunal Federal debate a aplicabilidade do princípio da presunção 
de inocência de forma recorrente em sua jurisprudência. Conforme passamos a 
analisar, não raras vezes o postulado em questão é flexibilizado, de acordo com 
balizas determinadas pela Corte Constitucional.

O STF, ao analisar a constitucionalidade dos requisitos de elegibilidade impostos 
pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010, que ficou conhecida como 
Lei da Ficha Limpa, confrontou o seu conteúdo com a garantia da presunção de 
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inocência, tendo entendido, ao final que o artigo 5º, inciso LVII, não configurava 
impeditivo à imposição de inelegibilidade a indivíduos condenados criminalmente 
por decisões não transitadas em julgado, pois tal interpretação esvaziaria o artigo 
14, § 9º, da Constituição Federal, frustrando o propósito de exigir idoneidade moral 
para o exercício de mandato eletivo, fundamentando, ainda princípio republicano 
e princípio da proporcionalidade.11 Nesse caso em específico travou-se, ainda, 
discussão pelo fato de se pretender extensão da aplicação do princípio da não 
culpabilidade para além dos limites do processo penal.

Outro marco importante firmado pelo Supremo ao traçar os limites da interpretação 
da presunção de inocência ocorreu no recente julgamento com repercussão geral 
da possibilidade de execução provisória de acórdão penal condenatório proferido 
em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário12, decisão 
que causou acalorados debates no âmbito jurídico. 

O relator, Ministro Teori Zavascki, utilizou como principal argumento o fato de 
que os recursos de natureza extraordinária, por não serem dotados de ampla 
devolutividade, já que não se prestam ao debate da matéria fático-probatória, têm 
âmbito de cognição estrito à matéria de direito. Portanto, em razão de já haver, em 
segundo grau, um juízo de incriminação do acusado e não mais caber reexame 
probatório pela instância extraordinária, entendeu o STF pela relativização, 
utilizando até mesmo o termo inversão, para o caso concreto, do princípio da 
presunção de inocência. No caso, defendeu-se a harmonização do princípio da 
presunção de inocência com o da efetividade da função jurisdicional.

Posteriormente, O Partido Nacional Ecológico (PEN) e o Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ajuizaram ADCs13 requerendo a concessão 
da medida cautelar para suspender a execução antecipada da pena de todos os 
acórdãos prolatados em segunda instância, por entender que o julgamento do 
Habeas Corpus 126292, supramencionado, gerou controvérsia jurisprudencial 
acerca do princípio constitucional da presunção de inocência, e teria servido de 
fundamento para diversas decisões que afastariam, deliberadamente e sem a 
fundamentação devida, o disposto no artigo 283 do CPP.

No julgamento das referidas Ações Diretas de Constitucionalidade, o STF reafirmou 
o entendimento anteriormente vencedor sobre a possibilidade de execução 
provisória de acórdão condenatório proferido em segundo grau pendente de 

11 ADC 29/DF, ADC 30/DF, ADI 4578/DF

12 HC 126292

13 ADC 43 e ADC 44
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Recurso Especial ou Extraordinário. Porém importante mencionar o conteúdo 
dos votos vencidos, em especial do ministro Marco Aurélio, então relator, que 
votou pela concessão da cautelar pleiteada, bem como dos ministros Rosa Weber, 
Lewandowski, Dias Toffoli e Celso de Mello. Este último foi taxativo na defesa da 
incompatibilidade da execução provisória da pena com o direito fundamental do 
réu de ser presumido inocente, garantido pela Constituição Federal e pela lei penal. 
Aduziu, à época, que:

“A posição da maioria da Corte no sentido de rever sua jurisprudência 
fixada em 2009 reflete preocupante inflexão hermenêutica de índole 
regressista no plano sensível dos direitos e garantias individuais, 
retardando o avanço de uma agenda judiciária concretizadora das 
liberdades fundamentais”.14 

Por outro lado, o STF tem reiterados julgados, no sentido de que investigações e 
ações penais em curso não podem servir de valoração negativa na avaliação dos 
maus antecedentes e da conduta social.15

Neste esteio, também entende a Corte Constitucional que viola o princípio 
da presunção de inocência, a exclusão de certame público de candidato 
que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da 
sentença condenatória.16

Da mesma maneira, o Supremo declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade 
da vedação à liberdade provisória imposta pelo artigo 44 da Lei nº 11.343, de 23 de 
agosto de 2006, por vislumbrar afronta ao princípio da presunção de inocência17. Na 
ocasião, ficou consignado que a Lei de Drogas, ao afastar a concessão da liberdade 
provisória de forma apriorística e genérica, retira do juiz competente a oportunidade 
de, no caso concreto, analisar os pressupostos da necessidade do cárcere cautelar, 
em inequívoca antecipação de pena, indo de encontro a diversos dispositivos 
constitucionais.

Em relação à decretação de prisão preventiva, em diversas ocasiões já se manifestou 
o STF no sentido de que o simples fato de o réu estar sendo processado por outros 
crimes, respondendo a outros inquéritos policiais, ou mesmo a condenação em 

14 Notícias stf STF. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326754. Acesso em 
14/09/2017.

15 RE 591.054;   RHC 99.293; HC 69.298

16 AI 829.186 AgR; ARE 847.535 AgR

17 HC 104.339
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primeiro grau passível de recurso, não é suficiente para justificar a manutenção da 
constrição cautelar, por afronta ao princípio da não presunção de culpabilidade, 
configurando, tais medidas, antecipação de pena ilegal.18

Diante do exposto, podemos concluir que a jurisprudência do STF tem oscilado de 
forma significativa no que tange a interpretação e aplicação integral do princípio 
da presunção de inocência, notadamente quando as causas remetem aos clamores 
populares de exigência de moralidade e mais efetividade das decisões judiciais, a 
exemplo do caso da “Lei da Ficha Limpa” e da execução provisória de condenações 
pendentes de julgamento de Recurso Extraordinário e Especial. 

Por outro lado, observa-se, ainda, uma preocupação nos julgados do STF no 
sentido de que, a imposição de prisão cautelar e outras medidas antes do trânsito 
em julgado, com consequente afastamento da presunção de não culpabilidade, 
somente ocorram diante da rigorosa análise pelo juiz prolator da decisão dos 
requisitos presentes no caso concreto. 

3 O CONFLITO DA EXPRESSÃO “DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS” 
COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

Alberto Binder, tratando sobre o princípio da presunção de inocência, alerta que nas 
correntes doutrinárias mais autoritárias sempre se houve a tendência à limitação ao 
estado de não culpabilidade do indivíduo: 

“Nem sempre se reconheceu a existência desta situação da pessoa 
acusada. O positivismo criminológico, por exemplo, ou certas 
tendências processuais baseadas em concepções autoritárias 
pretenderam limitar este status a alguns acusados, por exemplo, 
os ocasionais. Para estas concepções, esta situação não poderia ser 
usada quando o acusado fosse reincidente, habitual, ou uma pessoa 
perigosa, simplesmente”.19

Verifica-se, assim, que as linhas mais conservadoras e punitivistas do Direito Penal 
inclinam-se a buscar meios e escusas com o objetivo de limitar a abrangência do 
princípio da presunção de inocência. Valem-se, não raras vezes, de expressões 
estigmatizadoras e indeterminadas como “periculosidade” e “habitualidade” para 
criar hipóteses de afastamento da garantia da não culpabilidade. 

18 HC 98.233; HC 95.009; HC 96.577; HC 86.186; HC 100.091; HC 87.717; HC 89.501

19 BINDER, Alberto M. Introdução ao Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 87



DEFENSORIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL

365

Este tipo de movimento encontra eco no discurso do populismo penal, pronto 
a criar novas normas incriminadoras e novos impeditivos do pleno exercício 
das liberdades individuais, sob a simplória justificativa de combater a violência, 
ignorando a complexidade da realidade social e econômica. 

Tratando sobre a influência do Direito Penal do Inimigo na legislação, André 
Callegari e Maiquel Angelo Dezordi Wermuth:

“Outro sinal característico da influência do Direito Penal do Inimigo na 
legislação ocorre no âmbito das restrições das garantias processuais 
ao acusado. Questiona-se a presunção de inocência, a exigência da 
licitude e admissibilidade da prova, introduzem-se medidas amplas 
de intervenção nas comunicações, de investigações secretas ou 
clandestinas, de incomunicabilidade e amplia-se o prazo de prisão 
para investigação. Assim, várias medidas vão sendo introduzidas 
na legislação que restringem direitos e garantias fundamentais 
assegurados na Constituição Federal, medidas que, embora tenham 
vigência, não podem ser consideradas válidas”.20

O populismo punitivo21 e a necessidade cada vez maior de se produzir respostas 
as falhas das políticas de segurança pública e alardeado aumento da violência 
atualmente encontra acolhida até mesmo no seio da Corte Constitucional brasileiro, 
como observamos ao analisar a aplicação da presunção de inocência pelo STF.

Salo de Carvalho chama a atenção para as consequências do processo de 
descodificação imprópria, advinda da produção de textos legais híbridos para 
tutelar determinados bens jurídicos, envolvendo institutos de direito penal, 
administrativo e civil. Para este autor, a descodificação imprópria é um dos sintomas 
do punitivismo que “desmantela gradualmente a estrutura garantidora do direito 
penal e processual penal e, por consequência, diminui os mecanismos de tutela 
dos direitos fundamentais”.22

É o que ocorre com alguns dispositivos da Lei de Tóxicos. O que se depreende da 
leitura do texto do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos é justamente uma tentativa de 
relativizar o postulado da não culpabilidade, utilizando-se o termo “dedicação a 
atividades criminosas”. 

20 CALLEGARI, André Luís. WERMUTH, Maiquel Angelo Dezordi. Sistema Penal e política criminal. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2010, p. 91.

21 CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil. 6 ed. São Paulo: Saraiva, p. 179.

22 CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil. 6 ed. São Paulo: Saraiva, p. 185.
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Refletindo sobre “a inocência das palavras”, Paulo Queiroz preleciona, citando 
Pierre Bourdieu:

“Tem, pois, razão, Pierre Bourdieu, quando afirma que “o que faz 
o poder das palavras de ordem , poder de manter a ordem ou 
de subverter, é a crença na legitimidade das palavras e daquele 
que as pronuncia, crença cuja produção não é da competência 
das palavras”.23

Não se pode deixar de observar que, ao inserir o termo “não se dedicar a atividades 
criminosas” no texto legal, o legislador abriu portas para uma violação direta ao 
princípio da presunção de inocência. 

Se ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença condenatória, para qualquer finalidade, nos termos do artigo 5º, inciso 
LVII, da Constituição, é evidente que somente as sentenças definitivas podem 
ter qualquer tipo de repercussão na situação do apenado. Se o artigo 33, § 
4º já exige de antemão que o acusado seja primário e de bons antecedentes, 
consequentemente estão excluídas todas as possibilidades de que o mesmo 
tenha contra si condenação definitiva. 

Como vimos, não há consenso a definir a conceituação legal de “dedicação 
a atividades criminosas”. Todavia, se, dentre os requisitos previstos para o 
reconhecimento da hipótese de tráfico privilegiado já estão a primariedade do 
agente e os bons antecedentes, logo, tais conceitos não podem integrar a definição 
de “dedicação a atividades criminosas”. Portanto, se o objetivo era evitar que o 
indivíduo houvesse sido condenado por decisão judicial definitiva, seria totalmente 
despiciendo o uso da expressão em comento. 

Assim, o uso da expressão “dedicação a atividades criminosas” termina, na prática, 
por servir para que os julgadores utilizem a vida pregressa dos réus, pautando-se 
em investigações e procedimentos não finalizados com sentença definitiva, para 
caracterizar o instituto, encontrando um subterfúgio para burlar o entendimento 
sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado nº 444.

Ainda que se considere a exigência da habitualidade na prática de delitos, como 
pretende a doutrina analisada no tópico anterior, tal requisito não pode ser 

23 QUEIROZ, Paulo. Ensaios críticos: direito, política e religião. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 10.
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constatado com base na utilização de investigações e ações em curso ou até 
mesmo de condenações não transitadas em julgado, sob pena de violação frontal 
ao conteúdo do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição.  

Como já analisado, a fruição do direito à minorante em comento, não é 
faculdade do magistrado sentenciante, sendo de aplicação obrigatória uma vez 
preenchidos os requisitos legais. 

Todavia, a vagueza do termo “dedicação a atividades criminosas” acaba por 
permitir, também, como já verificado na análise da jurisprudência, que o julgador 
inclua todo e qualquer tipo de situação que interesse como uma saída para negar o 
direito ao reconhecimento da hipótese de tráfico privilegiado, tais como a natureza 
ou “nocividade” da droga e a quantidade de substância entorpecente apreendida. 
Nestes casos, é gritante a insegurança jurídica causada pelas variadas interpretações 
atribuídas à expressão legal ora analisada. 

É claro o raciocínio que primeiro o julgador opta por negar a concessão do benefício 
por razões outras, nem sempre legítimas e legais, diga-se, para, após, não podendo 
fundamentar a negativa na presença de reincidência e maus antecedentes, por 
exigirem o trânsito em julgado, valer-se da imprecisão da expressão legal em 
análise como impeditivo ao reconhecimento do tráfico privilegiado. 

Ocorre que, em que pese os esforços interpretativos do STF supramencionados, 
como forma de encontrar hipóteses de afastamento parcial da presunção de 
inocência, fato é que a Constituição Federal não admite nenhuma forma de 
relativização do referido princípio. 

Com efeito, a lei admite em casos excepcionais, a prisão provisória antes do 
trânsito em julgado da condenação e a aplicação de outras medidas cautelares. 
Todavia, nestas hipóteses, trata-se de afastamento pontual do postulado da não 
culpabilidade, lastreado em circunstâncias concretas do processo. Neste mesmo 
sentido é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, conforme 
exemplos de decisões que analisamos no item anterior.

Não pode a lei, todavia, de forma genérica, como ocorre no artigo 33, § 4º, criar 
exceção que permita que toda e qualquer circunstância que interessar ao julgador, 
até mesmo a análise da vida pregressa do indivíduo, calcado em supostos crimes 
pretéritos não confirmados por sentença condenatória definitiva, seja enquadrado 
como elemento a indicar a dedicação a atividade criminosa.
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Entendemos, portanto, que o texto do artigo 33, § 4º, não é compatível com 
o conteúdo constitucionalmente consagrado do princípio da presunção de 
inocência. Os demais requisitos exigidos pelo dispositivo normativo em foco, para 
o gozo deste direito à redução de pena, já se afiguram mais que suficientes para 
distinguir aquele sentenciado que prática o tráfico de forma habitual e em grande 
escala, que deveria ser o real foco das investigações e punições mais severas, 
do indivíduo que comercializa drogas em quantidade pequena, ou pratica um 
dos demais verbos do caput do artigo 33, de forma eventual, muitas vezes para 
sustentar a própria necessidade de consumo, e que faria jus à concessão da causa 
de diminuição de pena.

A indeterminação e imprecisão da expressão em foco abre margem, na realidade 
prática dos julgados, para interpretações diversas, em sua maioria confrontantes 
com a previsão constitucional de não culpabilidade, que exige expressamente o 
trânsito em julgado para que qualquer condenação possa surtir efeitos na esfera 
jurídica do indivíduo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, conclui-se que a imposição da imprecisa e indeterminada 
exigência de que o agente “não se dedique a atividades criminosas” no artigo 33, 
§ 4º, da Lei de Drogas termina por permitir, na prática, violação direta ao princípio 
da presunção de inocência, dando margens a utilização, ainda que indireta, de 
investigações, ações penais em curso e condenações provisórias como fundamento 
para negativa à aplicação da causa de diminuição em comento.

Ainda, na prática tem-se observado que toda e qualquer situação que interesse ao 
julgador, tais como natureza, quantidade e até mesmo nocividade da substância 
entorpecente apreendida e outras circunstâncias do fato criminoso como 
apreensão de petrechos para o tráfico, serve como fundamento a caracterizar a 
suposta “dedicação a atividade criminosa”, gerando indesejada insegurança jurídica.   

Portanto, tem-se que a expressão em comento não se encontra compatível com o 
texto constitucional, que não admite qualquer tipo de relativização do postulado 
da não culpabilidade.
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DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO 
PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO 
DE ATO INFRACIONAL: ANÁLISE DA 
NORMATIVA NACIONAL À LUZ DAS 
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 
E DA PRINCIPIOLOGIA DO 
DIREITO INFRACIONAL

Igor Raphael de Novaes Santos

RESUMO: A audiência de custódia é instituto aplicado no Brasil a partir da 
Resolução nº 213, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça 
- CNJ. Este estudo busca apontar a necessidade de sua aplicação não apenas 
aos imputáveis, mas também aos adolescentes. São trazidos argumentos que 
transitam da normativa internacional, notadamente as convenções que compõem 
o sistema interamericano de direitos humanos, além da legislação nacional, até a 
singularidade dos critérios de interpretação do direito infracional. É apresentado 
projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que ratifica  a existência e 
a amplitude do problema. Conclui-se apontando a necessidade da audiência de 
custódia em relação ao procedimento de apuração de ato infracional, seja para 
impedir tratamento mais gravoso aos adolescentes, seja para impor respeito às 
convenções interamericanas que tratam do tema.

Palavras-chave: Audiência de Custódia. Convenções Interamericanas de Direitos 
Humanos. Direito Infracional.

1 INTRODUÇÃO

Os estudos envolvendo o que se convencionou chamar de “audiência de 
custódia” são relativamente recentes na doutrina brasileira.
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Com efeito, foi apenas a partir da edição da Resolução nº 213, de 15 de dezembro 
de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, que os atores do direito1 passaram a 
vivenciar a prática das audiências de custódia.

O referido instituto, de início contestado por muitos dos aludidos atores e ainda 
alvo de severas críticas de parte da doutrina e da sociedade brasileira, atualmente é 
realidade no que toca às prisões em flagrante em todo país.

A explicação deriva do artigo 1º da sobredita resolução do CNJ, no qual consta a 
determinação para que “toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente 
da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 
horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida 
sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão”.

Ocorre que, no que toca ao procedimento de apuração de ato infracional, a 
audiência de custódia não vem sendo implementada. Após mais de um ano da 
edição da Resolução nº 213, de 15 de dezembro de 2015, persiste a omissão dos 
tribunais em relação à sua obrigatoriedade no âmbito da apreensão de adolescentes 
surpreendidos na prática de ato infracional análogo ao crime. Corrobora, para tanto, 
a inexistência de previsão textual no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 
8.069, de 1 de julho de 1990).

Eis a problemática a ser enfrentada.

De início, será traçado breve panorama, histórico e legislativo, quanto à inserção da 
audiência de custódia no direito brasileiro, bem assim registradas as nuances que 
envolveram a implementação do instituto no país. Em seguida, será estabelecido 
estudo em relação à normativa doméstica que rege o procedimento de apuração 
de ato infracional.

Mais adiante, trataremos das convenções internacionais correlatas ao tema 
audiência de custódia e à proteção integral dos adolescentes, notadamente a 
Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos 
Civis e Políticos e a Convenção sobre os Direitos da Criança.

Em continuação, será pontuada a especificidade da interpretação envolvendo 
a matéria infracional e as ciências penais, de modo a registrar qual o raciocínio 

1 Opta-se, neste estudo, por refutar a expressão “operador do direito”. A visão crítica afasta o uso expressão por remeter à visão 
fordista da produção do conhecimento, que se afasta do pensamento crítico e apto a promover a construção de um raciocínio que 
deixe de refletir apenas e tão somente os textos de lei e a jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores.
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adequado a respeito da incidência ou não da audiência de custódia no 
procedimento de apuração de ato infracional. Serão abordadas, ao final, a iniciativa 
normativa atualmente existente em torno do problema.

Exsurge, desse modo, o objeto deste estudo, que pretende delinear os diversos 
argumentos em relação à matéria, sem a pretensão de esgotá-la, permeando a 
discussão com critérios de interpretação, a fim de produzir resposta condizente 
com os valores estabelecidos internacionalmente e ratificados pelo Brasil.

2 DA NORMATIVA NACIONAL: A AUDIÊNCIA DE 
CUSTÓDIA E SEU CONTEXTO HISTÓRICO

Como é sabido, a Constituição da República de 1988, em um contexto histórico de 
ruptura com regime antidemocrático do golpe militar, positivou diversos direitos 
e garantias fundamentais em relação à prisão cautelar, dentre elas a comunicação 
imediata da prisão ao juiz (artigo 5º, inciso LXII da CF/88). Perceba-se que não se 
exigiu que a referida comunicação provoque uma audiência perante a autoridade 
judicial. Deveras, não se assegurou o direito de qualquer pessoa presa ser levada, 
sem demora, ou o mais prontamente possível, perante uma autoridade judiciária 
para que esta verifique a legalidade e as circunstâncias da prisão, com o objetivo 
de restringir capturas ilegais e arbitrárias, além de preservar a vida e integridade 
pessoal do flagrado.

Com registrado acima, foi apenas a partir da edição da Resolução nº 213, de 15 de 
dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, e sua paulatina aplicação no 
âmbito da justiça comum pelos Tribunais de Justiça dos Estados, que se passou a 
experimentar a prática das audiências de custódia.

A propósito da evolução histórica do tema, merece registro a Ação Civil Pública2 
proposta pela Defensoria Pública da União perante a Justiça Federal de Manaus, em 
junho de 2014, que inaugurou o debate judicial da audiência custódia, meses antes 
da edição da Resolução do CNJ.

Deveras, àquela altura, em meio aos então recentes e trágicos acontecimentos 
no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão, valeu-se a Defensoria 
Pública da União, de forma pioneira, do que, à época, em termo cunhado pelo 

2 A inicial da mencionada AP se encontra disponível em http://pt.scribd.com/doc/228594540/AP -audiencia-de-custodia. Acesso 
no dia 18/12/2016.



DEFENSORIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL

373

professor Valério Mazzuoli, já se tratava como “controle de convencionalidade”3, 
ao estabelecer paralelo entre a normativa nacional e a internacional em torno do 
problema, como será aprofundado adiante.

Já naquele ano de 2014 era possível notar a taxa exacerbada, devidamente 
apontada na referida ACP4, em descompasso com o panorama internacional, de 
aumento da população prisional, culminando em um número flutuante de presos 
de aproximadamente 700 mil indivíduos5 no país.

Não por outra razão, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) ajuizou a Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) tombada sob o nº 347, 
posteriormente acolhida liminarmente pelo Supremo Tribunal Federal. Ao julgar a 
medida cautelar, o Supremo declarou o Estado de Coisas Inconstitucional no Brasil, 
com a determinação para adoção, dentre outras medidas, da audiência de custódia 
(ver informativo 798 do STF)6 pelo Poder Judiciário. Vejamos trecho do decisum:

A ausência de medidas legislativas, administrativas e orçamentárias 
eficazes representaria falha estrutural a gerar tanto a ofensa 
reiterada dos direitos, quanto a perpetuação e o agravamento 
da situação. O Poder Judiciário também seria responsável, já que 
aproximadamente 41% dos presos estariam sob custódia provisória e 
pesquisas demonstrariam que, quando julgados, a maioria alcançaria 
a absolvição ou a condenação a penas alternativas. Ademais, a 
manutenção de elevado número de presos para além do tempo 
de pena fixado evidenciaria a inadequada assistência judiciária. 
A violação de direitos fundamentais alcançaria a transgressão à 
dignidade da pessoa humana e ao próprio mínimo existencial e 
justificaria a atuação mais assertiva do STF.

Era esse o contexto da época em que se estabeleceu a Resolução nº 213, de 15 
de dezembro de 2015, do CNJ, permeada pelo avanço da discussão a respeito 

3 Esse tema não havia sido sistematizado no Brasil antes da edição do livro O controle jurisdicional da convencionalidade das leis 
(MAZZUOLI, Valério de Oliveira. São Paulo: RT, 2009). Em apertada síntese, consiste no processo de compatibilização vertical das 
normas domésticas com os comandos encontrados nas convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Estado.

4 A título de registro histórico, todavia, é imperioso observar que, inadvertidamente, em decorrência da corriqueira demora 
jurisdicional, a referida ação judicial perdeu seu bjeto, após não ter seu mérito apreciado antes da edição da sobredita resolução pelo 
CNJ.

5 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php>. Acesso em: 13/09/2017.

6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão na Ação de Descumprimento de receito Fundamental 347. Relator: Marco Aurélio. 
Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo798.htm#Sistema%20carcer%P3%A1rio:%20
estado%20de%20coisas%20inconstitucional%20e%20viola%P3%A7%P3%A3o%20a%20direito%20fundamental%20-%208.
Acessado em 21-09- 2019
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da necessária submissão da normativa nacional às convenções internacionais 
das quais o Brasil é signatário, pelos acontecimentos trágicos envolvendo 
complexos penitenciários como o de Pedrinhas, no Maranhão, acompanhada pelo 
reconhecimento pelo próprio STF, das inúmeras violações de direito praticadas no 
âmbito dos presídios.

É de bom alvitre pontuar que a finalidade declarada da edição da audiência de 
custódia foi a aproximação do ordenamento jurídico brasileiro à Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos e a preservação das garantidas 
fundamentais. Nesse sentido são as considerações que constam no preâmbulo 
da multicitada Resolução:

CONSIDERANDO o art. 9º, item 3, do Pacto Internacional de Direitos 
Civis e Políticos das Nações Unidas, bem como o art. 7º, item 5, da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José 
da Costa Rica);

CONSIDERANDO a decisão nos autos da Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental 347 do Supremo Tribunal 
Federal, consignando a obrigatoriedade da apresentação da pessoa 
presa à autoridade judicial competente;

(...)

CONSIDERANDO que a condução imediata da pessoa presa à 
autoridade judicial é o meio mais eficaz para prevenir e reprimir a 
prática de tortura no momento da prisão, assegurando, portanto, 
o direito à integridade física e psicológica das pessoas submetidas 
à custódia estatal, previsto no art. 5.2 da Convenção Americana de 
Direitos Humanos e no art. 2.1 da Convenção Contra a Tortura e 
Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes;

Todavia, a finalidade real da implementação da audiência custódia no Brasil muito 
mais se aproxima do pensamento utilitarista de redução da quantidade de presos 
provisórios nas unidades penitenciárias superlotadas em decorrência do acréscimo 
exponencial da população carcerária no Brasil.

Assim é que, nesse contexto histórico e legislativo, firmou-se, por meio de edição do 
Conselho Nacional de Justiça, a obrigação da realização da audiência de custódia 
nos tribunais do país.
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É necessário observar, portanto, que a audiência de custódia não foi, e até a 
presente data não é, estabelecida pela criação do Poder Legislativo. Vale dizer, não 
foi editada lei formal, em sentido estrito, para que a realidade fosse alterada.

A explicação deriva da constatação de que o Conselho Nacional de Justiça, por 
opção política, visualizando cenário negativo em relação à alteração legislativa em 
um Congresso formado, em sua maioria, por conservadores, editou a Resolução 
com fins pragmáticos. Não parece ser outra a inteligência, notadamente em face do 
respaldo nesse sentido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a cautelar inscrita 
na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347.

A audiência de custódia surge, portanto, voltada para permitir um controle efetivo 
das circunstâncias da prisão, ampliando aquele fornecido pela mera comunicação 
escrita da prisão pela autoridade policial “tanto porque o flagrado será entrevistado 
pelo juiz, como porque estará na presença de seu defensor”7.

2.1 DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL.

No que toca ao procedimento de apuração de ato infracional, é mister registrar 
que a Resolução nº 213 do CNJ não fez qualquer distinção em relação ao 
adolescente e ao imputável. Afinal, como já descrito, o conteúdo normativo 
da Resolução registra que “toda pessoa” presa deve ser obrigatoriamente 
apresentada a autoridade competente.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, precisamente em seu artigo 101, §1º, 
estabelece que é inadmissível a privação de liberdade de criança em razão de 
prática de ato infracional.

Em relação ao adolescente, ao partir do artigo 172, o referido diploma legal 
estabelece que, apreendido em flagrante de ato infracional, será, de logo, 
encaminhado à autoridade policial competente, a qual, ato contínuo, poderá liberá-
lo aos pais ou responsável ou, não permitindo a lei a liberação, deve apresentar o 
adolescente ao Ministério Público no prazo de 24 horas.

Como observa o ilustre colega e professor Daniel Nicory do Prado tal procedimento 
é “similar à audiência de custódia, mas com encaminhamento do apreendido ao 
membro do Ministério Público e não ao juiz”8.

7 RADO. Daniel Nicory do. A prática da audiência de custódia. Salvador: Faculdade Baiana de Direito. 2017. p. 21

8 RADO. Daniel Nicory do. A prática da audiência de custódia. Salvador: Faculdade Baiana de Direito. 2017. p. 24
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É de salientar, todavia, que parte da doutrina9 sustenta que o teor do artigo 179 
do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), justamente o que determina a 
apresentação do apreendido ao Ministério Público, atenderia ao teor da Resolução 
e à Convenção Americana do de Direitos Humanos, como melhor elucidado 
adiante. Vejamos:

Art. 179. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério 
Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de 
ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório 
judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, 
procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, 
de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas.

Do exame da normativa nacional é possível concluir, portanto, que não há previsão 
específica em relação a realização da audiência de custódia no procedimento de 
apuração de ato infracional, seja na Resolução nº 213 do CNJ, seja no Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

3 DA NORMATIVA INTERNACIONAL

É, sem sombra de dúvidas, no âmbito da normativa internacional relacionada aos 
direitos humanos que se encontra o fundamento da audiência de custódia.

Nesse passo, é importante rememorar que diversos diplomas internacionais de 
direitos humanos integram o ordenamento jurídico nacional, seja para quem 
entende que as normas internacionais garantidoras de direitos humanos têm 
natureza constitucional, independentemente de aprovação por meio do teor do 
§ 3º do artigo 5º da Constituição, seja para quem adota o posicionamento do STF 
em relação ao caráter supralegal das normas internacionais de direitos humanos10.

Sem maiores ilações, é mister destacar, desde já, o teor do artigo 7.5 da Convenção 
Americana de Direitos Humanos (CADH), dispositivo que ampara toda a estrutura 
normativa da audiência de custódia. Vejamos:

9 or todos: ALFLEN, ablo Rodrigo. Art. 1º. In: ANDRADE, Mauro Fonseca; ALFEN,
 ablo Rodrigo (org.). Audiência de Custódia: Comentários à Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça. orto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2016, p. 26/27.

10 Em relação à polêmica na doutrina em relação ao status das normas internacionais de direitos humanos e o teor do §3º do art. 5 
da Ponstituição da República, recomenda-se a doutrina de Valério Mazzuoli: “Dizer que os tratados de direitos humanos aprovados 
por esse procedimento especial passam a ser ‘equivalentes às emendas constitucionais’ não significa obrigatoriamente que os demais 
tratados terão valor de lei ordinária, ou de normal supralegal, ou do quer que seja”, v. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direitos 
Humanos. 3ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São aulo: Método. 2016. p 217.
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Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à 
presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer 
funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo 
razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga 
o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que 
assegurem o seu comparecimento em juízo.

É importante destacar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgão ao 
qual se vincula o Brasil por ter ratificado internacionalmente o compromisso, já teve 
oportunidade de assentar que a audiência de custódia é meio de controle apto a 
controlar não apenas a legalidade do flagrante, mas também exerce importante 
garantia contra a tortura e abuso policial, tudo isso ao julgar o caso Tibi11.

Ainda no âmbito internacional, é imperioso destacar o artigo 37.b da Convenção 
sobre os Direitos da Criança, que registra que os Estados zelarão para que 
“nenhuma criança seja privada de sua liberdade de forma ilegal ou arbitrária. A 
detenção, a reclusão ou a prisão de uma criança será efetuada em conformidade 
com a lei apenas como último recurso, e durante o mais breve período de tempo 
que for apropriado”.

No mesmo sentido é o artigo 9º, 3, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos: “Qualquer pessoa presa ou encerrada em virtude de infração penal 
deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade 
habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em 
prazo razoável (...)”

3.1 DA AUTO APLICABILIDADE DA NORMA DO ARTIGO 7.5 DA CADH

Como já descrito, tanto a Constituição Federal quanto o Código de Processo 
Penal não vinham cumprindo a garantida convencional da audiência de custódia. 
Perguntar-se-ia: A audiência de custódia prescinde ou não de lei em sentido formal 
para sua aplicabilidade?

A respeito do assunto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em seu Parecer 
Consultivo nº 07/86 estabeleceu que a Convenção Interamericana, e todas suas 
regras e respectivos direitos e garantias individuais são autoaplicáveis. Gustavo 
Badaró explicita o conteúdo do Parecer Consultivo:

11 PoIDH, Tibi vs Equador, sentença de 07.09.2004, §§ 114 e 118.



REVISTA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA – Volume 5

378

Isso significa que, uma vez em vigor, os direitos convencionais nela 
protegidos devem ser aplicados perante todos os órgãos estatais, 
inclusive os do Poder Judiciário, sem que haja necessidade de edição 
de lei ou ato administrativo.

Não resta dúvida, portanto, que a edição da Resolução nº 213, de 15 de dezembro 
de 2015 do CNJ é mais do que suficiente para fazer incidir a observância de 
tal direito, prescindindo-se da edição de lei formal nesse sentido, posto que 
sua inobservância pelo Poder Judiciário nacional caracterizaria inegável ilícito 
internacional praticado pelo Brasil.

Em verdade, mesmo quando ausente a Resolução, o artigo 7.5 da CADH já podia, e 
devia, ser aplicado. Tal conclusão é de extrema importância para o desenvolvimento 
da inteligência deste estudo.

4 DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO ATO INFRACIONAL.

Na linha do quanto exposto até aqui, é possível concluir que as normas internacionais 
ratificam a necessidade de implementação da audiência de custódia também em 
relação ao adolescente em conflito com a lei. Isso porque é nítido o regramento a 
determinar que toda pessoa deve ser conduzida à autoridade judicial.

No ponto, não se pode afirmar que o impasse decorrente da lacuna no Estatuto 
da Criança e do Adolescente e da Resolução nº 213, de 15 de dezembro de 2015 do 
CNJ é suficiente para que o Poder Judiciário permita, como efetivamente permite, 
que adultos tenham seu direito convencional observado e adolescentes não. É o 
que se passa a tratar nas linhas seguintes.

Ao apresentar resposta ao questionamento da necessidade de garantia ou não 
da audiência de custódia na apreensão de adolescentes, o professor e defensor 
público Caio Paiva é firme ao registrar que “com muito mais razão, a audiência de 
custódia deve ser garantida na apreensão de adolescentes infratores ou em conflito 
com a lei, quando sua realização deverá ocorrer em prazo ainda mais rápido”.12

Caio Paiva atenta para o fato de que o Comitê da ONU sobre Direitos da Priança, ao 
interpretar a normativa internacional, assentou que “todo menor detido e privado 

12 AIVA, Paio. Audiência de custódia e o processo penal brasileiro. 2ed. Florianópolis: Empório do Direito. 2017. p. 96
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de liberdade deverá ser colocado à disposição de uma autoridade competente 
em um prazo de 24 horas para que se examine a legalidade de sua privação ou a 
continuidade desta”.13

Não foi outro o entendimento da Corte Interamericana sobre o tema ao apreciar 
uma violação no caso concreto:

Esta Corte constatou que desde o momento da detenção de Eduardo 
Landaeta às 17:00 horas do dia 29 de dezembro de 1996, até o 
segundo traslado onde perdeu sua vida, sendo às 18:00 horas do dia 
31 de dezembro, esteve detido aproximadamente durante 38 horas 
sem haver sido apresentado ante um juiz ou autoridade competente 
de menores de idade, o que, a critério da Corte, excede o padrão de 
colocação à disposição da autoridade competente ‘sem demora’ 
aplicável aos menores de idade.14

Merece registro o posicionamento do professor Gustavo Badaró, que igualmente 
sustenta que a apreensão de adolescente por ato infracional deve se submeter ao 
mesmo procedimento de apresentação à autoridade judicial. Vejamos:

Assim, por exemplo, qualquer forma de prisão no processo penal 
deve observar a regra do art. 7.5: prisão cautelar ou prisão como 
cumprimento de pena privativa de liberdade. Entre as prisões 
cautelares, tanto a prisão em flagrante de delitos, quanto a prisão 
preventiva ou temporária. Mas o direito também se aplica, por 
exemplo, à prisão civil por dívida alimentar, ou a apreensão do 
adolescente, no regime do ECA15.

5 DA INSUFICIÊNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ECA.

Aqui faz-se mister pontuar o raciocínio de Pablo Rodrigo Alflen, já indicado 
anteriormente, que sustenta a prescindibilidade da audiência de custódia no caso 
de apreensão de adolescentes tendo em vista que seria suficiente a apresentação 
do adolescente ao Ministério Público (a chamada oitiva informal) de acordo com a 
normativa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse sentido:

13 Pomitê de Direitos da Priança. Observação Geral nº 10, § 83.

14 Paso o Hermanos Landaeta Mejías e outros vs. Venezuela. Exceções preliminares, fundo, reparações e custas. Sentença de 27 de 
agosto de 2014, § 178.

15 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 5 ed. rev. Atual e ampl. São aulo: Revista dos Tribunais, 2016. p.1065
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Vê-se que o dispositivo [art. 7.5 da CADH] refere que a apresentação 
poderá ser realizada à autoridade diversa da judicial, desde que 
autorizada por lei a exercer funções judiciais. Portanto, a resposta 
à primeira questão é negativa, uma vez que o Ministério Público, 
a nosso juízo, passa a exercer as funções referidas no dispositivo 
citado, conforme regulado pela própria Lei nº 8.069/1990 (a 
exemplo do art. 180, II: ‘conceder a remissão’), em atenção, ainda, 
art. 129, IX, da Ponstituição Federal (‘exercer outras funções que lhe 
forem conferidas...’)16

A propósito é possível vislumbrar produção acadêmica recente que reconhece 
na oitiva informal perante o Ministério Público inciativa que se assemelha à 
audiência de custódia: “sucedendo o Código de Menores, a Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente também 
recepcionou a preocupação em tornar obrigatória a rápida apresentação do 
adolescente apreendido”.17 

Ocorre que tal oitiva informal e o respectivo procedimento previsto no ECA não 
pode ser equiparado, tampouco ser considerado suficiente para o atendimento da 
normativa internacional.

Como visto, Pablo Alfen se ampara no teor dos artigos 17418, 17919 e 18020, inciso 
II do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente, os quais indicariam, segundo 
a inteligência dos autores, o pleno atendimento ao artigo 7.5 da Convenção 
Americana de Direitos Humanos já que o promotor de justiça atenderia ao requisito 
de autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais.

16 ALFLEN, ablo Rodrigo. Art. 1º. In: ANDRADE, Mauro Fonseca; ALFEN, ablo Rodrigo (org.). Audiência de Custódia: Comentários à 
Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça. orto Alegre: Livraria do Advogado, 2016, p. 26/27.

17 SILVA, Francinaldo Araújo da. A audiência de custódia e a sua inserção no Processo Penal brasileiro. 2017. Disponível em http://
dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/13390. Acesso em: 14 de setembro de 2017. p. 28

18 Art. 174. Pomparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, 
sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério úblico, no mesmo dia ou, sendo 
impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente 
permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.

19 Art. 179. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, 
boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do 
adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas.

20 Art. 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá: (...) II - conceder 
a remissão (...)
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No mesmo sentido, o magistrado Márcio da Silva Alexandre, discorreu sobre 
a ilegalidade de se estender os procedimentos da audiência de custódia para 
adolescentes apreendidos em flagrante sob a acusação de envolvimento em ato 
infracional. Vejamos:

(...) Interpretando-se de forma literal e sistematicamente, não há razão 
para se admitir que o documento institua a audiência de custódia para 
adolescentes. (...) Lendo atentamente toda a resolução, desde seus 
“considerandos”, nenhuma linha sequer trata de adolescente acusado 
da prática de ato infracional. Todo o texto foi produzido sobre um 
único sujeito: o preso em flagrante! Só se mencionam aspectos que 
inexoravelmente estão ligados a imputável. Não se descreve nenhum 
elemento que esteja relacionado ao adolescente. (...) À toda evidência, 
em face dessas colocações, tenho que, em relação ao adolescente, 
não existem as preocupações que motivaram a regulamentação 
da audiência de custódia no âmbito processual penal. A situação 
flagrancial do adolescente é bastante diferente. Passa ele pelo crivo 
da autoridade policial, do promotor de Justiça e do Juiz, no dia de 
sua apreensão. Há assim um controle triplo sobre ela. (...) Diante desse 
quadro, certo é que os objetivos visados pela Resolução 213/CNJ já 
são alcançados pela observância do procedimento previsto no ECA, 
pelo que não se vê vantagem em se adotá- la no âmbito do Direito 
Menorista. Além disso, a citada Resolução afronta os dispositivos que 
regulam a oitiva informal e a concessão remissão extrajudicial, razão 
por que é ilegal no tema.21 

Do exame dos argumentos apresentados pelo magistrado e pelo promotor de 
justiça, extrai-se que a irresignação se limita à ausência de previsão na Resolução 
do CNJ, aliada à suposta suficiência do procedimento prevista no ECA, para atender 
às finalidades estampadas no procedimento estabelecido para realização das 
audiências de custódia.

Sucede que,  , tais argumentos não bastam para afastar a incidência da 
normativa internacional no caso em tela.

A uma, porque, como já registrado, a mera ausência de previsão normativa na 
Resolução nº 213 do CNJ, decorrente de uma interpretação literal do direito, para 
além de ser extremamente débil, não encontra respaldo na moderna interpretação 

21 DA SILVA, Márcio Alexandre. Ilegalidade da audiência de custódia para adolescentes. Disponível em: http://www.tjdft.jus.br/
institucional/imprensa/artigos/2016-1/ilegalidade-da-audiencia-de-custodia-para-adolescentes-juiz-marcio-da-silva-alexandre. 
Acesso em 15/12/2016,
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do direito, notadamente o internacional, após o STF entender que toda Convenção 
que trata de direitos humanos tem caráter supralegal. Não bastasse isso, como 
já registrado linhas acima, o conteúdo normativo do artigo 7.5 da CADH é 
autoaplicável. Assim, não há lacuna no ordenamento jurídico. Ao revés há previsão 
expressa, devidamente destacada linhas acima.

A duas, porque o procedimento estampado no ECA não é suficiente para atender 
aos fins da audiência de custódia. Com efeito, a apresentação se dá, de início apenas 
à autoridade policial, ao promotor de justiça e ao magistrado e não há previsão para 
verificação de abuso de policiais e necessidade de verificação da real necessidade 
de custódia cautelar.

Vale dizer, não há contato com a defesa, o que é primordial, tendo em vista que não 
se pode reconhecer o atributo da imparcialidade à autoridade policial, tampouco 
ao promotor de justiça, sendo certo que não há previsão para contato imediato 
com o magistrado natural, mas apenas e tão somente a previsão de encerramento 
da instrução em 45 dias e a recomendação de início da instrução o quanto antes.

No ponto, é de relevância a transcrição do pensamento apresentado pelo defensor 
público Eduardo Januário Newton, ao destacar a inadequação da oitiva informal do 
adolescente perante o Ministério Público desacompanhado da defesa:

Não se desconhece o fato de que o Estatuto da Criança e do 
Adolescente prevê a figura da oitiva informal – vide artigo 179. 
Todavia, o caráter singelo da previsão pode induzir, caso não 
realizada a correta exegese, a graves equívocos que malferem o 
processo justo. Primeiramente, valendo-se da lógica, afirma- se ser 
contraditório formalizar algo que, segundo a lei, possui a natureza 
informal. Porém, não é no critério lógico que se encontra a maior 
crítica à formalização da oitiva informal, e sim na sua realização 
afrontosa aos direitos do adolescente. Logo, caso queira o integrante 
do Ministério Público formalizar a oitiva, ainda mais quando o material 
produzido representar a justa causa necessária para o oferecimento 
da representação, deverá, no mínimo, verificar se já ocorreu a 
entrevista prévia do adolescente com o profissional habilitado pela 
defesa técnica. Na hipótese negativa, deverá aguardar a realização 
desse contato. A preocupação com o contato prévio do adolescente 
com seu defensor tem como intuito esclarecer o integrante do 
grupo vulnerável sobre seus direitos, inclusive o de não colaborar 
involuntariamente com o titular da ação socioeducativa. Na hipótese 
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de não ocorrer o contato anterior ou ser realizada a oitiva informal 
sem a presença de Defensor Público ou advogado, não poderá o 
membro ministerial formalizar o ato extraprocessual como forma 
de obter a justa causa necessária para a provocação jurisdicional. 
Caso não seja observada essa dinâmica, por meio da aplicação 
analógica do Código de Processo Penal, que é possível, em nome da 
preservação do processo justo, deverá o magistrado rejeitar a petição 
inicial ministerial.22

A três, porque o representante do Ministério Público não pode ser considerado 
autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. Ora, o membro do 
MP é parte no processo penal, não fiscal da Lei. Portanto, como dito, é parcial, 
diferentemente do magistrado que deve(ria) ser. Não bastasse isso, o MP não tem 
atribuição para relaxar a apreensão ilegal e, como lembra o professor Caio Paiva em 
sua obra, ainda que proponha remissão ou se manifeste pelo arquivamento tais 
expedientes “são submetidos à homologação judicial”.23

Ainda no tocante à celeuma do Ministério Público como autoridade autorizada por 
lei para exercer funções judiciais, é necessário, uma vez mais, recorrer à doutrina do 
professor Gustavo Badaró:

A CoIDH não tem admitido que esse controle da legalidade seja 
realizado por membros do Ministério Público (...). De qualquer forma, 
a Constituição Brasileira prevê que a comunicação seja feita ao “juiz 
competente” (art. 5º, caput, LXII) e que a prisão ilegal será relaxada pela 
“autoridade judiciária” (art. 5º, caput, LXV). Trata-se, pois, de exigência 
de controle por juiz de direito (...) Por tudo isso, é de se concluir que, 
no organograma da persecução penal brasileira, somente o juiz 
pode ser considerado, para os fins do art. 7.5 da CADH, a autoridade 
responsável pela audiência de custódia.24

22 NEWTON, Eduardo Januário. O processo justo e o ato infracional: um encontro a acontecer. Direito da criança e adolescente, p. 21, 
2010. Disponível em: https://www.apadep.org.br/media/Edepe_Revista-DIREITO-DA-CRIAN%C3%87A- E-ADOLESCENTE.pdf#page=21

23 Ibidem. AIVA, Paio. Audiência de custódia e o processo penal brasileiro. 2ed. Florianópolis: Empório do Direito. 2017. p. 98

24 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 5 ed. rev. Atual e ampl. São aulo: Revista dos Tribunais, 2016. p.1068
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Por fim, é importante registrar que vários estados da federação já aplicam a 
audiência de custódia para adolescentes, dentre eles Maranhão25 e Mato Grosso do 
Sul26 , especialmente diante do princípio da vedação do tratamento mais gravoso 
ao adolescente que ao conferido para adulto.

O referido princípio é extraído no ordenamento jurídico positivo brasileiro do artigo 
35, inciso I da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 201227, no que tange à execução 
de medidas socioeducativas e, de forma mais ampla, no artigo 54 das Diretrizes 
das Nações Unidas para Prevenção da Delinquência Juvenil (Diretrizes de Riad), 
perfeitamente aplicável ao caso concreto, ainda que de forma indireta:

Com o objetivo de impedir que se prossiga à estigmatização, à 
vitimização e à incriminação dos jovens, deverá ser promulgada 
uma legislação pela qual seja garantido que todo ato que não seja 
considerado um delito, nem seja punido quando cometido por um 
adulto, também não deverá ser considerado um delito, nem ser 
objeto de punição quando for cometido por um jovem.

Desse modo, tem-se que já é uma realidade a realização das audiências de custódia 
em relação aos adolescentes em parte do país, realidade que irá, com a convicção 
de que a prevalência das garantias individuais é o norte do sistema de justiça, 
efetivar-se em todo território nacional.

Passa-se agora a aprofundar o argumento da singularidade da principiologia do 
direito infracional, base do raciocínio e pressuposto da inteligência especificada 
nas linhas acima.

6 DA SINGULARIDADE DOS CRITÉRIOS DE 
INTERPRETAÇÃO DO DIREITO INFRACIONAL.

Não obstante o estudo trate do direito infracional, é inegável registrar que as bases 
filosóficas do processo penal se enquadram no caso. Afinal, igualmente dizem 
respeito a regras que buscam definir procedimento para aplicação de uma medida 
proporcional ao desrespeito àquela regra.28

25 Nesse sentido: http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/82345-realizacao-de-audiencias-de-custodia-para-adolescentes-avanca-no-
ma; e http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81834-audiencia-de-custodiacomeca-a-ser- estendida-aos-menores-infratores

26 Nesse sentido: http://tj-ms.jusbrasil.com.br/noticias/320481242/audiencia-de-custodia- para-adolescentes-ja-esta-em-vigor-
em-ms.

27 Art. 35. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios: I - legalidade, não podendo o adolescente 
receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto;

28 Nesse sentido é o teor do art. 152 do Estatuto da Priança e do Adolescente: Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se 
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Como consabido, deve-se partir da premissa de que, como já se teve a oportunidade 
de assinalar, historicamente, a finalidade das normas de garantia evolui no sentido 
de “limitar o poder punitivo, não de expandi-lo”.29

Assim, as regras de hermenêutica, bem como a própria construção 
principiológica denotam que o objeto, o foco, dos institutos relacionados ao 
direito penal e processual penal, e aqui também a temática do procedimento 
de apuração de ato infracional, devem, sem exceção, relacionar-se com a 
maximização de suas garantias.

Nessa senda, é de rara relevância a transcrição dos ensinamentos do professor 
Aury Lopes Jr. no sentido de que, “em matéria penal, todos os interesses em jogo – 
principalmente os do réu – superam em muito a esfera do `privadó , situando-se na 
dimensão de direitos e garantias fundamentais (portanto, `públicó , se preferirem)30”. 
Nesse passo, registre-se que o interesse em se preservar as garantias, protegendo 
o cidadão dos inúmeros riscos da violação de garantias é (ou deveria ser) de toda 
a sociedade, já que, todos, sem exceção (ao menos em tese) são susceptíveis de 
figurar como acusados no processo penal, em se tratando de imputáveis, ou ao 
procedimento de apuração de ato infracional, no caso de adolescentes, sendo 
interesse da coletividade que as garantias sejam, sempre, observadas.

Esta a razão pela qual argumentos no sentido da inadmissibilidade da audiência de 
custódia na apreensão de adolescentes suspeitos de prática de ato infracional não 
devem ser acolhidos, o que termina por ratificar o posicionamento ora sustentado. 
Isto é, a hermenêutica aplicável ao caso concreto é singular, restringindo 
interpretações que vão de encontro às garantias constitucionais.

No esteio do raciocínio esposado até o momento, não se pode olvidar, com 
renovada menção às palavras do professor Aury Lopes, que “o sistema penal 
(material e processual) não pode ser objeto de uma análise estritamente jurídica”31. 
Vale dizer, não é possível contentar-se com argumentações derivadas de uma 
lógica formal, portanto, estanques, frias, do ordenamento penal, tal qual a vedação 
à incidência da audiência de custódia, sob a tese de que o CNJ não a regulamentou.

subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

29 SANTOS, Igor Raphael de Novaes. Regime disciplinar diferenciado. Solução ou discurso paliativo para o problema da execução 
penal?. Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 1959, 11 nov. 2008. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=11957>. 
Acesso em: 10 nov. 2015.

30 LO ES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Lumen Juris: Rio de Janeiro. 2009. 4ª ed. p. 11

31 Ibidem. p.15
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Não resta dúvida, destarte, que não se admite a leitura do sistema penal flexibilizando 
garantias, seja em face da singularidade da hermenêutica penal que deve, sempre, 
buscar a maximização dos aspectos de proteção do indivíduo, seja em vista da 
própria formatação do ordenamento que contém dispositivos (Resolução nº 213 
do CNJ e CADH) que autorizam/impõem a realização da audiência de custódia na 
apreensão de adolescentes suspeitos da prática de ato infracional.

Sob outro vértice, a interpretação para solução do problema apresentado no 
estudo não pode deixar de observar a disciplina específica do direito infracional.

Aqui não é demais relembrar a ruptura do paradigma anterior, vigente à época 
do Código de Menores, com o paradigma da proteção integral, vigente com a 
transição para o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Tal transição trouxe consigo a transformação do tratamento legal às crianças e 
adolescentes, que deixaram de ser objeto de direito para ser sujeito de direito. 
Sobre o assunto, são pertinentes as lições de Alexandre Morais da Rosa e Ana 
Christina Brito Lopes:

Qualquer um que se aproxime das práticas institucionais voltadas para 
a infanto-adolescência poderá perceber o quanto é surreal e distante 
o papel de sujeito atribuído aos antes “menores”. Aliás, a perpetuação 
desta denominação parece apontar para a continuidade da condição 
de objeto, que ainda mantém na prática.32

Ao contextualizar a ácida crítica dos professores da Universidade Federal de 
Santa Catarina, é possível, verificar, dentre a doutrina citada neste mesmo estudo, 
reflexos desse descompasso entre o norte doutrinário e as práticas institucionais. 
O magistrado Márcio da Silva Alexandre, em seu texto descrito anteriormente, e 
devidamente referenciado ao final, vale-se do termo “Direito Menorista” para se 
referir ao ECA, em plena modernidade trazida pela doutrina da proteção integral. 
Tal constatação, aliada à reflexão dos professores citados, explica o posicionamento 
contrário à audiência de custódia esposado.

É necessário destacar que a mudança de paradigma revela muito mais do que a 
proposta alteração de terminologia. Em verdade, a instalação da proteção integral 
se contextualiza com a consolidação do Direito Internacional dos Direitos Humanos, 
tema de capítulo específico anterior. Pertinente, uma vez mais, a transcrição das 
lições dos professores da UFSC:

32 ROSA, Alexandre Moraes da. LOPES, Ana Christina Brito. Introdução crítica ao ato infracional: princípios e garantias constitucionais. 
2ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. XX/XXI
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O que se deve destacar é que houve na transição marcada pela 
reforma legislativa a partir da Constituição da República, que 
culminou com a revogação do Código de Menores, uma migração 
do paradigma positivista- discricionário para o humanitário. A 
mudança orientou-se por um viés de interesse comum a quaisquer 
povos: liberdades e garantias, que foi consequência da evolução 
no século XX do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Nesta 
esteira, inúmeros dispositivos, textos, declarações, instrumentos 
de validade jurídica na defesa e proteção internacional dos direitos 
humanos foram aprovados.33

Vale destacar o óbvio, os Direitos Humanos também se aplicam às crianças e 
aos adolescentes. Assim, não há lugar para a negativa das regras internacionais, 
protetivas e em total consonância com a doutrina da proteção integral sob o 
argumento da ausência de regra jurídica.

Certo é que a singularidade da principiologia e hermenêutica aplicáveis ao caso 
concreto demandam do ator jurídico muito mais do que a mera manipulação 
de dispositivos e a reprodução de ensinamentos consolidados em período 
pré-Constituição de 1988 e da pré-convicção da necessidade de se verificar a 
convencionalidade dos atos normativos internos.

Deve-se ter, sem sombra de dúvidas, compromisso acadêmico com a Constituição 
e as normas internacionais de direitos humanos, suficiente para ultrapassar 
barreiras e romper com barreiras impostas por interpretações equivocadas e 
ultrapassadas, tudo com vistas a conferir efetividade às garantias individuais e 
fundamentais dos adolescentes.

7 DA INICIATIVA LEGISLATIVA EXISTENTE EM TORNO DO PROBLEMA

Como ressalta o Professor Caio Paiva em sua obra, atualmente há debate no 
Congresso Nacional, por meio do PL 5.876/2013, de autoria da deputada federal 
Luiza Erundina (PSOL), inicialmente com o objetivo tão somente acrescentar um 
parágrafo ao artigo 179 do ECA para estabelecer que “a oitiva do adolescente será 
necessariamente realizada com a presença do advogado constituído ou defensor 
nomeado previamente pelo Juiz de Infância e da Juventude, ou pelo juiz que exerça 
essa função, na forma da Lei de Organização Judiciária local”.

33 Ibidem. p. XXI
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Todavia, a deputada Maria do Rosário, relatora, após Nota Técnica enviada 
pela Associação Nacional dos Defensores Públicos (Anadep), apresentou o 
seguinte substitutivo:

Artigo 1º - O artigo 175, da Lei 8.069/90, de 13 de julho de 1990, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 175. Em caso de não liberação, imediatamente ou, quando 
justificadamente não for possível no prazo máximo de vinte e quatro 
horas depois de apreendido, o adolescente deverá ser conduzido 
para a realização da audiência de custódia, na qual se farão presentes 
o juiz competente, o Ministério Público e o advogado ou defensor 
público do adolescente.

§ 1º A apreensão do adolescente deve ser notificada imediatamente 
aos seus pais ou responsáveis.

§ 2º O auto de apreensão deve ser entregue ao juiz no momento 
de apresentação do adolescente, para que se verifique se estão 
sendo respeitados seus direitos fundamentais, devendo a autoridade 
policial tomar as medidas cabíveis para preservá-los e para apurar 
eventual violação.

§ 3º Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial 
encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a 
apresentação ao Juiz competente para a audiência de custódia.

§ 4º Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a 
apresentação far-se-á pela autoridade policial. À falta de repartição 
policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em 
dependência separada da destinada a maiores, não podendo, em 
qualquer hipótese, exceder o prazo referido no caput.

Artigo 2º - O artigo 176, da Lei 8.069/90, (...), passa a vigorar com a 
seguinte redação:

Art. 176. Na audiência de custódia, o juiz ouvirá o Ministério Público, o 
adolescente e seu advogado ou defensor público e decidirá sobre a 
liberação do adolescente, a manutenção da internação provisória, ou, 
ainda, a homologação da proposta de remissão, determinando, se for 
o caso, cumprimento de medida determinada.
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§ 1º A oitiva do adolescente em audiência de custódia terá como 
foco verificar a legalidade e necessidade da internação; a prevenção 
da ocorrência de tortura ou de maus-tratos; e os direitos assegurados 
ao adolescente.

§ 2º Discordando o juiz da proposta de remissão ofertada pelo 
Ministério Público, procederá na forma do art. 181.

Uma vez aprovado o projeto nos termos da redação apresentada, restará 
sanada a omissão no relatório do CNJ, além do que devidamente consignada a 
obrigatoriedade da audiência de custódia na apreensão de adolescentes suspeitos 
da prática de ato infracional, superando os argumentos da ausência de previsão 
legal e prescindibilidade da custódia face a existência da audiência de apresentação.

Não obstante o posicionamento apresentado aqui, no sentido de ser absolutamente 
prescindível a edição de lei formal nesse sentido, é imperioso observar que, no 
contexto brasileiro, especialmente do direito infracional, em que, como visto, 
muitas vezes o paradigma da proteção integral é apenas fachada para a aplicação, 
na prática, do “direito menorista”, a medida legislativa se mostra pertinente.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De todo o exposto, não se chega à outra conclusão senão àquela de que a 
implementação da audiência de custódia no procedimento de apuração de ato 
infracional é medida que se impõe.

A audiência de custódia é um instituto que já não mais desafia a estranheza dos 
pensadores do direito e tem sua eficácia na prática sendo vivenciada em todo o 
país em relação aos imputáveis.

Negar sua incidência no caso de adolescentes apreendidos sob os argumentos 
da ausência de previsão expressa na Resolução nº 213 do CNJ, ou ainda, sob 
a tese de que o procedimento estampado no ECA é suficiente para atentar às 
finalidades daquela, implica negativa de vigência a dispositivo, este sim expresso, 
da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, cujo status normativo 
legal, em que pese divergência doutrinária, é, segundo a posição majoritária no 
Supremo Tribunal Federal de caráter supralegal, portanto, acima da Resolução nº 
213 do CNJ e do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, além de ser auto 
aplicável, como asseverado.
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Os pensadores e atores do direito devem expandir a audiência de custódia 
especialmente em face da normativa internacional, do princípio da vedação do 
tratamento mais gravoso ao adolescente que ao conferido para adulto, reconhecido 
não apenas internamente, mas também internacionalmente, além da insuficiência 
protetiva do procedimento previsto no ECA.

A doutrina da proteção integral e o tratamento do adolescente como sujeito, e 
não como objeto, nas práticas institucionais, também conduz ao raciocínio ora 
apresentado. A interpretação da problemática à luz da principiologia do direito 
infracional e do processo penal igualmente ratificam a inteligência exposta.

De outro lado, a iniciativa de implementação normativa, de forma expressa, por 
meio de lei de caráter ordinário já vem sendo construída no Congresso Nacional. 
Entrementes, não podem os adolescentes apreendidos diuturnamente aguardar a 
solução legislativa de um Congresso que, atualmente, se encontra mergulhado na 
crise financeira e política atual, tampouco pode o Poder Judiciário se omitir diante 
da violação diária de um direito previsto internacionalmente.

Certo é que afastar a incidência da audiência de custódia para adolescentes 
apreendidos, diante do cenário jurídico nacional e internacional que estabelece 
instrumentos para sua efetivação, é negar a própria essência do sistema infracional, 
penal e processual penal, o qual, aplicado subsidiariamente, deve, como registrado 
acima, evoluir no sentido da maximização e implementação de garantias.

Do contrário, os atores do Direito irão seguir tergiversando sobre previsões 
normativas com o risco de se perder pela omissão que leva à arbitrariedade.
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O DEVER DE APLICABILIDADE 
DA POSTERGACAO DO 
INTERROGATORIO NO PAD

Camila Angélica Canário de Sá Teixeira

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem a intenção de avaliar se a lei 11.719/2008, que alterou 
o rito instrutório das ações penais, bem como se o julgamento proferido no 

HC 127.900 pelo Supremo Tribunal Federal tem seu entendimento estendido para 
o âmbito das apurações disciplinares, especialmente, no seio da Polícia Militar do 
Estado da Bahia.

Em verdade, o Estado não deve existir para servir a si mesmo, nem a interesses 
governamentais ou mesmo das lideranças que estejam à frente da execução da 
Administração Pública. É indubitável, por outro lado, que novos conceitos emergem 
no seio do direito administrativo brasileiro e nessa perspectiva, é importante que 
constantes releituras possam estar sendo feitas dos sistemas em vigor, tanto para 
promover atualização interpretativa quanto para desencadear mudanças efetivas, 
voltadas à aplicabilidade dos institutos.

E nessa seara, avaliar os instrumentos, sob a ótica principiológica, nos move a 
aceitar as grandes transformações sociais que movimentam e impulsionam para 
a modernização do direito público brasileiro. Isso atinge especialmente a área 
do direito militar que, contrariamente, vive um misto de estagnação legislativa 
e imperativo de observância das garantias fundamentais asseguradas pela 
Constituição Federal.

É preciso que se materializem tendências inovadoras na esfera do Direito Militar e 
que essas tendências possam significar o processo de abertura do Estado com o 
cidadão e com o próprio administrado, de modo a que sejam sempre assegurados 
os princípios constitucionais inerentes à defesa. Até mesmo porque vive-se um 
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momento singular de questionamento acerca das perspectivas e meios de controle 
em torno da administração pública, com disseminação de ideias de forma mais 
ampliada e facilitada pelos meios de comunicação operantes. 

Muito mais do que simplesmente assumir funções e atribuições, o Estado-
Administração deve-as realizar da melhor forma possível, garantindo um padrão de 
qualidade que se coadune com as garantias constitucionais, independentemente 
de a máquina legislativa conseguir acompanhar à contento as demandas sociais e a 
evolução das discussões que emergem nos diversos ramos do Direito. Tal assertiva 
ganha relevante destaque, na medida em que se assenhora de que o direito 
administrativo disciplinar é de repercussões sobremaneira impactantes na vida do 
administrado. Muito mais ainda dos administrados policiais militares, cujo regime 
jurídico de trabalho implica rígidas formas de controle e cujos valores a que devem 
estar sempre subordinados são de difícil flexibilização na ordem prática. 

1 NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

O Direito Administrativo Disciplinar pode ser conceituado como ramo do Direito 
Público que, a partir das competências e atribuições derivadas da Constituição 
Federal, prima por zelar pela proficiência dos servidores administrados e, em 
condição reflexa, do próprio serviço público que esses executam, impondo padrões 
de funcionamento e modelos de conduta a seus agentes. 

Todos esses regramentos que fazem parte do direito administrativo disciplinar 
preconizam manter a regularidade da Administração Pública de forma que 
haja o uso equilibrado dos recursos públicos e a observância da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentre outros princípios 
existentes. É através do direito administrativo disciplinar que se possibilita a aferição 
de culpabilidades no âmbito do trato com a coisa pública, podendo-se redundar 
em sanção administrativa leve ou grave, a depender da conduta.

No âmbito federal, o processo administrativo disciplinar é regido pela Lei nº 8.112 
de 11 de dezembro de 1990 e seu artigo 143 preceitua que “a autoridade que tiver 
ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração 
imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada 
ao acusado ampla defesa.” No estado da Bahia, tal disciplina, para os servidores 
civis, vem regulamentada pela Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994 e, no caso 
dos militares, pela Lei nº 7.990, de 27 de dezembro de 2001. 

Ainda podemos invocar a disciplina instituída pela Lei nº 12.209, de 20 de abril de 
2011, que dispõe sobre o processo administrativo, no âmbito da administração 
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direta e das entidades da administração indireta, regidas pelo regime de direito 
público, do estado da Bahia e que não excepciona sua aplicabilidade quanto aos 
servidores militares.

A intenção, portanto, do processo administrativo disciplinar é a de perquirir e 
esclarecer a verdade dos fatos emergentes de representação, constatação ou 
denúncia associadas a exercício do cargo, e devem manter-se desprovidas do 
objetivo de inadvertidamente acusar ou exculpar o servidor. 

O ilícito administrativo-disciplinar envolve a avaliação da conduta do servidor 
público, nas suas ações e suas omissões e que, em função da atividade operacional 
ou a pretexto de atender os interesses públicos, contraria dispositivo estatutário 
imperativo de dever legal, que deva sempre cumprir e que, para tanto, tenha 
conhecimento da finalidade da norma. 

Até mesmo porque, como os agentes atuam – ou deixam de atuar - em nome do 
Estado, é dever do Poder Público delimitar esse feixe de regras que disciplinem 
os limites da atuação, indicando, de igual modo, as consequentes penalidades 
advindas do seu descumprimento. 

Podemos destacar que se fogem dos preceitos legais qualquer imperativo de 
conduta, buscando-se primeiramente, por exemplo, interesses pessoais, não 
podemos concluir que o objetivo de uma prestação de serviço público eficaz 
foi alcançado, prejudicando tanto os cidadãos diretamente atingidos quanto, em 
segundo plano, toda a coletividade. 

Além do que, faz-se importante que esse ramo do Direito Público esteja sempre 
atento à consecução dos seus objetivos para que não se dissemine, de maneira 
alarmante, o descrédito social em torno da própria Administração Pública, 
estruturada e mantida com os recursos dos esforços de todos os cidadãos brasileiros.

Bem se vê, portanto, que se está diante de uma importantíssima seção do Direito 
Público que dá vida aos princípios administrativos, notadamente o da moralidade, 
legalidade e eficiência, cuja ligação com o Direito Administrativo disciplinar é 
irrefutavelmente intensa, sem desprezar a importância dos demais fundamentos 
do segmento em estudo. 
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Para bem retratar as palavras ora ditas, CANOTILHO expressa que “o princípio 
da moralidade administrativa sempre foi ameaçado e violado pela corrupção 
administrativa que tem raízes que se perdem na poeira dos tempos. O desvio ético 
da conduta humana sempre foi combatido em várias frentes jurídicas”1

Como bem dito ainda por LICINIA ROSSI2:

O princípio da moralidade fica expresso na Constituição a partir de 
1988, mas não é porque antes não estava expressamente previsto 
que autorizava o administrador a não se sujeitar ao princípio. Trata-se 
de princípio sistematizado por Hauriou, no sentido de buscar sempre 
a boa administração, distinguindo o certo do errado, o legal do ilegal, 
o honesto do desonesto, o moral do imoral. O agente público que 
exerce boa administração age com probidade, com boa-fé, com 
honradez, com atitudes corretas e consequentemente torna-se um 
bom e eficiente administrador. Ao contrário, aquele que desvirtua 
as regras e a função pública está contaminado pela improbidade, 
imoralidade, incongruência.

Assim, podemos seguramente afirmar que o Direito Administrativo disciplinar 
exsurge como decorrência direta do dever de controle dos atos da administração 
e sua importância é inegável, até mesmo porque, em regra, os servidores públicos 
remunerados gozam de estabilidade3, disso defluindo que somente perdem o cargo 
por sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar, 
assegurada ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa, excesso de 
despesa com pessoal, nos termos do artigo 169, §4º da Constituição Federal.

2 RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA.

A responsabilidade extracontratual tem origem no direito civil e pode ser 
conceituada como o dever de reparar o dano, seja ele de ordem moral, material ou 
estético. Para tanto, cumpre sejam encontrados basicamente três requisitos: a) ação 
dolosa ou culposo do agente público; b) a configuração de um dano material, moral 

1 CANOTILHO, J. J. Gomes et al. Comentários à Constituição do Brasil. 1. Ed., 6 tiragem. Coimbra:Almedina/São Paulo:Saraiva, 2014, 
p. 894.

2 DIAS, Licinia Rossi Correia. Manual de Direito Administrativo. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 59.

3 Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público. (Constituição Federal da República)
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ou mesmo estético; c) nexo de causalidade entre ambos, de modo que reste certo 
que o prejuízo tenha necessariamente decorrido da conduta do agente público. 
Como bem explicam os doutrinadores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo4:

No direito brasileiro a responsabilidade civil, como regra geral, 
é orientada pela assim chamada teoria da causalidade direta e 
imediata, segundo a qual ninguém pode ser responsabilizado 
por algo a que não tenha dado causa – e somente se considera 
causa o evento que produziu direta e concretamente o resultado 
danoso. Portanto, só origina responsabilidade civil, em princípio, o 
nexo causal direto e imediato, isto é, deve haver ligação lógica direta 
entre a conduta(comissiva ou omissiva) e o dano efetivo.(...) Traduz-
se ela na obrigação da administração pública, ou dos delegatários 
do serviço público, de indenizar os danos que os seus servidores, 
empregados e prepostos, atuando na qualidade de agentes 
públicos, causem a terceiros.

A responsabilidade civil, contudo, não deve ser confundida com as demais esferas 
de responsabilização, quais sejam, a penal e a administrativa, podendo haver, de um 
único ato do agente, repercussão nas três esferas, separada ou cumulativamente. 
Enquanto a responsabilidade civil da administração perante o terceiro é aferida 
sob o viés da objetividade – bastando que se comprovem os requisitos acima 
indicados – a responsabilidade do agente perante a administração pública exige 
comprovação de dolo ou culpa, sob pena de restar inviabilizada ação regressiva. 

A avaliação do sistema jurídico vigente, portanto, nos leva à constatação de que a 
cumulação das responsabilidades civil, administrativa e penal é admitida e advém 
da prática de ato danoso cometido pelo agente público. Uma outra característica 
destacável desse contexto de cumulatividade é que, a despeito disso, elas são, além 
de independentes, simultaneamente apuráveis.  

Para que o objetivo do Direito Administrativo Disciplinar possa ser alcançado, 
a Administração Pública deve adotar, no desenvolvimento de suas atividades 
administrativas, uma desejável disciplina, resultante das regras jurídicas constituídas, 
que descrevem condutas e impõem sanções.

Enquanto não há ofensa à ordem jurídica vigente, o mister disciplinar antepara os 
ilícitos administrativos e faz com que a Administração observe o seu verdadeiro 
papel, que é de atender diretamente os interesses públicos originais da coletividade. 

4 ALEXANDRINO, Marcelo e outro. Resumo de Direito Administrativo descomplicado. 10ª edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. P. 351/352.



REVISTA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA – Volume 5

398

Todavia, quando ocorre qualquer dano à ordem jurídica e há, consequentemente, 
o rompimento da disciplina, incumbe à própria Administração a obrigação de 
recuperar a ordem jurídica quebrantada e alçar à condição de prioridade, as razões 
que fundamentam sua essência de ente coletivo. 

Para tanto, impõe-se que haja com firmeza em face do suposto infrator, aplicando, 
se for o caso, a imposição de uma penalidade administrativa, exsurgindo, ademais, 
o jus puniendi administrativo em relação aos servidores públicos. 

Importante que se esclareça que, uma vez se constate a interferência da esfera 
penal, é possível que se excepcione a regra de independência das órbitas civil, 
administrativa e penal, uma vez que a superveniência de condenação criminal pelo 
fato desencadeador de responsabilização, uma vez transitada em julgado, exerce 
direto reflexo nas demais esferas, implicando o reconhecimento automático dessa 
condição nas demais esferas.

Aliás, como bem pode decorrer, o julgamento na esfera criminal, em regra, pode 
redundar tanto na sua condenação, quanto na absolvição, quer por inexistência do 
fato ou negativa de autoria, quer pela ausência de tipicidade ou de culpabilidade 
penal, insuficiência de provas ou relevante razão atestatória da condição de 
inocência do agente. 

Entretanto, representando o ilícito penal aspecto de maior gravidade em 
torno do ato subjugado ao crivo da lei criminal, existe a presunção de que 
eventual condenação nessa esfera estará, pelo menos hipoteticamente, mais 
lastreada em elementos condizentes com as provas necessárias à efetivação da 
responsabilização, mormente pela supremacia da coisa julgada e por força do 
princípio da presunção de inocência.

Assim, podemos facilmente concluir que uma vez que ocorra a condenação penal, 
ante a absolvição pretérita em processo administrativo pelo mesmo fato, haverá 
a desconstituição da decisão administrativa e, ainda, a rescisão da sentença cível. 
Pelas mesmas circunstancias, a absolvição penal através da qual resta configurada 
a negativa de autoria ou mesmo a inexistência do fato implica no reconhecimento 
do direito à reintegração, eis que irrefutavelmente comprovado de que a demissão 
administrativa se lastreou em fato que sequer existiu ou através do qual se verificou 
não ter sido o agente autor.5 

5 Art. 126.  A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato 
ou sua autoria. (lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990)
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É válido esclarecer que a absolvição decorrente de insuficiência de provas ou 
ausência de tipicidade ou culpabilidade – ou ainda outro motivo de relevante 
peso –, em regra, não tem o condão de interferir nas demais esferas, embora tal 
posicionamento não seja uníssono na doutrina, como bem refere:

Assim, quando se investiga um mesmo fato ilícito na esfera 
administrativa disciplinar e na penal, apesar delas serem 
independentes e autônomas, deverá o julgamento do Poder Judiciário 
repercutir na outra instância, quer pela supremacia da coisa julgada 
(CF, art. 5º, XXXVI), quer pelo princípio da presunção de inocência (CF, 
art. 5º, LVII), pouco importando se a absolvição do servidor público 
ocorrer por reconhecimento na sentença pela inexistência do fato, 
ou da autoria, por não existir prova de ter o réu concorrido para a 
infração penal (CPP, art. 386, IV) e até mesmo por não existir prova 
suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VI).

 Este reflexo da decisão penal no processo administrativo disciplinar 
é uma consequência lógica da paz social e da segurança jurídica, 
subprincípio constitucional, visto que não é coerente e nem jurídico 
que o título judicial prolatado na esfera criminal não tenha os seus 
efeitos reconhecidos na esfera administrativa disciplinar máxime 
quando o ilícito investigado e julgado é o mesmo ocorrido na 
esfera administrativa. O legislador infraconstitucional reconhece a 
supremacia do Direito Penal sobre o Direito Administrativo Disciplinar 
quando o ilícito penal investigado é o mesmo para fins de prescrição 
da pretensão punitiva, regulando-se a mesma pela legislação 
penal, além de estabelecer que será afastada a responsabilidade 
administrativa do servidor público no caso de absolvição criminal 
que negue a existência do fato ou da autoria, consoante se 
depreende do disposto no art. 126, da Lei nº 8.112/90 e nos demais 
Estatutos dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais. Contudo 
para fins de absolvição do servidor público quando esta ocorrer com 
fundamento na inexistência de prova suficiente para a condenação 
(CPP, art. 386, VI), o reflexo penal na instância administrativa disciplinar 
não surte efeitos jurídicos abstraindo-se a eficácia da absolvição 
criminal para permitir que o procedimento administrativo disciplinar 
condene o servidor público pelo mesmo fato, emitindo um juízo de 
valor contrário ao do título declaratório judicial penal. Esta grave e 
inconcebível inconstitucionalidade vem se tornando uma praxe na 
Administração Pública pois, pela premissa da independência das 
instâncias é desconsiderada a carga declaratória do título judicial 
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penal, como se fosse lícito e jurídico tal desapreço, desconsideração e 
descaso aos efeitos da coisa julgada material, quando a absolvição se 
dá por falta/inexistência de prova. 6

Inobstante a divergência destacada, a jurisprudência majoritária do Supremo 
Tribunal Federal7, contudo, não se posiciona no sentido de acatar a tese de 

6 DE MATOS, Mauro Roberto Gomes. ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO DO SERVIDOR 
PÚBLICO E A SUA AMPLA REPERCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 386, 
VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DE PARTE DO ARTIGO 126, DA LEI Nº 8.112/90. Disponível em: < http://www.egov.ufsc.br/
portal/conteudo/absolvi%C3%A7%C3%A3o-por-n%C3%A3o-existir-prova-suficiente-para-condena%C3%A7%C3%A3o-do-servidor-
p%C3%BAblico-e-sua-ampla>. Acesso em: 13 dez. 2017.

7 Decisão: Vistos. (...)O desfecho em processo criminal não tem efeito nas demais instâncias. Autonomia das instâncias. (...)Da mesma 
forma, a alegação da necessidade de sentença judicial transitada em julgado para demonstrar materialidade e autoria de crime para 
poder ser aplicada a penalidade de demissão não deve prevalecer. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido da 
independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação aos princípio da presunção de 
inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em 
processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo cível ou penal em que apurados os mesmo fatos. Nesse 
sentido, vide precedentes: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA: IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO E ILÍCITO PENAL: INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA: AUTONOMIA. I. - O mandado de segurança 
pressupõe fatos incontroversos, pelo que não admite dilação probatória. II. - Procedimento administrativo regular, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. III. - Ilícito administrativo que constitui, também, ilícito penal: o ato de demissão ou de cassação da 
aposentadoria, após procedimento administrativo regular, não depende da conclusão da ação penal, tendo em vista a autonomia 
das instâncias. Precedentes do STF: os MS 23.401/DF e 23.242/SP, Min. Carlos Velloso, Plenário, 18.03.02 e 10.04.02; MS 21.294/DF, Min. 
Sepúlveda Pertence, “DJ” de 21.9.01; MS 21.293/DF, Min. Octavio Gallotti, “DJ” de 28.11.97; os MS 21.545/SP, 21.113/SP e 21.321/DF, Min. 
Moreira Alves, “DJ” de 02.4.93, 13.3.92 e 18.9.92; MS 22.477/AL, Min. Carlos Velloso, “DJ” de 14.11.97. IV. - R.M.S.Improvido” (RMS nº 24.791/
DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 11/6/04). “Mandado de segurança. - É tranqüila a jurisprudência desta 
Corte no sentido da independência das instâncias administrativa, civil e penal, independência essa que não fere a presunção de 
inocência, nem os artigos 126 da Lei 8.112/90 e 20 da Lei 8.429/92. Precedentes do S.T.F.. - Inexistência do alegado cerceamento de 
defesa. - Improcedência da alegação de que a sanção imposta ao impetrante se deu pelo descumprimento de deveres que não 
são definidos por qualquer norma legal ou infralegal.Mandado de segurança indeferido” (MS nº 22.899/SP-AgR, Relator o Ministro 
Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 16/5/03). “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: POLICIAL: DEMISSÃO. ILÍCITO 
ADMINISTRATIVO e ILÍCITO PENAL. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA: AUTONOMIA. I. - Servidor policial demitido por se valer do cargo para 
obter proveito pessoal: recebimento de propina. Improbidade administrativa. O ato de demissão, após procedimento administrativo 
regular, não depende da conclusão da ação penal instaurada contra o servidor por crime contra a administração pública, tendo em 
vista a autonomia das instâncias.II. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal: MS 21.294- DF, Relator Ministro Sepúlveda Pertence; 
MS 21.293-DF, Relator Ministro Octavio Gallotti; MMSS 21.545-SP, 21.113-SP e 21.321-DF, Relator Ministro Moreira Alves; MMSS 21.294-
DF e 22.477-AL,Relator Ministro Carlos Velloso. III. - Procedimento administrativo regular. Inocorrência de cerceamento de defesa. 
IV. - Impossibilidade de dilação probatória no mandado de segurança, que pressupõe fatos incontroversos, prova pré- constituída. 
V. -Mandado de Segurança indeferido” (MS nº 23.401/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 12/4/02, grifei). 
“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DEMISSÃO DE AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL, DO 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA: TRANSPORTE DE MERCADORIAS CONTRABANDEADAS EM FOZ DO 
IGUAÇU. ALEGAÇÃO DE EQUIVOCADA APRECIAÇÃO DAS PROVAS E DE QUE A DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVERIA AGUARDAR 
O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO-CRIME. 1. Não cabe reexaminar em mandado de segurança os elementos de provas e os 
concernentes à materialidade e autoria do delito,porque exigem instrução probatória. 2. A ausência de decisão judicial com trânsito 
em julgado não torna nulo o ato demissório aplicado com base em processo administrativo em que foi assegurada ampla defesa, pois 
a aplicação da pena disciplinar ou administrativa independe da conclusão dos processos civil e penal, eventualmente instaurados 
em razão dos mesmos fatos. Interpretação dos artigos 125 da Lei nº 8.112/90 e 20 da Lei nº 8.429/92 em face do artigo 41, § 1º, da 
Constituição. Precedentes. 3.Mandado de segurança conhecido, mas indeferido, ressalvando-se ao impetrante as vias ordinárias” 
(MS nº 22.534/PR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, tribunal Pleno, DJ de 10/9/99, grifei). “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 
PÚBLICO - DEMISSAO APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE DA PUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 41, PAR.1. DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 132, I,IV, X E XI, DA LEI 8.112/90. 1. A materialidade e autoria dos fatos ilícitos deverão ser apurados 
em processo administrativo disciplinar regular, assegurando ao imputado a ampla defesa e o contraditório. 2. A Administração deverá 
aplicar ao servidor comprovadamente faltoso a penalidade cabível, na forma do artigo 41, par.1., da Constituição Federal c/c com 
o art. 132, I, IV, X e XI, da Lei n. 8.112/90. 3. Inexistência de agressão a direito liquido e certo do impetrante, uma vez que as decisões 
estão em perfeita consonância com a norma legal aplicada. 4. A ausência de decisão judicial com trânsito em julgado não torna 
nulo o ato demissório, pois a aplicação da pena disciplinar ou administrativa independe da conclusão dos processos civis e penais, 
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inconstitucionalidade do artigo 126 da referida lei 8.112/90, prevalecendo, 
destarte, o entendimento de que - afora as hipóteses de negativa de autoria e 
inexistência de ato ilícito – a absolvição criminal por razões diversas não repercute 
na esfera administrativa.

2.1 RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR.

A responsabilidade administrativa advém da mácula que o servidor possa, a partir 
de sua conduta, causar aos preceitos, deveres e proibições insertos no rol legal que 
os indica. De acordo com Odete Medauar8:

“se a conduta inadequada afeta a ordem interna dos serviços e 
vem caracterizada somente como infração ou ilícito administrativo, 
cogita-se, então, da responsabilidade administrativa, que poderá 
levar o agente a sofrer sanção administrativa. Essa responsabilidade 
é apurada no âmbito da Administração, mediante processo 
administrativo e a possível sanção é aplicada também nessa esfera”

Inobstante a gravidade da conduta, imperioso se faz que, em função da 
indisponibilidade e proeminência do interesse público, aqueles que ocupem 
cargos ou funções de chefia e direção adotem as providências cabíveis no 
sentido de averiguar a procedência das supostas ofensas, assim como a própria 
responsabilidade dos servidores, tão logo lhes chegue ao conhecimento 
a existência de condutas que equivalham à infrações, sejam elas de que 
natureza forem.

Até porque o artigo 319 do Código Penal preceitua que “Retardar ou deixar de 
praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de 
lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena - detenção, de três meses 
a um ano, e multa.” Tal artigo conceitua o crime de prevaricação.

Prescreve, por outro lado, o artigo 320 do Código Penal, “Deixar o funcionário, por 
indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício 

eventualmente instaurados em razão dos mesmos fatos. 5.Segurança indeferida” (MS nº 21.705/SC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, 
Tribunal Pleno, DJ de 16/4/96). Conforme jurisprudência desta Suprema Corte: “(...) se o ato impugnado em mandado de segurança 
decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do 
ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due 
process of law.” (RMS nº 24.347/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 4/4/2003). III.(...). Ante o exposto, nego seguimento 
ao recurso (art. 21, § 1º do RISTF). Publique-se. Brasília, 20 de dezembro de 2014.Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado 
digitalmente. (STF - RMS: 32760 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 20/12/2014, Data de Publicação: DJe-022 DIVULG 
02/02/2015 PUBLIC 03/02/2015)

8 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 15ª edição, revista, atualizada e ampliada. São Paulo, Editora Revista dos 
Tribunais. 2011. P. 319
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do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento 
da autoridade competente: Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.” 
Referido tipo constitui o crime de condescendência criminosa.

A diferença que reside em ambos se centra basicamente, embora se reconheça 
a sutileza no discernir, no animus. Enquanto que, no primeiro, estaria na vontade 
pessoal de não ter trabalho com a abertura de processos administrativos disciplinares 
e todo o desgaste que implica a apuração de fatos, no segundo, podemos dizer 
que consiste na compaixão em não ver processar aquele servidor público, ante as 
eventuais consequências que o mesmo possa vir a sofrer, até mesmo a demissão.

Muito ainda se discute acerca da aplicabilidade do princípio da insignificância no 
âmbito dos crimes contra a administração pública. 

Destacável elucidação trazida pelo doutrinador Diogo Vailatti9 sobre a repercussão 
dos aspectos acima enunciados:

Com a consolidação dos requisitos necessários para a aplicação do 
princípio da insignificância, iniciaram-se diversas discussões quanto 
ao seu cabimento nos crimes contra a administração pública.

Quanto ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal 
percebe-se que existem diferentes opiniões quanto há possibilidade 
de sua utilização nos crimes contra a administração pública.

O Superior Tribunal de Justiça, de forma majoritária - agravos 
regimentais em recursos especiais 1382289/PR, 342908/DF e 
1.275.835/SC.-, entende que o princípio da insignificância é 
inaplicável em tais crimes, pois, nestes casos, sempre existiria ofensa 
à moralidade administrativa, o que descaracterizaria o requisito 
do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento 
do agente. Contudo, recentemente, julgando o habeas corpus nº 
246.885/SP, a Corte, por decisão dividida, entendeu pela aplicação 
do princípio da insignificância em um caso de peculato de vale-
alimentação no valor de R$ 15,00.

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal possui posicionamento 
consolidado - habeas corpus: 92.634/PE, 104.286/SP, 107.370/SP, 
107.638/PE, 112.388/SP - de que o princípio da insignificância é cabível 

9 VAILATTI, Diogo Basilio. Aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública: o posicionamento do 
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 20, n. 4442, 30 ago. 
2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/41369>. Acesso em: 14 out. 2017.
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nos crimes contra a administração pública. Todavia, a Excelsa Corte 
já se manifestou pela impossibilidade da aplicação de tal princípio 
quando a conduta foi praticada por militar contra o patrimônio 
público, independentemente da ínfima lesão provocada, uma vez 
que existiria reprovabilidade da conduta praticada pelo agente, 
conforme definido no habeas corpus 107.431/RS.

No âmbito militar, como bem ressaltado pelo autor, em face da rigidez dos valores 
castrenses, a falta de apuração da responsabilidade administrativa de servidor ainda 
pode ensejar a persecução penal com fulcro no artigo 196 do Código Penal Militar, 
que descreve o tipo de descumprimento de missão, crime militar propriamente 
dito, cuja pena em abstrato é de seis meses a dois anos, se o fato não constitui 
crime mais grave. 

3 RITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
MILITAR DA BAHIA: BREVES DELINEAMENTOS. 

Primeiramente, é importante entender que os servidores públicos militares 
estaduais, denominados policiais militares, são funcionários de cargos técnicos 
que compõem uma carreira organizada hierarquicamente. Tal preceito é basilar 
para sua estruturação, devendo-se agregar ao funcionamento desse organismo, a 
observância precípua da disciplina, de idêntico valor. 

Segundo conceitos trazidos pelo próprio Estatuto da Policia Militar10, a “hierarquia 
policial militar é a organização em carreira da autoridade em níveis diferentes, 
dentro da estrutura da Polícia Militar, consubstanciada no espírito de acatamento 
à sequência de autoridade”. Por sua vez, a “Disciplina é a rigorosa observância e o 
acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam 
o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, 
traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada 
um dos componentes desse organismo.”

Por importante, ainda se destaca o quanto previsto no artigo 4º do mencionado 
Estatuto acerca da peculiaridade da situação jurídica dos militares que “é definida 
pelos dispositivos constitucionais que lhe forem aplicáveis, por este Estatuto e por 
legislação específica e peculiar que lhes outorguem direitos e prerrogativas e lhes 
imponham deveres e obrigações.”

10 Lei 7990 de 27 de dezembro de 2001, artigo 3º.
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Pois bem, a infração administrativa praticada pelo servidor militar deverá 
ser averiguada pela própria Administração Pública Militar, dando-se início a 
procedimento voltado especificamente a esse fim, sempre garantindo-se, como 
preconizam os mandamentos constitucionais correspondentes11, o direito ao 
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Os principais meios de apuração previstos na mencionada lei estatutária são 
a sindicância e o processo administrativo disciplinar, devendo a denúncia ser 
sumariamente arquivada por falta de objeto, acaso não seja o caso de evidente 
infração disciplinar ou ilícito penal. Por meio da Seção de Polícia Judiciária 
Militar(SPJM), conforme portaria nº 060 CG-13 constante do Suplemento nº 006 
de 08 de agosto de 2013, compete, ainda, instaurar inquéritos policiais militares 
determinados pelo Corregedor Chefe e também resultantes da avaliação do 
resultado morte de pessoas.

Acaso, fundamentadamente, se entenda necessário o afastamento do 
policial militar acusado, a fim de que não haja interferência na apuração da 
irregularidade, a autoridade instauradora deve requerer ao escalão competente 
o imediato afastamento do investigado, pelo prazo máximo de trinta dias, 
oportunidade em que, acaso deferido, determina-se a proibição temporária do 
uso de uniforme e arma.

Os policiais militares estão submetidos a uma deontologia própria com a 
discriminação de deveres que brotam de um aglomerado de valores morais e 
racionais umbilicalmente ligados à pátria, à Instituição e ao dever de promover a 
segurança da coletividade, que se exprime na obrigação de dedicação integral, 
lealdade ao serviço policial militar, fidelidade à Instituição, respeito aos Símbolos 
Nacionais, submissão aos princípios administrativos constitucionais, observância 
da disciplina e da hierarquia, cumprimento das obrigações e ordens recebidas, 
tratamento de urbanidade a todos, a assiduidade e a pontualidade.

Sobre a responsabilidade administrativa militar, advém peculiar aspecto que 
é aquele que imputa ao policial militar em função de comando o dever de 
responder integralmente pelas atos, omissões, decisões e consequências de suas 
ações, incumbindo, por outro lado, àquele que é comandado solicitar todos 
os esclarecimentos necessários ao seu total entendimento e compreensão. A 
responsabilidade pessoal por eventuais excessos e abusos também está prevista 
expressamente, configurando crime ou transgressão disciplinar, a depender da 
natureza da conduta.

11 Artigo 5º, LV da Constituição Federal.
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O Estatuto da Policia Militar da Bahia também prevê que o policial militar deve 
responder civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições, conceituando a responsabilidade administrativa como aquela que 
“resulta de ato omissivo ou comissivo, praticado no desempenho de cargo ou 
função capaz de configurar, à luz da legislação própria, transgressão disciplinar.”12 
Assim, como previsto na Lei 8.112/90 e na Lei 6.677/94, a responsabilidade 
administrativa do policial militar será elidida no caso de absolvição criminal que 
negue a existência do fato ou de sua autoria e está sujeita aos prazos prescricionais 
relativos à natureza jurídica da infração cometida.

“Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da 
infração cometida, os antecedentes funcionais, os danos que dela provierem 
para o serviço público e as circunstâncias agravantes e atenuantes”13, devendo a 
advertência ser aplicada, por escrito, nas hipóteses em que não haja subsunção 
à penalidade mais grave e detenção na hipótese de reiteração de condutas 
passíveis de advertência ou mesmo de configuração que não se adeque à 
prognose de demissão.

A legislação especial, ainda, prevê o cancelamento, mesmo sem produção de 
efeitos retroativos, dos registros de advertência e detenção, desde que, decorridos 
respectivamente dois e quatro anos, o policial militar não incorra na prática de nova 
infração disciplinar. 

Abordando especificamente os tipos de apuração, sobre a sindicância podemos 
destacar especiais anotações. Assim, como no Direito Administrativo disciplinar civil, 
a sindicância militar prima por identificar a autoria e materialidade da transgressão, 
quando tais elementos não se sobressaem do seio da denúncia ou da tomada de 
conhecimento do fato, não sendo etapa obrigatória. 

A sindicância resultará no arquivamento do procedimento ou na instauração de 
processo disciplinar, seja ele sumário, seja ele ordinário, ou mesmo de inquérito 
policial militar, com encaminhamento ao Ministério Público, quando evidenciado 
defluência de ilícito penal de competência da Justiça comum. 

Enquanto o processo disciplinar sumário volta-se à persecução de falta, em regra, 
apenada com advertência e detenção, o processo administrativo disciplinar 
ordinário caberá para as faltas cuja pena de demissão seja possível.

12 Art. 50, § 3º da lei 7.990 de 27 de dezembro de 2001

13 Art. 53 da lei 7.990 de 27 de dezembro de 2001
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Em breve síntese, na forma do artigo 61 do Estatuto da Polícia Militar da Bahia, 
o processo disciplinar sumário desenvolver-se-á com a publicação da portaria, 
descrição dos fatos objetos do procedimento e indicação da violação legal 
imputável, além da nomeação de um ou mais policiais militares, que conduzirão 
o processo, seguida de citação, defesa inicial, instrução, defesa final, relatório e 
julgamento. Embora já seja pacífico tratar-se de prazo impróprio14, espera-se que 
conclusão do processo disciplinar ocorra em trinta dias, prorrogáveis pela metade 
do período.

O processo administrativo disciplinar ordinário desenvolve-se com a instauração 
e publicação da portaria do ato que constituir Comissão Processante responsável 
pelo feito, lavratura do termo de acusação, citação, defesa inicial, instrução, defesa 
final e relatório, julgamento, sendo seu prazo para a conclusão de sessenta dias, 
prorrogável por igual período.

Como regramento teoreticamente adaptado à ordem constitucional vigente, 
tratou de incorporar o respeito ao princípio do contraditório, prescrevendo que, 
ao acusado seja ofertada ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela 
inerentes. A legislação atualmente válida, promulgada no ano de 2001, preceitua 
na seção correspondente a termos e atos dos procedimentos que o primeiro ato da 
instrução será o interrogatório do acusado, que se seguirá da tomada dos demais 
depoimentos, acareações e a produção de outras provas, inclusive, a pericial, se 
necessária. O interrogatório é, portanto, o primeiro ato da instrução.

Emerge também das prescrições legais estatutárias, ademais, que o presidente 
da Comissão poderá indeferir pedidos considerados impertinentes, meramente 
protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, o que será 

14 O prazo foi delineado de forma geral para todos os processos administrativos disciplinares instaurados, o que não implica dizer 
que, independente da dificuldade do caso sob apuração, esse prazo deva ser considerado como absoluto. Trata-se de um balizador 
dos trabalhos da comissão disciplinar que venha a atuar em uma apuração mais complexa e, nos casos mais simples, há de ser tomado 
como um período de tempo razoável para a real e definitiva solução do feito.(...) Questão de relevo é a atinente ao término do prazo 
para a conclusão dos trabalhos a cargo da comissão de processo administrativo disciplinar, ou seja, vencidos, nos termos do art. 152 
da Lei nº 8.112/90, o prazo inicial de 60 dias somado ao de prorrogação por mais 60 dias, qual a solução a ser adotada? A resposta a 
essa indagação não é encontrada diretamente na leitura da lei, mas é extraída da sua interpretação sistemática e teleológica, bem 
como dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que já encontram-se consolidados sobre o tema. (...)Vê-se, assim, que a única 
repercussão prevista na Lei nº 8.112/90 para a inconclusividade da apuração no prazo ordinariamente estabelecido é a retomada da 
contagem do prazo previsto inicialmente para a prescrição da pretensão punitiva da Administração, o qual, consoante os incisos I a 
III do art. 142 da Lei nº 8.112/90 poderá ser 180 dias, se a penalidade cabível for de advertência, 2 anos, se a pena for de suspensão, ou 
5 anos, quando a penalidade for de demissão, destituição do cargo em comissão e cassação de aposentadoria. Conclui-se, portanto, 
que após vencido o prazo legalmente estabelecido para os trabalhos da comissão, não se dá a extinção do poder disciplinar da 
Administração, de modo que, passado esse prazo, necessário se faz a concessão de novos e subsequentes prazos que se fizerem 
necessários para a elucidação dos fatos sob apuração, com espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo. Nesse sentido, poderá a autoridade competente, sempre ponderando no 
caso concreto a utilidade e necessidade da continuidade do procedimento, e com esteio nos princípios mencionados, conferir novo 
prazo de trabalho à comissão disciplinar. (Manual de Processo Administrativo Disciplinar. Controladoria-Geral da União. Brasilia: 2016)
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posteriormente explorado, em face do transcurso do desenvolvimento do presente 
tema. Por ora, explana-se por contextualização e ordenação dos delineamentos 
atinentes ao rito do processo administrativo disciplinar militar da Bahia. 

Por fim, importante salientar que o julgamento acatará, ordinariamente, o relatório 
da Comissão, salvo quando evidentemente contrário às provas dos autos, o que se 
fará de maneira fundamentada, podendo-se ainda, a autoridade julgadora, com 
fulcro nas provas produzidas, agravar a penalidade, abrandá-la ou isentar o policial 
militar de responsabilidade. 

A autoridade julgadora que dolosa ou culposamente der motivo à ocorrência 
da prescrição indicada no art. 50, § 5º será responsabilizada, devendo também, 
quando a transgressão disciplinar estiver capitulada como crime, remeter o caso ao 
Ministério Público para instauração da ação penal, se for o caso. 

Em desfecho às principais considerações acerca dos procedimentos 
administrativos disciplinares militares da Bahia, apontamos que o policial 
militar, submetido a processo disciplinar, somente terá pedido de exoneração 
ou encaminhamento voluntário à reserva após a finalização do processo e o 
cumprimento da penalidade, caso aplicada. 

4 O SISTEMA DE CORREIÇÃO DA POLICIA MILITAR DA BAHIA.

A Polícia Militar da Bahia foi criada em 17 de fevereiro de 1825, por meio de um 
decreto do Imperador D. Pedro I, que visava a conservação e estabilidade da cidade 
da Bahia por meio do que se nominou corpo de polícia. Organizacionalmente, a 
Polícia Militar da Bahia compõe um órgão da administração direta do Estado, a 
quem incumbe, primordialmente, na forma do artigo 144, § 5º da Constituição 
Federal, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. 

A Constituição Estadual da Bahia, em seu artigo 148, descreve a Polícia Militar 
como força pública estadual, permanente, organizada e lastreada na hierarquia e 
disciplina, a quem compete o policiamento ostensivo colimando a manutenção 
da ordem pública. 

A Lei nº 8.538, de 20 de dezembro de 2002, alterou o formato estrutural da 
Administração Pública do Poder Executivo Estadual, criando a Corregedoria 
Geral de Segurança Pública, órgão de assessoria no acompanhamento, controle 
e avaliação da regularidade do funcionamento e operação dos órgãos policiais, 
civis e militares, integrantes do Sistema Estadual de Segurança Pública, com 
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vistas a proceder com uma unificação no padrão de atendimento, bem como 
tratar igualitariamente as ações de desvios de conduta disciplinar. A missão da 
Corregedoria Geral de Segurança Pública é cumprir com o dever de fiscalização 
e controle da conduta funcional dos Servidores da Secretaria, da Polícia Militar, da 
Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica, prevenindo e rechaçando as 
transgressões disciplinares. 

Dentre os órgãos subordinados à Corregedoria Geral de Segurança Pública, 
temos a Corregedoria Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, que tem como 
múnus institucional exercer o controle e supervisão das condutas do seu efetivo, 
seja punitiva, seja preventivamente. Como bem descreve Fabrício Carlos Pichete 
dos Santos Simões15:

Atualmente localizada em Salvador, conforme portaria de nº 
060 – CG/13 de 08 de agosto de 2013, contida na Legislação, 
Jurisprudências e Normas Gerais(LJNG), a Corregedoria Geral possui 
função estratégica de fiscalização da legalidade das ações de todo 
o efetivo policial, abarcando os setores operacional e administrativo, 
bem como assessorando o Comandante Geral da Corporação em 
suas diversas funções.

Atualmente, a organização da Polícia Militar do Estado da Bahia está disciplinada 
pela lei 13.201 de 09 de dezembro de 2014. A Corregedoria da Policia Militar, por sua 
vez, está prevista no artigo 6º, inciso IV da referida lei. 

Na forma do artigo 25 da lei 13.201 de 09 de dezembro de 2014:

Art. 25. A Corregedoria da Polícia Militar tem por finalidade assistir 
o Comandante-Geral e o Subcomandante-Geral da Polícia Militar 
no desempenho de suas atribuições constitucionais, políticas 
e administrativas, realizar a atividade correcional, zelando pela 
justiça e disciplina dos integrantes da PMBA, bem como gerenciar 
as atividades dos segmentos de correição descentralizados nas 
Organizações Policiais Militares.

Assim, no âmbito da Polícia Militar, tanto a Corregedoria Geral, quanto os segmentos 
de correição descentralizados, mais conhecidos como Corregedorias setoriais, 
representadas por policiais da própria unidade operacional, tem a incumbência de 
zelar pela fiscalização das condutas, o que dá margem a múltiplas interpretações 

15 SIMÕES, Fabricio Carlos Pichete dos Santos. Informatização da análise criminal em sede de inquérito policial militar pela 
Corregedoria Geral da Policia Militar da Bahia. Revista AMAJME, número 124, maio/junho de 2017, p. 33.
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por parte do rito processual que merece ser seguido. Isso porque, na forma do 
Estatuto da Polícia Militar, o ato de interrogatório deve ser o primeiro ato de 
instrução. A interpretação conforme a constituição nos aponta, contudo, para o 
dever de postergação desse ato, ante o advento da Lei 11.719/2008, mormente 
porque se constitui direito do réu ter sua oitiva ultimada.

Diante de tantas possíveis interpretações, emanada de diversas fontes de produção 
de direito administrativo disciplinar, afigura-se razoável que se admita a aplicabilidade 
da Lei 11.719/2008 também na esfera administrativa, embora não tenha havido 
atualização legislativa coadunada, em vista das garantias fundamentais previstas 
no sistema e por força da compreensão teleológica que a norma deve alcançar.

5 O INTERROGATÓRIO COMO ATO DE DEFESA. 

O interrogatório está previsto no Código de Processo Penal brasileiro no Título VII 
(das provas), Capítulo III (do interrogatório do acusado), no artigo 185. No Código de 
Processo Penal Militar está contido no Título XV(dos atos probatórios), capítulo II(da 
qualificação e interrogatório do acusado), no artigo 302.

Primeiramente é importante que se frise que tecnicamente só podemos indicar a 
existência de “réu” após o recebimento da denúncia perante o Juízo competente. 
Portanto, em sede administrativa, estamos diante de “acusado”, “sindicado” ou 
mesmo “processado”. Embora o Código de Processo Penal utilize as nomenclaturas 
“acusado” e “réu” como se sinônimas fossem, o Código de Processo Penal Militar 
mantém, ao longo de todo o seu texto, a uniformidade no tratamento ao se referir 
contra quem tramita ação penal militar. 

O interrogatório, por muito tempo foi considerado meio de prova, e sua classificação 
está intrinsecamente relacionado com a evolução dos sistemas processuais penais 
conjuntamente com o objetivo que o interrogatório representou ao longo da 
evolução daqueles. Em sua dissertação de mestrado, Adalto Dias Tristão traz uma 
abordagem da progressão histórica irretocável16:

A evolução histórica do instituto do interrogatório confunde-se não 
apenas com a própria história do processo penal, mas também da 
cultura, dos costumes e dos valores imperantes entre os diversos 
povos e momentos históricos vividos.(...) Interessante é notar que a 

16 TRISTÃO, Adalto Dias. Aspectos relevantes do interrogatório como meio de defesa. São Paulo, 2008. 213f. Dissertação (Mestrado em 
Direito Processual Penal) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, 2008. Disponível em <http://www.dominiopublico.
gov.br/download/teste/arqs/cp056787.pdf>. Acesso em 19 out. 2017, p. 72/74
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evolução do instituto não se deu de forma linear, ou seja, existem 
resquícios das garantias consideradas modernas, como direito ao 
silêncio e proibição do uso da tortura, empregadas nos dias de hoje, e 
que são identificados pelos doutrinadores como presentes em épocas 
bastante remotas. Traço mais ou menos característico do processo 
penal na Idade Antiga era o caráter defensivo do interrogatório, pois 
vigia um modelo arcaico de sistema acusatório. Sem dúvida o maior 
reflexo do interrogatório no processo penal no tempo confissões. 
(...) O povo hebreu foi, muito provavelmente, o primeiro que via o 
interrogatório como meio de defesa.(...) No processo penal Grego, 
ainda na Idade Antiga, o interrogatório, na forma como era realizado, 
possuía natureza dúplice, tanto probatória como defensiva.(...) No 
processo penal Romano, também ainda na Idade Antiga, assim como 
na Grécia, também vigorava uma espécie de princípio de presunção 
da inocência às avessas e uma vez que o acusado adquiria a qualidade 
de parte, sua atividade de defesa consistia, fundamentalmente, em 
contestar a acusação. (...)Na inquisição, a tortura foi amplamente 
utilizada neste período, o interrogatório tinha natureza unicamente 
probatória, e seu objetivo ultrapassava o de se extrair a confissão, mas 
também servia para obter o arrependimento dos acusados, ou seja, 
a tortura já era uma antecipação da pena. (...)Com efeito, é a partir 
da revolução francesa que se começa a sistematização das regras 
processuais penais e das garantias e princípios estampados na maior 
parte das Constituições dos Países que adotam o sistema de direito 
romano-germânico. (...)Em relação ao processo penal, fora marco 
decisivo a edição da Quinta emenda da Constituição dos Estados 
Unidos da América que assegura aos cidadãos norte-americanos o 
direito ao silêncio, “nemo tenetur se detegere”, acolhendo, destarte o 
princípio da não autoincriminação. 

Conceitualmente, podemos entender que o interrogatório no ato processual, 
seja na esfera judicial, seja na esfera administrativa, através do qual ao acusado é 
oportunizada a possibilidade para, se querendo, apresentar sua versão dos fatos, 
devendo ser feita tão somente pelo próprio acusado e garantindo-se que sejam 
preservadas todas as garantias constitucionais, dentre as quais destaca-se o direito 
de ficar calado e isso não lhe ser interpretado desfavoravelmente, bem assim de 
não ter torturado, seja psicológica, seja fisicamente.

Do ponto de vista topológico, admitimos que existe um entrave para a definição 
da natureza jurídica do instituto do interrogatório, eis que tanto no Código de 
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Processo Penal, quanto no Código de Processo Penal Militar, a previsão no instituto 
consta inserta no âmbito dos atos de natureza probatória, o que apontaria para a 
dúvida acerca de se tratar para meio de prova ou meio de defesa. 

A corrente que se lastreia exclusivamente nisso, destarte, classifica o interrogatório 
como meio de prova. Ocorre que, temos que o Código de Processo Penal é de 
03 de outubro de 1941, enquanto que o Código de Processo Penal Militar é de 21 
de outubro de 1969, ambos influenciados pelos ideais totalitários das políticas que 
ganhavam força ao longo desse período.

Com isso, podemos facilmente deduzir que a escolha por uma ou outra vertente 
explicativa e justificadora dessa natureza jurídica atém-se às questões políticas 
subjacentes, bem como ao momento social que coletividade vivencia. 

É muito claro que a visão probatória inerente à promulgação do Código de 
Processo Penal foi substituída, ante o advento da Constituição Federal de 1988, 
que foi além de privilegiar garantias inerentes a um processo acusatório, prevendo 
expressamente direitos fundamentais, que repercutiram em verdadeira mudança 
de paradigma no Processo Penal, tais como a imprescindibilidade de defesa técnica 
e o direito ao silêncio, apontando para uma inequívoca interpretação de que o 
interrogatório é meio de defesa. 

A confirmação acerca da classificação do interrogatório como meio de defesa veio 
também com a Lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 2003, que alterou tanto a lei 
de execução penal quanto o Código de Processo Penal, para confirmar a ótica do 
processo, enquanto defluência do devido processo legal e da ampla defesa. E, 
por mais que não se queira retirar o caráter de meio de prova do interrogatório, 
até mesmo em respeito à sua localização no seio da norma, maximamente, em 
deferência à norma constitucional, deve-se assegurar a hibridização da compleição 
do instituto, que o qualifica como ato de defesa, primeiramente. Segundo Eugênio 
Pacelli17: 

Que continue a ser uma espécie de prova, não há maiores problemas, 
até porque as demais espécies defensivas são também consideradas 
provas. Mas o fundamental, em uma concepção de processo via 
da qual o acusado seja um sujeito de direitos, e no contexto de um 
modelo acusatório, tal como instaurado pelo sistema constitucional 
das garantias individuais, o interrogatório do acusado encontra-se 
inserido fundamentalmente no princípio da ampla defesa. Trata-se, 

17 OLIVEIRA. Eugenio Pacelli de. Curso de processo penal. 7. ed. rev. atual. e ampl.Belo Horizonte: Del Rey. 2007. p. 330.
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efetivamente, de mais uma oportunidade de defesa que se abre ao 
acusado, de modo a permitir que ele apresente a sua versão dos fatos, 
sem se ver, porém, constrangido ou obrigado a fazê-lo. O que nos 
leva a concluir que esta teoria, talvez seja a que melhor represente  o 
respeito aos direitos e garantias constitucionais com as vicissitudes e  
características próprias do instituto do interrogatório. 

5.1 SUBSIDIARIEDADE ENTRE O CPP E PAD/
PDS CONFERIDA PELA LEI 12.209/2011. 

A Lei Estadual nº 12.209, de 20 de abril de 2011, visando, em especial, à proteção 
dos direitos dos administrados e ao mais justo e célere cumprimento dos fins da 
Administração, dispõe sobre o processo administrativo, no âmbito de toda a 
Administração direta e das entidades da Administração indireta, regidas pelo 
regime de direito público, do Estado da Bahia, e dá outras providências.

Tratando-se de lei ordinária promulgada no ano de 2011 e sem previsão excludente 
a qualquer dos órgãos da administração direta ou indireta, suas disposições 
possuem força vinculante e as disposições em contrário, como preceitua o artigo 
195, foram expressamente revogadas, inclusive, aquelas constantes no EPM, cuja 
promulgação deu-se no ano de 2001.

A Lei Estadual nº 12.209, de 20 de abril de 2011 preceitua expressamente em seu 
artigo 124 que:

Art. 124 - Aplica-se subsidiariamente, no que couber, o Código de 
Processo Penal ao processo sancionatório.

Há imperiosidade na efetivação do Estado Democrático de Direito, para tanto 
sendo relevante concretizar-se, na prática quotidiana da instituição castrense, e, por 
consequência, no Processo Disciplinar e no interrogatório, a dignidade da pessoa 
humana, contemplando-se, destarte, a situação de quem esteja, na condição de 
acusado, respondendo a qualquer tipo de processo.

Na forma do artigo 3º do Código de Processo Penal Militar:

art. 3º. Os casos omissos neste Código serão supridos:

a) Pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao 
caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar;
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b) Pela jurisprudência;

c) Pelos usos e costumes militares;

d) Pelos princípios gerais de Direito;

e) Pela analogia.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do Habeas Corpus (HC) 
127900, fixou a orientação no sentido de que seja aplicável a regra do CPP às 
instruções não encerradas nos processos de natureza penal militar, neles incluídos 
os administrativos sancionatórios, por óbvio, e eleitoral e a todos os procedimentos 
penais regidos por legislação especial.

Portanto, parece-nos equivocada a interpretação de que o artigo 400 do CPP 
apenas possui extensão perante os processos judiciais e não aos administrativos, 
mormente porque tal entendimento contraria expressa disposição legal prevista 
no artigo 124 da lei 12.209/2011 e porque não é concebível que se negue ao polo 
passivo do direito sancionador administrativo os benefícios conquistados pelos 
praticantes de ilícitos penais. Como leciona brocardo hermenêutico norteador das 
interpretações normativas: “Quem pode o mais, pode o menos”.

Outrossim, o artigo 71 da lei 7990/2001 preconiza que “a instrução respeitará o 
princípio do contraditório, assegurando-se ao acusado ampla defesa, com meios e 
recursos a ela inerentes.”

Como bem explicita Antônio Carlos Alencar Carvalho18:

O direito administrativo disciplinar guarda relações com o direito 
civil(noções de domicilio, de pessoa jurídica), constitucional 
(princípios e garantias constitucionais incidem diretamente 
no processo administrativo disciplinar, como do juiz natural da 
irretroatividade da norma penal, da inadmissibilidade de provas 
ilícitas, do contraditório e da ampla defesa, do devido processo 
legal, da legalidade, moralidade, eficiência, publicidade, etc.); penal 
(conceito de crime contra a Administração Pública como falta 
disciplinar passível de pena demissória, contagem da prescrição 
das faltas administrativas pelos prazos prescricionais do Código 
Penal – art. 142, §2º, lei federal 8.112/90, ideias de excludentes de 
ilicitude e de culpabilidade, inimputabilidade, etc), processual civil 

18 CARVALHO, Antônio Carlos Alencar. Manual de Processo Administrativo Disciplinar e sindicância: à luz da jurisprudência dos 
Tribunais e da casuística da Administração Pública. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 269.
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e processual penal(procedimentos em audiências e para coleta 
de provas, etc.); comercial(conceitos de comércio e gerência de 
atividade comercial incompatível com a função pública, para fins de 
demissão do agente transgressor), dentre outros tantos exemplos.
(...) As normas e princípios que informam o processo penal e o 
civil devem, no silêncio das regras administrativas, ter aplicação 
supletiva nas processualística disciplinar.

O direito disciplinar, portanto, é naturalmente, em vista das garantias que se 
oferecem aos acusados, assemelhado ao direito penal e processo penal, a menos 
que haja expressa impossibilidade legal de aplicabilidade de algum instituto na 
esfera disciplinar, como acontece com a comutação e o indulto. 

5.2 ADVENTO DA LEI 11.719/2008 E A REPERCUSSÃO NO PROCESSO 
PENAL MILITAR E NO DIREITO DISCIPLINAR MILITAR.

Como já dito anteriormente, a exegese da Constituição Federal em cotejo com 
o sistema processual penal vigente nos aponta pela opção clara de um modelo 
de natureza acusatória, já que, por um lado, temos o poder punitivo do Estado 
e, por outro, vislumbramos as garantias que afastam do indivíduo arbítrios e os 
abusos de poder.

O sistema penal militar, por sua vez, também pode ser entendido como acusatório, 
eis que inafastáveis os princípios constitucionais aplicáveis ao sistema penal comum, 
o que situa o réu e acusados como verdadeiros sujeitos de direito, retirando-se-lhes 
a capa de meros objetos de investigação.

O advento da lei 11.719/2008 protagonizou uma importante alteração no quadro 
do processo penal brasileiro: a ultimação do ato do interrogatório. Os autores Aury 
Lopes Jr. e Alexandre de Morais Rosa19 assim se posicionam:

Você já se imaginou se defender de algo que não sabe? Embora 
ainda prevaleça uma mentalidade inquisitória na maioria dos agentes 
processuais, aos poucos, as alterações do Sistema Processual Penal 
reconhecem o interrogatório como meio de defesa. A redação 
anterior do interrogatório no processo penal era quase uma confissão 
cristã. (...)A imagem lembrava, como bem sabemos, a confissão entre 
o pecador e o representante do Senhor. O Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul, por sua 5ª Câmara, composta por Amilton Bueno de 

19 LOPES JR. Aury e outro. Interrogatório deve ser o último ato do processo. Disponível em < https://www.conjur.com.br/2015-jul-03/
limite-penal-interrogatorio-ultimo-ato-processo>. Acesso em 20 out. 2017.
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Carvalho, Aramis Nassif, Genacéia Alberton e Luis Gonzaga da Silva 
Moura, passaram a anular todos os julgamentos por ausência de 
defensor. Sobreveio, então, a modificação do Código de Processo 
Penal (Lei 10.792/2003), exigindo sua presença. Com a alteração 
promovida pela Lei 11.719/2008, o interrogatório passou a ser o 
último ato do processo, depois de finalizada a instrução. Aliás, a Lei 
9.099/1995, no seu artigo 81, já indicava neste sentido. É alinhar-se 
ao conhecido “direito a última palavra”, consagrado em diversas 
codificações europeias há séculos, segundo o qual, o acusado tem 
sempre o direito de falar por último, após conhecer a integralidade da 
acusação e das provas que pesam contra ele. É da essência do direito 
de defesa pessoal. 

Entretanto, não houve modificação legislativa consentânea para a disciplina do 
direito processual militar, mantendo-se as disposições disciplinares em mesmo 
sentido, embora todas merecedoras de atualização. O interrogatório do acusado, 
tanto nas ações penais militares, quanto no trâmite dos processos administrativos 
disciplinares da Bahia, observando-se a letra fria da lei, continuam figurando como 
primeiro ato da instrução.

Opondo-se a uma interpretação constitucional do sistema, o Superior Tribunal 
Militar ratificou a aplicação do rito instituído pelo Código de Processo Penal Militar, 
chegando a editar uma súmula, de nº 15, através da qual referendou que “ a 
alteração do artigo 400 do CPP, trazida pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, 
que passou a considerar o interrogatório como último ato do processo da instrução 
criminal, não se aplica à Justiça militar da União.”

Embora do Superior Tribunal Militar apenas represente o segundo grau da Justiça 
militar da União, remanescendo a independência dos tribunais de justiça estaduais 
para editarem sua interpretação, na prática, como não há tribunais de justiça 
especificamente militares em todas as unidades da federação20, tal entendimento 
simbolizava um precedente extremamente danoso.

Tal precedente, inclusive, ainda é utilizado nas práticas processuais voltadas ao direito 
militar e isso, embora minoritário, pode ser confirmado pela atuação institucional 
da Defensoria Pública no âmbito do direito disciplinar21.  Entretanto, manter-se a 
estrutura original é tornar o acusado mero objeto de investigação, pretendendo-se 

20 Atualmente, apenas os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul possuem tribunais de justiça militares estruturados 
e independentes da justiça comum.

21 A autora é Defensora Pública de Auditoria Militar e atua também patrocinando nos feitos administrativos disciplinares da 
Corregedoria Geral da PM/BA e das Corregedorias Setoriais da PM/BA
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dele extrair uma suposta verdade real, prejudicando-o sobremaneira quanto aos 
depoimentos subsequentes que serão ditos a seu respeito e suprimindo-lhe a voz e 
consequentemente à garantia da ampla defesa. Remanesce, embora sem qualquer 
encaixe de circunstancialidade justificável, o propósito inquisitório dos idos da 
Idade Média, absolutamente obsoleto na realidade atual.

Nada mais lógico  - e constitucional -, portanto, do que se admitir, para além do 
processo penal militar, mas também na seara do direito disciplinar, a aplicabilidade 
da sistemática abraçada pela Lei nº 11.718/2008, orientando-se primordialmente 
pelo guardião da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal no que tange à 
preceitos lógicos aplicáveis e uma exegese clara e inafastável.

5.3 OS PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF E A ADMISSIBILIDADE 
DE POSTERGAÇÃO DO INTERROGATÓRIO NA JUSTIÇA 
MILITAR E NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

Inovando na perspectiva de aderir ao entendimento da ultimação do interrogatório, 
e contrariando frontalmente a Súmula nº 15 do Superior Tribunal Militar, a Ação Penal 
nº 528, julgada pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 24/03/2011 
arraigou de forma paradigmática a ideia de aplicabilidade da sistemática constante 
da lei 11.718/2008, assim, pronunciando-se o Ministro Ricardo Lewandowski22:

Possibilitar que o réu seja interrogado ao final da instrução, depois 
de ouvidas as testemunhas arroladas, bem como após a produção 
de outras provas, como eventuais perícias, a meu juízo, mostra-se 
mais benéfico à defesa, na medida em que, no mínimo, conferirá 
ao acusado a oportunidade para esclarecer divergências e 
incongruências que, não raramente, afloraram durante a edificação 
do conjunto probatório.

Em mesmo sentido, destacamos decisão proferidas pelo Ministro Luiz Fux, no bojo 
do HC 11553023:

Verifica-se, portanto, que a proteção do direito de defesa 
consubstanciada no artigo 302 do Código de Processo Penal Militar é 
mais frágil do que aquela consagrada pelo atual artigo 400 do Código 
Penal, com redação dada pela lei 11.719/2008. Nesse cenário, o 
postulado da máxima eficácia dos direitos fundamentais(CFRB, art. 5º, 

22 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Ap. 528, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, 2011)

23 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. HC 115530-PR, Relator: Min. Luiz Fux, 2013)
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§1º) reclama, tal como na AP nº 528 o afastamento da disciplina legal 
menos afeiçoada ao estudo constitucional das garantias individuais, 
de sorte a prestigiar a opção legislativa que melhor concretiza os 
vetores axiológicos emanados da Carta Constitucional.

Por fim, destaquemos que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no 
âmbito do Habeas Corpus (HC) 127900, fixou a orientação no sentido de que seja 
aplicável e obrigatória a regra do CPP às instruções não encerradas nos processos 
de natureza penal militar:

Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). 
Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar 
dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 
302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema 
acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de 
República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e 
da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 
do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja 
instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. 
Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 
do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do 
presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos 
penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação 
especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não 
se tenha encerrado.(...) Nulidade do interrogatório dos pacientes como 
primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302). 4. A Lei nº 11.719/08 
adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais 
harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, 
assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do 
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). 5. Por ser mais benéfica 
(lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, 
no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do 
Código de Processo Penal.

O julgado foi paradigmático, tendo, por segurança jurídica, apenas estabelecido 
que, para não comprometer o princípio da segurança jurídica estampado no art. 5º, 
XXXVI da Constituição Federal nos feitos já sentenciados, a aludida orientação não 
se aplicaria mais àqueles feitos cuja instrução já tivesse sido encerrada.

Por outro lado, o Supremo já se pronunciou acerca da postergação e ultimação 
do interrogatório em feitos que não significam ações penais, mas cuja natureza 
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persecutória é inegável, tais como o são os de impeachment24. Também assegurou 
o tratamento consentâneo com a Constituição Federal e os preceitos norteadores 
por ela instituídos, o que elide, por completo, eventual interpretação restritiva no 
sentido de se admitir essa ultimação apenas para os feitos judicias.

Como bem merece ser entendido, a inversão do interrogatório não ofende 
a nenhum dos valores da Polícia Militar e muito menos representa mácula à 
hierarquia, disciplina e deontologia da corporação, inexistindo-se razão para que 
se permaneça alheio às mudanças sociais que primam por consolidar o Estado 
Democrático de Direito.

6 CONSEQUÊNCIAS DA INOBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES 
NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

A realidade da administração Pública brasileira demonstra, ainda, que muito há de 
se fazer para avançar na sistematização dos julgados e convalidação e publicização 
dos precedentes, que são normas jurídicas de origem estatal. E para que se invoque 
um determinado precedente, basta que exista um único ato do qual se emane 
sustentação formal ou material. Como bem prelecionado pelo doutrinador Gustavo 
Marinho de Carvalho25,“casos substancialmente similares deverão ter a mesma 
solução jurídica por parte da Administração Pública”.

A inobservância dos precedentes é passível de se gerar consequências imediatas 
que se corporificam na possível invalidação do ato administrativo contrário ao 
precedente existente com a aplicabilidade do precedente incidental e ainda a 
responsabilização do Estado por eventuais prejuízos causados ao administrado.

Isso porque, os precedentes são atos de caráter vinculante, afastando-se da 
condição de mera faculdade, o que é passível de judicialização, inclusive.

É sabido que já existem precedentes no sentido de se admitir a inversão de 
interrogatório26 no âmbito dos feitos administrativos disciplinares da Polícia 
Militar do Estado da Bahia, o que somente pode ser vencida pela superação do 

24 O interrogatório deve ser o ato final da instrução probatória(Item F do pedido cautelar): O interrogatório do acusado, instrumento 
de autodefesa que densifica as garantias do contraditório e da ampla defesa, deve ser o último ato de instrução do processo de 
impeachment. Aplicação analógica da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao rito das ações penais originárias. 
Precedente: AP 528-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário. Procedência do pedido. BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 
378 MC / DF - DISTRITO FEDERAL MEDIDA CAUTELAR NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. Relator(a):  
Min. EDSON FACHIN Relator(a) p/ Acórdão:  Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento:  17/12/2015,   Órgão Julgador:  Tribunal Pleno

25 CARVALHO, Gustavo Marinho de. Precedentes Administrativos no Direito brasileiro. São Paulo: Contracorrente, 2015, p. 121

26 PDS nº 008/Cor-Set/RONDESP-RMS/2016; PDS Nº CORREG 008D/118-16-17, PDS nº CORREG 32D/2782-10/17, PAD CORREG Nº 
70D/2939-15/16, dentre outros;
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precedente e desde que haja motivação suficiente e idônea a justificá-la. Tais 
motivações, por óbvio, devem encontrar respaldo no ordenamento jurídico e na 
ordem constitucional vigente, de modo que somente assim eventuais nulidades 
possam ser afastadas. 

É importante destacar que o artigo 489, §1º, VI do Código de Processo Civil 
preceitua que “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 
interlocutória, sentença ou acórdão que deixar de seguir enunciado de súmula, 
jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência 
de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. 
Arrematando a questão e trazendo-a, em definitivo, para o seio do Direito 
Disciplinar Administrativo é importante considerar que o artigo 15 do mesmo 
diploma legal prevê que “na ausência de normas que regulem processos 
eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão 
aplicadas supletiva e subsidiariamente”.

CONCLUSÃO 

A presente pesquisa teve como intento analisar as consequências da inversão do 
interrogatório no âmbito do processo administrativo disciplinar militar do estado 
da Bahia, para tanto avaliando a aplicação subsidiária de outros ramos do Direito, à 
luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  

Ao final, percebemos que os propósitos ora almejados foram alcançados no 
sentido de se confirmar a total, plena e inafastável possibilidade de ultimação do 
interrogatório para o final da instrução, mormente em se tratando desse instituto 
de meio de defesa, a despeito de topologicamente estar situado, nas legislações 
envolvidas, como meio de prova.

A utilização dessa sistemática implica uma adequação da mesma à ordem 
constitucional vigente, privilegiando-se, portanto, os princípios da ampla defesa 
e do contraditório, vetores axiológicos emanados da Carta Constitucional. É 
imperioso que, independentemente da lógica interpretativa clara, que nos conduz 
ao dever de assegurar aos acusados militares o acesso a todos o conjunto probatório 
previamente, sejam promovidas as atualizações competentes na dinâmica da 
normativa militar, a fim de que sejam afastadas interpretações equivocadas e 
sejam proferidas decisões nulas, passíveis de repercussão judicial e até mesmo de 
responsabilização do Estado por danos ao administrado.
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Por fim, em vista de inexistir ofensa expressa aos valores e à deontologia da Polícia 
Militar da Bahia, bem como inexistir incompatibilidade da aplicação, ao processo 
administrativo disciplinar, do artigo 400 do Código de Processo Penal comum 
com os preceitos constantes do Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia – 
Lei nº 7.990/2001 -, tornou-se obrigatória, a salvo para os casos em que já tenha 
se encerrado a instrução, por observância do princípio da segurança jurídica, 
a ultimação do interrogatório como meio de defesa. A tática defensiva poderá 
contornar, utilizando-se das regras do jogo processual, eventuais inobservâncias da 
exegese ora delineada. 
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O PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO 
JULGAMENTO DE MÉRITO NO CPC 
DE 2015 E SEUS FUNDAMENTOS 
CONSTITUCIONAIS

Joseline Maria Mota Barreto

RESUMO: Este artigo científico tem como objetivo principal a análise do Princípio 
da Primazia do Julgamento de Mérito, seus fundamentos constitucionais, segundo a 
Constituição Federal de 1988, bem como a positivação do mesmo no Código de Processo 
Civil de 2015. A análise da possível influência deste princípio na aplicação dos demais 
artigos do CPC, especialmente dos artigos 485 e 487, que disciplinam, respectivamente, 
a extinção do processo sem e com julgamento de mérito também são objetivos deste 
estudo. Para tanto, inicialmente, expõe-se uma breve evolução histórica do Direito 
Processual Civil Brasileiro. Ressaltam-se ainda aspetos gerais da Constituição Federal de 
1988 e os fundamentos constitucionais do Princípio do Julgamento de Mérito, além 
de notas introdutórias sobre o Princípio da Instrumentalidade das Formas. Buscou-se 
também estabelecer os parâmetros doutrinários e jurídicos que contribuíram para a 
positivação do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito no Código de Processo 
Civil de 2015, mediante a redação do artigo 4º. Em seguida, procurou-se discorrer sobre 
a influência do artigo 4º do Código de Processo Civil de 2015 nos demais dispositivos 
deste código. Na sequência, buscou-se analisar, de forma mais específica, a influência 
da positivação do Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito nos artigos 485 e 487 
do Código de Processo Civil, que disciplinam as hipóteses de extinção do processo sem 
e com julgamento de mérito no Direito Brasileiro, a luz da Constituição Federal de 1988. 
Em suma, é objeto de análise do presente artigo científico o Princípio da Primazia do 
Julgamento de Mérito, seus fundamentos constitucionais e sua positivação no Código 
de Processo Civil de 2015; considerando-se, enfim, através de uma análise crítica, os 
termos da utilização de tal princípio recentemente positivado, além de sua eficácia e 
pertinência diante das demais normas que regem o ordenamento jurídico brasileiro. 

Palavras-chave: Processo Civil Brasileiro. Constituição Federal. Instrumentalidade das 
Formas. Primazia do Julgamento de Mérito. 
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INTRODUÇÃO

A lei não esgota o Direito, mas a positivação de determinados princípios tem 
contribuído para o aperfeiçoamento do sistema processual civil pátrio. 

Anteriormente à entrada em vigência do Código de Processo Civil de 2015, o 
Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito já era debatido doutrinariamente 
e assim sustentado por diversos juristas, sob fundamentos constitucionais, como 
norte basilar para fins de orientar não só o magistrado, como todos os sujeitos do 
processo. Consoante este posicionamento, ante uma demanda levada a juízo, o 
objetivo principal deve ser sempre a solução de mérito, com a satisfação da parte 
vencedora, consubstanciada na entrega do bem que esta almejava.  

Com a entrada em vigor do CPC de 2015, o Princípio da Primazia do Julgamento de 
Mérito foi positivado através do artigo 4º, que assim dispõe: “as partes têm direito de 
obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. 

Insta destacar que o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito foi positivado 
pelo Código de Processo Civil de 2015 em seu Livro I “Das Normas Fundamentais”, 
em seu Título Único, Capítulo I, nominado “Das Normas Fundamentais do 
Processo Civil”; contando com seus fundamentos basilares na Constituição 
Federal de 1988, através de diversos incisos do art. 5º, especialmente em razão 
do disposto no  LXXVIII, da CF/88, que assim prevê:  “LXXVIII - a todos, no âmbito 
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios 
que garantam a celeridade de sua tramitação”.  

Portanto, considerando-se o princípio supracitado atualmente como norma 
fundamental do Processo Civil Brasileiro, de qual forma a Primazia do Julgamento 
de Mérito influencia e orienta a aplicação dos demais dispositivos do Código de 
Processo Civil de 2015? E quais os artigos que mais estariam sob a influência, em 
sua aplicabilidade, desta nova norma fundamental do Processo Civil Brasileiro? 
Sob quais aspectos? 

Sendo assim, o presente trabalho, motivado em seu início pelo estudo do 
Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, ganhou contornos específicos 
com a positivação do referido princípio através do artigo 4º do CPC de 2015, que 
lhe atribuiu a epígrafe de “Norma Fundamental do Processo Civil”, tendo o seu 
tratamento legal e disciplina jurídica postos no Livro I, Título Único, Capítulo I, do 
Código de Processo Civil. 
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Considera-se ainda que a positivação do Princípio da Primazia do Julgamento 
de Mérito contribui para orientar não apenas o magistrado na condução de uma 
demanda, mas também todos os sujeitos no processo, cujas atuações devem 
buscar a solução de mérito mais adequada ao caso concreto. Além disso, a Primazia 
do Julgamento de Mérito, consubstanciada no artigo 4º do CPC, influencia na 
produção e apresentação das provas, no compromisso de atuação de todos com 
boa fé processual, na busca pela satisfação das partes litigantes que esperam uma 
resposta do Poder Judiciário para o caso levado a juízo. 

Tais considerações, então desenvolvidas, são priorizadas objetivando contribuir 
para a atuação jurídica, especialmente para o exercício da atividade dos operadores 
do direito, que, muitas vezes, encontram-se diante de dificuldades para obter uma 
solução de mérito no decorrer de um processo.

Portanto, para fins de investigação do presente tema, foram escolhidas as pesquisas 
histórica, legislativa, doutrinária e jurisprudencial. Através de obras clássicas, 
procurou-se investigar o surgimento do Princípio da Primazia do Julgamento 
de Mérito no ordenamento jurídico pátrio, seu conceito, sua fundamentação 
constitucional e sua receptividade junto ao processo civil brasileiro.

Assim, com a coleta dos dados necessários, através das fontes acima mencionadas, 
buscou-se sua análise e estudo, concluindo-se o presente artigo com considerações 
a respeito da recente positivação do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, 
seus fundamentos originários na Constituição Federal de 1988, sua abrangência e 
aplicabilidade aos demais dispositivos legais do CPC de 2015. 

Sendo assim, o presente trabalho, motivado em seu início pelo estudo do 
Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, ganhou contornos específicos 
com a positivação do referido princípio através do artigo 4º do CPC de 2015, que 
lhe atribuiu a epígrafe de “Norma Fundamental do Processo Civil”, tendo o seu 
tratamento legal e disciplina jurídica postos no Livro I, Título Único, Capítulo I, do 
Código de Processo Civil. 

Considera-se ainda que a positivação do Princípio da Primazia do Julgamento 
de Mérito contribui para orientar não apenas o magistrado na condução de uma 
demanda, mas também todos os sujeitos no processo, cujas atuações devem 
buscar a solução de mérito mais adequada ao caso concreto. Além disso, a Primazia 
do Julgamento de Mérito, consubstanciada no artigo 4º do CPC, influencia na 
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produção e apresentação das provas, no compromisso de atuação de todos com 
boa fé processual, na busca pela satisfação das partes litigantes que esperam uma 
resposta do Poder Judiciário para o caso levado a juízo. 

Tais considerações, então desenvolvidas, são priorizadas objetivando contribuir 
para a atuação jurídica, especialmente para o exercício da atividade dos operadores 
do direito, que, muitas vezes, encontram-se diante de dificuldades para obter uma 
solução de mérito no decorrer de um processo.

Portanto, para fins de investigação do presente tema, foram escolhidas as pesquisas 
histórica, legislativa, doutrinária e jurisprudencial. Através de obras clássicas, 
procurou-se investigar o surgimento do Princípio da Primazia do Julgamento 
de Mérito no ordenamento jurídico pátrio, seu conceito, sua fundamentação 
constitucional e sua receptividade junto ao processo civil brasileiro.

Assim, com a coleta dos dados necessários, através das fontes acima mencionadas, 
buscou-se sua análise e estudo, concluindo-se o presente artigo com considerações 
a respeito da recente positivação do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, 
seus fundamentos originários na Constituição Federal de 1988, sua abrangência e 
aplicabilidade aos demais dispositivos legais do CPC de 2015. 

O Capítulo I exporá breves considerações sobre a evolução histórica do Direito 
Processual Civil Brasileiro. O Capítulo II tratará, em aspectos gerais, os fundamentos 
constitucionais do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. Já o Capítulo 
III abordará o Princípio da Instrumentalidade das Formas e alguns aspectos 
críticos. O Capítulo IV discorrerá sobre a positivação do Princípio da Primazia do 
Julgamento de Mérito no Código de Processo Civil de 2015, através do artigo 
4º e sua influência na aplicação dos demais dispositivos do CPC, em especial 
dos artigos 485 e 487. Ao final, serão apresentadas considerações conclusivas a 
respeito do tema e referências bibliográficas. 

Por conseguinte, partindo-se de uma perspectiva pragmática e sem a pretensão de 
esgotar o tema, mas despertando o interesse dos leitores para tais questionamentos, 
segue-se o desenvolvimento do presente estudo. 

1 BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRIA DO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO 

Justifica-se uma breve análise da evolução histórica do Direito Processual Civil 
Brasileiro, tendo em vista que, conhecendo aspectos históricos do direito, é possível 
notar a transformações da sociedade e dos seus valores, credenciando o intérprete 
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atual a não realizar uma leitura retrógrada do texto, mas sim a aplicá-lo consoante os 
valores contemporâneos, a obter uma maior eficácia quanto a sua aplicabilidade, e, 
principalmente, a afastar o risco de se pregar uma involução dos institutos jurídicos.

Sendo assim, afirma-se que o Direito Processual Civil Brasileiro pode ser estudado a 
partir do momento que a antiga colônia se tornou independente de Portugal, vindo 
sua soberania ser exercida também através de um sistema jurídico a ser aplicado 
em seu território. Entre o início do Brasil Império e a edição do Código de Processo 
Civil de 1973, estudiosos identificam 05 (cinco) períodos distintos do Processo Civil 
Brasileiro (OLIVEIRA NETO; MEDEIROS NETO; OLIVEIRA, 2015, p. 52).

Mais recentemente, entende-se como períodos históricos marcantes para o 
Processo Civil Brasileiro: um período entre a entrada em vigor do Código de 
Processo Civil de 1973, elaborado pelo então Ministro da Justiça Alfredo Buzaid, até 
a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988; outro período entre a CF de 
88 e a entrada em vigor do CPC de 2015, fase em que se concentraram as reformas 
setoriais do código então vigente; e o mais recente período a partir de 18 de Março 
de 2016, com a entrada em vigor do CPC de 2015, fase atual do desenvolvimento 
processual civil pátrio. 

Iniciando a fase imperial, têm-se o primeiro período da evolução história do Processo 
Civil Brasileiro, que vai de 1822 até 1850. A Proclamação da Independência em 1822 
impôs aos governantes a instituição de uma nova ordem jurídica, com a instalação 
em 03 de maio de 1823 de uma Assembleia Constituinte. Antes da primeira 
Constituição Brasileira entrar em vigor, diante de um hiato legislativo, um órgão 
colegiado editou uma lei em 20 de outubro de 1823 determinando a aplicação no 
Brasil da legislação então vigente em Portugal, ou seja, das Ordenações Filipinas e 
demais leis complementares. 

No ano seguinte, mais precisamente em 25 de março de 1824, 
veio a lume a primeira Constituição do Brasil. Ela criava o Supremo 
Tribunal Federal e indicava suas atribuições, mas deixava para 
a lei infraconstitucional a tarefa de elaborar normas específicas 
de cunho processual. Com isso, no ano de 1830, foi promulgado 
o Código Criminal do Império, que teve a ele acostado, em 29 de 
novembro de 1832, uma lei que tratava das disposições provisórias 
sobre a administração da Justiça Civil. A entrada em vigor destes 
dois últimos diplomas, segundo Moacir Lobo da Costa, foi o marco 
inicial do processo civil no Brasil (OLIVEIRA NETO; MEDEIROS NETO; 
OLIVEIRA, 2015, p. 53).
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O segundo período do desenvolvimento do Processo Civil Brasileiro, iniciou-se em 
25 de novembro de 1850, com a entrada em vigor do Regulamento n.º 737, que 
disciplinou os procedimentos a serem adotados em causas de natureza comercial. 
Após a proclamação da República (1889), tais disposições foram estendidas às 
demandas de natureza cível, em 19 de setembro de 1890, através do Decreto n.º 
763, marcando assim o final desta fase histórica.

Entre 1890 a 1934 ocorreu o terceiro período do desenvolvimento histórico 
do Direito Processual Brasileiro. Iniciou-se com a Proclamação da República e 
a instituição do pluralismo legislativo. Com a promulgação da Constituição da 
República em 24 de fevereiro de 1891, a competência para legislar sobre processo 
civil foi conferida aos Estados.

O quarto período do direito do Direito Processual Civil pátrio ocorreu entre os 
anos de 1934 a 1938, não apresentando inovações nos institutos do processo. 
“Com vitória da revolução de 1930, foi promulgada a Constituição de 1934, que 
reestabeleceu a unidade do sistema processual, atribuindo exclusivamente à União 
a competência para legislar sobre a matéria” (OLIVEIRA NETO; MEDEIROS NETO; 
OLIVEIRA, 2015, p. 54).

Com a Constituição de 1937 e a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 
1939, inicia-se o quinto período de desenvolvimento do Processo Civil Brasileiro, 
com a implantação, por este Código, de inovações no sistema, especialmente 
quanto ao processo de execução. 

Seguindo doutrina já ultrapassada nos países que inicialmente 
a adotaram, o Estatuto de 1939 distinguiu duas formas de ação 
de execução: a ação executiva e a ação executória de sentença. 
A ação executiva tinha por escopo efetivar a prestação de uma 
obrigação não determinada por sentença judicial, isto é, promover 
a execução de título extrajudicial; enquanto a ação executória 
destinava-se a efetivar a condenação imposta na sentença, tendo 
um rito mais abreviado. O Código de 1939 também apresentava 
um sistema recursal complicado e formalismos exagerados, além 
de não ser permeável a nova ideologia que informava o processo 
civil à época, como adiante se verá (OLIVEIRA NETO; MEDEIROS 
NETO; OLIVEIRA, 2015, p. 55).

Já o sexto período da evolução histórica do Direito Processual Civil Brasileiro 
inicia-se com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 1973 e vai até a 
promulgação da Constituição Federal de 1988. 
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O Código de 1973, todavia [...], nasceu novo no aspecto teórico, 
mas superado no aspecto ideológico, na medida em que valores 
então difundidos foram relegados a um segundo plano, tornando-
se necessário pensar na reformulação dos institutos nele contidos, 
para adaptá-lo aos parâmetros dos ideais de acesso à justiça, 
instrumentalidade e efetividade do processo (OLIVEIRA NETO; 
MEDEIROS NETO; OLIVEIRA, 2015, p. 55/56).

O sétimo período do Direito Processual Civil pátrio está compreendido entre 
a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, que instituiu um modelo 
constitucional de processo civil, e a entrada em vigor do atual Código de Processo 
Civil, em 18 de março de 2016. Período este caracterizado por intensa atividade 
legislativa a respeito do Processo Civil Brasileiro, modificando institutos e criando 
outros, alterando profundamente o sistema processual então vigente. 

Portanto, diante da possibilidade de que tais alterações esparsas comprometessem 
a congruência e a harmonia do sistema, Ato do Presidente do Senado Federal 
n.º 379 instituiu comissão de juristas destinada a elaborar Anteprojeto do Novo 
Código de Processo Civil, que após passar por ambas as Casas legislativas e sofrer 
muitas alterações, ingressou no ornamento jurídico pátrio, através da Lei n.º 13.105, 
de 16 de março de 2015. Com a entrada em vigor do atual Código de Processo 
Civil, em 18 de março de 2016, iniciou-se assim o oitavo – e atual - período do 
desenvolvimento histórico do Processo Civil Brasileiro, sob os fundamentos da 
Constituição Federal de 1988.

2 DOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO PRINCÍPIO 
DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO

Inicialmente, cabe afirmar a indissociável vinculação entre as noções de Direitos 
Fundamentais, Constituição e Estado Democrático de Direito. Tal paralelo é 
inicialmente extraído do art. 16 da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e 
do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, de acordo com o qual: “A sociedade em que 
não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes 
não tem Constituição”.

É evidente a íntima correlação entre os Direitos Fundamentais e o Estado 
Democrático de Direito. Isso porque os Direitos Fundamentais constituem-se, 
além de limitações ao poder estatal, critérios de legitimação deste próprio poder, 
na medida em que o Estado constitucional é instituído por e para a efetivação 
dos direitos do homem, o que condiciona a legitimidade e a validade das normas 
jurídicas produzidas em âmbito estatal.
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Nesse sentido, merece destaque a positivação de Direitos Fundamentais, 
em âmbito nacional, como pré-requisito da existência de um Estado social e 
democrático de direito. A análise do art. 1º, caput, da Constituição brasileira de 
1988 revela que o texto faz referência à República Federativa do Brasil como Estado 
Democrático de Direito. Tal artigo é complementado por diversos princípios 
expressamente previstos no Título I da CF/88, assim como o grande número de 
Direitos Fundamentais positivados (Artigos 5º, 6º e 7º).  

Quanto à positivação de Direitos Fundamentais, a Constituição Brasileira de 1988 
possui caráter analítico, forte pluralismo, além de aspectos pragmáticos e dirigentes. 
Tal forma expositiva e analítica buscou salvaguardar interesses e conquistas de uma 
eventual supressão pela legislação infraconstitucional. 

A CF/88 é marcantemente pragmática e dirigente, posto que reúne um grande 
número de dispositivos dependentes de regulamentação legislativa, que 
estabeleçam programas, fins, objetivos. Todavia, tal aspecto encontra-se mitigado 
quanto à aplicabilidade dos Direitos Fundamentais em razão do disposto no art. 
5º, § 1º, da CF: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata”.

Bem antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Princípio 
da Primazia do Julgamento de Mérito já encontrava fundamento no Art. 5º da 
Constituição Federal de 1988. 

Como norma suprema, a Constituição Federal de 1988 disciplina o instituto do 
direito de ação, consubstanciada no direito fundamental imutável de levar ao 
conhecimento do judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. In verbis:

Art. 5º, Inc. XXXV, CF/88. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito”. 

E, em sequência, através da Emenda n.º 45, de 2004, a CF / 88, assim prevê:

Art. 5º, Inc. LXXVIII:  “ A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.  

Sabe-se que no Brasil a morosidade dos processos judiciais e baixa efetividade de 
suas decisões retardam o desenvolvimento nacional, desestimulam investimentos, 
geram impunidade, alimentam a descrença em todo o Poder Judiciário e no 
Regime Democrático. 
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O julgamento sem dilações indevidas constitui projeção do princípio 
do devido processo legal. 

– O direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como 
prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do 
“due processo of law”. O réu (...) tem o direito público subjetivo de ser 
julgado, pelo Poder Público, dentro de prazo razoável, sem demora 
excessiva nem dilações indevidas. Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência.

- O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao Poder 
Judiciário (...), traduz situação anômala que compromete a efetividade 
do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela 
liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer 
pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas e com 
todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional. 
(RTJ 187933-934, Rel. Ministro Celso de Melo). 

Diante desta realidade, é indiscutível a importância que assume a consagração do 
direito consagrado aos indivíduos de verem seus processos serem julgados em 
prazo razoável, sem dilações indevidas. 

A relevância do reconhecimento deste direito, mesmo antes do 
acréscimo do inciso em comento pela EC n.º 45/2004, vinha sendo 
assentada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, em 
mais de um julgado, teve a oportunidade de afirmar a necessidade 
de acelerar a prestações jurisdicional, de neutralizar retardamentos 
abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios, por parte de 
magistrados e Tribunais. 

Esse princípio vazado no inciso LXXVIII do art. 5º da Carta Magna, que 
visa garantir a todos os litigantes, na esfera judicial ou administrativa, 
a celeridade na tramitação dos processos, veio complementar e dotar 
de maior eficácia outras garantias já previstas na Constituição Federal, 
tais como: o direito de petição aos poderes públicos (art. 5º, XXXIV); a 
inafastabilidade de jurisdição (art. 5º, XXXV); o contraditório e ampla 
defesa (art. 5º, inc. LV) e o devido processo legal (art. 5º, LIV).  (PAULO; 
ALEXANDRINO, 2007, p; 187). 

A prestação jurisdicional dentro de um prazo razoável e efetivo já vinha prevista, 
como direito fundamental do ser humano, dentre outros dispositivos, nos art. 
8º, 1º, e 25, 1º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San 
José da Costa Rica).
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Trata-se, sem dúvida, de garantia não só restrita a brasileiros natos 
ou naturalizados e a residentes no País, mas que abarca também – 
corroborando entendimento do STF e da doutrina, interpretando o 
caput do art. 5º, da CF/88, que proclama a igualdade de todos perante 
a lei e, aqui tomando por analogia – os estrangeiros não residentes 
(por exemplo, de passagem, a turismo), os apátridas e as pessoas 
jurídicas. (LENZA, 2008, p. 636).

Inspirado nos Direitos Fundamentais da CF/88, o Código de Processo Civil de 2015 
veio a afirmar em seus fundamentos basilares o teor da Constituição Federal de 
1988, através do seu Art. 1º: “O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado 
conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da 
República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código”. 

Na sequência, o art. 4º do CPC manifesta previsão expressa do Princípio da Primazia 
do Julgamento de Mérito: Art. 4º, CPC: “As partes têm o direito de obter em prazo 
razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.

Visando a decisão de mérito, o CPC de 2015 prezando pelo contraditório, solução 
justa, equânime e satisfativa da lide, enaltece a cooperação entre as partes para 
obtenção de uma decisão efetiva (Art. 6º, CPC).

Pode-se dizer que uma das finalidades da positivação do Princípio da Primazia 
do Julgamento de Mérito é desafogar o Poder Judiciário através da solução do 
processo com a emissão da coisa julgada material, que inviabiliza, em regra, novo 
processo para discutir a mesma causa de pedir, com as mesmas partes e pedido; 
satisfazendo o titular do direito material reconhecido judicialmente com a entrega 
efetiva do bem da vida pleiteado.

Segundo o Art. 502 do CPC, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que 
torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

Diante da Positivação do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito e de seus 
fundamentos constitucionais, acima explicitados, é extremamente importante 
alegar e demonstrar toda matéria disponível e capaz de favorecer decisão judicial 
favorável à parte no processo em trâmite, sob pena de não poder alegar em outro 
processo após o trânsito em julgado da decisão de mérito. Consoante o Art. 508, 
do CPC de 2015: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão 
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor 
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tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Contribuindo assim para 
a concentração dos atos processuais e instrumentalidade das formas, também 
fundamentos do CPC de 2015. 

A decisão judicial sem julgamento de mérito, acaba por oportunizar a parte 
inconformada a busca pela prestação jurisdicional incontáveis vezes, visto tratar-
se de coisa julgada formal, cujo efeito se limita ao próprio processo. Circunstância 
esta que, ocorrendo por diversas vezes, representa um total desperdício de 
tempo e custo para a máquina pública; buscando, assim, todo o sistema jurídico-
processual-constitucional priorizar o julgamento de mérito através do arcabouço 
legal acima descrito.

Em síntese, o Código de Processo Civil de 2015, inspirado e fundamentado na 
Constituição Federal de 1988, positiva a atuação das partes e do juiz, conforme os 
princípios de cooperação e da boa-fé processuais, visando a prolação de decisões 
mais justas, céleres, efetivas, capazes de produzir a satisfação do direito, mediante 
a apreciação de mérito.

3 A INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E O PROCESSO CIVIL 

Buscar a simplificação do processo é o ideal de muitos profissionais do direito, 
mas esta tarefa possui diversos obstáculos advindos da convivência diária com a 
burocracia processual. Além da criação e modificação legislativa, para se alcançar 
este desiderato necessário se faz também a compreensão dos princípios processuais 
que dão sustentação a cada instituto que se pretende aplicar. A respeito do tema, 
posiciona-se o autor Sérgio Renato Batistella: 

Os surgimentos de vários institutos na seara processual e os alcances 
da autonomia do processo possibilitam entender que referidos 
institutos somente podem ser utilizados se obtiverem uma forma 
que os leve ao pleno funcionamento. Desse modo, a forma constitui 
meio de se alcançar a finalidade do instituto e, consequentemente, da 
pacificação social com justiça. Mas, para dar celeridade e efetividade 
ao processo, necessitamos combater fortemente o culto exacerbado 
às formas, ao formalismo no processo. 

As formas foram surgindo para dar bom andamento ao processo, 
concedendo às partes o sentimento de segurança e previsibilidade, para 
que o processo atinja seus escopos sociais, jurídicos e políticos. 
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Assim, a instrumentalidade das formas é o princípio que 
permeará o processo civil moderno, uma vez que é instrumento 
viabilizador da ordem jurídica e forte aliado na busca pelo acesso 
à justiça (2016, p. 1/2).

O Direito Processual Civil tem como finalidade a pacificação social através da 
aplicação do direito ao caso concreto, o que se chama de função social do processo. 
Para tanto, uma série de atos processuais são legalmente previstos, concedendo à 
sociedade um sentimento de segurança e previsibilidade do que será praticado 
(quanto à forma, tempo, modo) e trazendo às partes a mensuração de sua pretensão 
processual, facultando-lhes, em determinados casos, praticar ou não ato específico. 

O processo moderno, deve, portanto, ater-se a sua finalidade e a efetividade. Assim 
sendo, destaca-se a importância do Princípio da Instrumentalidade das Formas, 
como um dos principais vetores do processo civil moderno, objetivando viabilizar 
ao jurisdicionado o acesso à ordem jurídica justa, sem que o seu direito deixe de ser 
tutelado pelo simples defeito de forma. 

O Princípio da Instrumentalidade das Formas influência na produção e nos efeitos 
concretos da justiça, sendo utilizado como fundamento de diversas decisões nos 
tribunais pátrios. 

Pelo Princípio da Instrumentalidade das Formas, a existência do ato processual não 
se constitui em um fim em si mesmo, representa, na verdade, um instrumento a 
ser utilizado para se atingir determinada finalidade. Assim, se o ato atinge a sua 
finalidade sem causar prejuízo às partes, ainda que contenha vício, não se declara 
a sua nulidade.

“A instrumentalidade do processo consiste, em síntese, no reconhecimento de 
que ele não é algo que se exaure em si mesmo ou apenas mera ferramenta de 
realização do direito material; deve, ao contrário, servir de instrumento ao acesso a 
uma ordem jurídica justa e efetiva” (GELLI, 2016, p. 4). 

A respeito do tema, a clássica lição do Prof. Cândido Rangel Dinamarco:  

A instrumentalidade do processo é vista pelo aspecto negativo 
e pelo positivo. O negativo corresponde à negação do processo 
como valor em si mesmo e repúdio aos exageros processualísticos 
a que o aprimoramento da técnica pode insensivelmente conduzir 
(...). O aspecto positivo é caracterizado pela preocupação em extrair 
do processo, como instrumento, o máximo de proveito quanto à 
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obtenção dos resultados propostos (os escopos do sistema); infunde-
se com a problemática da efetividade do processo e conduz à assertiva 
de que o processo deve ser apto a cumprir integralmente toda a sua 
função sócio-político-jurídica, atingindo em toda a plenitude todos 
os seus escopos institucionais [...] (DINAMARCO, 2003, p. 390). 

A instrumentalidade das formas e a busca da efetividade processual têm servido de 
verdadeira força motriz às reformas processuais implementadas no ordenamento 
jurídico brasileiro. 

Na década de 80, influenciado por tais conceitos, o legislador 
promoveu a criação dos chamados juizados de pequenas causas (Lei 
nº 7.244/1984), instituiu a ação civil pública (Lei nº 7.347/1985) e, na 
Constituição Federal de 1988, destinou ao direito processual espaço 
que nunca dantes lhe havia sido concedido em diplomas nacionais 
de tal natureza.

Também na década de 90 a instrumentalidade e a efetividade foram 
bandeiras de importantes transformações legislativas que buscaram 
tornar o processo mais apto e eficaz para permitir o verdadeiro acesso 
à Justiça: criaram-se o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 
8.069/1990); o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990); 
a chamada Lei da arbitragem (Lei nº 9.307/1996); a Lei dos juizados 
especiais cíveis e dos juizados especiais criminais (Lei nº 9.099/1995); e 
iniciou-se a primeira fase da grande reforma por que tem passado o 
Código de Processo Civil. 

Já neste século, os conceitos de instrumentalidade e de efetividade 
tomaram as vestes de celeridade: esta foi erigida ao nível de princípio 
constitucional (artigo 5º, inciso LXXVIII) e serviu de fundamento a uma 
série de outras modificações legislativas (GELLI, 2016, p. 5/6).

Fica, desse modo, evidenciada a vontade do legislador em prestigiar a máxima 
efetividade do processo, no sentido de superar obstáculos ao julgamento de 
mérito e à realização do direito material. 

O Código de Processo Civil de 2015 surge a partir deste entendimento, prescrevendo 
que determinados vícios de forma não precisam necessariamente retardar a marcha 
processual, tendo-se como exemplos os artigos 277 e 283, que preveem que os 
atos processuais, ainda que realizados de forma não prescrita em lei, desde que 
não causem prejuízo às partes e atinjam sua finalidade, devem ser aproveitados e 
considerados válidos. 
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Tais regras consagram o Princípio da Instrumentalidade das Formas e não 
constituem um fim em si mesmas, mas uma garantia de respeito à garantia 
constitucional do devido processo legal (art. 5º, Inc. LIV, da CF/88). Não havendo 
prejuízo à defesa das partes, os atos, mesmo irregulares, devem ser aproveitados, 
consoante também o princípio da razoável duração dos processos previsto no art. 
5º, LXXVIII, da Constituição Federal de 88.

Destaque-se que a instrumentalidade do processo não se confunde com a 
instrumentalidade das formas: a instrumentalidade do sistema processual 
fundamenta e é suporte metodológico para a sustentação da instrumentalidade 
das formas. Tratam-se de ideias distintas, mas relacionadas. Como bem definiu 
Prof. José Roberto dos Santos Bedaque, citado por Mário Felippe de Lemos Gelli: 
“O princípio da instrumentalidade das formas constitui um valioso método de análise 
interna do procedimento. Representa ele aquilo que, de um ângulo externo, pretende-se 
exteriorizar com a expressão instrumentalidade do processo” (GELLI, 2016, p. 4).

Reconhecendo o Princípio da Instrumentalidade das Formas, em conjunto com o 
da Primazia do Julgamento de Mérito, apresenta-se a jurisprudência pátria, através 
da seguinte ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO 
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO 
CONFIGURADO. PEDIDO FORMULADO A DESTEMPO, MAS ANTES 
DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS 
FORMAS. Se a parte exequente se manifesta nos autos antes da 
prolação da sentença, mesmo que a destempo, manifesto é o seu 
interesse no prosseguimento da ação, o que impede a extinção da 
ação por abandono da causa, sob pena de afronta aos princípios da 
primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas. 
APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA (Processo AC 
03413036220068090137 GO; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Partes 
Apelante: Universidade de Rio Verde FESURV, Apelado: Jeziel Ferdinan 
de Oliveira; Publicação: DJ 2096 de 24/08/2016; Julgamento: 11 de 
agosto de 2016; Relator: Dr. Sebastião Luiz Fleury).

Todavia, necessário se faz pontuar, como discussão subjacente ao tema principal 
aqui tratado – o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito – que o Princípio da 
Instrumentalidade das Formas apresenta pontos controvertidos diante da ciência 
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processual, como disciplina autônoma. O autor Alessandro Marinho Guedes, ao 
analisar a já citada obra do Prof. Cândido Rangel Dinamarco, “A Instrumentalidade 
do Processo”, assim considera: 

A instrumentalidade, nessa perspectiva pode ser percebida em dois 
aspectos: negativo e positivo. O negativo se dá com a compreensão 
que o processo não possui valor em si, a não ser como instrumento 
do direito material, racionalizando o aprimoramento da técnica para 
evitar exageros formais.

O positivo se estabelece com medidas proativas da jurisdição. A 
preocupação com a legitimidade para estar em juízo, o modo-de-ser 
do processo, os critérios de julgamento e a efetivação das decisões 
constituem essa percepção positiva da instrumentalidade.

A boa intenção e influência que causou no ordenamento jurídico 
brasileiro não significam que a instrumentalidade do processo não 
possui incoerências. O capítulo 1 se dedicou a duas delas. A primeira 
demonstrou que sempre que o magistrado ir além dos limites da lei, 
sob o pretexto de dar ouvidos aos escopos social e político, ele estará 
entrando em contradições com tais escopos.

É que, politicamente, nosso ordenamento se estrutura como 
um Estado Democrático de Direito, em que a lei posta de forma 
democrática deve prevalecer. Essa foi a escolha da sociedade. 
Quanto, contudo, um magistrado vai além do que a lei permite, 
ele está tomando uma decisão individual contrariando aqui que 
democraticamente se estabeleceu. Vale dizer, o escopo político 
é violado, por essa decisão não é democrática, e o escopo social 
é violado, porque não se respeitou a opção da sociedade em se 
organizar a partir da democracia.

A segunda contradição é jurídica. Dinamarco entende que 
a instrumentalidade abre o processo aos valores. Mas quais 
valores? (2016, p. 27).

Não obstante tais considerações críticas, o Princípio da Instrumentalidade das 
Formas vem sendo invocado, muitas vezes em conjunto com o princípio da 
economia processual, para admitir, no âmbito do processo civil, atos processuais 
que, embora não tenha seguido o procedimento formalmente previsto, devem ser 
judicialmente aproveitados. Ademais, o que se pretende é a prestação jurisdicional. 
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Dentro deste contexto, a partir da instrumentalização das formas e priorização da 
prestação jurisdicional, pelo Direito Processual Civil pátrio, principalmente a partir 
da vigência do Código de Processo Civil de 2015, ganhou forma, importância e 
definição leal o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, sobre o qual passa-
se a expor as seguintes considerações e repercussões legislativas. 

4 A POSITIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO 
DE MÉRITO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015

O Direito Processual Civil Brasileiro, como instrumento de realização e satisfação 
do direito material, vem passando por uma série de transformações, evoluindo 
neste sentido. 

Procurando atender anseios sociais, no sentido de conferir agilidade e efetividade 
à prestação jurisdicional, o Código de Processo Civil de 1973, caracterizado pelo 
grande apego ao formalismo processual, já tinha começado a sofrer muitas 
modificações, através de leis esparsas. 

Sendo assim, buscando evitar que as inovações legislativas ao CPC de 1973 
comprometessem a segurança e a coerência do sistema, foi instituída uma 
comissão, presidida pelo Ministro Luiz Fux, para a elaboração do anteprojeto do 
Código de Processo Civil de 2015, que tramitou no Senado Federal através do 
Projeto de Lei n.º 166 de 2010, sendo inserido no ordenamento jurídico pátrio por 
meio da Lei n.º 13.105/2015, já em vigor desde 18 de Março de 2016, através do 
qual sobressai a agilização do andamento processual e a simplificação o sistema 
Processual Civil Brasileiro. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, Inc. LIV, prevê que “ninguém será 
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, e, mais adiante, 
em seu Inc. XXXV, dispõe “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito”, garantido aos indivíduos o acesso ao Poder Judiciário. Todavia, 
destas garantias fundamentais, extrai-se outros direitos, também fundamentais, 
como por exemplo: o acesso ao resultado efetivo do processo, especialmente à 
resolução de mérito, a satisfação prática do direito substancial, etc. Objetivando dar 
efetividade a estas garantias fundamentais (art. 5º, Incisos LIV, XXXV e LXXVIII da CF 
de 1988), o Código de Processo Civil de 2015 apresenta um rol (não exaustivo) de 
Normas Fundamentais do Processo Civil em seu Livro I, Título Único, Capítulo I, que 
abrange os artigos de 1º a 12 deste código; entre os quais o artigo 4º - “As partes 
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têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 
satisfativa”-, positivando-se assim o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, 
objeto deste estudo.

O processo civil brasileiro é construído a partir de um modelo 
estabelecido pela Constituição da República. É o chamado modelo 
constitucional de processo civil, expressão que designa o conjunto 
de princípios constitucionais destinados a disciplinar o processo 
civil (e não só o civil, mas todo e qualquer tipo de processo) que se 
desenvolve no Brasil. Começando pelo princípio que a Constituição 
da República chama de devido processo legal (mas que deveria ser 
chamado de devido processo constitucional), o modelo constitucional 
de processo é composto também pelos princípios da isonomia, do 
juiz natural, da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório, da 
motivação das decisões judiciais e da duração razoável do processo 
(CÂMARA, 2016, p. 6).

O Código de Processo Civil de 2015 traz, portanto, uma Parte Geral composta por 
dispositivos que, uma vez interpretados, devem ser utilizados como parâmetros 
basilares para a aplicação de todas as normas que regulam procedimentos civis; 
constituindo-se o Livro I, Título Único, Capítulo I – Das Normas Fundamentais do 
Processo Civil, com a afirmação de princípios e regras que compõem o Direito 
Processual Civil Brasileiro. Assim, dispõe o artigo 1º do CPC de 2015: “O processo civil 
será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais 
estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as 
disposições deste Código”.

O direito fundamental de acesso à justiça, evidentemente presente 
no ordenamento jurídico brasileiro (por força do inciso XXXV do 
art. 5º da Constituição da República), assegura, porém, o acesso 
aos resultados efetivos do processo, notadamente a resolução do 
mérito (nos procedimentos cognitivos, aí incluídos os recursos) 
e a satisfação prática do direito substancial (nos procedimentos 
executivos, inclusive naquele que no Brasil se convencionou chamar 
de cumprimento de sentença, e que nada mais é do que a execução 
de decisões judiciais). Para dar efetividade a este direito fundamental, 
o Código de Processo Civil de 2015 fez constar do rol (não exaustivo) 
de normas fundamentais do processo civil o princípio da primazia da 
resolução do mérito [...] (CÂMARA, 2016, p. 21).



REVISTA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA – Volume 5

440

Ainda a respeito do tema e especialmente da redação do artigo 4º do CPC de 2015, 
esclarece também o Prof. Alexandre Freitas Câmara:

Pois o art. 4º faz alusão a dois princípios fundamentais do processo 
civil do Estado Democrático Brasileiro: o da duração razoável do 
processo (que tem guarida constitucional no art. 5º, Inc. LXXVIII, da 
Lei Maior) e o da primazia da resolução de mérito. É que o aludido 
dispositivo expressamente afirma que “[a]s partes têm o direito de 
obter em prazo razoável a solução integral de mérito, incluída a 
atividade satisfativa”.

Evidentemente, uma primeira leitura do dispositivo transcrito legal 
transcrito faz com que a atenção do intérprete seja chamada para a 
referência ao “prazo razoável”, o que imediatamente leva ao princípio 
constitucional da duração razoável do processo. Uma leitura mais 
atenta, porém, permite verificar ali a afirmação de que “[a]s partes têm 
o direito de obter [a] solução integral do mérito, incluída a atividade 
satisfativa” (2016, p. 21/22) (grifos do autor).

O artigo 4º do CPC de 2015 apresenta, por conseguinte, uma mudança de 
paradigma, ao mesmo tempo trazendo um dever para o julgador e assegurando 
às partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito. Essa 
norma fundamental possibilita às partes a precedência da apreciação do mérito, no 
intuito de garantir a tão desejada efetividade da atividade jurisdicional, consoante 
ensinamentos do Prof. Fredie Didier Jr:

O CPC consagra o princípio da primazia da decisão de mérito. De 
acordo com esse princípio, deve o órgão julgador priorizar a decisão 
de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra. A 
demanda deve ser julgada – seja ela a demanda principal (veiculada 
pela petição inicial), seja um recurso, seja uma demanda incidental 
(2015, p. 136). 

Logo após a sua positivação, através do art. 4ª do CPC de 2015, o Princípio da 
Primazia do Julgamento de Mérito já vem sendo utilizado como fundamento de 
Acórdãos proferidos pelos Tribunais brasileiros: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS 
CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ART. 267, IV, DO 
CPC DE 1973 ENTÃO EM VIGOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO 
CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS 
DO CONTRADITÓRIO, RAZOABILIDADE E PRIMAZIA DA DECISÃO DE 
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MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça 
e confirmada a decisão em grau recursal, é necessário a intimação da 
parte autora no juízo de origem para o cumprimento do julgado, ou seja, 
para o recolhimento das custas processuais incidentes. 2. Na hipótese, o 
juízo determinou ao cartório certificar o trânsito em julgado do agravo 
de instrumento interposto, referente à gratuidade de justiça, bem como 
o transcurso do prazo de 30 dias do trânsito, extinguindo em seguida o 
feito. 3. Verifica-se que as certidões cartorárias não foram publicadas, 
sendo necessária a ciência inequívoca da parte acerca do necessário 
recolhimento de custas antes de se proferir a sentença extintiva. 4. Não 
se aplica a Súmula 190 deste Tribunal como também a Jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça que se referem à intimação pessoal da 
parte em caso de ausência de recolhimento de custas iniciais, o que 
não se amolda à hipótese. 5. Anulação da sentença em observância 
ao devido processo legal, contraditório, razoabilidade e primazia da 
decisão de mérito a teor dos arts. 7º, 8º e 4º c/c 139, IX, do NCPC (Processo 
APL 02103867820158190001 RJ, Órgão Julgador: 17ª Câmara Cível; 
Partes Apelante: Massa Falida de Banco Morada REP/P/S/Administrador 
Judicial Sidney Ramos Ferreira, Apelado: José Rodrigues do Nascimento; 
Publicação: 16/09/2016; Julgamento: 14 de Setembro de 2016; Relator: Dr. 
Elton Martinez Carvalho Leme).

Positiva-se e consolida-se assim, portanto, um dos princípios fundamentais 
mais importantes do atual processo civil brasileiro: o Princípio da Primazia do 
Julgamento de Mérito.

Tecendo considerações a respeito da inclusão, de forma expressa e literal, de tão 
importante princípio no ordenamento jurídico brasileiro, afirma o Prof. Cássio 
Scarpinella Bueno:  

Chama atenção, na letra do art. 4º, a expressa inclusão, pertinente, 
da “atividade satisfativa” ao lado (e sem prejuízo) da “solução integral 
do mérito”. É o reconhecimento expresso, pelo CPC de 2015, da 
compreensão que venho defendendo desde o início do meu 
Curso e que é uma das bandeiras do neoconcretismo quanto a não 
poder a ênfase recair apenas na etapa cognitiva do processo (v. n. 
4 do Capítulo I). Ela deve recair também e com idêntica intensidade 
também na etapa satisfativa, o chamado “cumprimento de sentença”. 
Até porque, não há como perder de vista, pode ocorrer de a etapa 
cognitiva do processo ser totalmente desnecessária quando se tratar 
de execuções fundadas em títulos executivos extrajudiciais. Cabe ao 
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executado, nesses casos, se esse for o caso, requer o contrário, isto 
é, o reconhecimento de que o direito subjacente ao título executivo 
não existe. 

Importa frisar, portanto, que o art. 4º permite, por si só, a compreensão 
de que a atividade jurisdicional pode não se esgotar com o 
reconhecimento (declaração) dos direitos, indo além, no caminho da 
sua concretização (2016, p. 92/93) (grifos do autor). 

Além da positivação do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, através 
do artigo 4º, já transcrito, o Código de Processo Civil de 2015 busca garantir a 
efetividade do mesmo prevendo uma série de regras, ao longo do código, que 
viabilizam a remoção de obstáculos, entraves, dificuldades à resolução do mérito, 
partindo do pressuposto que o processo civil deve se dirigir efetivamente para a 
produção de resultados práticos, concretos, na vida das partes que buscam o Poder 
Judiciário para a solução de conflitos.

Nesse intento, o legislador não se restringiu a prevê apenas um postulado que 
garantisse de forma geral a primazia do julgamento de mérito. O Código de 
Processo Civil de 2015 traz ao longo do seu texto diversas técnicas que asseguram 
a concretização do princípio em tela. 

Sendo assim, importante analisar algumas destas regras, dispositivos no CPC de 
2015 que garantem e dão efetividade ao Princípio da Primazia do Julgamento de 
Mérito, ao mesmo tempo que são orientados, em sua aplicabilidade, por ele. 

4.1 O PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E SUA 
INFLUÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS DEMAIS DISPOSITIVOS DO CPC

Diversos dispositivos do Código de Processo Civil de 2015 são influenciados pelo 
Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito; tendo tal princípio aplicabilidade 
em todas as fases processuais, seja no primeiro ou segundo grau de jurisdição. 
Tais regras devem ser aplicadas pelos magistrados, assim como observadas pelos 
sujeitos do processo, com o objetivo de privilegiar o julgamento de mérito. Neste 
sentido, Prof. Alexandre Freitas Câmara:

Vale destacar que do art. 4º do CPC (e de uma grande série de 
outros dispositivos, como o art. 317 e o art. 488, entre muitos outros 
exemplos que poderiam ser indicados) se extrai um outro princípio 
– infraconstitucional – fundamental para o sistema processual 
brasileiro: o princípio da primazia da resolução de mérito. É que, 
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como se vê pela leitura do art. 4º, “as partes têm o direito de obter [a] 
solução integral de mérito”. O processo é um método de solução do 
caso concreto, e não um mecanismo destinado a impedir que que 
o caso concreto seja solucionado. Assim, deve-se privilegiar, sempre, 
a solução do mérito da causa (CÂMARA, 2016, p. 9) (grifos do autor). 

A extinção de um processo sem solução de mérito, assim como o não conhecimento 
de um recurso ou a decretação da nulidade de um ato processual, apenas deve 
ocorrer se se estiver diante de um vício insanável ou se, dada a oportunidade à 
parte para corrigi-lo, esta permaneceu inerte. Neste sentido, já vem decidindo a 
majoritária jurisprudência pátria:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE EXONERAÇÃO ALIMENTOS 
FORMULADO PELA PRÓPRIA ALIMENTADA. PETIÇÃO INICIAL. 
INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DAS DECISÕES DE 
MÉRITO. DECISÃO. NATUREZA HOMOLOGATÓRIA. 1. O princípio da 
primazia das decisões de mérito (art. 4º do CPC/2015) recomenda 
a superação de defeitos processuais menores para que se possa 
examinar o mérito e resolver, efetivamente, o conflito apresentado 
pelas partes. 2. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, o juiz 
não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo 
adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente 
ou oportuna. 3. O pedido de exoneração de alimentos firmado 
pela própria alimentada, com a anuência do alimentante, sendo ela 
maior, casada, capaz e comerciante, devidamente representados 
por advogado, tem natureza de autocomposição extrajudicial. A 
via eleita, contudo, permite a procedência do pedido, sem perder 
a natureza homologatória da decisão. 4. Recurso conhecido e 
provido. Sentença cassada. Pedido de exoneração procedente 
(Processo 20160710044918 DF - Segredo de Justiça 0004359-
44.2016.8.07.0007; Órgão Julgador: 8ª Turma Cível; Publicação: DJE: 
29/03/2017; Pág: 437/444; Julgamento: 23 de março de 2017; Relator: 
Dr. Diaulas Costa Ribeiro).

O Código de Processo Civil de 2015, em seu Livro III, Título IV, Capitulo I, art. 139, 
Inc. IX, já prevê que: “O juiz dirigirá o processo, conforme as disposições deste código, 
incumbindo-lhe: IX – determinar o suprimento dos pressupostos processuais e o 
saneamento de outros vícios processuais”. Destaca-se que tal dispositivo não trata a 
atividade saneadora do juiz como uma faculdade, mas sim como uma obrigação 
do magistrado em salvar o processo de possíveis vícios processuais; disposição 
legal esta que fundamenta o seguinte Acórdão: 
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APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO PROFERIDA E RECURSO INTERPOSTO NA 
VIGÊNCIA DO CPC/1973. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESENÇA 
DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE 
MÉRITO – DEFEITOS SANÁVEIS DEVEM SER CORRIGIDOS – RECURSO 
PROVIDO. Considerando que a decisão agravada e a interposição do 
recurso deram-se na vigência do CPC/1973, aplica-se o regramento 
anterior aos atos processuais praticados na sua vigência, à luz do 
princípio de que o tempo rege o ato. É hábil a amparar a execução 
o título líquido, certo e exigível. Em atenção ao princípio da primazia 
da decisão de mérito, deve ser prestigiada a solução de mérito da 
demanda, capaz de colocar fim ao conflito social, de maneira que 
cabe ao magistrado, antes de determinar a extinção do feito, procurar 
sanar os vícios que maculam a relação processual, nos termos do 
art. 139, IX, do novo CPC (Processo APL 08016626820158120021 
MS 0801662-68.2015.8.12.0021; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; 
Publicação: 31/03/2016; Julgamento: 30 de Março de 2016; Relator: 
Des. Odemilson Roberto Castro Fassa). 

Cabe destacar também o §2º do art. 282, do CPC de 2015, que assim dispõe: “Quando 
puder decidir o mérito a favor de quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a 
pronunciará nem mandará repetir o ato ou supri-lhe a falta”. Se, por exemplo, o juiz ao 
preferir a sentença verifica nulidade de citação do réu, mas há nos autos elementos 
suficientes para o julgamento improcedente do pedido (ou seja, decisão favorável 
ao réu) não é justificável uma sentença meramente extintiva do feito, mais sim 
deve-se apreciar e decidir o mérito.   

Este modo de proceder, como dito, já encontrava precedentes no 
sistema processual anterior, o que justificou a prolação de decisões 
de mérito em casos nos quais haveria motivo para reconhecer a 
existência de nulidades processuais e até mesmo para se extinguir o 
processo sem resolução do mérito (CÂMARA, 2016, p. 24).

O artigo 317 é em sua totalidade corolário do Princípio da Primazia do Julgamento 
de Mérito, dispondo que: “Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz 
deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”. Diante das 
novas normas fundamentais do Processo Civil Brasileiro, é totalmente incompatível 
o magistrado extinguir um processo sem julgamento de mérito, sem de forma 
prévia oportunizar à parte a possibilidade de sanar o vício. 
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[...] E por força do princípio da cooperação – consagrado no art. 6º 
do CPC de 2015 – é incumbência do órgão jurisdicional apontar com 
precisão qual o vício que se faz presente e pode, se não for sanado, 
obstar a resolução do mérito (CÂMARA, 2016, p. 23).

Partindo-se da previsão do art. 317, tem-se a disposição do art. 321, do CPC de 2015: 

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos 
arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 
dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo 
de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão 
o que deve ser corrigido ou completado.

A novidade trazida pelo novo código diz respeito à previsão expressa 
do dever do magistrado de indicar com precisão o que deve ser 
corrigido ou completado, previsto na parte final do novo art. 321. 
Essa garantia já vinha sendo reconhecida pela doutrina e pela 
jurisprudência como um direito público subjetivo assegurado à parte 
autora, no intuito de evitar o indeferimento da petição inicial por 
vício sanável e a consequente extinção do processo sem resolução 
do mérito (COSTA, 2017, p. 13/14).

Quanto aos requisitos da petição inicial, o art. 319 do CPC de 2015, inova no 
que diz respeito à qualificação das partes ao exigir, em seu inc. II, a indicação 
da existência de união estável, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, além do endereço eletrônico. 
Porém, levando-se em conta eventual impossibilidade do autor de ter acesso às 
mencionadas informações, prestigiando-se a instrumentalidade das formas e a 
tramitação do feito com destino ao exame de mérito, o § 2º do art. 319 dispõe que 
“A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere 
o inciso II, for possível a citação do réu”.

Ainda nesta linha, pode ser mencionado mais um dispositivo legal 
dirigido ao juiz no sentido de oportunizar a superação de um defeito 
formal. O art. 352, combinado com o art. 351, estabelece que, se o réu 
alegar em sua reposta qualquer irregularidade ou vício sanável, e o 
juiz constatar e existência dele, deverá determinar sua correção em 
prazo nunca superior a trinta dias (COSTA, 2017, p. 12)

Especial destaque cabe ainda ao art. 218, § 4º, do CPC de 2015, muito útil para os 
operadores do direito, segundo o qual será considerado tempestivo o ato praticado, 
ainda que antes do termo inicial do prazo. Em sentido similar, o art. 277 mantém o 
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disposto no art. 244 do CPC de 1973, contemplando o Princípio da Instrumentalidade das 
Formas, ao prever que: “Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará 
válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.

Quanto às modalidades de intervenção de terceiros, o Código de Processo Civil de 
2015, através do artigo 339, suprimiu o procedimento para a nomeação à autoria, 
que anteriormente, consoante a disciplina do CPC de 1973, demandava a elaboração 
de peça autônoma e sua apresentação suspendia o prazo para apresentação da 
peça contestatória. 

“Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação 
jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas 
processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação” 
(art. 339, do CPC de 2015). O juiz, então, permitirá ao autor, em 15 (quinze) dias, 
a alteração da petição inicial para substituição do réu, tornando assim viável o 
processo existente. 

Além disso, as hipóteses do exercício do juízo de retratação pelo magistrado 
ganham novas dimensões com o CPC de 2015. Consoante o art. 485, §7º, havendo 
extinção do processo sem resolução do mérito, a apelação interposta pelo autor 
confere ao juiz o poder de retratar-se em cinco dias, a fim de viabilizar o exame do 
mérito (COSTA, 2017, p. 14). 

Considerando-se os processos em grau de recurso, a nível de segundo grau de 
jurisdição, também merece destaque e aplicação o Princípio da Primazia do 
Julgamento de Mérito. É o que se verifica da leitura e interpretação do art. 932, 
Parágrafo Único, do CPC de 2015: “Antes de considerar inadmissível o recurso, o 
relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício 
ou complementada a documentação exigível”. Previsão esta reforçada ainda 
pelo disposto no art. 938, § 1º, § 2ª, do CPC de 2015, segundo os quais o relator 
determinará a realização ou a renovação do ato processual, no próprio tribunal ou 
em primeiro grau, prosseguindo, na sequência, no julgamento do recurso.

Pense-se, por exemplo, no caso de ter sido interposto recurso que só 
será tempestivo se ficar comprovada a ocorrência, durante a fluência 
do prazo, de algum feriado local. Pois o art. 1.003, § 6º, do CPC de 
2015 estabelece que incumbe ao recorrente comprovar a ocorrência 
de feriado local no ato de interposição do recurso. A ausência desta 
comprovação no momento da interposição do recurso, porém, 
não acarreta a inadmissão automática do recurso: incumbe ao 
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relator, antes de proferir decisão de não conhecimento do recurso, 
determinar a intimação do recorrente para produzir a prova em cinco 
dias (CÂMARA, 2015, p. 23).

Situação similar ocorre quando não há comprovação de preparo no momento da 
interposição do recuso. O art. 511, § 2º, do CPC de 1973 já previa que caso houvesse 
insuficiência no valor do preparo, o recorrente seria intimado para supri-lo no 
prazo de cinco dias. Regra esta repetida pelo CPC de 2015, através do art. 1.007, §2º, 
incluindo porte de remessa e retorno, e aperfeiçoada pelo seu § 4º que dispõe: 
“O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento 
do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu 
advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

Ainda tratando do preparo do recurso, merece destaque o disposto no art. 1.007, 
§7º, segundo o qual “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a 
aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao 
recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias”.  

Quanto ao processamento do Agravo de Instrumento, inovação legislativa é 
apresentada pelo artigo 1.017, § 3º, do CPC de 2015, segundo o qual na falta da 
cópia de qualquer peça ou em caso de algum vício que comprometa o juízo de 
admissibilidade do recurso, o relator deve conceder prazo de 05 (cinco) dias ao 
recorrente para que seja apresentada a documentação necessária ou sanado o 
vício (artigo 932, Parágrafo Único, do mesmo diploma legal).

Outrossim, a toda evidência, o artigo 1.025 do CPC também está voltado à 
concretização do princípio em debate. 

Concretizando a preferência do julgamento de mérito, o art. 1.025 do CPC de 2015 
preconiza que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante 
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam 
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, 
contradição ou obscuridade”.

Assim sendo, nas hipóteses previstas no referido artigo 1.025 do CPC, desde 
que, se necessário, tenham sido opostos embargos de declaração, os Tribunais 
Superiores poderão analisar o recurso e apreciar o acervo probatório aplicando o 
direito à espécie, sem que haja a discussão de houve ou não prequestionamento 
eficaz da matéria. 
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O artigo 1.025, aqui em comento, autoriza, portanto, os Tribunais Superiores a 
analisar o conjunto probatório sempre que considere existentes erro, omissão, 
contradição ou obscuridade, concretizando, portanto, o princípio em tela.

As questões meramente formais ou processuais não devem ser obstáculo à 
apreciação do mérito das demandas, devendo o julgamento de mérito deve ser o 
objetivo precípuo da atividade judicial. 

Na subseção relativa às disposições gerais acerca dos Recursos 
Extraordinário e Especial, consoante dispõe o art. 1.029, em seu § 3º, o 
“Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá 
desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua 
correção, desde que não o repute grave”. Tem-se, aqui, mais uma 
hipótese em que o magistrado está autorizado a ignorar defeitos 
processuais (COSTA, 2017, p.15) (grifos do autor).

Ainda a respeito do processamento dos recursos nos tribunais e o Princípio da 
Primazia do Julgamento do Mérito merecem destaques dois artigos que regulam 
a conversão do Recurso Especial em Recurso Extraordinário e vice-versa. Dispõe o 
art. 1.032 do CPC de 2015 que no caso de o relator do recurso especial entender que 
este versa sobre matéria constitucional, não deverá declarar sua inadmissibilidade, 
mas sim estabelecer prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstre a 
existência de repercussão geral e se manifeste sobre tema constitucional referente. 
Complementando o tema, têm-se ainda o art. 1.033 do CPC de 2015, consoante o 
qual “se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição 
afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei 
federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como 
recurso especial”.

Da análise das disposições supracitadas, verifica-se que o legislador pátrio objetivou 
assegurar diversas hipóteses específicas, em todos os graus do processo, seja em 
primeiro grau ou em grau recursal, visando o máximo aproveitamento do processo, 
possibilitando a superação de eventuais falhas formais, ou até mesmo ignorando-
as, objetivando assim que as demandas sejam finalizadas, precipuamente, com o 
julgamento de mérito.
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4.2 A APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 485 E 487 DO CPC DO 2015 A LUZ DA 
DISCIPLINA LEGAL DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO 

O Código de Processo Civil de 2015 traz em seu texto os artigos 485 e 487, que 
disciplinam, respectivamente, as hipóteses de julgamento sem e com apreciação de 
mérito. Obviamente, tais artigos, seus incisos e parágrafos devem ser interpretados 
a luz do consagrado Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. 

O artigo 485 do CPC de 2015 apresenta circunstâncias motivadoras da extinção 
do processo sem resolução do mérito, sendo pertinente ao presente estudo a 
abordagem de cinco delas, a saber: quando o magistrado indeferir a petição 
inicial (Inc. I); em caso do processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 
negligência das partes (Inc. II); quando o autor abandonar a causa por mais de 30 
(trinta) dias, por não promover as diligências que lhe incumbir (Inc. III); em caso de 
ser verificada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido 
e regular do processo (Inc. IV) e quando for verificada a ausência de legitimidade ou 
interesse processual (Inc. VI). 

Inicialmente, cabe destacar que, a luz do Princípio da Primazia do Julgamento de 
Mérito, em caso da ocorrência das hipóteses descritas nos incisos II e III do artigo 
485, do CPC do 2015, acima referidas, as partes devem ser pessoalmente intimadas 
para suprir a falta em 5 (cinco) dias (art. 485, § 1º, CPC de 2015). Previsão legal esta já 
ocorrente no CPC de 1973, através do artigo 267, §1º, apenas com distinção quanto 
ao prazo, que anteriormente era de 48 (quarenta e oito) horas. 

As hipóteses de indeferimento da inicial que autorizam, em sequência, a extinção 
do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, Inc. I, do CPC 
de 2015, estão previstas no artigo 330 do mesmo diploma legal. Além disso, a 
ocorrência das circunstâncias descritas nos incisos IV e VI do artigo 485, já citado, 
informadas pelo Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, apenas autorizam 
a extinção do processo sem apreciação do mérito, após providências a serem 
tomadas pelo magistrado, em observância aos artigos 139, Inc. IX e 321, ambos do 
CPC de 2015, acima transcritos, segundo os quais se o juiz verificar que a exordial 
não preenche os requisitos legais ou apresenta defeitos e irregularidades capazes 
de comprometer o julgamento de mérito, deve determinar que o autor a emende 
ou complete no prazo de 15 (quinze) dias, especificando o que deve ser corrigido 
ou completado. Isto porque, consoante o princípio ora em exame, os vícios 
processuais devem ser sanados, sempre que possível, a fim de viabilizar o máximo 
aproveitamento do processo.
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Conforme acima exposto, a falta de um pressuposto processual não deve resultar 
automaticamente na extinção do processo sem resolução do mérito. De acordo 
com o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, sob análise, que, inclusive, 
informa também o sistema de nulidades do Código de Processo Civil de 2015, deve 
ser oportunizada à parte, sempre que possível, a correção de eventual defeito 
formal. Oportunidade esta que não constitui uma faculdade do juiz, mas sim 
um dever de prevenção e de colaboração que deve ser basilar na condução da 
demanda trazida a juízo. 

Analisando os pressupostos processuais, tão mencionados no artigo 485 do CPC de 
2015, em comento, o Prof. Fredie Didier Jr propõe uma subdivisão dos mesmos em 
pressupostos de existência e pressupostos de validade do processo (2015, p. 314). 
Considerando, ainda, em seguida, que em caso de inexistência de um requisito 
processual de validade, não havendo prejuízos, pode o magistrado desconsiderá-lo 
e decidir o mérito da demanda.

É preciso lembrar, mais uma vez, que o juiz tem o dever de examinar 
o mérito da causa, só não o fazendo quando houver obstáculo 
intransponível. Vimos, nos capítulos sobre invalidades processuais 
e os pressupostos processuais, que, mesmo diante da falta de um 
requisito processual de validade, pode o magistrado, ignorá-lo, não 
havendo prejuízo, para avançar e decidir o mérito da causa (art. 
282, § 2 º, do CPC). Trata-se de lição que não deve ser esquecida. A 
solução de mérito é o objetivo do processo, a sua própria razão de 
ser. (DIDIER JR, 2015, p. 708).

Neste sentido, a mais ilibada jurisprudência pátria: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS 
DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 
PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
ART. 267, IV, DO CPC/1973 (REDAÇÃO ATUAL DO ART. 485, INCISO 
IV, DO CPC/2015). NOVA ÉGIDE PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. 
SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM PRIMEIRA 
INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A partir da vigência 
do Novo CPC, o ordenamento jurídico brasileiro passou a adotar o 
princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC/2015); 
II. Fredie Didier Jr. assevera que: “O CPC consagra o princípio da 
primazia da decisão de mérito. De acordo com esse princípio, deve 
o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e 
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fazer o possível para que ocorra.”; III. Entendo que a conduta da Juíza 
a quo acarreta ofensa aos princípios da celeridade e da economia 
processual, tendo em vista que a extinção do feito, nos termos do 
art. 267, inciso IV, do CPC/1973 (atual redação do art. 485, inciso IV, 
do CPC/2015), enseja o fim da lide delineada no presente processo, 
sem julgamento do mérito, o que, frise-se, não retira a possibilidade 
da apelante de ajuizar novas demandas no conteúdo idêntico. In 
casu, não vislumbro a configuração de obstáculo intransponível, 
ressaltado por Fredie Didier Jr., portanto o dever de examinar o mérito 
da causa é a medida que se impõe; IV. Sentença anulada; V. Recurso 
conhecido e provido. (Processo APL 06004265020158040001 AM 
0600426-50.2015.8.04.0001; Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível; 
Publicação: 11/07/2016; Julgamento: 11 de julho de 2016; Relator: Dr. 
Yedo Simões de Oliveira).

A eliminação de vícios processuais passa, portanto, a ser um dever de todos 
os sujeitos processuais. Dever este em especial do órgão judicial e das partes 
litigantes que, dentro de um Estado Democrático de Direito, devem atuar de forma 
colaborativa e cooperada entre si para a solução de determinado litígio, instruídos 
ainda pelos Princípios da Cooperação e da Boa-fé Processual, ambos também 
positivados no CPC de 2015, através dos seus artigos 5º e 6º, que assim especificam: 
“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com 
a boa-fé” e “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, 
em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Princípios estes também já incorporados pela jurisprudência pátria, juntamente 
com o da Primazia do Julgamento de Mérito: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL- ILEGITIMIDADE PASSIVA - 
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INTIMAÇÃO 
PARA CORREÇÃO DE VÍCIO SANÁVEL - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO 
DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO, DO CONTRADITÓRIO E DA 
COOPERAÇÃO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. - A decisão que extingue 
o processo sem exame do mérito por ilegitimidade passiva, sem que 
ao autor tenha sido previamente apontado o defeito e propiciada 
a oportunidade de saná-lo, viola não apenas a literalidade dos 
artigos 10 e 317 do CPC/2015, mas um conjunto de princípios de 
capital importância no sistema do CPC/2015, que conformam um 
modelo processual de índole marcadamente colaborativa. - O vértice 
teleológico do novo modelo processual civil brasileiro é a “decisão 
de mérito justa e efetiva” (artigo 6º, CPC/2015), para a qual é de vital 
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importância a observância do princípio da cooperação, que vincula 
todos os sujeitos do processo, impondo ao órgão jurisdicional, 
especificamente, os deveres de consulta e prevenção, cuja 
inobservância acarreta nulidade da sentença terminativa. (Processo 
AC 10000160828380001 MG; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 18ª 
Câmara Cível; Publicação: 11/04/2017; Julgamento: 9 de abril de 17; 
Relator: Dr. Vasconcelos Lins).

Insta destacar que a redação do Inc. VI do artigo 485 é objeto de especial observação 
pelo Prof. Fredie Didier Jr:

O inc. VI do art. 485 do CPC autoriza a extinção do processo, sem 
exame do mérito, quando se reconheça a ausência de legitimidade 
ou interesse. O enunciado corresponde, com sensível mudança na 
redação, ao inciso VI do art. 267 do CPC de 1973. Primeiramente, 
não há mais menção “à possibilidade jurídica do pedido” como 
hipótese que leva a uma decisão de inadmissibilidade do processo. 
Consagra-se o entendimento, praticamente unânime até então, de 
que a impossibilidade jurídica do pedido é causa de improcedência 
do pedido; decisão de mérito, portanto (2015, p. 718) (grifos do autor).

Outra mudança legislativa apresentada pelo Código de Processo Civil de 2015, 
que traz grande efetividade ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, 
ao mesmo tempo que é por ele iluminada, é o disposto no artigo 485, § 7º que 
inova ao permitir ao magistrado o exercício do juízo de retratação, no prazo de 5 
(cinco) dias, em caso de interposição de Recurso de Apelação, sempre que o feito 
for extinto sem julgamento de mérito. 

Tal novidade vem ao encontro do princípio em questão, ao generalizar a incidência 
do efeito regressivo da apelação, que no CPC de 1973, apenas era admitido para as 
hipóteses de Recurso de Apelação em caso de indeferimento da petição inicial e 
improcedência liminar do pedido.

Dessa forma, o novo CPC estimula o juiz a reexaminar sua decisão 
de não apreciar o mérito, especialmente nas situações em que o 
magistrado não houver oportunizado a uma das partes a supressão 
de eventual vício processual, conforme assegura, em diversas 
passagens, o novo CPC (COSTA, 2017, p. 14).
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Em sequência, o art. 486 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que: “O 
pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha 
de novo a ação”. Todavia, ressalta em seu §1º que “[...] a propositura de nova ação 
depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito”. 

A respeito do tema, expõe o Prof. Fredie Didier Jr: 

O legislador, corretamente, exige que, para a repropositura da 
demanda, o defeito que deu causa à extinção do processo tenha 
sido sanado. O dispositivo deve ser interpretado como que se 
impusesse à decisão judicial uma cláusula rebus sic stantibus. Se a 
petição inicial foi reconhecida como inepta por falta de pedido (art. 
485, I, c/c art. 330, §1º, I, CPC), a repropositura da demanda somente 
será aceita se agora o pedido vier formulado; se à parte autora 
faltava legitimidade extraordinária (art. 485, VI, CPC), a repropositura 
somente será admitida se sobrevier a legitimidade que faltava; se a 
extinção se der por falta de autorização conjugal ou de comprovação 
de representação judicial (procuração), a renovação da demanda 
somente será viável com a prova do consentimento do cônjuge ou 
com a juntada do instrumento de representação judicial (DIDIER, 
2015, p. 710) (grifos do autor). 

A redução das ocorrências de extinção do processo sem julgamento de mérito em 
razão de vícios processuais possui como objetivo não apenas evitar o ajuizamento 
de demanda idêntica, mas também afastar a ideia de que o processo representa 
um fim em si mesmo. 

Na verdade, o formalismo, como elemento necessário à garantia da 
segurança jurídica e da ordem social, por vezes, precisa se curvar 
à promessa de efetividade feita pelo Estado quando se arvorou a 
desempenhar, quase que de forma exclusiva, o exercício da atividade 
jurisdicional.

É nesse contexto que a extinção do processo sem resolução de mérito, 
em razão de defeitos processuais, já era apontada como indicativo 
da presença marcante do formalismo exacerbado, mostrando-se, 
portanto, imprescindível a criação de mecanismos que minassem 
esse tipo de postura por parte do jurista.  

É justamente nessa perspectiva de busca pela maior atenção ao 
conteúdo levado ao juízo, ao real problema vivido pelas partes, que 
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se verifica o estímulo ao máximo aproveitamento do instrumento 
colocado à disposição dos jurisdicionados, a fim de lhes garantir a 
efetiva apreciação do mérito da demanda (COSTA, 2017, p. 7).  

Também informado pelo Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, têm-se 
o artigo 487, do CPC de 2015, que disciplina as hipóteses de julgamento de mérito: 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: I – acolher ou rejeitar o 
pedido formulado na ação ou na reconvenção; II – decidir, de oficio 
ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 
III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido 
formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à 
pretensão formulada na ação ou na reconvenção. 

O Código de Processo Civil de 2015 também corrobora o Princípio da Primazia do 
Julgamento de Mérito, através do seu artigo 488, que dispõe: “Desde que possível, 
o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem 
aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485”.

 “Isso significa que se a decisão de mérito for favorável à parte que se beneficiaria 
com a decisão sem resolução de mérito, o juiz está autorizado a ignorar o defeito 
processual para, dessa forma, impulsionar o feito e decidir sobre o mérito da causa” 
(COSTA, 2017, p. 11). 

Neste sentindo, esclarece também Prof. Fredie Didier Jr: 

Nem toda falta de um pressuposto processual impede a decisão de 
mérito. O art. 488 do CPC é claro ao determinar que, mesmo havendo 
um defeito no processo, o juiz não deve levá-lo em consideração, 
se a causa puder ser julgada no mérito em favor daquele que se 
beneficiaria com a decisão de inadmissibilidade. Assim, se a petição 
for inepta em razão da existência de um pedido indeterminado (art. 
330, §1º, II, CPC), mas a demanda puder ser julgada improcedente, o 
juiz deve ignorar o defeito e julgar o mérito (DIDIER, 2015, p. 313).

Ainda esclarecendo a importância e a amplitude do art. 488 do CPC de 2015, 
em consonância com o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, o Prof. 
Alexandre Freitas Câmara apresenta o seguinte exemplo: 

Pense-se, por exemplo, no caso de o juiz verificar que o processo se 
encontra paralisado há mais de trinta dias por desídia do autor, o que 
é causa de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, 
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III), mas se dá conta, também, de que o direito que o autor pretende 
fazer valer em juízo já se extinguira por força da consumação de prazo 
decadencial, o que é causa de prolação de sentença de mérito (art. 
487, II). Como a sentença de mérito, aqui, favoreceria o demandado, 
mesma parte que seria beneficiada pela extinção do processo sem 
resolução do mérito, deve-se considerar adequada a emissão de um 
pronunciamento que resolve o mérito da causa, dando-lhe solução 
definitiva (CÂMARA, 2015, p. 4). 

Feitas essas ponderações sobre as hipóteses em que o juiz está autorizado a 
extinguir o feito sem e com análise do mérito (artigos 485 e 487, do CPC de 2015), 
passa-se a apresentar considerações conclusivas sobre como e porque devem 
atuar os sujeitos do processo para que as hipóteses de extinção do processo sem 
julgamento de mérito apenas ocorram quando esgotas todas as oportunidades de 
superação dos vícios processuais por ventura existentes. 

CONCLUSÃO

Buscou-se, inicialmente, através das análises acima desenvolvidas, realizar uma 
breve exposição sobre a evolução histórica do Processo Civil Brasileiro e seus 
fundamentos constitucionais.  

Assim como foram expostas notas introdutórias sobre a incidência do Princípio da 
Instrumentalidade das Formas no Processo Civil, necessárias à compreensão atual 
do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, sob a égide da Constituição 
Federal de 1988.  

Partiu-se, então, para a análise da positivação do Princípio da Primazia do Julgamento 
do Mérito pelo Código de Processo Civil de 2015, sob o prisma constitucional e 
infraconstitucional.  

Em sequência, passou-se a analisar diversos artigos esparsos ao longo do Código 
de Processo Civil de 2015 que dão efetividade ao Princípio da Primazia do 
Julgamento de Mérito, ao mesmo tempo sendo iluminados e orientados, quanto à 
sua interpretação e aplicabilidade, por este princípio. Com especial destaque para 
os artigos 485 e 487, que disciplinam as hipóteses de extinção do processo, sem e 
com julgamento de mérito. 
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O campo da aplicabilidade atual do Princípio da Primazia do Julgamento de 
Mérito, sob o fundamento da Constituição Federal de 1988, é vastíssimo e muito 
importante, conforme alhures evidenciado; sendo especialmente útil em garantir 
a eficácia do processo civil.

Ante a Constituição Federal de 1988, tendo em mira a verdadeira realização da 
justiça, os operadores do direito se encontram autorizados a aplicar diretamente 
os preceitos constitucionais, interpretando os dispositivos infraconstitucionais e a 
legislação esparsa consoante a Constituição. 

A produção jurídica contemporânea está diante desta aparente dicotomia: 
harmonizar a necessária segurança jurídica, fundamental à proteção contra 
arbitrariedades estatais, com a efetividade – e urgência - da prestação jurisdicional.

No entanto, o que o Código de Processo Civil de 2015 propõe, através da positivação 
do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito e dos demais artigos que lhe 
garantem efetividade, é um tipo de formalismo instrumental, que garanta ao 
jurisdicionado não só o acesso à justiça, como a sua eficácia prática, diante dos 
bens da vida em litigio. 

Todos os sujeitos do processo devem ser orientados em suas ações pelo Princípio 
da Primazia do Julgamento de Mérito; o que é corroborado pelos Princípios da 
Cooperação e Boa Fé Processual, disciplinados através dos artigos 5º e 6º do CPC; 
todos fundamentados pelas garantias constitucionais presentes nos incisos LIV, 
XXXV e LXXVIII, da CF / 88. 

O magistrado do século XXI deve atuar como garantidor de direitos fundamentais, 
positivados através da Constituição Federal; entre os quais se encontra o direito 
fundamental de acesso à justiça, interpretado por este estudo como direto 
fundamental de acesso à justiça e à decisão de mérito, através da produção de 
resultados processuais concretos e constitucionalmente legítimos.

Nesse diapasão, o processo civil, interpretado a luz da Constituição Federal de 
1988, deve ser aplicado como instrumento de concretização do direito material, 
buscando se alinhar às peculiaridades de cada demanda. Consoante a CF / 88 e a 
entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, com a especial positivação 
do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, o Processo Civil Brasileiro vem 
buscando a simplificação das formas, o postulado da instrumentalidade, partindo 
ainda do entendimento de que a maior realização para uma ciência jurídica, neste 
acaso, a ciência processual, é a efetividade na vida concreta dos demandantes. 
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Deve-se ainda partir do entendimento de que o processo tem um custo – de que 
este custo alto – e que, por isso mesmo, cada ato processual deve ser aproveitado 
ao máximo, no sentido de ser considerado válido. 

Sendo assim, a positivação do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito 
vem ao encontro dos Direitos Fundamentais, constitucionalmente positivados, 
do postulado da instrumentalidade processual, segundo o qual quando um ato 
praticado atinge sua finalidade, não trazendo nenhum prejuízo para as partes 
litigantes, ele deve ser considerado válido, ainda que não tenha estritamente 
observado a forma prescrita em lei.

O Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, portanto, emerge de premissas 
constitucionais e é positivado pela primeira vez no Código de Processo Civil de 
2015, através do seu artigo 4º, junto ao Livro I, Título Único, Capítulo I, sob a égide 
“Das Normas Fundamentais do Processo Civil”, encontrando-se disseminado em 
diversos dispositivos do código, como demonstrado no presente estudo. 

Nesse diapasão, o processo civil, interpretado a luz da Constituição Federal de 
1988, deve ser aplicado como instrumento de concretização do direito material, 
buscando se alinhar às peculiaridades de cada demanda. Consoante a CF / 88 e a 
entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, com a especial positivação 
do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, o Processo Civil Brasileiro vem 
buscando a simplificação das formas, o postulado da instrumentalidade, partindo 
ainda do entendimento de que a maior realização para uma ciência jurídica, neste 
acaso, a ciência processual, é a efetividade na vida concreta dos demandantes. 
Deve-se ainda partir do entendimento de que o processo tem um custo – de que 
este custo alto – e que, por isso mesmo, cada ato processual deve ser aproveitado 
ao máximo, no sentido de ser considerado válido. 

Sendo assim, a positivação do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito 
vem ao encontro dos Direitos Fundamentais, constitucionalmente positivados, 
do postulado da instrumentalidade processual, segundo o qual quando um ato 
praticado atinge sua finalidade, não trazendo nenhum prejuízo para as partes 
litigantes, ele deve ser considerado válido, ainda que não tenha estritamente 
observado a forma prescrita em lei.

O Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, portanto, emerge de premissas 
constitucionais e é positivado pela primeira vez no Código de Processo Civil de 
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2015, através do seu artigo 4º, junto ao Livro I, Título Único, Capítulo I, sob a égide 
“Das Normas Fundamentais do Processo Civil”, encontrando-se disseminado em 
diversos dispositivos do código, como demonstrado no presente estudo. 

O referido princípio processual torna-se, portanto, essencial ao Estado Democrático 
de Direito, onde também encontra sua origem, contendo uma justa medida para o 
exercício do poder jurisdicional. 

O Processo Civil Brasileiro do Estado Democrático de Direito, consolidado a partir 
da Constituição Federal de 1988 e da entrada em vigor do Código de Processo Civil 
de 2015, deve ser um processo fundado na coparticipação e cooperação entre os 
sujeitos do processo, capaz de conduzir a decisões constitucionalmente legítimas, 
que são, preferencialmente, decisões de mérito. 

Em síntese, o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito é um importante 
instrumento de efetivação de justiça, ao informar, orientar e garantir aos sujeitos 
do processo que o objetivo final do processo é precipuamente a decisão 
de mérito. Todavia, sua utilização não prescinde da observância dos demais 
princípios processuais e normas constitucionais. Não obstante às críticas que 
poderão advir da sua utilização, sustentadas no apego ao estrito formalismo ou 
baseadas na suposta ausência de segurança jurídica, tal princípio possui força e 
grandeza em seu propósito de ideal de justiça, como instrumento jurídico apto 
a garantir aos indivíduos que o Estado profira decisão que aprecie efetivamente 
o cerce da questão em litígio, manifestando uma posição justa e legítima sobre 
o caso concreto.
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A BALZAQUIANA1 DEFENSORIA 
PÚBLICA: REFLEXÕES PARA PLENA 
REALIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA 
ATRAVÉS DE UMA ATUAÇÃO 
PLANEJADA E ESTRATÉGICA2

Lucas Marques Luz da Resurreição

RESUMO: O presente trabalho analisa os sistemas de acesso à justiça identificados 
e propostos nos estudos de Mauro Cappelletti, Bryant Garth e Boaventura de Sousa 
Santos que visam superar obstáculos das mais diversas naturezas, focando no modelo 
de pessoal assalariado e seus benefícios potenciais. Foi na busca por esses proveitos que 
a Constituição Federal brasileira de 1988 estruturou a Defensoria Pública, atribuindo-
lhe a incumbência de prestar os serviços jurídico-assistenciais de forma integral e 
gratuita. Para isso, deve a instituição agir organizadamente, pautando-se por adequado 
planejamento estratégico e gerindo-se de maneira racional e atenta às necessidades 
sociais. Somente assim, extraindo ao máximo as possibilidades do modelo defensorial, 
cumprirá com o papel de transformadora da realidade social, conferindo a dignidade 
necessária às pessoas em situação de vulnerabilidade, através do pleno acesso à Justiça. 
Logo, mirando o futuro, o artigo visa analisar a postura institucional a ser assumida 
pela balzaquiana Defensoria Pública, a fim de que possa consolidar-se em definitivo e 
fortalecer-se para devidamente atingir as finalidades constitucionais. 

Palavras-chave: Acesso à Justiça; Assistência jurídica; Modelo de Defensoria Pública; 
Atuação estratégica e planejada.

1 INTRODUÇÃO

O modelo de assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública completa 
trinta anos de constitucionalização no Brasil com motivos para comemorar 

no que tange ao constante reforço do arcabouço normativo que a estrutura e muito 

1 A expressão é alusão ao livro “A Mulher de Trinta” do francês Honoré de Balzac.

2 Autor do artigo: Lucas Resurreição, Defensor Público do Estado da Bahia e Mestre em Direito Público pela Universidade Federal 
da Bahia.
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a refletir (de forma propositiva) quanto a posturas necessárias a serem tomadas no 
âmbito interno institucional visando o futuro.

As demandas por justiça se revelam cada dia mais complexas (e de difícil 
atendimento), exigindo da instituição defensorial uma atuação multifacetada 
e baseada em satisfatório planejamento que venha a atender inteiramente as 
necessidades sociais.

Nesse cenário é que surgem indagações sobre de que maneira a Defensoria Pública 
deve se posicionar para absorver todas as possibilidades do salaried staff model, 
diferenciando-se do limitado (e ineficaz) modelo judicare (de advocacia dativa) e 
demonstrando sua essencialidade dentro do Estado Democrático de Direito.

Na tentativa de colaborar para o debate – e trazendo como objeto de estudo o 
acesso à justiça, a assistência jurídica, o modelo de Defensoria Pública e a atuação 
estratégica e planejada – são expostas nesse artigo algumas considerações a 
respeito de planejamento, organização interna, divisão racional do trabalho, critérios 
para recrutamento de profissionais e estudantes, formação (inicial e continuada) 
da equipe (tanto na respectiva atividade fim quanto na de gestão), crescimento 
sustentado, limites da independência funcional, núcleo de litigância estratégica, 
tendo sempre como elemento norteador a afirmação do modelo defensorial  
para o mais pleno (e efetivo) atingimento do direito ao acesso à justiça através da 
prestação jurídico-assistencial estatal.

2 ACESSO À JUSTIÇA

O direito fundamental ao acesso à justiça integra o chamado mínimo existencial3 
e possui natureza prestacional, vez que prescinde da atuação dos órgãos políticos 
(Executivo e Legislativo) para sua efetivação.

Desprestigiado durante a vigência do paradigma político liberal (fins do século 
XVIII até o primeiro quarto do século XX), o debate sobre a importância da 
universalização do acesso à justiça passou a ganhar corpo com a instauração do 
Estado-Providência mundo afora, modelo inaugurado com as Constituições do 
México e de Weimar (Alemanha), em 1917 e 1919, respectivamente, e solidificado 
no pós-segunda guerra mundial.

3 BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002, p. 248 e 305.
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Com a eclosão dos Estados de bem-estar europeus em meados do século XX, os 
direitos de natureza eminentemente social (como educação, saúde, trabalho e 
previdência) passaram a ocupar lugar cativo nos ordenamentos constitucionais, 
exigindo do ente estatal um agir no sentido de efetivamente concretizá-los. 
Ocorre que a frequente omissão do Poder Público acabou por tornar letra 
morta as declarações normativas. Daí ter se mostrado imprescindível, ao lado 
da declaração de direitos, haver garantias que pudessem tornar efetivos aqueles 
valores positivados.

E é assegurando o acesso à justiça que se viabilizam os instrumentos que têm por 
fito realizar os direitos constitucionais. Afinal, de nada adiantaria a declaração de 
direitos se não houvesse a previsão de mecanismos para torná-los realidade. Assim, 
o acesso à justiça é um “direito charneira, um direito cuja denegação acarretaria a 
de todos os demais”4. 

Com base nessa premissa, na década de 60 do século XX, um conjunto de 
professores da Itália, sob a liderança de Mauro Cappelletti, participaram do 
chamado Projeto Florença, a fim de analisar as razões pelas quais a justiça era 
privilégio para poucos, mesmo nos países democráticos de então. Grande parte 
dos resultados e reflexões podem ser encontrados em obra seminal sobre o tema5 
, onde são identificados e expostos os obstáculos que devem ser superados na 
busca por um verdadeiro e efetivo acesso à justiça, a exemplo dos altos custos 
judiciais e de honorários de advogados, existência de um ambiente extremamente 
formalista que afasta o indivíduo, desinteresse em proteger bens de pequena 
monta e aqueles pertencentes a uma coletividade, preponderância em juízo dos 
litigantes habituais em desfavor dos eventuais e questões fragmentadas que 
afastam a atuação individual.

Para superar esses obstáculos, Mauro Cappelletti e Bryant Garth propõem sejam 
realizadas reformas estruturais que podem ser resumidas em três ondas: (i) 
assistência judiciária, que visa concomitante disponibilizar advogado a quem não 
possa pagar os honorários e tornar as pessoas mais conscientes de seus direitos. 
Foram analisadas as aplicações dos sistemas pro bono (serviços advocatícios 
prestados por benevolência), judicare (advogados particulares pagos pelo Estado 
para praticar determinado ato judicial) e salaried staff ou de “pessoal assalariado” (em 
que um conjunto orgânico de profissionais vinculados ao Estado prestam serviços 
jurídicos). Diante de notórias limitações dos dois primeiros6, esse último modelo 

4 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de alice: o social e o político na pós-modernidade. 14 ed. São Paulo: Cortez, 2013, p. 205.

5 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução: Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1988.

6 Enquanto o sistema pro bono deixa a pessoa necessitada refém da boa vontade do advogado particular, o judicare somente foca 
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mostra-se aquele que mais plenamente atende o direito ao acesso à justiça visto 
que, além do ingresso em juízo, possibilita – tratando os necessitados como classe 
– traçar planejamento estratégico para educação comunitária em direitos, buscar a 
ampliação da proteção normativa e promover maior especialização e vivência dos 
profissionais em temas de interesse dos usuários dos serviços7; (ii) representação 
jurídica para os interesses difusos, com a finalidade de atender de forma adequada 
os direitos coletivos (com concepção social); (iii) novo enfoque de acesso à justiça, 
vez que não basta a representação judicial (individual e coletiva), sendo necessário 
repensar todo o conjunto de instituições e procedimentos utilizados na prevenção 
de litígios e no sistema processual. 

Tratando do mesmo assunto em livros também seminais8, Boaventura de Sousa 
Santos prestigia a contribuição da sociologia, utilizando-se de métodos e técnicas 
de investigação empírica e teorização dos resultados da investigação para analisar 
os obstáculos econômicos e sociais/culturais ao acesso à justiça. Percebe assim que, 
além do aspecto econômico impeditivo, existem condicionantes socioculturais 
difíceis de serem superadas, dada a interiorização de valores dominantes (seja 
por experiências negativas anteriores, pelo temor de represálias ou ainda pela 
dificuldade em ter acesso a advogados que prestam serviços gratuitos, dado o 
desconhecimento ou distância geográfica). Ao lançar realce na ideia emancipatória 
do direito e sua função política-instrumental, o autor defende que a medida para 
uma revolução democrática da justiça é a promoção ampla do seu acesso. E para 
isso é necessário substituir a ideia totalizadora que invisibiliza pessoas alijadas da 
justiça de forma deliberada (chamada de procura suprimida)9. Assim, preconiza 
aplicação de uma sociologia das ausências com o objetivo de transformar ausências 
em reconhecimento de presença com a finalidade de afirmar direitos10.

As pesquisas e estudos de Mauro Cappelletti e Bryant Garth em parceria com os 
demais integrantes da equipe do Projeto Florença e de Boaventura de Sousa Santos 

na atuação pontual e casuística judicial. Os serviços resultantes de ambos detêm qualidade no mínimo duvidosa, visto que não são 
tratadas como prioridade pelos escritórios de advocacia. (CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução: Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1988, p. 31-39).

7 A diversas vantagens enumeradas pressupõem, para que sejam confirmadas, uma atuação organizada da instituição que venha a 
ser incumbida de prestar os serviços jurídicos, conforme comentários realizados no capítulo 3 deste artigo.

8 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2011 e SANTOS, Boaventura de 
Sousa. Pela mão de alice: o social e o político na pós-modernidade. 14 ed. São Paulo: Cortez, 2013.

9 Nesse caso, algo (ou alguém) é ativamente construído como não existente, isto é, tornado invisível, ininteligível ou descartável de 
modo irreversível (SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 23/24).

10 Trata-se de procedimento transgressivo e insurgente para tentar mostrar que o que não existe é produzido ativamente como não 
existente, uma alternativa não crível, descartável e invisível à realidade econômica do mundo (SANTOS, Boaventura de Sousa. Renovar 
a Teoria Crítica e Reinventar a Emancipação Social. São Paulo, Boitempo, 2007).



REVISTA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA – Volume 5

466

criaram a base científica-acadêmica que justifica a criação normativa da instituição 
estatal Defensoria Pública, detentora de características que a tornam a mais apta a 
vencer os obstáculos apontados pelos autores.

Como bem observa Amélia Soares da Rocha11, ainda que não tenha testemunhado 
a construção da Defensoria Pública, Cappelletti e Garth traçam seus contornos 
orgânicos ao defenderem o desenvolvimento de instituição que possua 
autonomia, com atuação organizada e em prol da coletividade, promotora de 
ações comunitárias na educação em direitos, focada na priorização da atividade 
extrajudicial e atenta à necessidade de adequada remuneração dos seus membros.  

Já Boaventura de Sousa Santos chegou até mesmo a propor a criação de uma 
Defensoria Pública em sua terra de origem, Portugal, não tendo logrado êxito 
devido à oposição da Ordem dos Advogados. O autor afirma que a experiência 
demonstra que a prestação da assistência jurídica pela Ordem dos Advogados não 
tem como funcionar, pois tenderá inevitavelmente a reservar o serviço de qualidade 
para a advocacia bem remunerada, não sendo possível, dada a lógica de mercado, 
deslocar bons advogados para a prestação gratuita da atividade. Por essa razão, 
entende que o modelo defensorial, tal como estruturado constitucionalmente no 
Brasil, vai ao encontro da ideia de revolução democrática da justiça, ao propiciar 
uma outra cultura de assistência jurídica. Nesse sentido, enumera diversas 
vantagens potencialmente trazidas pela instituição: estratégia voltada para os 
problemas jurídicos dos necessitados enquanto grupo; contribuição na criação de 
novas correntes jurisprudenciais a respeito de problemas recorrentes nas classes 
vulneráveis; influência na reforma da legislação12; universalização do acesso com 
prestação dos serviços realizada por profissionais selecionados e qualificados para 
esse fim; especialização na defesa de interesses coletivos e difusos; além do foco 
na resolução extrajudicial dos conflitos e na educação em direitos13. Dada essas 
constatações, a Defensoria Pública acaba se impondo como aquela que, dentro de 
sistema de justiça, detém as melhores condições para contribuir no desvelamento 
da procura judicial suprimida, cabendo aos seus membros aplicar no labor diário 
a sociologia das ausências, “reconhecendo e afirmando os direitos dos cidadãos 
intimidados e impotentes, cuja procura por justiça e o conhecimento do/s direitos/s 
têm sido suprimidos e ativamente reproduzidos como não existentes”14.

11 ROCHA, Amélia Soares da. Defensoria pública: fundamentos, organização e funcionamento. São Paulo: 2013, p. 54.

12 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 14 ed. São Paulo: Cortez, 2013, p. 211.

13 Idem. Para uma revolução democrática da justiça. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 32.

14 Ibidem, p. 33.
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Dar voz a pessoas invisibilizadas da sociedade; atuar na prevenção dos conflitos; 
promover a solução extrajudicial das querelas; disseminar cidadania; tornar exequível 
a proteção de direitos de natureza coletiva; proporcionar encaminhamento 
de demandas ao Judiciário; robustecer a representação dos interesses das 
classes vulneráveis em instância de poder e decisórias; possibilitar uma atuação 
organizada e especializada  através de profissionais capacitados e submetidos a 
formação contínua e propiciar uma previsibilidade dos custos, com racionalização 
e economia do dinheiro público são alguns dos ganhos obtidos com a formatação 
de uma instituição com o perfil da Defensoria Pública para atuar na prestação da 
assistência jurídica integral e gratuita.

Contudo, para que esse arsenal de proveitos se materialize de fato, tanto o corpo 
diretivo quanto os demais integrantes da Defensoria Pública devem estar atentos a 
necessidade de conduzir a instituição de forma planejada e estratégica, visto que 
será a adequada utilização de ferramentas de gestão no âmbito interno somada 
à inteligência na litigância externa que poderão definitivamente consolidar o 
modelo brasileiro de assistência jurídica e fortalecer estruturalmente a instituição 
para atender em sua totalidade o direito ao acesso à justiça pelas próximas décadas.

3 ATUAÇÃO PLANEJADA E ESTRATÉGICA DA DEFENSORIA PÚBLICA15 

A aplicação, pelo Estado, do modelo de Defensoria Pública, garante a realização 
do acesso à Justiça através da assistência jurídica integral e gratuita16 que funciona, 
portanto, como verdadeiro direito-garantia. Ressalte-se que não se trata de mero 
assistencialismo, isto é, favor, caridade ou benevolência na busca pela Justiça. 
Detendo natureza assistencial – no sentido de um conjunto de ações articuladas 
dentro de uma política estatal traçada para tornar efetivo determinado direito – o 
direito à assistência17 jurídica exige do Estado uma ação efetiva através dos órgãos 
públicos responsáveis para que possa vir a ser materializado. 

Na literatura socioassistencial, é cediço que a prática assistencialista de fornecer 
cesta básica ou outra espécie de benefício eventual é insuficiente (em verdade, 
imprópria) para resultar na almejada autonomia do sujeito que potencialize sua 

15 Este capítulo contém trechos de comentários realizados por este autor no seguinte artigo, publicado no site eletrônico do 
Consultor Jurídico (conjur): RESURREIÇÃO, Lucas Marques Luz da. Assistência jurídica e a atuação planejada e estratégica da 
defensoria pública. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-jun-12/tribuna-defensoria-assistencia-juridicae-atuacao-
estrategica-defensoria-publica. Acesso em: 14 de agosto de 2018.

16 Art. 5°. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. (BRASIL. 
Constituição 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 2015).

17 A assistência pode ser definida como um conjunto de ações articuladas dentro de uma política estatal desenvolvida para tornar 
efetivo determinado direito.
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cidadania18. Aplicando o mesmo raciocínio, podemos afirmar que a assistência 
jurídica não pode estar atrelada a uma disponibilização pontual e casuística do 
acesso à justiça através da advocacia pro bono ou mesmo da dativa (também 
denominada “de ofício” e inspirada no sistema judicare). Ao invés do assistencialismo 
jurídico, é imperioso que tenhamos o desenvolvimento de políticas públicas 
voltadas ao fortalecimento do organismo estatal jurídico-assistencial que atue para 
o alcance dos objetivos constitucionais.

E foi com tal intento que a Constituição Federal de 1988 sabiamente adotou o 
modelo de “pessoal assalariado”, incumbindo a Defensoria Pública do exercício 
desse importante desiderato (prestação da assistência jurídica integral e gratuita 
e por consequência realização do direito ao acesso à justiça). De fato, o artigo 
134 da Carta Magna19 atribuí à instituição defensorial a missão de promover a 
assistência jurídica em todos os seus aspectos (o que abrange orientação jurídica, 
proteção dos direitos humanos e defesa – judicial e extrajudicial, individual e 
coletiva – dos necessitados).

E, tendo em vista que a efetivação da garantia jurídico-assistencial depende de 
prestação, mostra-se necessário o desenvolvimento de políticas públicas20, que 
viabilizem o fortalecimento da Defensoria Pública a qual, por sua vez – de forma 
planejada, implementadora21 e estratégica – deverá atuar com a máxima eficiência 
na busca pelo pleno acesso à Justiça22. 

18 Sobre o tema sugere-se a leitura de minucioso estudo que teve por objetivo compreender o significado de assistência social para 
os assistentes sociais que atuam nos Centros de Referências da Assistência Social (CRAS): LIMA, Keyla de Souza; LIMA, Marty Glaucy 
Bezerra de; SOUSA, Lívia Maria Sales de. (Re)significando a assistência social a partir de seus múltiplos enfoques. Disponível em: http://
www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011/CdVjornada/jornada_eixo_2011/impasses_e_desafios_das_politicas_da_seguridade_
social/re_significando_a_assistencia_social_a_partir_de_seus_multiplos_enfoques.pdf. Acesso em: 23 maio 2018.

19 Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como 
expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a 
defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, 
na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (BRASIL. Constituição 1988. Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF: Senado, 2015).

20 “(...) o conceito de políticas públicas pressupõe modelos de ‘ações’, ‘programas’ ou ‘atividades’ públicas, evidenciando o 
comprometimento de todas as funções do Estado com a realização das metas de efetivação dos direitos fundamentais previstos na 
Carta Constitucional”. (DANIEL, Juliana Maia. Discricionariedade administrativa em matéria de políticas públicas. In: GRINOVER, Ada 
Pellegrini; WATANABE, Kazuo. O controle jurisdicional de políticas públicas. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 114).

21 O adequado exercício das funções planejadora e implementadora de políticas públicas é imprescindível para a qualidade na 
prestação dos serviços estatais”. (RESURREIÇÃO, Lucas Marques Luz da. A defensoria pública na concretização dos direitos sociais pela 
via do ativismo judicial. 2 ed. São Paulo: Baraúna, 2015, p. 105).

22 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) 
(BRASIL. Constituição 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 2015). Apesar do referido dispositivo 
constitucional se referir a “administração pública direta e indireta”, os princípios enumerados devem guiar todos os órgãos e instituição 
vinculados ao Estado brasileiro, o que inclui a Defensoria Pública.
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Sedimentar a Defensoria Pública, dessa forma, não está no âmbito da 
discricionariedade administrativa dos órgãos políticos. Não se trata, portanto, de 
opção do governo de plantão. Da mesma forma, agir pautada em planejamento 
estratégico eficiente para atingir seus fins não é opção da administração superior 
da hora no âmbito interna corporis defensorial.

A implementação de políticas públicas e, por consequência, de todo um conjunto 
de ações e programas articulados do Estado deve ser direcionada tanto a (i) 
solidificação da Defensoria Pública, quanto a (ii) atuação planejada, estratégica e 
eficiente da referida instituição no exercício de sua missão.

Desde quando constitucionalizada em 1988 a Defensoria Pública vem sendo 
amoldada a fim de potencializar sua atuação, seja através de emendas ao texto 
constitucional originário ou por meio da produção legiferante infraconstitucional23. 
O conjunto de leis que tratam diretamente, ou por via reflexa da instituição, é 
tão numeroso que podemos afirmar existir hoje uma espécie de microssistema 
jurídico defensorial24. 

E é através da análise sistemática dessas normas jurídicas que se extraí a 
fundamentação para as diversas posições processuais que pode assumir em 
juízo a Defensoria Pública25. Assim, dentro da ideia da teoria das posições 
processuais dinâmicas, pode-se dizer que a instituição defensorial pode atuar 
como representante processual da parte (que abrange o curador especial), como 
parte (principal/auxiliar) e/ou como instituição interveniente (amicus curiae/custos 
vulnerabilis)26. Todas essas possibilidades processuais devem estar necessariamente 
vinculadas ao mister constitucional de atender em sua integralidade a assistência 
jurídica gratuita, redundando em amplo acesso à Justiça.

23 São exemplos: emendas constitucionais 45/04, 69/12, 74/13, 80/14 e leis completares 80/94 e 132/09.

24 Conforme artigo publicado no volume 4 da Revista Jurídica da Defensoria Pública da Bahia, este autor defende que o denominado 
microssistema jurídico defensorial é formado pelos artigos 5°, inciso LXXIV e 134 da Constituição Federal de 1988; pelo artigo 4°, incisos 
X e XII, da Lei Nacional da Defensoria Pública; pelos artigos 70-A, 88, incisos V e VII e 141 do Estatuto da Criança e do Adolescente; pelos 
artigos 8°, I, 28 e 30 da Lei Maria da Penha; pelo artigo 52 do Estatuto da Igualdade Racial; pelos artigos 79, §s 2° e 3° e 98 do Estatuto 
da Pessoa com Deficiência; pelo artigo 13 do Estatuto do Idoso; pelos artigos 61, inciso VII, 16, 83, § 5°, 81-A e 81-B da Lei de Execução 
Penal; pelo artigo 14, inciso IV, da Lei que dispõe sobre a Regularização Fundiária; pelo artigo 12, inciso IV, da Lei do Mandado de 
Injunção; pelos artigos 5°, inciso XVI, 21, inciso V, e 29 da Lei que dispõe sobre Segurança Pública; e pelos artigos 185, 554, § 1°, 977, III e 
947, § 1°, do Código de Processo Civil. Trata-se de rol enumerativo que não desconsidera a possibilidade de qualquer outro dispositivo 
normativo afim ser abarcado pelo manto do microssistema jurídico de atuação da Defensoria Pública (RESURREIÇÃO, Lucas Marques 
Luz da. A atuação da defensoria pública como custos vulnerabilis sob a perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro. Revista Jurídica 
da Defensoria Pública da Bahia. Salvador, v. 4, p 24-45, 2017).

25 Para um maior aprofundamento nas questões relacionadas às posições processuais que a Defensoria Pública pode assumir em 
juízo, conferir artigo deste autor publicado no site eletrônico da Defensoria Pública do Estado da Bahia: RESURREIÇÃO, Lucas Marques 
Luz da. A Defensoria Pública em juízo. Disponível em:  http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Artigos/A_Defensoria_
Publica_em_juizo_Lucas_Resurreicao.pdf. Acesso em: 13 de agosto de 2018.

26 Sobre a distinção entre a atuação da Defensoria Pública como amicus curiae e custos vulnerabilis: RESURREIÇÃO, Lucas Marques 
Luz da. A Defensoria Pública como interveniente: amicus curiae e custos vulnerabilis. Disponível em: https://www.conjur.com.
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Ao mesmo tempo, o planejamento institucional possibilita à Defensoria Pública 
atuar de forma racionalizada e com unidade de fins, diferenciando-se da mera 
intervenção casuística, sendo o plano expressão de uma direção ideológica realizada 
por meio de medidas coordenadas que expressam a vontade constitucional27.

Pontue-se que o cumprimento das metas delineadas implica na identificação de 
prioridades, objetivos concretos, análise de recursos disponíveis, meios necessários 
e até mesmo possíveis intercorrências, além de exigir, com formulação da política, a 
sua implementação, execução e controle28.

Sendo assim, cabe à Defensoria Pública desenvolver estratégias de atuação que 
possam resultar na prestação de serviço com a máxima qualidade. Trata-se de 
pressuposto para o adequado funcionamento do modelo e exigência diante da 
necessidade de se promover o direito ao acesso à justiça o mais plenamente possível. 

Conforme visto29, há inúmeras vantagens potencialmente advindas da adoção 
de um sistema de assistência jurídica prestado por órgão estatal composto por 
profissionais contratados pelo Estado. Contudo, os ganhos somente serão obtidos 
caso a instituição criada suplante por inteiro a ideologia pautada na advocacia 
dativa – restrita ao casuísmo pontual judiciário – e paute-se, exclusivamente, por 
uma filosofia de atuação estatal organizada que, através da gestão racional dos 
recursos financeiros e humanos disponíveis e da análise das demandas de pessoas 
vulneráveis (tomadas como classe), possa oferecer serviço qualitativo e que abranja 
satisfatoriamente as necessidades. Fazendo isso, mesmo com inicial acanhamento 
estrutural, inevitavelmente a instituição irá consolidar-se como imprescindível (de 
fato e não apenas no ditame normativo constitucional) aos olhos da sociedade, 
robustecendo-se e cumprindo seu dever de proporcionar o amplo acesso à Justiça, 
através da assistência jurídica.

Dada a tradição da prestação de serviços jurídicos no Brasil por meio de advogados 
dativos, é até compreensível que ainda exista, dentro da própria Defensoria 
Pública, resquícios de cultura assentada nessa ideologia. O problema é quando 
se naturaliza a ideia, perpetuando-se uma prestação de serviços que poderia 
ser denominada “advocacia de ofício defensorial”, assim chamada porque, não 
obstante prestada por instituição do Estado, baseia sua atuação nas premissas do 

br/2018-jul-10/defensoria-publica-instituicao-interveniente. Acesso em: 13 de agosto de 2018.

27 BERCOVICCI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 69-70.

28 DANTAS, Miguel Calmon. Constitucionalismo dirigente e pós-modernidade. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 372.

29 Capítulo 2 deste artigo.
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sistema judicare, descuidando-se da atuação organizada, privilegiando a atuação 
judicial, individual e tópica, além de preocupada somente com o crescimento 
nominal nos atendimentos, ainda que aleatório, sem qualquer planejamento, 
não sustentado e carente de uma análise qualitativa e da natureza da demanda. 
Atentar-se para a questão é o que importa, pois esse é o primeiro passo para 
superar o passado e focar no futuro. E guiar-se com a visão no porvir da instituição 
é organizar (de forma adequada) no presente os seus serviços de modo a tornar 
realidade todas as previsões atribuídas ao sistema salaried staff na busca por um 
efetivo acesso à Justiça.

Nessa linha, há considerações fundamentais, algumas das quais reclamam, inclusive, 
mudanças para um paradigma que entenda a Defensoria Pública não “apenas como 
um órgão de recepção de ações judiciais, mas como uma instância de pensamento”  .

Essa máxima tem que começar do ingresso na instituição. Os concursos para a 
carreira de membro devem exigir conhecimentos para além da atividade técnico-
jurídica, abrangendo, por exemplo, noções de sociologia, criminologia crítica, 
economia política e serviço social. Essa exigência interdisciplinar também deve 
pautar a seleção de servidores e estagiários para o quadro defensorial. 

De mais a mais, é indispensável que haja uma formação inicial e continuada da 
equipe, através de cursos e programas de capacitação promovidos ou custeados 
pelas Escolas Superiores ou Centros de Estudos Jurídicos, vinculados à respectiva 
Defensoria Pública. Os cursos devem não só oferecer permanente atualização 
jurídica, como também possibilitar com que os integrantes da instituição 
sejam apresentados a temas metajurídicos que incrementem a visão crítica (da 
realidade social) e humanista, pressuposto para o bom exercício das atividades 
jurídico-assistenciais. Outro ponto relevante é a necessidade de capacitação 
dos profissionais que venham a ocupar cargos de gestão na instituição. Em 
regra, tratam-se de bacharéis em direito sem qualquer formação acadêmica 
em administração, daí que a submissão a cursos para o aprendizado de noções 
básicas sobre gerenciamento deve ser condição necessária para a assunção em 
cargos que exijam esse conhecimento. Ora, ainda que haja a contratação de 
empresas especializadas para consultoria, serão os membros da administração 
da Defensoria Pública aqueles que traçarão o norte (através do planejamento 
estratégico) para que a instituição possa cumprir com seu dever constitucional. 
Por isso, a compressão pelo gestor a respeito da relevância do seu papel e dos 
elementos mínimos que devem dominar para bem exercê-lo é crucial, afinal, 
‘aprender com a prática’ é exercer de forma amadorística e fatalmente inadequada 
as atividades e, por consequente, diminuir a Defensoria Pública e sua importância 
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para a sociedade. Por outro lado, ter uma equipe dirigente bem preparada para 
a missão agiganta a instituição, consolidando o modelo estatal de prestação 
jurídico-assistencial e proporcionando a almejada transformação social. Por fim, 
merece destaque a aprovação, pelo Conselho do Fundo de Assistência Judiciária 
da Defensoria Pública do Estado da Bahia, de Resolução30, que regulamenta a 
entrega de produtos à instituição por aquele que tiver custeada capacitação com 
o dinheiro público, medida que resulta no compartilhamento das experiências e 
dos conhecimentos teórico-práticos adquiridos.

Por obra de dispositivo inserido pela Emenda Constitucional nº 80/2014, prevendo a 
expansão da Defensoria Pública para todas as comarcas num prazo máximo de oito 
anos a contar da publicação daquela norma31, há a imposição de se providenciar 
o crescimento institucional. Porém, o que deve ser ressaltado é que essa ordem é 
direta e imediatamente dirigida aos órgãos políticos, responsáveis pela construção 
do orçamento público, atingindo a Defensoria Pública somente por via indireta 
e mediata. Melhor explicando. Não há como, com escassos recursos financeiros, 
expandir a atuação institucional sem com isso sacrificar seu papel transformador. 
Ir além das possibilidades de atendimento (através de ato da administração 
defensorial) é reduzir-se ao sistema judicare e desprezar todo as vantagens 
potenciais do salaried staff model. Crescer de forma sustentada é requisito para fazer 
com que a sociedade perceba a instituição não como um conjunto desarticulado 
de advogados dativos, mas sim como um organismo concatenado integrado por 

30 Resolução FAJ n° 002/2017, de 31 janeiro de 2017. Resolve retificar o artigo 6° da Resolução n° 001/2016, que passa a dispor com 
a seguinte redação: Art. 6°. Os defensores públicos e servidores sorteados e contemplados com o custeio da inscrição, despesas 
com deslocamento ou diárias, deverão apresentar à ESDEP, em até 120 (cento e vinte) dias após o término do evento, um dos 
seguintes produtos, relacionados a quaisquer dos temas abordados: I. Texto opinativo, ensaio ou artigo científico; II. Apresentação 
de aula, palestra, oficina, vídeo-aula ou concessão de entrevista; III. Apresentação de projeto escrito de atuação da Defensoria 
Pública da Bahia. §1° Os produtos listados no inciso I deverão conter no mínimo de 03 (três) laudas, ser redigidos com fonte “Times 
New Roman”, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, recuo de margens direita e inferior de 2 cm, esquerda e superior de 
3cm, layout da página papel A4, facultada à ESDEP a sua publicação na área restrita do site institucional ou em boletim informativo 
destinado ao público interno, sem prejuízo de o autor optar pela publicização ampla pela ESDEP. §2° A apresentação de aula, 
palestra, oficina ou concessão de entrevista deverá ser comunicada à ESDEP, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, para 
providências de divulgação junto à ASCOM e, quando houver disponibilidade e viabilidade técnica, gravação e transmissão online, 
podendo ser destinada ao público interno da própria Defensoria Pública da Bahia. §3° A concessão de entrevista deverá ser feita 
a veículo externo, comunicada à ESDEP, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, para providências de divulgação junto à 
ASCOM, ou independente de antecedência mínima, quando instada pela própria Defensoria Pública. §4° A vídeo-aula - que ficará 
disponível em área restrita do site para aperfeiçoamento de servidores, estagiários e membros - será gravada de acordo com 
especificações técnicas, orientações e suporte da ESDEP ou pelo próprio defensor ou servidor, com uso de webcam do notebook 
profissional, sendo disponibilizado para tanto o suporte técnico da CMO, devendo, em ambos os casos, ter duração mínima de 20 
(vinte) minutos. §5° Os produtos listados no inciso I poderão ser produzidos em coautoria por até 02 (dois) defensores ou servidores; 
os listados no inciso II por até 03 (três) defensores ou servidores e o listado no inciso III até 4 (quatro) defensores ou servidores. §6° 
O prazo para entrega do produto ficará suspenso durante o período de férias, licença do defensor público ou servidor, recesso ou 
qualquer afastamento, retomando-se sua contagem a partir do primeiro dia útil após o retorno às atividades. (BAHIA. Defensoria 
Pública. Conselho do Fundo de Assistência Judiciária. Resolução nº 002, de 2017. Retifica o artigo 6° da Resolução n° 001/2016. Diário 
Oficial do estado da Bahia, 22 fev. 2017). (grifo nosso)

31 Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Art. 98. (...) §1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal 
deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo (BRASIL. 
Constituição 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 2015).
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agentes de transformação social. E quanto ao mandamento trazido pela reforma 
constitucional? A fatura deve ser cobrada dos Poderes Executivo e Legislativo, seja 
através das relações interinstitucionais, da pressão da sociedade civil e/ou de ações 
do controle de constitucionalidade (nesse último caso, assim que ultrapassado o 
prazo fatal normativo).

Crescer de forma sustentada significa levar a integralidade dos serviços 
defensoriais de maneira qualitativa a determinada localidade. Não basta atender 
às demandas ordinárias, por meio da litigância nas varas judiciais de família e 
criminal. Priorização da resolução extrajudicial dos conflitos, promoção da 
educação em direito e orientação jurídica, além da atuação em demandas coletivas 
e na proteção fiscalizatória dos direitos humanos (que inclui a colaboração no 
aprimoramento de políticas públicas e na produção legiferante) são atribuições 
que diferenciam a Defensoria Pública de outros modelos de assistência jurídica e 
alçam a instituição à condição de imprescindível para a consolidação do Estado 
Democrático de Direito. O membro da instituição é peça valiosa da engrenagem, 
dada sua expertise e comprovada condição técnica, de modo que seu trabalho 
deve ser direcionado a atividades que extraiam todo esse potencial, evitando 
com que se perca imerso em atividades repetitivas e de pouca complexidade. 
Com servidores e/ou estagiários treinados para a realização dos serviços mais 
comuns, caberá ao Defensor Público gerir a equipe, ajustando as diretrizes das 
atividades desenvolvidas e se dedicando a causas mais complexas e de difícil 
solução, tanto no âmbito judicial, quanto extrajudicial. A utilização das carreiras 
de apoio para assessorar os profissionais responsáveis pela atividade fim na busca 
pela melhoria do acesso à justiça é prática já defendida por Mauro Cappelletti e 
Bryant Garth nos idos dos anos 60 do século passado. Os autores denominam 
de parajurídicos os assistentes habilitados para realizar determinadas tarefas que 
não precisam necessariamente ser executadas por advogados “caros e altamente 
treinados”32. Iniciativa interessante é a realização de convênios com Núcleos de 
Prática Jurídica das Faculdades de Direito, vez que oportunizam aprendizado 
aos discentes, proporcionam a aproximação da instituição defensorial com a 
Academia e, ao mesmo tempo, ampliam os atendimentos da Defensoria Pública 
que atuará na coordenação das atividades, preservando assim seu múnus na 
assistência jurídica33.  Evidentemente que havendo uma maior quantidade de 
membros, a criação de núcleos especializados se mostra recomendável os quais, 
ao oferecerem atendimento especificamente dirigido a determinadas temáticas, 

32 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução: Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1988, 
p. 145-147.

33 Exemplo desse convênio pode ser encontrado no Estado do Ceará, conforme noticiado no site eletrônico da Defensoria Pública 
deste estado-membro. Disponível em: http://www.defensoria.ce.def.br/noticia/nucleos-de-praticas-juridicas-sao-alternativas-para-
descentralizacao-do-atendimento-da-defensoria-publica/. Acesso em: 13 de agosto de 2018.
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tendem a contribuir para uma resposta mais qualificada34. Outro aspecto 
complementar é no tocante à divisão de trabalho entre os órgãos de execução 
(atribuições finalísticas do Defensor Público). Esta deve se pautar no interesse 
público, atendendo a requisitos de isonomia e distribuição racional35, definido 
após estudo e planejamento por parte das instâncias internas competentes.

Um dos princípios institucionais mais relevantes para o livre exercício da 
Defensoria Pública é a independência funcional36. Tratando-se, ao mesmo tempo, 
de prerrogativa dos membros da carreira, existe para possibilitar uma atuação 
defensorial altiva, destemida e livre de pressões políticas. Ocorre que o abuso 
deve ser coibido, sob pena de se proliferarem “ilhas” isoladas de Defensores 
Públicos, totalmente desconectados uns com os outros e nada atentos às diretrizes 
institucionais. Boaventura de Sousa Santos, referindo-se aos juízes, pontua que 
não se pode “confundir independência com individualismo autossuficiente”37. 
O membro da carreira é parte de um organismo, não podendo por isso estar 
avesso ao trabalho em equipe e aos objetivos traçados no plano de atuação pela 
administração. Ressalte-se, ainda, que a independência funcional não pode ser 
confundida com independência corporativa38 e nem administrativa39. O Defensor 
Público não pode utilizar a prerrogativa funcional como trincheira para defender 
interesses tipicamente classistas bem como as orientações e determinações de 
natureza administrativa devem conduzir as atividades da carreira, não cabendo 
ao membro desprezá-las em sua atuação. Caio Paiva trata detalhadamente 
sobre o tema40, observando que a relativização da independência funcional 
pode ocorrer em face da preponderância, no caso concreto, do princípio da 
unidade, o qual também detém guarida constitucional41. Opiniões pessoais 
não podem se sobrepor a ideologia institucional revelada pelo conjunto de 
normas que estruturam a atuação da Defensoria Púbica42. Nesse sentido, Caio 

34 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 35.

35 Deve ser aplicada para a Defensoria Pública, de forma análoga, a ideia de racionalização da divisão do trabalho defendida 
Boaventura de Sousa Santos para a democratização da administração da justiça. (SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de alice: o 
social e o político na pós-modernidade. 14 ed. São Paulo: Cortez, 2013, p. 222).

36 Art. 134 (...) §4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, 
aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal (BRASIL. Constituição 
1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 2015). (grifo nosso)

37 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 58.

38 Ibidem, p. 83.

39 PAIVA, Caio. Prática penal para defensoria pública. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 46-47.

40 Ibidem, p. 44-70.

41 Art. 134 (...) §4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, 
aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal (BRASIL. Constituição 
1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 2015). (grifo nosso)

42 Conferir nota de rodapé n. 24.
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Paiva sugere encontros periódicos entre os membros que resultem, através de 
debates democráticos, numa uniformização de entendimentos com a criação de 
teses institucionais de conteúdo objetivo e efeito vinculante relativo (cabendo 
justificativa para sua não utilização num caso concreto), o que permitirá uma 
ação mais articulada para melhor atender aos interesses dos assistidos43. Além 
disso, os momentos de discussão institucional incentivam a aproximação dos 
Defensores Públicos, estimulam o estudo em bloco sobre questões de maior 
complexidade e possibilitam o intercâmbio de experiências para a otimização 
dos fluxos de atendimento. Ressalte-se também que os enunciados catalisam 
as atividades dos Defensores Públicos – o que é importante diante da enorme 
demanda – na medida em que os norteiam em situações que tratem de questões 
já pacificadas institucionalmente, valorizando a celeridade na prestação dos 
serviços. Com o avanço tecnológico, já é possível promover encontros virtuais, 
facilitando sua viabilidade. A aplicação do salaried staff model traz como ganho a 
possibilidade de uniformização de ideias em prol de uma atuação mais organizada, 
reverberando na qualidade da prestação dos serviços. Logo, resta evidente que a 
homogeneização da identidade defensorial (e harmonização da atuação de seus 
membros), através da criação de enunciados institucionais de natureza vinculativa 
“relativa” (resguardando-se assim o princípio da independência funcional) 
contribui decisivamente para a garantir o mais adequado acesso à justiça.

Outra providência de caráter indispensável no âmbito das Defensorias Públicas é a 
criação de núcleo para tratar da litigância estratégica institucional, composto por 
equipe formada de profissionais que comprovem cabalmente conhecimento e 
experiência no momento da habilitação. Estudos, pareceres, notas técnicas dirigidas 
às mais diversas instâncias de poder e elaboração de projetos institucionais devem 
ser algumas de suas atribuições. No cotidiano, os Defensores Públicos acabam 
“soterrados pelo volume invencível de trabalho”44, de maneira que se impõe 
a existência de um locus que tenha por fito pensar além dos casos concretos, 
contribuindo para um aperfeiçoamento das atividades defensoriais (o que acaba 
auxiliando diretamente os órgãos de execução) e colocando a instituição como 
protagonista em grandes debates sobre temas que repercutam nos vulneráveis.

Assim, planejar uma estrutura organizacional interna que considere todas as 
possibilidades e carências e proponha uma racional divisão do trabalho, sem 
descuidar da ênfase na formação (inicial e continuada) de integrantes da atividade 
fim, de apoio e do corpo diretivo; conhecer o ambiente (do sistema de justiça) dentro 

43 PAIVA, Caio. Prática penal para defensoria pública. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 52-61.

44 KIRCHNER, Felipe. A vez das soluções consensuais de conflitos e o papel da defensoria pública. Revista da Defensoria Pública do 
Rio Grande do Sul. Porto Alegre, ano 6, v.11 (janeiro/abril), p. 157-214, 2015.
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do qual a instituição está inserida; compreender as filigranas políticas; reconhecer a 
(multifacetada) identidade defensorial (construída em prol da proteção de pessoas 
em situação de vulnerabilidade); conhecer os limites da independência funcional 
dos membros da carreira e criar uma equipe de projetos e litigância estratégica 
que norteie e desenvolva programas e atividades (com monitoramento e gestão) 
são premissas para o alcance de um desempenho extremamente satisfatório para 
a sociedade45, gerando valorização das atividades e possibilitando o crescimento 
institucional sustentado da Defensoria Pública.

Registre-se, por fim, que um conjunto de outras ações complementares (e tão 
importantes quanto as já enumeradas) – como atuações educativas em mídias, 
nos locais de trabalho e nas escolas46, publicizando campanhas, disseminando 
a cidadania e dando visibilidade à instituição; fortalecimento das ouvidorias 
externas, reforçando a democratização institucional; ampliação das equipes 
multidisciplinares, disponibilizando acolhimento e atendimento adequado das 
demandas; participação na formação da jurisprudência em temas que venham a 
repercutir na esfera de direitos das pessoas vulneráveis; e uma maior aproximação 
com a sociedade civil, por meio de posses populares e utilização de equipamentos 
móveis para atendimento em longínquas regiões – contribuem para a obtenção do 
maior grau de realização do acesso à justiça.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito ao acesso à Justiça (e as dificuldades para sua efetivação) vem sendo 
objeto de análise com maior grau de aprofundamento há mais de cinquenta anos. 
Assim, durante todo esse tempo, muitos foram os sistemas elaborados (e colocados 
em prática), visando superar os obstáculos impostos. 

Considerando a amplitude do conceito de assistência jurídica (que inclui a 
orientação jurídica, a proteção dos direitos humanos e a defesa – judicial e 
extrajudicial, individual e coletiva – dos necessitados, nos termos da Constituição 
Federal brasileira atual), o modelo que se mostra mais capaz para cumprir com 
a promessa constitucional é aquele estruturado por meio de um organismo 
composto por profissionais remunerados pelo Estado (salaried staff model ou 
de pessoal assalariado), afinal são muitas as suas vantagens potenciais, tais como 
estruturar-se organizadamente; atuar considerando os usuários como classe, 

45 TEIXEIRA, Hellen Caires. Planejamento Estratégico: instrumento de gestão por resultados e a percepção dos gestores públicos sobre 
sua importância na agregação do valor público. Disponível em: https://www.defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2014/01/
Hellen_artigo_TCE2013_29-09-13.pdf. Acesso em: 23 maio 2018.

46 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de alice: o social e o político na pós-modernidade. 14 ed. São Paulo: Cortez, 2013, p. 218.
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podendo com isso agir em prol da coletividade; priorizar a resolução extrajudicial 
dos conflitos; focar na educação em direitos; viabilizar a especialização dos 
profissionais e colaborar na formatação dos precedentes, na construção de 
políticas públicas e para mudanças legislativas. 

Ocorre que os benefícios advindos desse sistema somente se apresentam quando 
a instituição modelada para prestar os serviços jurídico-assistenciais promova 
uma organização interna compatível com os deveres em relações aos quais está 
incumbida e se paute tendo como referência um plano articulado e estratégias 
claramente delineadas. Por isso, somente atuando com a devida racionalidade e de 
forma sistêmica, é que a Defensoria Pública poderá cabalmente atingir o objetivo 
de conferir dignidade às pessoas e disseminar cidadania.

Logo, podemos afirmar que o adequado exercício, pela Defensoria Pública, da 
assistência jurídica em sua integralidade, potencializa o modelo estatal, permitindo 
que as pessoas em situação de vulnerabilidade possam ser tratadas como classe ou 
grupo com fins de promover o alinhamento de atividades trazendo como efeito a 
plena realização do acesso à Justiça.
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ILAÇÕES SOBRE A AUDIÊNCIA DE 
CUSTÓDIA NO BRASIL: ANÁLISE 
DA RESOLUÇÃO N: 213/2015 DO 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.

Alan Roque e Flavia Teles

RESUMO: O presente trabalho realizou um estudo compartimentado da audiência 
de custódia segundo a Resolução n: 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). Partindo da análise do preâmbulo, cuja abordagem perpassou a crise do 
sistema carcerário nacional e as práticas de tortura noticiadas nos organismos 
internacionais, buscou-se o enfrentamento de cada artigo da resolução à luz da 
dogmática dominante. Diante de toda a exposição acerca da resolução, restou 
patente o respeito à dignidade da pessoa humana objeto do poder punitivo, bem 
como a criação de filtros para conter a crescente massa carcerária, sem olvidar a 
inibição de práticas de tortura por parte do braço armado do Estado. A normatização 
do CNJ teve o grande mérito de possibilitar a regulamentação mais detalhada do 
comando convencional que obrigava o Brasil a respeitar a apresentação da pessoa 
detida ou retida à autoridade judicial no prazo razoável.

Palavras- chave: Prisão – Direitos - Audiência - Juiz – Resolução CNJ

1 INTRODUÇÃO.

A pena sempre chamou atenção dos atores sociais envolvidos na questão 
carcerária, notadamente quando seu início ocorre durante o processo 

criminal, fase em que o indivíduo ainda mantém a qualidade de inocente. 

Como prova disso, o noticiário nacional e internacional voltou os olhos para o 
sistema correcional brasileiro, após a explicitação de violência nas penitenciárias do 
país. Tortura, maus-tratos, violação sexual, superlotação, falta de estrutura e outras 
selvagerias chamaram, mais uma vez, a atenção da sociedade e poderes instituídos.

A cegueira estatal e da sociedade somente chegou ao fim, ao menos é o que se 
parece, com a divulgação de relatório produzido pela organização internacional não-
governamental que defende e realiza pesquisas sobre os direitos humanos, com sede 
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na cidade de Nova York, a Human Rights Watch (HRW), apontando o dedo para o 
câncer brasileiro que representa as penitenciárias, cadeias públicas e delegacias, as 
quais, infelizmente, vêm sendo tratadas de forma inconsequente ou irresponsável. 

A doença é tão antiga quanto a própria existência da instituição carcerária, porém 
tem recebido analgésicos brandos para estancar a dor, quando insuportável. Todos 
sabem, ou deveriam saber, porém, que a enfermidade exige uma intervenção mais 
drástica e profunda, ao patamar de uma verdadeira intervenção cirúrgica para 
solucionar o problema.

Ocorre que a enfermidade atinge todos os estados da federação em maior ou 
menor grau, conforme constatou o relatório preliminar do Grupo de Trabalho sobre 
Detenção Arbitrária das Nações Unidas (GTDA/ONU), que realizou visita oficial ao 
Brasil, em março de 2013. Não bastasse, outros episódios de barbárie nas casas 
penais brasileiras continuam a ocupar os noticiários nacionais e internacionais.

Importante ressaltar que o relatório preliminar indicou, dentre outras, que a 
ausência de defensores públicos para assistência da clientela preferida pelo 
sistema de segurança pública seria uma das principais causas. Somada a esta, 
tem-se o crescimento vertiginoso das prisões arbitrárias e desnecessárias no país 
nos últimos anos.

Alheio a tais considerações, o Estado Brasileiro, ente que deveria promover a guarda 
dos custodiados e zelar pela sua ressocialização, parece ratificar o dito popular de 
que “bandido bom é bandido morto” ao optar pela chancela da violência gerada 
na população encarcerada, seja através de sua omissão, seja pela manutenção de 
práticas antiquadas e sabidamente falidas.

Diante deste quadro, enfim, a audiência de custódia se apresenta como uma 
“luz no fim do túnel” para amenizar os problemas do sistema carcerário nacional, 
especialmente em relação aos presos provisórios (assim chamados por aguardarem 
a tramitação do processo reclusos).

Consoante, debateremos no tópico seguinte a respeito dos fundamentos 
instituidores da audiência de custódia, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como 
principal ator, iniciou um trabalho de sensibilização dos tribunais e magistrados, 
realizando diversas reuniões, audiências públicas e estudos sobre a importância 
da implementação deste instrumento, que visa apresentar o indivíduo preso à 
autoridade judiciária.  
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Assim, dedicamos este trabalho para debater a resolução do CNJ nos aspectos mais 
relevantes, de maneira a contribuir com o entendimento teórico e procedimental 
da audiência de custódia. 

Sem a pretensão de esgotar o tema, o presente ensaio não pretende abordar as 
questões processuais da prisão em flagrante delito ou mesmo os pressupostos e 
requisitos da prisão preventiva.

Além disso, não se pretende tratar das medidas libertárias concebidas como 
contracautela à prisão processual, nem a práxis forense sobre o instituto ou mesmo 
realizar um balanço das audiências de custódia após sua implementação1 .

Com efeito, partindo de uma metodologia essencialmente qualitativa faremos uma 
ilação crítica sobre a audiência de custódia frente ao diploma normativo editado 
pelo CNJ, em 15 de fevereiro de 2015, abordando, dentre outros, as razões para sua 
implementação e a análise pormenorizada de cada dispositivo. 

2 FUNDAMENTOS PARA INSTITUIÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

Antes de analisar os dispositivos da Resolução 213/2015 do CNJ, faz-se indispensável 
o enfrentamento das razões que levaram à implementação das audiências de 
custódia, até mesmo para facilitar o entendimento do assunto.

Sem esquecer que, muitas vezes, o antecedente histórico de um instituto contribui 
para esclarecer seu real objetivo e sentido, necessário transcrever os considerandos 
elencados na resolução disciplinadora da audiência de custódia, a saber:

CONSIDERANDO o art. 9º, item 3, do Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, bem como o art. 7º, 
item 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto 
de São José da Costa Rica);

CONSIDERANDO a decisão nos autos da Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental 347 do Supremo 
Tribunal Federal, consignando a obrigatoriedade da apresentação 
da pessoa presa à autoridade judicial competente;

1 Sobre o tema veja o interessante artigo de VALENÇA, Manuela Abath; DE CASTRO, Helena Rocha C.; BORBA, Marcela Martins e 
MACHADO, Érica Babini Lapa do Amaral, em Um balanço sobre a implementação das audiências de custódia na cidade do Recife. 
Boletim do Instituto de Ciências Criminais ANO 24 - Nº 280 - MARÇO/2016.
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CONSIDERANDO o que dispõe a letra “a” do inciso I do art. 96 da 
Constituição Federal, que defere aos tribunais a possibilidade de 
tratarem da competência e do funcionamento dos seus serviços e 
órgãos jurisdicionais e administrativos;

CONSIDERANDO a decisão prolatada na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 5240 do Supremo Tribunal Federal, 
declarando a constitucionalidade da disciplina pelos Tribunais da 
apresentação da pessoa presa à autoridade judicial competente;

CONSIDERANDO o relatório produzido pelo Subcomitê de 
Prevenção à Tortura da ONU (CAT/OP/BRA/R.1, 2011), pelo Grupo 
de Trabalho sobre Detenção Arbitrária da ONU (A/HRC/27/48/
Add.3, 2014) e o relatório sobre o uso da prisão provisória nas 
Américas da Organização dos Estados Americanos;

CONSIDERANDO o diagnóstico de pessoas presas apresentado 
pelo CNJ e o INFOPEN do Departamento Penitenciário Nacional do 
Ministério da Justiça (DEPEN/MJ), publicados, respectivamente, 
nos anos de 2014 e 2015, revelando o contingente desproporcional 
de pessoas presas provisoriamente;

CONSIDERANDO que a prisão, conforme previsão constitucional 
(CF, art. 5º, LXV, LXVI), é medida extrema que se aplica somente 
nos casos expressos em lei e quando a hipótese não comportar 
nenhuma das medidas cautelares alternativas;

CONSIDERANDO que as inovações introduzidas no Código de 
Processo Penal pela Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, impuseram 
ao juiz a obrigação de converter em prisão preventiva a prisão em 
flagrante delito, somente quando apurada a impossibilidade de 
relaxamento ou concessão de liberdade provisória, com ou sem 
medida cautelar diversa da prisão;

CONSIDERANDO que a condução imediata da pessoa presa à 
autoridade judicial é o meio mais eficaz para prevenir e reprimir a 
prática de tortura no momento da prisão, assegurando, portanto, 
o direito à integridade física e psicológica das pessoas submetidas 
à custódia estatal, previsto no art. 5.2 da Convenção Americana 
de Direitos Humanos e no art. 2.1 da Convenção Contra a 
Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes;
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CONSIDERANDO o disposto na Recomendação CNJ 49 de 1º 
de abril de 2014;

CONSIDERANDO a decisão plenária tomada no julgamento 
do Ato Normativo 0005913-65.2015.2.00.0000, na 223ª Sessão 
Ordinária, realizada em 15 de dezembro de 2015;

Nota-se, até mesmo pela ordem de apresentação das razões que levaram à 
edição desta resolução, que a fonte internacional teve um grande peso em sua 
elaboração e fundamentação. Estamos tratando do Pacto Internacional de Direitos 
Civis e Políticos das Nações Unidas, bem como o art. 7º, item 5, da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Nestes, os 
Estados aderentes assumiram o compromisso perante a comunidade internacional 
de apresentar qualquer pessoa reclusa, sem demora, à autoridade judiciária 
competente, a saber:

ARTIGO 7 - Direito à Liberdade Pessoal

1. Toda pessoa tem direito à liberdade e á segurança pessoais.

2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas 
causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições 
políticas dos Estados-Partes ou pelas leis de acordo com elas 
promulgadas.

3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento 
arbitrários.

4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões 
da sua detenção e notificada, sem demora, da acusação ou 
acusações formuladas contra ela.

5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem 
demora, á presença de um juiz ou outra autoridade autorizada 
pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada 
dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem 
prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser 
condiciona a garantias que assegurem o seu comparecimento 
em juízo.

6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer 
a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, 
sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e 
ordene sua soltura se a prisão ou a detenção forem ilegais. Nos 
Estados-Partes cujas leis prevêem que toda pessoa que se vir 
ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer 
a um juiz ou tribunal competente a fim de que este decida sobre 
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a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido 
nem abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa 
ou por outra pessoa.

7. Ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita 
os mandados de autoridade judiciária competente expedidos 
em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.

Tratando sobre a importância dos tratados internacionais para a confecção da 
Resolução, vejamos a entrevista de Caio Paiva, autor do livro Audiência de Custódia 
e o Processo Penal Brasileiro, eis:

A Corte Interamericana é a intérprete mais autêntica e máxima da 
Convenção Americana de Direitos Humanos. Tendo o Brasil aderido 
à CADH e se submetido à jurisdição contenciosa da Corte, temos que 
admitir – de vez – que a Constituição Federal não é mais a nossa “Carta 
Magna”, porquanto os direitos humanos devem ser interpretados não 
a partir da hierarquia da norma, e sim levando em conta a máxima 
efetividade extraída para a vítima da violação dos direitos humanos. 
Temos que admitir, também, que o Supremo Tribunal Federal não é 
mais a nossa “jurisdição máxima”, eis que a internacionalização dos 
direitos humanos provocou igualmente uma internacionalização da 
jurisdição, com inevitável recuo da soberania nacional. A violação de 
direitos humanos deixou de ser um problema exclusivo do Direito 
doméstico, reclamando dos juristas, dos profissionais do Direito e dos 
sujeitos processuais a utilização constante do denominado “controle 
de convencionalidade”, que nada mais é do que a verificação da 
compatibilidade da legislação nacional com os Tratados Internacionais 
de Direitos Humanos. 2

Desta forma, a Resolução objeto deste ensaio nada mais fez do que regulamentar 
as normas convencionais acima descritas, apesar das críticas quanto à sua higidez 
constitucional formal.3  

Por fim, passando a tratar de outra fonte que colaborou decisivamente para 
implementação, tem-se a decisão nos autos da Arguição de Descumprimento 

2 Entrevista com o autor Caio Paiva sobre o livro “Audiência de Custódia e o Processo Penal Brasileiro”, em http://emporiododireito.
com.br/entrevista-com-caio-paiva/. Acesso em 02 de setembro de 2016.

3 Neste ponto, veja os comentário do processualista baiano – Rômulo de Andrade Moreira: (...) nada obstante nosso entendimento 
quanto à inconstitucionalidade formal da Resolução, continuamos firmemente a apoiar, por óbvio, a realização das audiências de 
custódia, com fulcro nos dois artigos dos Pactos Internacionais acima transcritos e dos textos legais que dispomos, especialmente os 
arts. 185 e seguintes do Código de Processo Penal. (MOREIRA, Rômulo de Andrade. Audiências de Custódia via CNJ: entre o mérito e a 
forma.  08/01/2016. Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/audiencias-de-custodia-via-cnj-entre-o-merito-e-a-forma-por-
romulo-de-andrade-moreira/>. Acesso em: 12 fevereiro de 2017.
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de Preceito Fundamental nº: 347, do Supremo Tribunal Federal, reputada como 
uma das maiores decisões, do ponto de vista democrático e garantidor, da Corte 
Constitucional brasileira nos últimos tempos. Nesta, o STF reconheceu o “Estado de 
Coisas Inconstitucional”4 (termo utilizado pela Corte Constitucional da Colômbia) 
que impera no cárcere nacional, e determinou a tomada de diversas providências 
dentre elas a necessidade de apresentação do preso ao juiz competente. 

Nesta linha de raciocínio, a contenção da superpopulação carcerária, notadamente 
de presos provisórios, como dito acima, figurou com um dos objetivos 
determinantes para implantação da audiência de custódia, apesar das críticas ao 
seu real desempenho frente à cultura inquisitorial encarceradora dos magistrados5. 

Posto isso, necessário analisar os principais dispositivos da Resolução 213, de 2015 
do CNJ, principal desiderato deste ensaio.

3 ANÁLISE DA RESOLUÇÃO N: 213/2015 DO CNJ.

A edição da Resolução nº 213/2015 do CNJ envolveu um longo percurso de estudos, 
audiência públicas e reuniões com os diversos atores do Sistema de Justiça, 
notadamente com o escopo de demonstrar a necessidade e vantagem jurídica, 
política e social da apresentação do preso à autoridade competente.

Finalmente, em 15 de dezembro de 2015, o Ministro Ricardo Lewandowski, na condição 
de Presidente do Conselho, apresentou à comunidade jurídica a Resolução nº 213 
dispondo sobre a obrigatoriedade da condução de toda pessoa presa à autoridade 
judicial no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  Veja os termos da normatização:

4 O Plenário do STF iniciou julgamento de medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental em que 
se discute a configuração do chamado “estado de coisas inconstitucional” relativamente ao sistema penitenciário brasileiro. Nessa 
mesma ação também se debate a adoção de providências estruturais com objetivo de sanar as lesões a preceitos fundamentais 
sofridas pelos presos em decorrência de ações e omissões dos Poderes da União, dos Estados-Membros e do Distrito Federal.

5 Neste ponto, veja a lúcida crítica de Mateus Marques e Mauro Fonseca Andrade: “Este intento de esperar da audiência de custódia 
um resultado que ela não foi pensada para produzir já havia atingido uma outra mudança de paradigma em nossa cultura processual 
penal, ocorrida com a reforma de 2011 de nosso CPP. Quando se pensou que haveria um esvaziamento das casas prisionais – em 
relação aos presos provisórios, com a introdução das medidas cautelares diversas da prisão –, o efeito foi justamente o contrário ou, 
quiçá, até pior: as situações que motivavam o decreto de prisão preventiva continuaram a justificar tal privação de liberdade, ao passo 
que as situações que motivavam a concessão de liberdade provisória continuaram a justificar a obtenção dessa liberdade, mas agora 
com uma cautelar pessoal embutida. Essas lições, que só o tempo e a experiência nos proporcionam, ajudam a constatar que, para 
que ocorra uma verdadeira mudança na realidade prisional brasileira, é preciso que se invista não só em mecanismos legais (CPP) 
ou de logística (apresentação pessoal do preso) voltados ao momento da decisão judicial. É preciso pensar na figura do juiz, em 
específico, no seu processo contínuo de formação e qualificação profissionais, para que, resguardadas sua visão de mundo e opiniões 
pessoais, possa ele melhor aquilatar a real necessidade que a privação da liberdade de alguém possuirá para o atingimento dos fins da 
persecução penal em nosso país.” (MARQUES, Mateus; ANDRADE, Mauro Fonseca. Primeiras impressões sobre a Audiência de Custódia 
no Rio Grande do Sul. Boletim do Instituto de Ciências Criminais ANO 24 - Nº 282 - MAIO/2016). (Grifo não original)
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Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, 
independentemente da motivação ou natureza do ato, seja 
obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação 
do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as 
circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.

§ 1º A comunicação da prisão em flagrante à autoridade 
judicial, que se dará por meio do encaminhamento do auto 
de prisão em flagrante, de acordo com as rotinas previstas em 
cada Estado da Federação, não supre a apresentação pessoal 
determinada no caput.

§ 2º Entende-se por autoridade judicial competente aquela assim 
disposta pelas leis de organização judiciária locais, ou, salvo 
omissão, definida por ato normativo do Tribunal de Justiça ou 
Tribunal Federal local que instituir as audiências de apresentação, 
incluído o juiz plantonista.

§ 3º No caso de prisão em flagrante delito da competência 
originária de Tribunal, a apresentação do preso poderá ser 
feita ao juiz que o Presidente do Tribunal ou Relator designar 
para esse fim.

§ 4º Estando a pessoa presa acometida de grave enfermidade, 
ou havendo circunstância comprovadamente excepcional que 
a impossibilite de ser apresentada ao juiz no prazo do caput, 
deverá ser assegurada a realização da audiência no local em que 
ela se encontre e, nos casos em que o deslocamento se mostre 
inviável, deverá ser providenciada a condução para a audiência 
de custódia imediatamente após restabelecida sua condição de 
saúde ou de apresentação.

§ 5º O CNJ, ouvidos os órgãos jurisdicionais locais, editará ato 
complementar a esta Resolução, regulamentando, em caráter 
excepcional, os prazos para apresentação à autoridade judicial 
da pessoa presa em Municípios ou sedes regionais a serem 
especificados, em que o juiz competente ou plantonista esteja 
impossibilitado de cumprir o prazo estabelecido no caput.

O primeiro artigo da Resolução nº 213/2015 determina a apresentação da pessoa 
presa em flagrante delito, nos estritos termos do art. 302 do Código de Processo 
Penal Brasileiro, à autoridade judicial com competência constitucional ou legal no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da comunicação da prisão. Tratando 
sobre o prazo de apresentação, veja as lições de Daniel Nicory:

Uma das principais inovações trazidas pela Resolução 213 do CNJ 
diz respeito ao prazo para a realização das Audiências de Custódia. 
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As convenções internacionais mencionam apenas a necessidade 
de apresentar “sem demora” a pessoa presa ao juiz. Por sua vez, o 
Código de Processo Penal fixa em 24 horas o prazo de comunicação 
da prisão em flagrante pela autoridade policial ao Poder Judiciário, ao 
Ministério Público e à Defensoria Pública. Embora o CPP determine 
que o juiz deve, “ao receber o auto”, decidir fundamentadamente 
sobre a prisão ou liberdade do flagrado, denotando brevidade, não 
estabelece, para tal ato, um prazo máximo.

O CNJ, logo no art. 1.º da Resolução, fixa o mesmo prazo de 24 horas 
para a apresentação do preso ao juiz, contadas da comunicação 
do flagrante, estabelecendo como exceções os presos acometidos 
de grave enfermidade, que devem esperar a alta médica, e a 
possibilidade de estabelecer prazos diferenciados em determinados 
municípios em que a autoridade judicial, inclusive plantonista, esteja 
impossibilitada de cumprir o prazo ordinário.6 

Tratando sobre o prazo de apresentação na jurisprudência internacional, veja o 
entendimento de Caio Paiva, autor do livro Audiência de Custódia e o Processo 
Penal Brasileiro, eis:

Há um consenso na jurisprudência internacional de que o primeiro 
parâmetro para se verificar se o preso foi apresentado “sem demora” 
à autoridade judicial é o caso concreto e as suas peculiaridades. No 
entanto, os referidos Tribunais Internacionais trabalham com um 
prazo bastante restrito, algo em torno de no máximo três, quatro 
dias após a prisão e um prazo ainda mais célere quando se tratar de 
prisão de jovens/adolescentes. No Brasil, o Projeto de Lei nº 554/2011 
fixa o prazo de 24 horas, o que me parece adequado à CADH, sendo 
que casos excepcionais poderão ensejar uma relativização da regra, 
desde que se devidamente justificada a demora.7 

Já o Projeto de Lei do Senado nº 554/2011, em curso no Congresso Nacional para 
modificar o art. 306 do Código de Processo Penal, estabelece o prazo de 24 (vinte 
e quatro horas).

Assim, considerando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para comunicação da 
lavratura do auto de prisão ao Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública 
somado ao da apresentação e realização da audiência de custódia, vê-se que não 

6 PRADO. Daniel Nicory do. O tempo da Audiência de Custódia: pesquisa empírica participante no Núcleo de Prisão em Flagrante de 
Salvador. Boletim IBCCRIM 282, São Paulo, maio/20 16.

7 Entrevista com o autor Caio Paiva sobre o livro “Audiência de Custódia e o Processo Penal Brasileiro”, em http://emporiododireito.
com.br/entrevista-com-caio-paiva/. Acesso em 02 de setembro de 2016.
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poderá ultrapassar 48 (quarenta e oito) horas. Com efeito, o lapso temporal entre 
a captura (prisão em flagrante) até a realização da audiência de apresentação não 
pode exceder 48 (quarenta e oito) horas.

Outro ponto mais que fundamental constante do artigo 1º da Resolução nº 
213/2015 é aquele que limita o debate da audiência de custódia somente sobre as 
circunstâncias em que se realizou a prisão ou apreensão. Neste aspecto, cabe trazer 
à colação passagem do livro Autos da Barca do Inferno, quando trata do discurso 
narrativo dos participantes da prisão em flagrante, a saber:

A partir das contribuições teóricas estudadas anteriormente, pode-
se dizer que o auto de prisão em flagrante é um texto organizado 
à semelhança de alguns contos de Jorge Luis Borges: tem-se um 
narrador-personagem (a autoridade policial) de uma história em 
que é interlocutor de terceiros (o condutor, as testemunhas, a vítima 
e o conduzido) que lhe relatam outras histórias (a da investigação, 
culminando na prisão, e a do crime)8 

Sendo a prisão em flagrante “um território da incerteza”9, especialmente em razão 
dos discursos interessados dos seus principais atores10, andou bem a Resolução 
quando limitou o campo dialético da audiência de custódia, impedindo, assim, 
qualquer debate mais amplo sobre a história do delito.

Além disso, a forma de apresentação deve ser sempre pessoal, não suprindo o 
simples encaminhamento do auto de prisão em flagrante como substitutivo. 
Desta feita, deve-se entender que a não apresentação pessoal do indivíduo ou 
seu retardo, a não ser diante de circunstâncias que impossibilitem a apresentação 
(tais como enfermidade ou excepcionalidade ocorrida durante a prisão) ou 
a realização da audiência no local onde a pessoa se encontra, implicará no 
relaxamento da prisão.

Nota-se, ainda, que a apresentação do preso tem tamanha importância que mesmo 
nas situações de anormalidade, descritas no § 4º do art. 1º, a normatização da 

8 PRADO, Daniel Nicory do. Autos da barca do inferno: o discurso narrativo dos participantes da prisão em flagrante. Salvador: 
Faculdade Baiana de Direito, 2010, p. 135.

9 Ibidem, p. 144.

10 “Mesmo repetindo as ressalvas quanto à generalização quantitativa dos resultados da presente pesquisa, é possível perceber o 
quão difícil se torna a aparição de testemunhas que não tenham interesse nem participação nos fatos, cenário idealizado por Tales 
Castelo Branco. Por isso, as suas observações reforçam, mais uma vez, a conclusão de que, muito longe da regra de ouro da “certeza 
visual do fato”, a prisão em flagrante é o território da incerteza” (PRADO, Daniel Nicory do. Autos da barca do inferno: o discurso 
narrativo dos participantes da prisão em flagrante. Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2010, p. 144.)
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audiência de custódia impõe o deslocamento do aparato judiciário até o indivíduo 
ou mesmo a protelação do ato para um momento posterior, jamais dispensando 
sua realização.

Outra hipótese normativa de dilação da apresentação, ressalte-se, de natureza 
excepcional e com viés temporário, é a prevista no § 5º do Art. 1º, cuja 
regulamentação ficará sob responsabilidade do CNJ, especialmente para evitar 
o esvaziamento do instituto.

Na extensão do artigo 1º, o CNJ também disciplinou quem deveria ser considerada 
como autoridade competente, notadamente naqueles casos em que o preso 
detenha foro por prerrogativa de função11.

Por fim, calha trazer à colação um importante debate sobre qual autoridade o Pacto 
de São José da Costa Rica se referiu, bem como a Resolução 213 do CNJ. Neste 
sentido, comungando com as lições de Caio Paiva, a autoridade referida no tratado 
é a judiciária, jamais a policial, senão vejamos:

A audiência de custódia surge num contexto de contenção do 
abuso policial, tanto é que uma das suas finalidades é a prevenção 
da tortura ou dos maus tratos. Isso não significa uma suspeita 
generalizada do trabalho da polícia, mas apenas que não se 
deve confiar ao fiscalizado o poder para fiscalizar-se. Quando 
a Convenção Americana utiliza a expressão “um juiz ou outra 
autoridade judicial“, o que temos é uma preocupação do legislador 
interamericano de ajustar e ampliar o texto da CADH para que 
todos os países membros pudessem respeitá-lo, evitando, assim, 
qualquer negativa de cumprimento com base noutra estrutura dos 
órgãos judiciais internos. Por outro lado, a Corte Interamericana já 
decidiu – reiteradamente – que a audiência de custódia requer 
um “controle judicial” da prisão, o que não pode ser feito por 
delegados, por membros do Ministério Público ou por defensores 
públicos. A autoridade que preside a audiência de custódia deve 
ter poderes para (i) relaxar uma prisão ilegal, (ii) revogar uma 
prisão desnecessária, (iii) aplicar qualquer das medidas cautelares 
diversas da prisão independentemente do crime em investigação, 
(iv) converter o encarceramento em unidade prisional para prisão 

11 Neste ponto, recomendamos a leitura do artigo “Audiência de Custódia de Parlamentares com Foro Especial por Prerrogativa 
de Função” – Por Bruno Taufner Zanotti e Cleopas Isaías Santos, em http://emporiododireito.com.br/audiencia-de-custodia-de-
parlamentares-com-foro-especial-por prerrogativa. Acesso em 02 de setembro de 2016.
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domiciliar, (v) fazer cessar atos de tortura ou maus tratos etc. A 
autoridade policial, no Brasil, somente tem poderes liberatórios 
para não ratificar um flagrante, o que poderia se equiparar ao 
relaxamento de prisão ilegal, e para conceder fiança para casos 
de crimes com pena máxima não superior a quatro anos. Quisesse 
a CADH confiar aos delegados a presidência da audiência de 
custódia, assim o teria feito expressamente, inserindo a expressão 
“autoridade policial” no art. 7.5. O delegado exerce importantíssima 
função na proteção dos direitos humanos do investigado, mas é 
uma autoridade policial, e não judicial12. 

Portanto, quer nos tratados internacionais, quer na resolução ora comentada, não 
será possível a apresentação da pessoa presa a nenhum ator do processo penal, 
salvo àquele que detenha poder jurisdicional para realizar o “controle judicial” do 
ato constritivo à liberdade.

Continuando a análise da normatização da audiência de custódia, insta trabalhar o 
artigo 2º, a saber:

Art. 2º O deslocamento da pessoa presa em flagrante delito ao 
local da audiência e desse, eventualmente, para alguma unidade 
prisional específica, no caso de aplicação da prisão preventiva, 
será de responsabilidade da Secretaria de Administração 
Penitenciária ou da Secretaria de Segurança Pública, conforme 
os regramentos locais.

Parágrafo único. Os tribunais poderão celebrar convênios de 
modo a viabilizar a realização da audiência de custódia fora da 
unidade judiciária correspondente.

Esse dispositivo pode parecer desprezível do ponto de vista jurídico e dogmático, 
mas tem uma relevância gigantesca na medida em que impede a prática rotineira 
de manter presos provisórios em delegacias de polícia que, como é sabido, não é 
local adequado.

Desta forma, convertido o flagrante em preventiva (pois presentes os requisitos 
do art. 312 do CPP e incabível outra medida cautelar alternativa distinta da prisão) 
o indivíduo será encaminhado para cadeias públicas ou presídios para aguardar a 
finalização do processo.

12 Entrevista com o autor Caio Paiva sobre o livro “Audiência de Custódia e o Processo Penal Brasileiro”, em http://emporiododireito.
com.br/entrevista-com-caio-paiva/. Acesso em 02 de setembro de 2016.
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Dito isso, necessário enfrentar o artigo 3º, eis:

Art. 3º Se, por qualquer motivo, não houver juiz na comarca 
até o final do prazo do art. 1º, a pessoa presa será levada 
imediatamente ao substituto legal, observado, no que couber, 
o § 5º do art. 1º.

Segundo o artigo em questão, a apresentação do preso não poderá ser obstada 
em razão de problemas burocráticos ou administrativos do Poder Judiciário. Assim, 
respeitado o princípio do juiz natural, a ausência de magistrado não impedirá a 
apresentação do preso, notadamente em razão da existência de substituto previsto 
previamente na lei de organização judiciária local.

Tratando acerca dos atores indispensáveis à audiência de custódia, assim expressa 
o Artigo 4º da resolução:

Art. 4º A audiência de custódia será realizada na presença 
do Ministério Público e da Defensoria Pública, caso a pessoa 
detida não possua defensor constituído no momento da 
lavratura do flagrante.

Parágrafo único. É vedada a presença dos agentes policiais 
responsáveis pela prisão ou pela investigação durante a 
audiência de custódia.

O dispositivo descreve os principais figurantes da audiência de custódia, com uma 
ressalva importante concernente à vedação da presença na audiência dos agentes 
policiais responsáveis pela prisão ou investigação. Pode parecer uma previsão 
despicienda para as grandes urbes, mas o cenário muda quando estamos diante 
de cidades menores onde o efetivo policial é bastante reduzido. 

Dita preocupação demonstra a necessidade de manter no recinto pessoas que 
não comprometam ou influenciem a apresentação e descrição das circunstâncias 
em que ocorreu a prisão. De igual forma, tem por intuito evitar possíveis 
constrangimentos, ou mesmo, quem sabe, uma coação, ao flagranteado quando 
de questionamentos acerca da existência, ou não, de violência física ocorrida 
quando de sua prisão. Afastando-se o responsável pela prisão ou investigação do 
recinto da audiência, permite-se a análise com maior precisão e imparcialidade 
acerca de alegações de violência e/ou tortura policial, fato infelizmente ainda tão 
presente na nossa realidade.

Em continuação, cabe avançar para o artigo 5º, que assim descreve:
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Art. 5º Se a pessoa presa em flagrante delito constituir 
advogado até o término da lavratura do auto de prisão em 
flagrante, o Delegado de polícia deverá notificá-lo, pelos 
meios mais comuns, tais como correio eletrônico, telefone 
ou mensagem de texto, para que compareça à audiência de 
custódia, consignando nos autos.

Parágrafo único. Não havendo defensor constituído, a pessoa 
presa será atendida pela Defensoria Pública.

As disposições deste artigo materializam o princípio da ampla defesa na medida 
em que impele o delegado a notificar o advogado constituído pelo flagranteado 
após a lavratura do auto de prisão em flagrante. Além disso, o dispositivo ressalva 
a presença da Defensoria Pública como garante ou custos legis da ampla defesa.13 

Importante destacar, por indispensável, que o Defensor Público também deverá ser 
notificado, porém de maneira pessoal, consoante determina a Lei Complementar 
n: 80/94, que trata da Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, dado que 
resolução não pode afastar prerrogativa prevista em espécie normativa superior!

Dando seguimento, veja o artigo 6º da resolução:

Art. 6º Antes da apresentação da pessoa presa ao juiz, será 
assegurado seu atendimento prévio e reservado por advogado 
por ela constituído ou defensor público, sem a presença 
de agentes policiais, sendo esclarecidos por funcionário 
credenciado os motivos, fundamentos e ritos que versam a 
audiência de custódia.

Parágrafo único. Será reservado local apropriado visando a 
garantia da confidencialidade do atendimento prévio com 
advogado ou defensor público.

Em razão da audiência de custódia debater as circunstâncias em que ocorreu a 
prisão, notadamente para aferir sua legalidade ou não, a Resolução n: 213/2015 
assegura o contato prévio e reservado com o defensor do flagranteado. E não 
poderia vir a ser diferente, sob pena de ofensa à ampla defesa e ao contraditório.

13 Indispensável transcrever o art. 4º da Lei 80/94: eis: São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: X – promover 
a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, 
culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela; (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 132, de 2009).
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Ademais, o diploma normativo determina que um funcionário informe ao 
flagranteado o procedimento da audiência de custódia, além de assegurar 
o contato com o defensor de maneira reservada e imune a qualquer tipo de 
influência externa.

Além da necessidade de informar ao flagranteado sobre a ritualística da audiência, a 
resolução também determina a catalogação dos dados no seu artigo 7º, senão vejamos:

Art. 7º A apresentação da pessoa presa em flagrante delito 
à autoridade judicial competente será obrigatoriamente 
precedida de cadastro no Sistema de Audiência de Custódia 
(SISTAC).

§ 1º O SISTAC, sistema eletrônico de amplitude nacional, 
disponibilizado pelo CNJ, gratuitamente, para todas as 
unidades judiciais responsáveis pela realização da audiência de 
custódia, é destinado a facilitar a coleta dos dados produzidos 
na audiência e que decorram da apresentação de pessoa presa 
em flagrante delito a um juiz e tem por objetivos:

I - registrar formalmente o fluxo das audiências de custódia 
nos tribunais;

II - sistematizar os dados coletados durante a audiência de 
custódia, de forma a viabilizar o controle das informações 
produzidas, relativas às prisões em flagrante, às decisões 
judiciais e ao ingresso no sistema prisional;

III - produzir estatísticas sobre o número de pessoas presas em 
flagrante delito, de pessoas a quem foi concedida liberdade 
provisória, de medidas cautelares aplicadas com a indicação da 
respectiva modalidade, de denúncias relativas a tortura e maus 
tratos, entre outras;

IV - elaborar ata padronizada da audiência de custódia;

V - facilitar a consulta a assentamentos anteriores, com o 
objetivo de permitir a atualização do perfil das pessoas presas 
em flagrante delito a qualquer momento e a vinculação do 
cadastro de seus dados pessoais a novos atos processuais;

VI - permitir o registro de denúncias de torturas e maus tratos, 
para posterior encaminhamento para investigação;
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VII - manter o registro dos encaminhamentos sociais, de caráter 
voluntário, recomendados pelo juiz ou indicados pela equipe 
técnica, bem como os de exame de corpo de delito, solicitados 
pelo juiz;

VIII - analisar os efeitos, impactos e resultados da implementação 
da audiência de custódia.

§ 2º A apresentação da pessoa presa em flagrante delito em 
juízo acontecerá após o protocolo e distribuição do auto de 
prisão em flagrante e respectiva nota de culpa perante a 
unidade judiciária correspondente, dela constando o motivo 
da prisão, o nome do condutor e das testemunhas do flagrante, 
perante a unidade responsável para operacionalizar o ato, de 
acordo com regramentos locais.

§ 3º O auto de prisão em flagrante subsidiará as informações 
a serem registradas no SISTAC, conjuntamente com aquelas 
obtidas a partir do relato do próprio autuado.

§ 4º Os dados extraídos dos relatórios mencionados no inciso 
III do § 1º serão disponibilizados no sítio eletrônico do CNJ, 
razão pela qual as autoridades judiciárias responsáveis devem 
assegurar a correta e contínua alimentação do SISTAC.

Segundo o dispositivo em questão, o Conselho Nacional de Justiça tem interesse na 
catalogação de todos os dados apurados no auto de prisão em flagrante e na audiência 
propriamente dita. Referido sistema é chamado de SISTAC (Sistema de Audiência de 
Custódia), de amplitude nacional, disponibilizado pelo CNJ, gratuitamente, para todas 
as unidades judiciais responsáveis pela realização das audiências de custódia, cujo 
desiderato é facilitar a coleta dos dados produzidos na audiência e que decorram da 
apresentação de pessoa presa em flagrante delito ao juiz.

Interessante ressaltar que o sistema de armazenagem e catalogação também objetiva 
acompanhar os efeitos, impactos e resultados da implementação da audiência de 
custódia, extremamente importante para análise futura da importância do instituto.

Dando seguimento ao estudo compartimentado da resolução, veja a dicção 
do artigo 8º:

Art. 8º Na audiência de custódia, a autoridade judicial 
entrevistará a pessoa presa em flagrante, devendo:
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I - esclarecer o que é a audiência de custódia, ressaltando as 
questões a serem analisadas pela autoridade judicial;

II - assegurar que a pessoa presa não esteja algemada, salvo 
em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de 
perigo à integridade física própria ou alheia, devendo a 
excepcionalidade ser justificada por escrito;

III - dar ciência sobre seu direito de permanecer em silêncio;

IV - questionar se lhe foi dada ciência e efetiva oportunidade de 
exercício dos direitos constitucionais inerentes à sua condição, 
particularmente o direito de consultar-se com advogado 
ou defensor público, o de ser atendido por médico e o de 
comunicar-se com seus familiares;

V - indagar sobre as circunstâncias de sua prisão ou apreensão;

VI - perguntar sobre o tratamento recebido em todos os 
locais por onde passou antes da apresentação à audiência, 
questionando sobre a ocorrência de tortura e maus tratos e 
adotando as providências cabíveis;

VII - verificar se houve a realização de exame de corpo de delito, 
determinando sua realização nos casos em que:

a) não tiver sido realizado;

b) os registros se mostrarem insuficientes;

c) a alegação de tortura e maus tratos referir-se a momento 
posterior ao exame realizado;

d) o exame tiver sido realizado na presença de agente policial, 
observando-se a Recomendação CNJ 49/2014 quanto à 
formulação de quesitos ao perito;

VIII - abster-se de formular perguntas com finalidade de 
produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos 
fatos objeto do auto de prisão em flagrante;

IX - adotar as providências a seu cargo para sanar possíveis 
irregularidades;

X - averiguar, por perguntas e visualmente, hipóteses de 
gravidez, existência de filhos ou dependentes sob cuidados da 
pessoa presa em flagrante delito, histórico de doença grave, 
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incluídos os transtornos mentais e a dependência química, 
para analisar o cabimento de encaminhamento assistencial e 
da concessão da liberdade provisória, sem ou com a imposição 
de medida cautelar.

§ 1º Após a oitiva da pessoa presa em flagrante delito, o juiz 
deferirá ao Ministério Público e à defesa técnica, nesta ordem, 
reperguntas compatíveis com a natureza do ato, devendo 
indeferir as perguntas relativas ao mérito dos fatos que possam 
constituir eventual imputação, permitindo-lhes, em seguida, 
requerer:

I - o relaxamento da prisão em flagrante;

II - a concessão da liberdade provisória sem ou com aplicação 
de medida cautelar diversa da prisão;

III - a decretação de prisão preventiva;

IV - a adoção de outras medidas necessárias à preservação de 
direitos da pessoa presa.

§ 2º A oitiva da pessoa presa será registrada, preferencialmente, 
em mídia, dispensando-se a formalização de termo de 
manifestação da pessoa presa ou do conteúdo das postulações 
das partes, e ficará arquivada na unidade responsável pela 
audiência de custódia.

§ 3º A ata da audiência conterá, apenas e resumidamente, a 
deliberação fundamentada do magistrado quanto à legalidade 
e manutenção da prisão, cabimento de liberdade provisória 
sem ou com a imposição de medidas cautelares diversas da 
prisão, considerando-se o pedido de cada parte, como também 
as providências tomadas, em caso da constatação de indícios 
de tortura e maus tratos.

§ 4º Concluída a audiência de custódia, cópia da sua ata será 
entregue à pessoa presa em flagrante delito, ao Defensor e ao 
Ministério Público, tomando-se a ciência de todos, e apenas o 
auto de prisão em flagrante, com antecedentes e cópia da ata, 
seguirá para livre distribuição.

§ 5º Proferida a decisão que resultar no relaxamento da prisão 
em flagrante, na concessão da liberdade provisória sem ou 
com a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, ou 
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quando determinado o imediato arquivamento do inquérito, 
a pessoa presa em flagrante delito será prontamente colocada 
em liberdade, mediante a expedição de alvará de soltura, e será 
informada sobre seus direitos e obrigações, salvo se por outro 
motivo tenha que continuar presa.

O artigo 8º é um dos mais relevantes da Resolução nº 213/2015 na medida em 
que descreve o procedimento a ser adotado pelo magistrado quando da oitiva da 
pessoa presa ou apreendida. 

Consoante já indicou o Art. 1º desta resolução, as perguntas relativas às 
circunstancias da prisão não podem jamais descambar para discutir a investigação 
ou as provas relativas ao suposto crime praticado. Tal dispositivo, aliás, não poderia 
vir a ser diferente, sob pena de haver um prejulgamento do feito pelo magistrado 
presidente da audiência de custódia, o que seria muito prejudicial.   

Ressaltando, ainda, o direito à informação como pressuposto para realização da 
audiência de custódia, o magistrado deverá esclarecer em que consiste o ato e 
destacar as questões a serem analisadas pela autoridade judicial.

Não bastasse, o dispositivo em análise trata de outros direitos e garantias do 
conduzido, notadamente “assegurar que a pessoa presa não esteja algemada, salvo 
em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade 
física própria ou alheia, devendo a excepcionalidade ser justificada por escrito”; “dar 
ciência sobre seu direito de permanecer em silêncio”; “questionar se lhe foi dada 
ciência e efetiva oportunidade de exercício dos direitos constitucionais inerentes à 
sua condição, particularmente o direito de consultar-se com advogado ou defensor 
público, o de ser atendido por médico e o de comunicar-se com seus familiares”; 
“verificar se houve a realização de exame de corpo de delito”. Depreende-se 
que a resolução sistematizou disposição constitucional, legal e jurisprudencial 
consolidada sobre a matéria (a exemplo da súmula vinculante do Supremo Tribunal 
Federal de n: 11), acrescentando aquela concernente à verificação da incolumidade 
física e saúde do flagranteado.

Posteriormente aos esclarecimentos e constatação do respeito às garantias do 
acusado, o magistrado indagará sobre as circunstâncias da prisão ou apreensão.

Após a oitiva da pessoa presa em flagrante delito, o magistrado deferirá ao Ministério 
Público e posteriormente ao Defensor (seja público ou constituído), reperguntas 
compatíveis com a natureza do ato, devendo indeferir as perguntas relativas ao 
mérito dos fatos que possam constituir eventual imputação. Em seguida, as partes 
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poderão requer o relaxamento da prisão em flagrante, a concessão da liberdade 
provisória sem ou com aplicação de medida cautelar diversa da prisão, a decretação 
de prisão preventiva ou a adoção de outras medidas necessárias à preservação de 
direitos da pessoa presa.

Quanto à ordem de formulação das perguntas, forçoso é transcrever interessante 
crítica de Rômulo de Andrade Moreira, eis:

Segundo a Resolução, após a oitiva da pessoa presa em 
flagrante delito, o Juiz deferirá ao Ministério Público e à defesa 
técnica, nesta ordem, reperguntas compatíveis com a natureza 
do ato, devendo indeferir as perguntas relativas ao mérito dos 
fatos que possam constituir eventual imputação. Aqui houve 
um equívoco grave, pois a oitiva do preso deverá ser realizada 
após as perguntas do Ministério Pública e da defesa, e não o 
contrário, preservando-se o contraditório, como já se realiza 
nos procedimentos comum e do Júri e assim deverá ser feito em 
respeito à Constituição.14  (grifo original)

Por derradeiro, caberá ao magistrado presidente da audiência proferir decisão 
fundamentada sobre os pedidos formulados.

Com efeito, as audiências de custódia para além de garantir o caráter de extrema 
ratio da prisão preventiva, tem outra faceta importante, a saber: 

As audiências de custódia são um projeto fundamental para a 
redução do encarceramento provisório e da violência institucional, 
uma vez que possibilitam o contato direto do preso em flagrante 
com um juiz de direito logo após sua prisão. Essa iniciativa também 
fez com que o Brasil passasse a respeitar a Convenção Americana 
de Direitos Humanos (CADH), segundo a qual qualquer pessoa 
presa ou detida tem o direito de falar com um juiz imediatamente 
após o ocorrido.(2) Elas são um ato horizontal, informal e dotado 
de oralidade, avançando em direção às premissas de um processo 
penal democrático.(3) A realização desse ambiente é um ganho 
para o sistema de justiça criminal brasileiro e poderá proporcionar a 
tomada de decisões mais responsáveis sobre a decretação da prisão 

14 MOREIRA, Rômulo de Andrade. Audiências de Custódia via CNJ: entre o mérito e a forma.  08/01/2016. Disponível em: <http://
emporiododireito.com.br/audiencias-de-custodia-via-cnj-entre-o-merito-e-a-forma-por-romulo-de-andrade-moreira/>. Acesso em: 
12 fevereiro de 2017.
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preventiva. Por outro lado, são um espaço em potencial de controle 
da atividade policial, posto que, ao se analisar o flagrante, dá-se a 
oportunidade de avaliar as condições a que foi submetido o preso.15

Posto isso, passemos a analisar o artigo 9º da resolução:

Art. 9º A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão 
previstas no art. 319 do CPP deverá compreender a avaliação 
da real adequação e necessidade das medidas, com estipulação 
de prazos para seu cumprimento e para a reavaliação de sua 
manutenção, observando-se o Protocolo I desta Resolução.

§ 1º O acompanhamento das medidas cautelares diversas da 
prisão determinadas judicialmente ficará a cargo dos serviços 
de acompanhamento de alternativas penais, denominados 
Centrais Integradas de Alternativas Penais, estruturados 
preferencialmente no âmbito do Poder Executivo estadual, 
contando com equipes multidisciplinares, responsáveis, ainda, 
pela realização dos encaminhamentos necessários à Rede de 
Atenção à Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e à rede 
de assistência social do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), bem como a outras políticas e programas ofertados 
pelo Poder Público, sendo os resultados do atendimento e do 
acompanhamento comunicados regularmente ao juízo ao qual 
for distribuído o auto de prisão em flagrante após a realização 
da audiência de custódia.

§ 2º Identificadas demandas abrangidas por políticas de proteção 
ou de inclusão social implementadas pelo Poder Público, caberá 
ao juiz encaminhar a pessoa presa em flagrante delito ao serviço 
de acompanhamento de alternativas penais, ao qual cabe a 
articulação com a rede de proteção social e a identificação das 
políticas e dos programas adequados a cada caso ou, nas Comarcas 
em que inexistirem serviços de acompanhamento de alternativas 
penais, indicar o encaminhamento direto às políticas de proteção 
ou inclusão social existentes, sensibilizando a pessoa presa em 
flagrante delito para o comparecimento de forma não obrigatória.

15 VALENÇA, Manuela Abath; DE CASTRO, Helena Rocha C.; BORBA, Marcela Martins e MACHADO, Érica Babini Lapa do Amaral, em 
Um balanço sobre a implementação das audiências de custódia na cidade do Recife. Boletim do Instituto de Ciências Criminais ANO 
24 - Nº 280 - MARÇO/2016.



DEFENSORIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL

501

§ 3° O juiz deve buscar garantir às pessoas presas em flagrante 
delito o direito à atenção médica e psicossocial eventualmente 
necessária, resguardada a natureza voluntária desses serviços, 
a partir do encaminhamento ao serviço de acompanhamento 
de alternativas penais, não sendo cabível a aplicação de 
medidas cautelares para tratamento ou internação compulsória 
de pessoas autuadas em flagrante que apresentem quadro 
de transtorno mental ou de dependência química, em 
desconformidade com o previsto no art. 4º da Lei 10.216, de 6 
de abril de 2001, e no art. 319, inciso VII, do CPP.

Como sabido, a medida excepcional que limita a liberdade ambulatorial se submete 
à cláusula rebus sic stantibus, podendo vir a ser modificada ao sabor da alteração 
da situação fática que ensejou sua aplicação.

Além disso, colocando a pessoa humana como centro gravitacional do sistema 
jurídico, a aplicação das medidas constritivas da liberdade ambulatorial, mesmo 
indiretas, devem passar por constante e sistemática reavaliação para que não se 
eternize, colocando o sujeito como objeto das ações estatais de segurança pública.

Outro aspecto relevante, e que deve ser considerado, especialmente por efetivar 
a dignidade humana, é o concernente ao direito à atenção médica e psicossocial 
eventualmente necessária; o encaminhamento ao serviço de acompanhamento de 
alternativas penais; dentre outros. Estes reforçam o lema de que a audiência de 
custódia tem um espectro bem maior, perpassando a fria análise da manutenção 
ou não da medida coercitiva penal.

Comungando do mesmo entendimento, vejamos o ensinamento de Bruno Taufner 
Zanotti e Cleopas Isaías Santos, em Audiência de Custódia de Parlamentares com 
Foro Especial por Prerrogativa de Função:

A finalidade dessa audiência não se limita à avaliação da legalidade 
da prisão em flagrante ou da avaliação do estado físico ou psíquico 
do autuado, como propagaram muitos. Sua finalidade maior é a de 
garantir os direitos fundamentais do imputado, de tal forma que haja 
a menor restrição possível a tais direitos. E isso só será possível através 
da contrariedade argumentativa realizada pelo Ministério Público, 
pela defesa e pelo preso, como agora está previsto na Resolução 
nº 213 do CNJ  (art. 8º § 4º). Esta mesma Resolução acrescenta outra 
finalidade, de cunho mais social, que é a adoção de quaisquer 
medidas necessárias à preservação de direitos da pessoa presa 
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(art. 8º, § 1º, inc. IV), a exemplo do encaminhamento, pelo juiz, do 
preso em flagrante ao serviço de acompanhamento de alternativas 
penais, ao qual caberá a articulação com a rede de proteção social 
e a identificação das políticas e dos programas adequados ao caso 
ou encaminhando-o diretamente a tais serviços de atendimento (art. 
9º, § 2º); ou ainda, encaminhamento do preso a serviços médicos ou 
psicossocial (art. 9º, § 3º).16 

Tamanha a finalidade de garantir direitos fundamentais que os mesmos autores 
passaram a chamar de “audiência de garantia”, eis:

Por esta razão, aliás, entendemos que a expressão audiência 
de custódia não traduz, da melhor forma, a natureza desse ato. 
Acreditamos que a locução audiência de garantia representa com 
maior fidelidade sua natureza, levando-se em conta suas finalidades 
e projetando com maior eficácia suas potencialidades.17 

Ainda sobre o escopo de garantir direitos fundamentais, veja a lição de Pedro 
Bertolino tratando a respeito da audiência de custodia no Código de Processo 
Penal da Província de Buenos Aires, lá denominada de “Juizados de Garantias”:

(...) muitos países da América Latina, onde a estrutura responsável pelas 
audiências de custódia recebe o nome de “Juizados de Garantias”. 
Comentando este órgão jurisdicional então introduzido no Código 
de Processo Penal da Província de Buenos Aires (Lei nº. 11.922), Pedro 
Bertolino, vincula o Juiz de Garantias com o próprio Garantismo (e o 
mesmo vale para a audiência de custódia), afirmando que “con esta 
acepción queda suficientemente exhibida, sin duda, la dimensión 
pública del ethos del juez del garantías“. (El Juez de Garantías em El 
Código Procesal Penal de la Província de Buenos Aires, Buenos Aires: 
Depalma, 2000, p. 119).18 

Passando a análise do artigo 10 da resolução, veja sua redação:

Art. 10. A aplicação da medida cautelar diversa da prisão 
prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, 

16 Zanotti, Bruno Taufner e Santos, Cleopas Isaías. Audiência de Custódia de Parlamentares com Foro Especial por Prerrogativa de 
Função. http://emporiododireito.com.br/audiencia-de-custodia-de-parlamentares-com-foro-especial-por prerrogativa. Acesso em 02 
de setembro de 2016.

17 Ibidem.

18 Apud. MOREIRA, Rômulo de Andrade. Audiências de Custódia via CNJ: entre o mérito e a forma.  08/01/2016. Disponível em: 
<http://emporiododireito.com.br/audiencias-de-custodia-via-cnj-entre-o-merito-e-a-forma-por-romulo-de-andrade-moreira/>. 
Acesso em: 12 fevereiro de 2017.
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será excepcional e determinada apenas quando demonstrada 
a impossibilidade de concessão da liberdade provisória sem 
cautelar ou de aplicação de outra medida cautelar menos 
gravosa, sujeitando-se à reavaliação periódica quanto à 
necessidade e adequação de sua manutenção, sendo destinada 
exclusivamente a pessoas presas em flagrante delito por crimes 
dolosos puníveis com pena privativa de liberdade máxima 
superior a 4 (quatro) anos ou condenadas por outro crime doloso, 
em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no 
inciso I do caput do art. 64 do Código Penal, bem como pessoas 
em cumprimento de medidas protetivas de urgência acusadas 
por crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra 
a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com 
deficiência, quando não couber outra medida menos gravosa.

Parágrafo único. Por abranger dados que pressupõem sigilo, 
a utilização de informações coletadas durante a monitoração 
eletrônica de pessoas dependerá de autorização judicial, em 
atenção ao art. 5°, XII, da Constituição Federal.

O sistema jurídico brasileiro passou a experimentar o uso da telemática e de meios 
tecnológicos a serviço do poder punitivo de forma pulverizada em alguns Estados 
da Federação, a exemplo de Criciúma/SC e São Paulo. Nesses Estados, condenados 
eram monitorados antes mesmo da edição da Lei 12.258 de 2010, “respaldado” em 
diplomas normativos estaduais sobre Direito Penitenciário.19 

Enfim, em 15 de junho de 2010, nasce no sistema jurídico nacional a Lei 12.258 
somente possibilitando o rastreamento fora dos muros da prisão no tocante aos 
condenados submetidos à saída temporária e prisão domiciliar.

A despeito de ter a citada lei incidido, inicialmente, apenas na Lei de Execução 
Penal, consoante já mencionado, o desejo pelo controle da vida do indivíduo não 
se limitou à prisão como pena, visto que, aproximadamente 01 (um) ano depois, 
houve expansão para a seara processual penal. Nascia, então, a Lei 12.403, de 04 
de maio de 2011, possibilitando o rastreamento dos indiciados ou acusados como 
alternativa à prisão cautelar. 

19 Tratando do equívoco e inconstitucionalidades, veja a lição de Marcão: “Enquanto largamente adotado, e de variadas maneiras, 
em diversos países desenvolvidos (Estados Unidos e França, por exemplo), no Brasil até agora o que se tinha eram experiências locais, 
inclusive em razão de algumas leis estaduais equivocadas e inconstitucionais sob certos aspectos, como é exemplo a péssima Lei 
Paulista n.: 12.906, de 14 de abril de 2008, que infelizmente serviu de base para a formulação de outras.” (MARCÃO, Renato. Curso de 
execução penal. 9ª edição. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 267.)
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Não bastasse, foi editada a regulamentação do monitoramento eletrônico 
no âmbito da execução e do processo penal com o Decreto nº: 7.627, de 24 de 
novembro de 2011.20  

Destarte, é possível o rastreamento do indiciado (fase inquisitorial do processo 
penal), do acusado (quando já em curso a ação penal), bem como do condenado 
definitivo (momento da execução penal). As duas primeiras possibilidades dizem 
respeito ao monitoramento operado pelo Código de Processo Penal – alterado 
pela Lei 12.403/2011, já a última forma, é regulada pela Lei de Execução Penal, 
modificada pela Lei 12.258/2010.21 

No Direito Processual Penal Brasileiro a temática do monitoramento eletrônico tem 
a natureza de medida cautelar diversa da prisão cautelar, sendo aplicado como 
alternativa à decretação da prisão processual, é o que se deflui da redação do art. 
282 do Código de Processo Penal Brasileiro22. 

Tal interpretação tem lugar, ainda em função do caráter de extrema ratio da prisão 
preventiva. Sabendo que “o direito penal é a ultima ratio do sistema de controle das 
infrações. A prisão preventiva é a última medida cabível. Tudo deve fazer o juiz para 
não chegar a esse extremo, mesmo quando o acusado descumpriu suas obrigações23” 

Neste ponto, a Resolução não esqueceu do caráter excepcional da prisão preventiva, 
consoante depreende-se dos seguintes considerandos:

20 Regulamenta a monitoração eletrônica de pessoas prevista no Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de 
Processo Penal, e na Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal.

21 A ampliação ou utilização fora das hipóteses previstas em lei significa estender o espaço de domínio do poder repressivo estatal, 
devendo sua aplicação ser restrita, “sob pena de sua banalização gerar um expansionismo ilegítimo de controle penal, com sérios riscos 
à liberdade individual e à própria dignidade da pessoa humana.” (LOPES JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual, 
liberdade provisória e medidas cautelares diversas: Lei 12.403/2011. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 135.)

22 Art. 282.  As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:  I - necessidade para aplicação 
da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações 
penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado; § 1o  
As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente; § 2o  As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, 
de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou 
mediante requerimento do Ministério Público; § 3o  Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, 
ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das 
peças necessárias, permanecendo os autos em juízo; § 4o  No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, 
de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor 
outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único); § 5o  O juiz poderá revogar a medida 
cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que 
a justifiquem; § 6o  A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 
319) – (Brasil. Código de Processo Penal. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm. Acesso em 01 
de setembro de 2016).

23 GOMES, Luiz Flávio. Da prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória. In: GOMES, Luiz Flávio; MARQUES, Ivan Luís. 
(organizadores). Prisão e Medidas Cautelares – Comentários à Lei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2011. 
p. 22 – 95. pág.73.
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CONSIDERANDO que a prisão, conforme previsão constitucional 
(CF, art. 5º, LXV, LXVI), é medida extrema que se aplica somente 
nos casos expressos em lei e quando a hipótese não comportar 
nenhuma das medidas cautelares alternativas;

CONSIDERANDO que as inovações introduzidas no Código de 
Processo Penal pela Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, impuseram 
ao juiz a obrigação de converter em prisão preventiva a prisão 
em flagrante delito, somente quando apurada a impossibilidade 
de relaxamento ou concessão de liberdade provisória, com ou 
sem medida cautelar diversa da prisão;

Tratando sobre o assunto, bem como fazendo referência ao monitoramento 
eletrônico como medida cautelar alternativa à prisão processual, instituído com a 
Lei 12.403/2011, veja a lição de Renato Brasileiro de Lima:

De mais a mais, ao contrário do que ocorre com o monitoramento 
eletrônico previsto na Lei de Execução Penal, cabível apenas em 
relação àqueles beneficiados com saídas temporárias no regime 
semiaberto e aos que estiverem em prisão domiciliar, ou seja, 
representando um “plus” no controle de pessoas que já foram 
condenadas, a previsão do monitoramento eletrônico no art. 319, inc. 
IX, do CPP, se apresenta como alternativa à privação da liberdade de 
locomoção tendente a reduzir a superpopulação prisional24. 

No mesmo sentido, a alteração legislativa acabou com o modelo bipolar entre 
prisão e liberdade provisória para apresentar um catálogo de medidas cautelares, 
com especial destaque para o monitoramento eletrônico, consoante nova redação 
do artigo 319 do Código de Ritos Penais.25

Pontuando a inovação, veja essa passagem com Aury Lopes:

24 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. Vol. I. Rio de Janeiro: Impetus. 2011. p. 1440.

25 Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, 
para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas 
ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; III - proibição de manter 
contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; 
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; V 
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; 
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua 
utilização para a prática de infrações penais; VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou 
grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; 
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou 
em caso de resistência injustificada à ordem judicial; IX - monitoração eletrônica. (Brasil. Código de Processo Penal. Disponível em http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm. Acesso em 01 de setembro de 2016.) (grifo nosso)
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Sem dúvida a maior inovação da Lei 12.403/2011, ao lado da 
revitalização da fiança, é a criação de uma polimorfologia cautelar, 
ou seja, o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, 
nos termos do art. 319, rompendo com o binômio prisão- liberdade 
até então vigente.26 

Desta feita, a imposição de medida cautelar alternativa (cujo monitoramento é 
espécie catalogada no inciso IX, do art. 319 do Código de Processo Penal) exige 
a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, bem como a 
desnecessidade da medida extrema da prisão preventiva para resguardar o 
resultado útil do processo. 

Nesta linha de raciocínio, a resolução indicou que o monitoramento caberia: 

“Exclusivamente a pessoas presas em flagrante delito por crimes 
dolosos puníveis com pena privativa de liberdade máxima superior a 
4 (quatro) anos ou condenadas por outro crime doloso, em sentença 
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do 
art. 64 do Código Penal, bem como pessoas em cumprimento de 
medidas protetivas de urgência acusadas por crimes que envolvam 
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, 
idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, quando não couber outra 
medida menos gravosa”.

Com efeito, considerando a omissão na legislação processual penal, a Resolução 
n: 213/2015 buscou traçar algumas diretrizes mínimas para o rastreamento 
eletrônico em sede de audiência de custódia, notadamente para evitar a 
decretação da prisão preventiva.

Por tudo que foi exposto, fica a lição da utilização do monitoramento como uma 
forma de fiscalização e controle da vida do processado criminalmente, devendo ser 
utilizado quando estritamente necessário.

Seguindo a análise dos dispositivos da resolução, vejamos a redação do artigo 11:

Art. 11. Havendo declaração da pessoa presa em flagrante delito 
de que foi vítima de tortura e maus tratos ou entendimento da 
autoridade judicial de que há indícios da prática de tortura, 
será determinado o registro das informações, adotadas as 
providências cabíveis para a investigação da denúncia e 

26 LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 11ª edição. São Paulo: Saraiva. 2014. Pág. 878.
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preservação da segurança física e psicológica da vítima, que 
será encaminhada para atendimento médico e psicossocial 
especializado.

§ 1º Com o objetivo de assegurar o efetivo combate à 
tortura e maus tratos, a autoridade jurídica e funcionários 
deverão observar o Protocolo II desta Resolução com vistas a 
garantir condições adequadas para a oitiva e coleta idônea 
de depoimento das pessoas presas em flagrante delito na 
audiência de custódia, a adoção de procedimentos durante o 
depoimento que permitam a apuração de indícios de práticas 
de tortura e de providências cabíveis em caso de identificação 
de práticas de tortura.

§ 2º O funcionário responsável pela coleta de dados da pessoa 
presa em flagrante delito deve cuidar para que sejam coletadas 
as seguintes informações, respeitando a vontade da vítima:

I - identificação dos agressores, indicando sua instituição e sua 
unidade de atuação;

II - locais, datas e horários aproximados dos fatos;

III - descrição dos fatos, inclusive dos métodos adotados pelo 
agressor e a indicação das lesões sofridas;

IV - identificação de testemunhas que possam colaborar para a 
averiguação dos fatos;

V - verificação de registros das lesões sofridas pela vítima;

VI - existência de registro que indique prática de tortura ou 
maus tratos no laudo elaborado pelos peritos do Instituto 
Médico Legal;

VII - registro dos encaminhamentos dados pela autoridade 
judicial para requisitar investigação dos relatos;

VIII - registro da aplicação de medida protetiva ao autuado pela 
autoridade judicial, caso a natureza ou gravidade dos fatos 
relatados coloque em risco a vida ou a segurança da pessoa 
presa em flagrante delito, de seus familiares ou de testemunhas.

§ 3º Os registros das lesões poderão ser feitos em modo 
fotográfico ou audiovisual, respeitando a intimidade e 
consignando o consentimento da vítima.
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§ 4º Averiguada pela autoridade judicial a necessidade da 
imposição de alguma medida de proteção à pessoa presa 
em flagrante delito, em razão da comunicação ou denúncia 
da prática de tortura e maus tratos, será assegurada, 
primordialmente, a integridade pessoal do denunciante, das 
testemunhas, do funcionário que constatou a ocorrência da 
prática abusiva e de seus familiares, e, se pertinente, o sigilo 
das informações.

§ 5º Os encaminhamentos dados pela autoridade judicial e as 
informações deles resultantes deverão ser comunicadas ao juiz 
responsável pela instrução do processo.

Concebido por alguns como um dos grandes instrumentos de combate contra os 
abusos perpetrados pelos agentes de segurança pública, a resolução sobre audiência 
de custódia não poderia deixar de prevê o procedimento a ser adotado diante de 
indício de prática de tortura. Tanto é verdade que na apresentação dos fundamentos 
que levaram à edição da Resolução encontramos os seguintes considerandos:

CONSIDERANDO o relatório produzido pelo Subcomitê de 
Prevenção à Tortura da ONU (CAT/OP/BRA/R.1, 2011), pelo 
Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária da ONU (A/
HRC/27/48/Add.3, 2014) e o relatório sobre o uso da prisão 
provisória nas Américas da Organização dos Estados 
Americanos;

CONSIDERANDO que a condução imediata da pessoa presa à 
autoridade judicial é o meio mais eficaz para prevenir e reprimir 
a prática de tortura no momento da prisão, assegurando, 
portanto, o direito à integridade física e psicológica das 
pessoas submetidas à custódia estatal, previsto no art. 5.2 da 
Convenção Americana de Direitos Humanos e no art. 2.1 da 
Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes;

Neste ponto, a consagração da audiência de custódia certamente dará um freio 
neste câncer que incomoda aqueles preocupados com os excessos do Estado 
na seara da segurança pública, como bem descreveu o relatório produzido 
pelo Subcomitê de Prevenção à Tortura da ONU, pelo Grupo de Trabalho sobre 
Detenção Arbitrária da ONU, bem como o relatório sobre o uso da prisão provisória 
nas Américas da Organização dos Estados Americanos.
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Com efeito, a resolução trouxe um extenso protocolo explicativo e procedimental 
para subsidiar o magistrado na tomada de medidas mínimas contra os abusos 
perpetrados pelo braço armado do Estado.

Dando prosseguimento ao estudo pormenorizado da Resolução n: 213/2015, temos 
a redação do artigo 12:

Art. 12. O termo da audiência de custódia será apensado ao 
inquérito ou à ação penal.

Segundo este dispositivo, o termo de audiência, que materializa os principais atos 
da audiência de custódia, notadamente a decisão fundamentada sobre a concessão 
da liberdade provisória, aplicação de medida cautelar diversa da prisão ou mesmo a 
decretação da preventiva, deverá integrar o inquérito ou ação penal futura.

Desta forma, o magistrado responsável pela condução do processo poderá 
conhecer as razões e motivos que determinaram a liberação ou prisão do indivíduo, 
até mesmo para acompanhar eventual mudança no quadro fático.

Já o artigo 13 tem o seguinte enunciado:

Art. 13. A apresentação à autoridade judicial no prazo 
de 24 horas também será assegurada às pessoas presas 
em decorrência de cumprimento de mandados de prisão 
cautelar ou definitiva, aplicando-se, no que couber, os 
procedimentos previstos nesta Resolução.

Parágrafo único. Todos os mandados de prisão deverão conter, 
expressamente, a determinação para que, no momento 
de seu cumprimento, a pessoa presa seja imediatamente 
apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição 
da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos 
fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial 
competente, conforme lei de organização judiciária local.

Esse artigo resolve uma discussão relativamente antiga sobre a aplicação analógica 
das modificações operadas no texto legal sobre a prisão em flagrante (a exemplo 
da comunicação ao Defensor Público) ao instituto da prisão por mandado cautelar 
ou definitiva. Com efeito, a resolução avança no sentido de determinar o bom 
emprego da audiência de custódia também para a prisão decorrente de ordem 
judicial, até mesmo aquela transitada em julgado.
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Além disso, a resolução, neste ponto, se aproxima ainda mais do comando 
normativo dos tratados internacionais, os quais mencionam “toda pessoa detida 
ou retida”. Com efeito, até mesmo os adolescentes que praticaram atos infracionais 
estarão acobertados pela obrigatoriedade de apresentação à autoridade judiciária.

Posto isso. Forçoso dar prosseguimento ao estudo da resolução analisando o artigo 
14, que aborda a possibilidade de firmar convênios para alcançar a efetividade da 
apresentação da pessoa detida ou retida, eis:

Art. 14. Os tribunais expedirão os atos necessários e auxiliarão 
os juízes no cumprimento desta Resolução, em consideração 
à realidade local, podendo realizar os convênios e gestões 
necessárias ao seu pleno cumprimento.

O Conselho Nacional de Justiça não esqueceu da necessidade de capacitação e 
auxílio aos magistrados que receberão o preso em flagrante ou por mandado, 
especialmente por meio de cursos e audiências simuladas no prazo de vacância da 
resolução descrito no artigo seguinte. Assim, vejamos a previsão da vacatio legis:

Art. 15. Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais 
terão o prazo de 90 dias, contados a partir da entrada em vigor 
desta Resolução, para implantar a audiência de custódia no 
âmbito de suas respectivas jurisdições.

Parágrafo único. No mesmo prazo será assegurado, às pessoas 
presas em flagrante antes da implantação da audiência de 
custódia que não tenham sido apresentadas em outra audiência 
no curso do processo de conhecimento, a apresentação à 
autoridade judicial, nos termos desta Resolução.

Ainda em razão das dificuldades abordadas no início deste ensaio, o CNJ foi 
sagaz ao prevê um prazo de 90 (noventa) dias para que os tribunais pudessem se 
estruturar e capacitar seus magistrados para efetiva apresentação da pessoa presa 
à autoridade judiciária competente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Por derradeiro, o artigo 16 da resolução versa sobre o papel do Departamento 
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Execução das Medidas 
Socioeducativas frente à audiência de custódia, a saber: 
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Art. 16. O acompanhamento do cumprimento da presente 
Resolução contará com o apoio técnico do Departamento 
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e 
Execução das Medidas Socioeducativas.

O último dispositivo da Resolução trata da assessoria técnica por parte 
Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e 
Execução das Medidas Socioeducativas – espécie de braço técnico-jurídico do 
Conselho Nacional de Justiça.

Por meio dele, os juízes e tribunais poderão contar com respaldo técnico do 
departamento na evolução e discursão dos problemas que possam surgir no dia a 
dia das audiências de custódia por todo o país.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Diante de toda a exposição acerca da Resolução 213/2015 do CNJ, fica claro o 
respeito à dignidade da pessoa humana presa em flagrante, apreendida ou como 
mandado de prisão em seu desfavor. 

Esta normatização do CNJ teve o grande mérito de possibilitar a regulamentação 
mais detalhada do comando convencional que obrigava o Brasil a respeitar a 
apresentação da pessoa detida ou retida à autoridade judicial. Assim, as audiências 
de custódia passaram a figurar como um importante instrumento para a redução do 
encarceramento cautelar e da violência institucional, notadamente por possibilitar 
um “controle judicial” do ato coercitivo, que é a prisão. 

Ademais, teve um grande ganho por retirar o Brasil da mora concernente à omissão 
em respeitar a Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH). A realização da 
“audiência de garantia” “é um ganho para o sistema de justiça criminal brasileiro e 
poderá proporcionar a tomada de decisões mais responsáveis sobre a decretação 
da prisão preventiva.”27 
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