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Editorial 
A Escola Superior da Defensoria Pública (ESDP) do Estado do Ceará tem a satisfação 
de apresentar esta primeira edição da Direito em Revista, uma publicação da Defenso-
ria Pública do Estado do Ceará que se dispõe a contribuir efetivamente para o desen-
volvimento do ensino e da pesquisa na temática do acesso à justiça e de outros temas 
correlacionados à atividade institucional.

A revista apresenta, em dois volumes, artigos sobre temas relevantes na atualidade, 
enfrentando questões polêmicas e de avanços na compreensão da Ciência do Direito, 
pretendendo ser, para além de um veículo de difusão científica e acadêmica, um vetor 
da liberdade de expressão, pautada, assim, pela abertura plural para a diferença e para a 
diversidade, a valorização do debate científico, democrático e crítico de ideias.

Neste primeiro volume, foram produzidos sete artigos, por diversos colaboradores, em 
sua maioria, pertencentes aos quadros da Defensoria Pública do Estado do Ceará, cada 
um a seu modo, expondo seus pontos de vista sobre questões centrais do Direito e que 
tocam o cotidiano de cada um de nós, leitores. 

No conjunto dos artigos aqui discutidos podem ser destacados temas palpitantes no 
âmbito criminal, tais como: a implementação da Justiça Restaurativa no Sistema Jurí-
dico-Penal Brasileiro; a culpabilidade penal e os desvios de comportamento; o limite 
ente a autotutela e a legítima defesa, com estudo de caso do discurso legitimador da 
punição no Facebook.

As pesquisas propostas englobam também temas relacionados ao acesso à justiça, em 
um contexto mais amplo ou dentro do exercício das atividades institucionais da Defen-
soria Pública. De igual importância são as reflexões advindas a partir dos estudos feitos 
da nova legislação processual civil brasileira (Lei 13.105/15), que se preocupou em 
simplificar o trâmite processual e dar maior segurança jurídica à prestação do serviço 
jurisdicional, mantendo, entretanto, institutos já consagrados da legislação passada, da 
década de 70.

O Direito à Saúde também está no escopo dos assuntos tratados pelo grupo de artigos 
aqui desenvolvidos, bem como a Legitimidade Ad Causam da Defensoria Pública para 
propor ação de Improbidade Administrativa, entre tantos outros de interesse geral. 

Ora, a dinamicidade dos fatos verificados em nossa sociedade implica para um com-
prometimento efetivo na realização dos direitos inscritos tanto na Constituição Federal, 
como em outros documentos (nacionais e internacionais) que garantam o acesso à jus-
tiça e a defesa dos direitos humanos. Assim, pensar e propor estratégias de efetivação 
desses direitos é compromisso da nossa instituição e o que se observa nos textos a 
seguir. 

Atenciosamente,

Roberta Madeira Quaranta
Defensora Pública Estadual

Diretora da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Ceará
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1. 
A implementação 
da justiça 
restaurativa no 
sistema jurídico-
penal brasileiro

Francisco Firmo Barreto de Araújo1

       RESUMO

Por meio deste estudo, pretende-se examinar 
a aplicação do modelo de justiça restaurativa 
no sistema jurídico-penal brasileiro. 
Destacam-se as diferenças entre o modelo 
de justiça tradicional, baseado na justiça 
retributiva, e as vantagens apresentadas pelo 
modelo de justiça restaurativa. Abordam-
se os mecanismos para implementação da 
justiça restaurativa no âmbito internacional 
através da Resolução nº 2002/12 da ONU, 
internamente, são observados: o Projeto 
de Lei nº 7006/2006; a Resolução nº 
125/2010 do CNJ; a Lei 12.594/2012 que 
institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE); o projeto Justiça 
para o Século XXI, e a resolução nº 822/2010 
do Conselho de Magistratura do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul. Conclui-se que 
a implantação eficaz da justiça restaurativa 
não pode ser feita de forma abrupta pela 
simples edição de uma lei, já que faz-se 
necessário um aprofundamento do debate 
e um amadurecimento cultura da sociedade 
brasileira, pois o modelo só apresenta 
resultados se existir uma voluntariedade para o 
diálogo e consenso entre  a vítima e o infrator, 
sendo necessária, também a participação da 

1 Defensor Público. Mestrando em Direito 
Constitucional pela Universidade de Fortaleza 
(UNIFOR). Especialista em Direito Privado pela 
Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Ex-Delegado de 
Polícia Civil do Estado do Ceará.

comunidade onde se encontram os envolvidos 
para a reinserção e recuperação do infrator.

Palavras-chave: Justiça Retributiva. Justiça 
Restaurativa. Empoderamento das partes.

 ABSTRACT 

Through this study, we intend to examine the 
application of restorative justice model in the 
Brazilian criminal judicial system. We highlight 
the differences between the traditional model 
of justice, based on retributive justice, and 
the advantages presented by the restorative 
justice model. Address the mechanisms for 
implementation of restorative justice at the 
international level through the UN Resolution 
No. 2002/12, internally, are observed: the 
project of law nº. 7006/2006; Resolution nº. 
125/2010 of the CNJ; Law 12,594 / 2012 
establishing the National System of Socio-
Educational Services (SINASE); The Justice 
Project for the XXI Century, and Resolution 
No. 822/2010 of the Council of Magistrates of 
the Court of Justice of Rio Grande do Sul. It is 
concluded that the effective implementation 
of restorative justice can not be done abruptly 
by simply editing a law, since it is necessary 
to deepen the debate and a maturing culture 
of Brazilian society, since the model only 
shows results if there is a willingness for 
dialogue and consensus between the victim 
and the offender, being necessary to also 
share the community where they are involved 
in rehabilitating the offender and recovery. 

Keywords: Retributive justice. Restorative 
Justice. Empowerment of the parties .

INTRODUÇÃO

A concepção moderna de direito penal não 
pode restringir o direito penal ao sentimento 
de vingança ou a aplicação de castigos severos. 
Resumir o direito penal ao direito de castigar 
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é um erro que merece ser reparado. “A pena 
ganha um contorno de utilidade, destinada a 
prevenir delitos e não simplesmente castigar” 
(NUCCI, 2012, p.78).  Beccaria2 em sua 
obra Dos Delitos e das Penas  destacou a 
importância do princípio da proporcionalidade 
da pena à infração, bem como defendeu que 
além do caráter intimidativo a pena deveria 
ter o objetivo de regenerar o criminoso, assim 
dizia: “Entre as penas, e na maneira de aplicá-
las proporcionalmente aos delitos, é mister, 
pois, escolher os meios que devem causar 
no espírito público a impressão mais eficaz e 
mais durável, e ao mesmo tempo, menos cruel 
no corpo do culpado” (BECCARIA, 1764, 
p.86). 

Os sistemas punitivos são classificados 
basicamente em três, quais sejam: a) sistema 
punitivo retributivo; b) sistema punitivo 
distributivo e c) sistema punitivo retributivo. 
Em sucintas palavras o sistema retributivo visa 
devolver ao infrator o mal causado à vitima. 
Quanto ao sistema distributivo concentra-
se na figura do infrator com o objetivo de 
identificar qual tipo de punição aquele infrator 
merece, levando em consideração a “situação 
jurídica e social da conduta do infrator” como 
assevera  Scuro Neto. (SCURO NETO,2004, 
p.5). Finalmente, o sistema restaurativo, o qual 

2 “Cesare Bonesana (1738-1794), marquês de Beccaria, 
nasceu em Milão no ano de 1738. Educado em Paris 
pelos jesuítas, entregou-se com o entusiasmo ao estudo 
da literatura e das matemáticas […]. O tratado Dos 
Delitos e das Penas é a filosofia francesa aplicada à 
legislação penal […] condena o direito de vingança 
e toma por base do direito de punir a utilidade 
social; declara a pena de morte inútil e reclama a 
proporcionalidade das penas aos delitos”. Disponível 
em:  <http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/
delitosB.pdf.> Acesso em: 20 mar. 2016. 

busca entre outras coisas restaurar as relações 
rompidas pelo conflito, observando não só o 
infrator, mas também a vítima e a comunidade 
em que estão inseridos os envolvidos.

Além de conhecer os sistemas punitivos 
é interessante, também, verificar a função 
da pena para uma melhor compreensão do 
tema abordado no presente artigo. Quanto as 
funções da pena  Lopes Júnior  mencionando 
Claus Roxin esclarece que a “ teoria unitária 
é a que melhor explica a atual função da pena. 
Segundo essa ideia, deve-se atribuir à pena a 
combinação dos três princípios inspiradores 
(retribuição, prevenção especial e prevenção 
geral)”. Referido autor, ainda, completa: “A 
prevenção geral por meio da intimidação 
coletiva e abstrata, inibindo as pessoas de 
cometerem crimes”. Já a prevenção especial 
visa a “reinserção social e reeducação da 
condenado” (LOPES JR, 2014, p. 34-35).

Após essas rápidas observações iniciais 
sobre os sistemas punitivos e a funções da 
pena é possível constatar que no sistema 
penal brasileiro a reinserção social e a 
reeducação do condenado são praticamente 
inexistentes. Para Pedro  o atual sistema 
penal não é suficiente para diminuir os 
índices de violência, indicando assim que 
algo deve ser feito, vez que  o aumento da 
repressão estatal não tem obtido resultados 
satisfatórios. (PEDRO, 2013) (É, exatamente, 
neste contexto que se deve fazer algumas 
reflexões sobre a Justiça Restaurativa. O 
modelo de justiça restaurativa surge como 
uma oposição ao modelo tradicional em que 
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o processo penal se encontra estruturado para 
satisfazer aos interesses punitivos do estado, 
esquecendo-se da vítima e consequentemente 
dos aspectos reparatórios.

Assim, o presente artigo procura fazer uma 
reflexão sobre a aplicação do modelo de 
Justiça Restaurativa como possibilidade de 
aperfeiçoamento no sistema jurídico-penal 
brasileiro.  

Desta forma, em um primeiro momento 
será abordada a compreensão sobre Justiça 
Restaurativa no sentido de verificar suas 
principais vantagens em comparação como 
o modelo de justiça tradicional que possui 
como base o modelo retributivo.

Em um segundo momento será abordada a 
Resolução nº 2002/12 do Conselho  Econômico 
e Social da ONU, além de se observar como 
essa Justiça Restaurativa poderá ser adotada 
no Brasil, através da análise do Projeto de 
Lei nº 7006/2006, examinando os principais 
aspectos do referido projeto, bem como a 
resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional 
de Justiça – CNJ, a Lei 12.594/2012 e, 
finalmente, o projeto “Justiça para o Século 
XXI” implementado no Estado do Rio Grande 
do Sul e a resolução nº 822/2010 do Conselho 
de Magistratura do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul. 

O estudo encontra-se estruturado através 
de uma pesquisa bibliográfica, bem como 
pesquisa legislativa sobre o tema no âmbito 
do sistema jurídico-penal brasileiro.

1  A JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Pinho  apresenta um breve histórico da justiça 
restaurativa e observa que as populações 
indígenas possuem características próprias de 
solução dos conflitos baseado no diálogo e na 
participação da comunidade, por se tratarem 
de comunidades fechadas, destacando como 
exemplo a comunidade indígena norte 
americana Navajo3 localizada no Estado 
do Arizona. Na referida comunidade as 
instituições oficiais de governo participam 
da resolução dos conflitos, pois também 
estão envolvidas com as normas e costumes 
indígenas (PINHO, 2009, p. 243).     

Segundo Orsini e  Lara, “o desenvolvimento 
de práticas restaurativas iniciou-se no final 
da década de 70 e início da década de 80, no 
Canadá e na Nova Zelândia” (ORSINI; LARA, 
2012, p. 306). Destaca-se, ainda, a importância 
da sociedade Maori4 na Nova Zelândia ), para 

3  Os Navajos são um povo indígena do sudoeste dos 
Estados Unidos. Representam a segunda maior tribo da 
América do Norte, sendo a primeira cheroqui. No fim 
do século XX havia quase 270 mil indivíduos navajos. 
Os navajos entram em conflito com os exploradores 
espanhóis do México e com os americanos. Em 1863, 
o governo dos Estados Unidos declarou guerra aos 
navajos. Em 1868, os navajos tiveram permissão para 
voltar às suas terras e se estabeleceram em uma reserva 
ao longo da fronteira entre os estados do Arizona e do 
Novo México. Hoje, a reserva navajo, que ocupa parte 
dos estados do Arizona, de Utah e do Novo México, 
é a maior dos Estados Unidos. Enciclopédia Escolar 
Britannica, 2016. Web, 2016. Disponível em: <http://
escola.britannica.com.br/article/482016/navajo>. 
Acesso em: 20 mar. 2016. 
4  Os maoris foram o primeiro povo a habitar as ilhas 
da Nova Zelândia, onde chegaram há cerca de 1.200 
anos. Em 1840, um governo britânico foi implantado 
na Nova Zelândia. Os maoris e britânicos começaram a 
lutar pela posse do país. Os maoris perderam boa parte 
de sua terra nas guerras. Hoje, os maoris compõem 
cerca de 10 por cento da população da Nova Zelândia. 
A maioria deles vive nas zonas urbanas. Muitos maoris 
mantêm vivas sua língua e sua cultura tradicionais 
e vêm trabalhando para reconquistar as terras que 
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Pinho a contribuição neozelandesa ampliou os 
encontros restaurativos, tanto é verdade que 
desde 1989 o modelo de justiça restaurativa 
foi introduzido na legislação infato-juvenil 
da Nova Zelândia. Acerca da importância e 
do pioneirismo do sistema neozelandês, cabe 
pontuar o seguinte:

Com a edição do Children, Young Person 
and Their Families Act, norma que institui o 
mecanismo das conferências de grupo familiar 
e de outras abordagens restaurativas para o trato 
do conflito juvenil. Naquele país, a experiência 
foi exitosa, a ponto de em 2002 as práticas 
restaurativas também passarem a ser opcionais 
ao sistema de justiça criminal tradicional” 
(PINHO, 2009, p. 244).

 Pinto  afirma, no mesmo sentido de que no 
Canadá o modelo também foi inspirado nas 
culturas indígenas. Referido autor aponta 
que a denominação Justiça Restaurativa é 
atribuída a Albert Eglash quando em 1977 
escreveu o artigo Beyon Restitution: Creative 
Restitution. Neste artigo Eglash esclareceu 
que existem “ três respostas ao crime - a 
retributiva, baseada na punição; a distributiva, 
focada na reeducação; e a restaurativa, cujo 
fundamento seria a reparação” (PINTO, 2009, 
p. 237). Sobre a Justiça Restaurativa o autor 
acima citado apresenta o seguinte conceito:

A Justiça Restaurativa baseia-se num 
procedimento de consenso, em que a vítima e 
o infrator, e, quando apropriado, outras pessoas 
ou membros da comunidade afetados pelo crime 
como sujeitos centrais, participam coletiva e 
ativamente na construção de soluções para a 
restauração dos traumas e perdas causados pelo 
crime.(PINTO, 2009, p. 237).

historicamente foram deles. BRITANICA Escola 
online. In: Enciclopédia Escolar Britannica, 2016. Web, 
2016. Disponível em: <http://escola.britannica.com.br/
article/481829/maori>. Acesso em: 20 mar. 2016.

O presente artigo não pretende exaurir o 
tema e muito menos apresentar ao final um 
conceito fechado sobre Justiça Restaurativa, 
pois acredita-se que é um conceito que ainda 
se encontra em construção, além do que, 
mais importante do que definir é necessário 
compreender a essência da justiça restaurativa.

Inicialmente, destaca-se que um dos 
elementos indispensáveis para a aplicação 
da Justiça Restaurativa é o consenso entre as 
partes envolvidas que devem aceitar o caráter 
dialógico. Em outras palavras, a Justiça 
Restaurativa não pode ser simplesmente 
imposta como na Justiça Retributiva. É antes 
de tudo um modelo de justiça fundado no 
diálogo. Desta forma, infrator, vítima e a 
comunidade não são examinados em pólos 
antagônicos, mas sim como colaboradores. 
Todos reunidos com o mesmo objetivo de 
repararem o dano e promoverem a pacificação 
social. A Justiça Restaurativa não possui em 
seu âmago o objetivo de aplicar um castigo, 
mas sim procurar restaurar uma situação 
através do diálogo. Também, não se trata de 
simples negociação de pena. 

Para a Justiça Restaurativa a concepção de 
partes envolvidas no conflito é bem mais 
ampla, já que não diz respeito apenas a relação 
entre vitima e infrator, pois a comunidade 
também tem interesse na resolução do 
conflito. Assim, esclarece  Monte:

Na verdade, o processo, que implica o 
envolvimento da vítima e do agente, às 
vezes também da comunidade, na resolução 
do conflito, apela sobretudo ao sentido de 
responsabilidade do agente, à cidadania de 
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cada um dos envolvidos, desenvolvendo 
sentimentos de pertença a uma comunidade e 
não de exclusão (MONTE, 2012, p.104).

A importância do diálogo é também destacada 
por  Salm e  Leal :

Acrescenta ainda, a necessidade de estímulo de 
extenso e intenso debate, de todos os envolvidos 
e implicados com a Justiça Restaurativa, sendo 
um processo dialogal de constante análise 
dos programas e projetos a fim de avaliar sua 
atuação; envolvendo usuários e prestadores, 
até mesmo porque em grande medida estes se 
confundem, pois que a Justiça Restaurativa se 
estrutura a partir da comunidade donde surgem 
os conflitos e seus protagonistas, sendo eles 
mesmos a avaliarem e coproduzirem o seu 
aprimoramento (SALM; LEAL, 2012, p. 212).

A Justiça Restaurativa neste propósito 
se apresenta como uma alternativa de 
aprimoramento do modelo atual de justiça 
criminal desenvolvido no Brasil baseado na 
Justiça Retributiva. Assim, assevera Pedro : 

Frente a esta concepção, a Justiça Restaurativa 
se apresenta como maneira eficaz para se 
alcançar uma nova forma de fazer justiça penal, 
proporcionando aos infratores a possibilidade 
de reinserção  social através da reparação 
do dano causado e concedendo às vítimas a 
possibilidade de superação do ato danoso, sem 
que seja exercida a vingança (PEDRO, 2013, 
p.11). 

A  Justiça Restaurativa não está adstrita 
apenas a relação entre autor e réu, vez que o 
fato criminoso afeta também a comunidade 
em que se encontram inseridas as partes 
envolvidas. Salm e Leal , também, trabalham 
com a Justiça Restaurativa nesta perspectiva 
de “restauração da responsabilidade, da 
liberdade e da harmonia que existem nos 
grupamentos sociais”, para que seja possível 
reconstruir  a vida em comunidade, sendo uma 

“ ética comunitária e emancipatória” (SALM; 
LEAL, 2012, p.207). 

Assim, a comunidade também seria 
responsável por procurar alternativas de 
prevenção e solução dos conflitos.  Além 
do que, o facilitador que seria um terceiro 
colocado para mediar a solução do conflito 
seria uma pessoa da própria comunidade. 
Inclusive referidos autores denominam 
a Justiça Restaurativa como Justiça 
Comunitária, pois sustentam a possibilidade 
de uma justiça livre do aparato Estatal. 

 Pedro vai mais adiante destacando o objetivo 
da justiça restaurativa:

 O objetivo da Justiça Restaurativa é empoderar 
as partes, recuperar a autoestima da vítima e 
diminuir a estigmatização do ofensor, fazendo 
com que ele perceba exatamente por que está 
respondendo e que esta resposta não esta sendo 
dada por ele às autoridades e sim à comunidade, 
fazendo com que futuramente este indivíduo 
seja de fato ressocializado, reinserido na 
comunidade. Visa-se fazer com que o infrator 
reflita sobre o dano causado e que a vitima seja 
trazida para o processo. A justiça restaurativa 
dirige-se também à comunidade atingida, 
fazendo com que esta também seja responsável 
por procurar alternativas de prevenção e por 
reinserir aquele infrator ao meio social do qual 
foi retirado (PEDRO, 2013, p. 11-12). 

Essa inclusive é a grande falha do sistema de 
justiça tradicional, pois o agente não entende 
sequer o motivo da pena que lhe é aplicada. 
Nesse sentido aponta  Monte  que: “Na justiça 
tradicional, ao invés, pode haver condenação 
sem que alguma vez o agente tenha entendido 
o sentido daquela condenação”. Referido 
autor esclarece:

Contrariamente, quando se apela à compreensão 
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do facto, condição para o acordo, também se 
entende a razão de ser da sanção aplicada por 
via desse acordo. Melhor se cumprem os fins 
das penas. E melhor até se cumpre uma eventual 
finalidade de prevenção geral negativa, para 
quem a considere relevante, se o agente 
perceber que depois daquela oportunidade, em 
caso de reincidência, pode vir a ser aplicada 
outra pena (MONTE, 2012, p.107). 

Por isso, percebe-se o grande índice de 
reincidentes. Não há uma reflexão do acusado 
e também não se verifica uma preocupação 
da comunidade em ressocializar o infrator. 
Em vários casos o meio em que se encontra 
inserido o infrator serve de elemento 
catalisador para a reincidência criminal. 

Sica destaca que a “falência do sistema penal 
não é fruto de uma fase passageira” (SICA, 
2007, p.106).  Para referido autor é necessária 
uma mudança do paradigma atual para se 
conseguir alcançar uma justiça penal mais 
humana, mais legítima e mais democrática. O 
processo penal não pode mais ser visto como 
uma “manifestação de autoridade” e o direito 
penal “como exercício de poder”.

2   MECANISMOS PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL 

No cenário internacional a implementação da 
justiça restaurativa vem ganhando cada vez 
mais força. O Conselho Econômico e Social 
da Organização das Nações Unidas - ONU 
aprovou a Resolução nº 2002/12, em 24 de 
julho de 2002, a qual trata dos princípios 
básicos para utilização de programas de 
justiça restaurativa em matéria criminal. 

Referida resolução em seu item 12 aponta 
que “os Estados membros devem estudar o 
estabelecimento de diretrizes e padrões, na 
legislação, quando necessários, que regulem a 
adoção de programas de justiça restaurativa”. 
A própria resolução tratou de definir o que 
seria o processo restaurativo, em seu item 02:

2. Processo restaurativo significa qualquer 
processo no qual a vítima e o ofensor, e, quando 
apropriado, quaisquer outros indivíduos ou 
membros da comunidade afetados por um 
crime, participam ativamente na resolução 
das questões oriundas do crime, geralmente 
com a ajuda de um facilitador. Os processos 
restaurativos podem incluir a mediação, a 
conciliação, a reunião familiar ou comunitária 
(conferencing) e círculos decisórios (sentencing 
circles)  (ONU, online). 

Inclusive alguns países já modificaram sua 
legislação para tornar possível a implantação 
do referido modelo cite-se como exemplo 
Portugal,  Colômbia e Nova Zelândia.

No Brasil a implementação da Justiça 
Restaurativa ainda sofre resistência, 
principalmente, sua implementação no âmbito 
criminal. Isto porque, a opinião pública ainda 
associa a ideia de justiça restaurativa com 
impunidade, acreditam, erroneamente, que 
o violência só poderá ser reduzida com a 
aplicação de penas maiores e leis mais severas. 
A dificuldade enfrentada na tramitação do 
Projeto de Lei nº 7006/2006 é um exemplo 
bem claro disso, conforme será demonstrado 
adiante.

Referido projeto foi uma sugestão do Instituto 
de Direito Comparado e Internacional 
de Brasília. Segundo o texto, em linhas 
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gerais, serão criados núcleos de justiça 
restaurativa compostos por uma coordenação 
administrativa; uma coordenação técnica 
interdisciplinar e uma equipe de facilitadores 
que deverão atuar de forma integrada. O 
projeto tem como objetivo a alteração do 
Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940), da Lei das Contravenções 
Penais (Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941) e da Lei dos Juizados Especiais (Lei 
nº 9.099, de 26 de setembro de 1995) para 
facilitar o uso de procedimentos de Justiça 
Restaurativa no sistema de justiça criminal, 
em casos de crimes e contravenções. O 
antedito projeto foi inicialmente arquivado 
após parecer da lavra do Deputado Antonio 
Carlos Magalhães Neto. Em uma segunda 
oportunidade através de novo parecer, desta 
vez, elaborado pelo Deputado Antônio 
Carlos Biscaia foi novamente arquivado, 
assim constou no segundo parecer que “O 
País passa por um período de sentimento de 
impunidade, com grande produção legislativa 
com o objetivo de criminalizar condutas e 
agravar penas. Esse projeto, por sua vez, 
caminha em sentido contrário, despenalizando 
condutas”. Ao final manifestou-se pela 
constitucionalidade, juridicidade, inadequada 
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição 
do PL nº 7.006, de 2006. Posteriormente, 
foi desarquivado em 01.04.2011. Assim, 
em 14.08.2013 foi designado novo relator 
o Deputado Lincoln Portela (PR-MG). 
Posteriormente, foi apensado ao PL 
8045/2010, que trata sobre o novo Código de 
Processo Penal e encaminhado a Coordenação 

de Comissões Permanentes em 28/03/2016.

Lembre-se, ainda, que o foco do presente 
trabalho não é estudar de forma detalhada o 
projeto de lei nº 7006/2006. Em todo caso, se 
faz necessário observar as principais críticas. 
Neste sentido Achutti e Pallamolla,  resumem 
bem o assunto:

(a) há um excesso de controle por parte do 
Poder Judiciário e do Ministério Público 
quanto ao encaminhamento dos casos e quanto 
ao conteúdo dos acordos, o que poderia gerar 
em redução significativa da autonomia das 
partes;

(b) não há referência aos crimes ou 
contravenções que poderiam ser submetidos 
ao procedimento restaurativo, podendo resultar 
apenas no envio de casos de menor potencial 
ofensivo; e

(c) percebe-se um excesso de semelhança 
estrutural e de linguagem dos artigos referentes 
à justiça restaurativa em relação à linguagem 
do direito penal potencializando o risco de 
colonização imediata do sistema restaurativo 
pelas tradições e práticas do sistema de justiça 
criminal (ACHUTTI; PALLAMOLLA, 2006, 
online). 

Quanto ao controle do poder judiciário e do 
Ministério Público entende-se que tal controle 
é compreensivo. Embora, se entenda que o 
excesso de controle não deva ser tolerado, pois 
o excesso de controle iria desnaturar a própria 
essência do modelo restaurativo. Em outras 
palavras, na conjuntura atual, não se pode 
esperar um modelo de justiça restaurativa 
sem a intervenção estatal, já que trata-se 
de um modelo inovador para a realidade 
brasileira. Assim, só com o passar do tempo e 
após uma melhor adaptação acompanhada de 
uma evolução cultural da própria sociedade 
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é que se poderá pensar em um modelo de 
justiça restaurativa sem a participação do 
estado como entendem  Salm e  Leal  ao 
esclarecerem que “a Justiça Restaurativa não 
se encontra dentro do poder estatal” (SALM; 
LEAL, 2012, p. 203). 

O sistema restaurativo é um sistema 
comunitário, posto que retira do Estado apenas 
uma parcela de sua autonomia punitiva. Em 
todo caso, ainda precisa do aval do Ministério 
Público e do Juiz para que tenha validade 
o acordo restaurativo. Deve-se, portanto, 
ter cautela na implantação desse modelo de 
justiça restaurativa, exatamente, para não se 
ter o efeito inverso. Ou seja, a efetivação de 
forma atabalhoada e sem um exaustivo debate 
adequado pode prejudicar por completo todo o 
processo de instalação da justiça restaurativa, 
provocando uma rejeição social.

Também não se pode esperar que nesse 
primeiro momento todo e qualquer tipo de 
crime ou contravenção seja contemplado 
pela justiça restaurativa, conforme destacado 
alhures, trata-se de um processo gradual. 
Assim, é natural que em um primeiro momento 
sejam contemplados os crimes de menor 
potencial ofensivo e as contravenções penais.  
“A justiça Restaurativa constitui um método 
eficiente para o trato do conflito criminal de 
menor potencial ofensivo (Juizados Especiais 
Criminais), para o conflito juvenil (atos 
infracionais) e para os conflitos escolares e 
comunitários de menor potencial” (OSRINI, 
LARA, 2012, p. 319).

Em todo caso, é importante esclarecer que os 
Juizados Especiais não representam o modelo 
de justiça restaurativa destacado no primeiro 
tópico deste trabalho. O que se observa, a 
bem da verdade, através da Lei 9.099/95 (Lei 
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais) é 
uma tendência do legislador em estabelecer 
um diálogo entre as partes envolvidas como 
é o caso da composição civil dos danos (art. 
74) em que o infrator e a vítima através de um 
processo dialogal tentam entrar  em acordo no 
sentido de reparar o dano sofrido. A transação 
penal (art. 76) também não seria um modelo de 
justiça restaurativa, pois conforme destacado, 
anteriormente, a justiça restaurativa não se 
trata de mera negociação de pena. Ademais, 
na transação penal não se tem a participação 
da vítima e o processo de transação da pena é 
conduzido pelo Ministério Público e não por 
uma pessoa da comunidade a que pertencem 
os sujeitos envolvidos no conflito.

Mesmo pendente de lei tratando de forma 
expressa a matéria o Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ editou a resolução nº 125/2010, 
no sentido de estimular “mecanismos 
consensuais de solução de litígios”, 
posteriormente alterada em janeiro de 2013. 
Referida resolução institui a política pública 
nacional de tratamento adequado aos conflitos 
através dautilização de meios consensuais de 
tratamento de litígios, como a mediação e a 
conciliação5, conforme se observa:
5 A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 
formalizou no dia 14/08/2014, em Brasília, um 
protocolo de cooperação que prevê a expansão da 
Justiça Restaurativa no país. O documento foi assinado 
pelo presidente da AMB, juntamente com o presidente 
do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem 
como pela ministra da Secretaria de Direitos Humanos 
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Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária 
Nacional de tratamento dos conflitos de 
interesses, tendente a assegurar a todos o direito 
à solução dos conflitos por meios adequados à 
sua natureza e peculiaridade.

Parágrafo único. Aos órgãos judiciários 
incumbe oferecer mecanismos de soluções 
de controvérsias, em especial os chamados 
meios consensuais, como a mediação e a 
conciliação bem assim prestar atendimento 
e orientação ao cidadão. Nas hipóteses em 
que este atendimento de cidadania não for 
imediatamente implantado, esses serviços 
devem ser gradativamente ofertados no prazo 
de 12 (doze) meses (COMISSÃO …, 2010, 
online). 

Todavia, não se sabe por qual motivo, a 
referida resolução não utilizou a denominação 
justiça restaurativa, fato este que demonstra 
cautela do poder judiciário.

A Lei 12.594/2012, a qual trata do Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(Sinase) e regulamenta a execução das 
medidas destinadas a adolescente que 
pratique ato infracional,  é outro exemplo 
de demonstração de tendência na adoção do 
modelo justiça restaurativa. Isto porque, em 
seu art. 35, III, verifica-se:

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;

II - excepcionalidade da intervenção judicial 
e da imposição de medidas, favorecendo-se 
meios de autocomposição de conflitos; 

III - prioridade a práticas ou medidas que sejam 
da Presidência da República e outras entidades. 
Informações colhidas no site da Associação dos Juízes 
do Rio Grande do Sul. Disponível em: <http://www.
ajuris.org.br/2014/08/14/amb-firma-parceria-com-o-
cnj-para-ampliar-justica-restaurativa-pais>. Acesso 
em: 18 mar. 2016. 

restaurativas e, sempre que possível, atendam 
às necessidades das vítimas (BRASIL, 2012, 
online). 

Embora no referido dispositivo legal não diga 
de forma clara como seriam estas práticas ou 
medidas restaurativa, observa-se, como dito, 
uma tendência legislativa na aplicação da 
justiça restaurativa. Além do que é possível 
verificar uma preocupação do legislador com 
as “necessidades das vítimas”.

No Brasil merece destaque a prática exitosa 
que tem sido desenvolvida no Rio Grande do 
Sul, através do projeto “Justiça para o Século 
XXI”, o qual recebeu menção honrosa na 
quarta edição do Prêmio Innovare realizada 
em 20076, veja-se:

O Projeto Justiça para o Século 21 está 
baseado na 3a. Vara do Juizado da Infância 
e da Juventude de Porto Alegre, e objetiva 
implantar as práticas da Justiça Restaurativa na 
pacificação de violências envolvendo crianças 
e adolescentes em Porto Alegre.

(...)

Articulado através da Associação dos Juízes do 
Rio Grande do Sul – AJURIS, o Projeto Justiça 
para o Século 21 é um conjunto de iniciativas 
da Justiça da Infância e Juventude que visa a 
contribuir com as demais Políticas Públicas 
na pacificação de violências envolvendo 
crianças e adolescentes em Porto Alegre 
através da implementação de práticas de justiça 
restaurativa.

O Projeto Justiça para o Século 21 volta-se 
para a formação de agentes sociais capazes 
de difundir os conceitos principais de justiça 
restaurativa e implementar suas práticas junto 
ao Sistema de Justiça da Infância e Juventude, 
escolas, ONGs, instituições de atendimento à 
infância e juventude e comunidades.

6 Disponível em: <http://www.premioinnovare.com.
br/praticas/projeto-justica-para-o-seculo-21-2721/>. 
Acesso em: 20 mar. 2016.
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Fundamentado em princípios da Justiça 
Restaurativa, o Projeto Justiça para o Século 
21 tem por missão produzir e difundir 
conhecimentos em justiça restaurativa, 
e promover sua aplicação, com vistas à 
humanização e qualificação dos serviços 
prestados pelo Sistema de Justiça e pela Rede 
de Atendimento da Infância e Juventude 
(INSTITUTO INOVARE, online). 

 O modelo de justiça restaurativa ganhou cada 
vez mais destaque no judiciário gaúcho, tanto 
é verdade, que no início de 2010, o Conselho 
de Magistratura do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul editou a Resolução 
nº 822/2010, “com o objetivo de realizar 
procedimentos restaurativos em qualquer fase 
do atendimento de adolescente acusado da 
prática de ato infracional”7 (RIO GRANDE 
DO SUL, 2010, online). Ainda que não exista 
lei em sentido formal, é possível observar 
também a existência de uma tendência do 
Poder Judiciária em acolher o modelo de 
justiça restaurativa. 

CONCLUSÃO 

É cediço que o sistema atual de justiça 
tradicional estabelecido no Brasil além 
de ser considerado obsoleto também não 
apresenta resultados satisfatórios. O sistema 
punitivo retributivo mostra-se inadequado. 
Isso ocorre, devido a uma série de fatores. No 
presente trabalho foi detectado que a ausência 
de participação das partes envolvidas é 
considerado um dos elementos para a 
7 “Art. 1º Declara a existência da central de práticas 
restaurativas junto ao juizado da infância e juventude 
da comarca de porto alegre, com o objetivo de realizar 
procedimentos restaurativos em qualquer fase do 
atendimento de adolescente acusado da prática de ato 
infracional.” (Resolução n.º 822/2010, Conselho de 
Magistratura do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul).

ineficiência do sistema atual. Isto porque, a 
ausência de consciência do infrator acerca 
da pena que lhe foi aplicada pode ensejar 
casos de reincidência criminal. Além do 
mais, a comunidade onde estão inseridos 
os envolvidos não se sente no dever de 
criar mecanismos de reinserção social do 
infrator para que este crie um sentimento de 
pertença à comunidade em que vive e não um 
sentimento de exclusão. Desta forma, faz-se 
necessária a busca por outros mecanismos de 
pacificação social carecendo assim de reflexão 
e amadurecimento o modelo de justiça 
restaurativa proposto no presente artigo.

O modelo de justiça restaurativo apresentado 
no presente trabalho, embora seja um 
modelo ainda em desenvolvimento, propõe 
o envolvimento consensual entre agressor, 
vítima e a comunidade direta ou indiretamente 
afetada objetivando a construção em conjunto 
da solução através de um processo dialógico, 
reunindo e empoderando os cidadãos dessa 
comunidade.

Alguns autores sustentam que o sistema de 
justiça restaurativa já se encontra consolidado, 
conforme se infere: “a Justiça Restaurativa 
se consolida como política pública brasileira 
de resolução de conflitos e acesso à Justiça” 
(ORSINI, LARA, 2012, p.319).  Todavia, 
através do estudo realizado é possível perceber 
que a realidade brasileira ainda é outra. É 
fato que existem práticas exitosas em alguns 
estados brasileiros, mas ainda há muito a ser 
feito para a consolidação deste mecanismo. 



19Direito em Revista Defensoria Pública Geral
do Estado do Ceará

Deve-se observar que para a implementação 
da justiça restaurativa se faz necessário um 
amadurecimento cultural, vez que para a 
obtenção de qualquer forma de acordo é 
indispensável a voluntariedade entre as partes 
envolvidas, além de uma coprodução de 
sociabilidade nutrida por uma participação 
democrática. Em outras palavras, ainda que 
relevante a aprovação do projeto de lei nº 
7006/2006, não basta uma simples alteração 
legislativa para que a justiça restaurativa 
seja implementada de forma eficaz, já que 
“trata-se de um processo cultural de apelo 
à cidadania” (MONTE, 2012, p.107). Esse 
processo de tomada de consciência entre as 
partes envolvidas não pode ocorre de forma 
abrupta e atabalhoada, certamente, por isso 
é que “ requer-se uma reconstrução cultural, 
política, social, da que qual decorre uma 
reconstrução e estruturação da política, da 
democracia, da cidadania, calcadas a partir de 
uma reconstrução da solidariedade” (SALM, 
2012, p. 222).    

 Analisando a realidade brasileira, é possível 
perceber que a justiça restaurativa não 
poderá ser implementada, a priori, de forma 
completamente livre e dissociada  do pode 
estatal. Cabendo ao Estado através do poder 
judiciário e do Ministério Público o controle 
quanto ao encaminhamento dos casos e quanto 
ao conteúdo dos acordos. No Rio Grande do 
Sul o modelo de justiça restaurativo adotado 
conta com a participação do poder judiciário.  

Ressalta-se, ainda, que através dos exemplos 
apresentados no presente trabalho é possível 

constar uma certa tendência legislativa no que 
concerne a implantação da justiça restaurativa. 
Todavia, é necessário, ainda, ultrapassar 
certos preconceitos que associam a justiça 
restaurativa ao sentimento de impunidade, 
sabendo distinguir que fazer justiça não 
significa a imposição de penas severas.
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2.
O controle 
jurisdicional das 
demandas de saúde 
em procedimentos 
médicos com fila de 
espera: uma análise 
à luz do princípio da 
igualdade

Lara Teles Fernandes1

RESUMO

O presente trabalho objetiva analisar o fenômeno 
da judicialização do direito à saúde no âmbito 
dos procedimentos médicos com fila de espera, 
que ainda sofre certa resistência na doutrina e na 
jurisprudência pátrias, em razão da suposta ofensa 
ao princípio da igualdade. Portanto, busca-se 
avaliar a possibilidade e legitimidade da atuação 
do Poder Judiciário nessa seara, estudando a 
constitucionalidade do “furo judicial de fila”. 
Inicilamente, faz-se um aparato geral da temática 
do controle jurisdicional das demandas de saúde, 
partindo-se do pressuposto da concepção do 
direito fundamental à saúde como uma norma 
de direito social, premissa esta que traz em seu 
âmago a problemática da eficácia social e jurídica, 
efetividade e justiciabilidade dessa categoria 
de direitos. Ademais, adentra-se no mérito do 
princípio da igualdade, analisando-se seu conteúdo 
jurídico, para, em seguida, pô-lo em conflito com o 
direito fundamental à saúde do cidadão que aciona 
o Judiciário em busca do “furo de fila”, em uma 

1   Defensora Pública do Estado do Ceará. 
Graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará. 
Professora do Curso Ouse Saber.

visão intersubjetiva e concorrencial do direito à 
saúde, colocando-se como elemento balizador o 
grau de negligência da Administração Pública 
em fornecer os procedimentos médicos e 
promover o andamento das filas. Por fim, 
estudam-se casos concretos, nos quais o Poder 
Judiciário foi convocado a intervir em demandas 
que envolvem procedimentos médicos com fila 
de espera, no bojo de demandas individuais e 
coletivas, analisando-se a problemática nessas 
duas perspectivas e comentando-se a abordagem 
da fundamentação constante nessas decisões 
que tenham como base o princípio da igualdade.

Palavras-chave: Controle Jurisdicional. Direito 
Fundamental à Saúde. Princípio da Igualdade. 
Omissão Estatal. Furo de Fila. Demandas 
Individuais e Coletivas. 

ABSTRACT 

This work aims to analyze the phenomenon 
of judicialization of the right to health in the 
context of medical procedures with waiting list, 
which still suffers some resistance in doctrine 
and jurisprudence homelands, because of the 
alleged breach of the principle of equality. 
Therefore, we seek to assess the possibility and 
legitimacy of the judiciary acting in this harvest, 
studying the constitutionality of “judicial hole 
line.” Inicilamente, it is a general apparatus of 
judicial review of the issue of health claims, it 
being the fundamental right to health conception 
of assumption as a rule of social rights, premise 
this that brings in the problematic core of social 
effectiveness and legal, effectiveness and 
justiciability of this category of rights. Moreover, 
is entered on the merits of the principle of 
equality, analyzing their legal content, then put 
it in conflict with the fundamental right to health 
of citizens that triggers the judiciary in search 
of the “queue” bore in an inter-subjective and 
competitive vision of the right to health, placing 
it as base element the degree of negligence on 
Public Administration in providing medical 
procedures and promote the progress of queues. 
Finally, they study concrete cases in which 
the judiciary was called to intervene in claims 
involving medical procedures with waiting 
list, in the midst of individual and collective 
demands, analyzing the problems in these two 
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perspectives and commenting to approach to the 
reasons given in the decisions that have based 
on the principle of equality.

Key words: Jurisdictional control. Fundamental 
Right to Health. Equality Principle. State 
failure . Queue hole . Individual and Collective 
demands.

1 A JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À 
SAÚDE

“A gente não quer só comida, a gente quer 
comida, diversão e arte, a gente não quer só 
comida, a gente quer saída para qualquer parte, a 
gente não quer só comida, a gente quer comida, 
diversão, balé, a gente não quer só comida, a 
gente quer a vida, como a vida quer”(Titãs – 
Comida).

A Constituição Federal de 1988 consagrou, 
em seu texto, uma série de direitos e garantias 
fundamentais, dos quais figura como núcleo 
axiológico a dignidade da pessoa humana, eleita 
pelo Constituinte Originário como um dos 
fundamentos do Estado Democrático de Direito. 

Nessa toada, os ditos direitos sociais, rotulados 
de direitos de segunda dimensão ou geração, 
segundo a teoria das gerações, a despeito de 
já encontrarem previsão, de certa maneira, em 
Constituições anteriores, ganharam grande 
relevância na nova ordem constitucional, 
mormente em virtude da consolidação da nova 
hermenêutica constitucional, do surgimento do 
neoconstitucionalismo – cujo marco filosófico é 
o pós-positivismo -, e da “viragem copernicana” 
na Teoria do Direito, com a nova concepção 
acerca da distinção entre normas-regra e normas-

princípio, contexto no qual se cristalizou a ideia 
de força normativa da Constituição. 

Dessa premissa, partiram os debates acerca 
da eficácia jurídica e social e da efetividade e 
justiciabilidade dessa categoria de direitos, 
com destaque ao direito à saúde, insculpido no 
art. 196 da Constituição de 1988. Nesse plano 
de fundo, emerge o fenômeno jurídico-social 
da judicialização da saúde, na esteira do qual 
o Poder Judiciário é convocado para intervir 
na concretização desse direito, seja no âmbito 
individual, seja por intermédio de interferência 
nas políticas públicas. 

Em que pese ainda não se ter atingido uma 
pacificação a respeito da temática e ainda existir 
a proposição de muitos óbices à possibilidade 
de ajuizamento de demandas com esse objeto 
(teoria da separação dos poderes, alegada 
baixa densidade eficacial da norma veiculadora 
do direito à saúde, suposta necessidade de 
prévia intermediação legislativa para pleno 
enquadramento da norma no caso concreto, além 
do famoso embate entre a reserva do possível e o 
mínimo existencial), a doutrina e jurisprudência 
pátrias, especialmente após audiência pública 
realizada no Supremo Tribunal Federal, 
construíram alguns parâmetros para orientar 
a atuação do Poder Judiciário nessa seara, 
admitindo-a possível, bem como vêm definindo 
limites ao controle jurisdicional e estabelecendo 
situações em que não se entende devida a 
intervenção, como nos casos de tratamento 
médico de alto custo sem comprovada eficácia 
e com consequências duvidosas à saúde do 
jurisdicionado, ressalvando-se a flexibilização 
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dessas restrições no caso concreto. 

Contudo, há uma perspectiva de análise da 
problemática ainda pouco explorada pelos 
estudiosos na área, qual seja, à luz do princípio 
da igualdade, prisma que torna ainda mais 
complexa e controversa a discussão acerca da 
justiciabilidade do direito à saúde, já que traz 
à baila um viés intersubjetivo e concorrencial 
desse direito social. Neste trabalho, far-se-á 
um recorte epistemológico para análise, em 
especial, da incidência do princípio da igualdade 
no âmbito das demandas de saúde que envolvem 
procedimentos médicos com fila de espera no 
Sistema Único de Saúde, campo onde há forte 
resistência ao controle jurisdicional, em razão 
de uma pretensa ofensa ao direito à saúde dos 
outros cidadãos que aguardam em posição 
acima do pleiteante na lista de espera, alegando-
se que a concessão da tutela jurisdicional nesse 
sentido representaria “furo de fila”. 

Vale ressaltar, entretanto, que a avaliação da 
problemática será realizada em cotejo com 
realidade que ronda a (não) concretização 
do direito à saúde no País, contexto no qual é 
costumeiro se verificar a omissão do Poder 
Público em promover o andamento razoável da 
fila de espera por procedimentos médicos, seja 
pela escassez de equipamentos para realização 
dos procedimentos, seja pela ausência de 
disponibilidade de profissionais de saúde em 
número suficiente, seja pela falta de estrutura 
dos Hospitais, situação que deixa os cidadãos 
que aguardam indefinidamente, sem previsão 
de atendimento, em condição de privação 
generalizada de direitos. 

Dessa maneira, questionar-se-á a (i)legalidade 
e a (i)legitimidade da propositura de ações que 
tenham como o espoco o fornecimento imediato 
de tratamento médico disponibilizado no SUS 
a partir da estruturação em filas de espera, com 
atenta análise do grau de contribuição estatal 
para a má prestação desse serviço público, 
variável importante para avaliar se há ou não 
ofensa ao princípio da igualdade e se isso seria 
um obstáculo à intervenção jurisdicional nessa 
seara, com uma abordagem específica no bojo 
de demandas individuais e coletivas e, ao final, 
com estudo de casos concretos da jurisprudência 
pátria. 

2 O CONFLITO APARENTE ENTRE 
O PRINCÍPIO DA IGUALDADE 
E A JUSTICIABILIDADE DO 
DIREITO À SAÚDE EM CASOS DE 
PROCEDIMENTOS MÉDICOS COM 
FILA DE ESPERA

2.1 O princípio da igualdade

O princípio da igualdade, grande pilar do 
Estado Democrático de Direito, constitui-se, 
de acordo com  Machado Segundo,  como um 
dos pressupostos mínimos para a construção 
de um ordenamento jurídico justo, juntamente 
com a liberdade e a democracia ( MACHADO 
SEGUNDO, 2010, p.123). Tal preceito faz 
parte da História Constitucional do País e veio 
ganhando contornos e implicações no caso 
concreto à medida que amadurecia no seio da 
sociedade, a partir das concepções, ambições e 
preconceitos do homem médio de cada período. 
Barbosa apud BULOS já preconizava que 
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o conteúdo jurídico da igualdade guarda em 
seu âmago a relação indissociável com a ideia 
oposta, de desigualdade, de tal modo que seria 
imprudente propor uma definição que excluísse 
esse paradoxo: 

A regra da igualdade não consiste senão em 
tratar desigualmente os desiguais na medida 
em que se desigualam. Nesta desigualdade 
social, proporcional e desigualdade natural, é 
que se acha a verdadeira lei da igualdade. Os 
mais são desvarios da inveja, do orgulho ou da 
loucura. Tratar com desigualdade os iguais, ou 
os desiguais com igualdade, seria desigualdade 
flagrante, e não igualdade real. Os apetites 
humanos conceberam inverter a norma universal 
da criação, pretendendo, não dar a cada um, na 
razão do que vale, mas atribuir os mesmos a todos, 
como se todos se equivalessem (BARBOSA, 
apud BULOS, 2011, p.420).

No entanto, na esteira do que preleciona  
Teixeira, “uma igualdade meramente formal, 
uma igualdade matemática, abstraída de toda 
a consideração das situações concretas de toda 
categoria individual ou social, satisfazendo-
se o Estado com uma igualdade abstrata, 
distribuindo a todos um mesmo tratamento” 
(TEIXEIRA, 2011, p.670).  não coaduna com 
a ordem constitucional e pode desencadear, até 
mesmo, um agravamento das desigualdades 
pré-existentes à vigência da lei. Contudo, 
não se pode olvidar a relevância da acepção 
formal, haja vista que, quando verificado que 
certos indivíduos estão submetidos às mesmas 
condições, devem receber um tratamento 
isonômico, à luz da igualdade formal, ante a 
inexistência de critérios de diferenciação.

Nesse diapasão, Marmelstein -  o qual concebe 
a igualdade como um conceito multifuncional 
e dinâmico que engloba os deveres de respeito 

(O Estado não pode discriminar), proteção (O 
Estado não pode permitir que os particulares 
discriminem) e promoção (O Estado deve 
adotar e estimular as discriminações positivas), 
preleciona que, caso constatada a existência 
de critérios de diferenciação, o que desperta a 
incidência do conceito de igualdade material, 
o Estado deve incentivar um tratamento não 
uniforme, apto a promover uma equiparação 
dos individuos no que diz respeito à concessão 
de oportunidades de forma igualitária 
(MARMELSTEIN, 2008, p.410). Tal ideário 
possui correlação direta com a dogmática dos 
direitos prestacionais e suscita o debate acerca 
da infindável tensão entre a liberdade e a 
igualdade. 

Sob o prisma dessa acepção, não há uma vedação 
absoluta de um tratamento discriminatório, mas 
sim a proibição de uma discriminação indevida, 
sem lastro. No entanto, há de se ter cautela, pois 
o liame entre a satisfação do aspecto material 
do princípio da igualdade, conferindo-se um 
tratamento diferenciado aos desiguais, e a 
violação desse preceito é bastante estreito.  Souza 
Neto  alerta que “a concretização do vínculo 
do legislador segue a dogmática do exame da 
possível violação do direito à igualdade: uma 
vez que verificado o tratamento desigual tal 
qual supradefinido, questiona-se o seu motivo, 
prescrutando-se a possível existência de uma 
justificativa constitucional”  (SOUSA NETO, 
2013,  p.225).

Ademais, impende frisar que, não é só o 
deferimento de tratamento diferenciado 
desproporcional, arbitrário, sem uma correlação 
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com a finalidade da norma que afronta o 
princípio da igualdade, mas também a cegueira 
deliberada, por parte, do legislador, do Poder 
Judiciário e as demais autoridades públicas, 
de manter a igualdade entre indivíduos em um 
contexto no qual se exigia o estabelecimento 
da devida diferenciação. Assim, considerar 
unicamente o aspecto formal desse direito 
fundamental rende ensejo à sua violação, 
razão pela qual se faz necessário satisfazê-lo 
conjugadamente em suas duas acepções; só 
haverá efetivo respeito a esse princípio, quando 
forem consideradas tanto a igualdade “perante 
a lei” quanto a igualdade “na” lei ou “pela” lei. 

2.2 O furo judicial de fila e a alegada violação 
ao princípio da igualdade

No que tange ao fornecimento de certos 
procedimentos médicos, como as cirurgias 
ortopédicas, oncológicas, cardiológicas, 
oftalmológicas, em virtude da alta demanda, 
faz-se necessário organizar os pedidos em 
filas, que seguem, em regra, um critério 
cronológico. Desse modo, abstratamente, os 
pacientes constantes na lista de espera estão 
em um patamar de desigualdade, a depender da 
posição na fila, tendo seu direito fundamental à 
saúde concretizado desigual e paulatinamente, 
na medida de sua desigualdade, aferida a partir 
da ordem de inscrição na lista de espera, sendo 
este o critério de diferenciação. Qualquer 
interferência nessa lógica poderia ensejar uma 
violação ao princípio da igualdade. 

Portanto, em uma análise simplória da 
problemática, desprovida de correlação 

do princípio da igualdade com a força 
normativa do direito fundamental à saúde e 
seu contexto de violação, poder-se-ia concluir 
pela impossibilidade de o Poder Judiciário 
intervir nessa seara, com a concessão de uma 
tutela que provocasse o “furo de fila”, pois 
haveria afronta ao princípio da igualdade, 
mais especificamente, por ofensa ao critério de 
diferenciação, ao se desconsiderar a posição na 
fila, o que representaria o deferimento de um 
“privilégio” sem o devido lastro no princípio da 
proporcionalidade. 

Assim seria se a fila andasse. Teoricamente, a 
prestação desse serviço público deve ser contínua 
e ininterrupta; o paciente que se inscreve na lista 
tem o direito de obter ao menos uma previsão 
da data de seu atendimento. Ocorre que essa 
sistemática apresenta diversas falhas. Conforme 
se exporá no próximo capítulo, no tocante a 
certos procedimentos médicos, o funcionamento 
da fila de espera está manifestamente falido, 
há um verdadeiro descaso do Poder Público 
em prover a prestação do serviço de maneira 
adequada. Nessa situação, a fila se constitui 
como uma mera ficção, uma verdadeira 
blindagem para os entes federados omitirem-se 
em colimar o direito à saúde, um pretexto para 
retardar o fornecimento do tratamento médico 
de maneira global. 

Assim, a estruturação do fornecimento 
desses procedimentos médicos em filas que 
não progridem explicita ofensa ao direito 
fundamental à saúde. Dessa maneira, se a lista 
de espera não se mostra apta a colimar tal direito 
fundamental, não se faz plausível considerá-la, 
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pois não pode constituir um óbice à satisfação 
desse direito, mas apenas um meio de tornar 
viável a harmonização do direito à saúde com a 
reserva do possível.

Nesse prisma, é sabido, na esteira do princípio 
da convivência das liberdades públicas, que 
o direito à saúde não é absoluto e pode ser 
temporariamente afastado quando em conflito 
com outros direitos fundamentais. Assim, 
poder-se-ia argumentar que o “furo de fila” 
judicial representaria uma afronta ao direito à 
saúde dos outros indivíduos constantes na lista 
de espera. Todavia, ante a omissão estatal e a 
lentidão da fila, o direito desses outros cidadãos 
também resta violado, motivo pelo qual não há 
o que se falar em colisão.

 Desse modo, negar provimento jurisdicional ao 
“furo de fila” enseja endossar a omissão estatal, 
em vez de uma suposta preservação do direito 
dos outros pacientes. Nesse ponto, poder-se-ia 
suscitar a existência de um conflito entre direitos 
fundamentais, com estrutura normativa de 
princípios, situação na qual se faria necessário 
o emprego da técnica do sopesamento2 para 
dirimir tal colisão. 

No entanto, rechaça-se qualquer possibilidade de 
aplicação desse método, porque simplesmente 
não se vislumbra um conflito entre direitos 

2  Quanto maior for o grau de não-satisfação ou de 
afetação de um princípio, tanto maior terá que ser a 
importância da satisfação do outro. Essa regra expressa 
uma lei que vale para todos os tipos de sopesamento de 
princípios e pode ser chamada de lei do sopesamento. 
Segundo a lei do sopesamento, a medida permitida de 
não-satisfação ou de afetação de um princípio depende 
do grau de importância da satisfação do outro. ALEXY, 
Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução 
Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, 
p.167.

fundamentais, sendo este apenas aparente, 
pois afastar a incidência do direito à saúde não 
acarretaria a realização concreta do direito à 
igualdade, pois um tratamento desidioso, por 
parte do Poder Público, mesmo que seja igual, 
não está contido no mandado de otimização 
desse princípio. Entendimento contrário erigiria 
a omissão estatal, plasmada pela suposta 
observância ao princípio da igualdade, ao status 
de direito fundamental. Ademais, não há o que 
se falar em preservação do direito fundamental 
à igualdade, quando se tem uma situação de 
negação geral de um outro direito fundamental.  
Em verdade, até mesmo a noção de igualdade 
é ilusória nessa hipótese, pois o Constituinte 
Originário não a delineou para fins de equiparar 
indivíduos em uma situação de privação de 
direitos fundamentais. Nesse sentido, Sarlet  
rechaça a possibilidade de ofensa a princípio da 
igualdade, aduzindo que: 

A referência ao fato de que a concessão judicial de 
prestações sociais a determinados indivíduos por 
vezes traz consigo efeitos perversos em termos de 
justiça distributiva e estimula o assim designado 
free rides (caronas ou predador) também há de ser 
relativizada. Em primeiro lugar, importa recordar 
que o princípio da igualdade (alegadamente 
violado nesses casos) não pode implicar na 
violação da dignidade concreta de cada cidadão, 
ainda mais quando o impacto negativo para seus 
pares (por exemplo, a possível inexistência de 
recursos para satisfação de necessidades básicas 
de terceiros) na maior parte dos casos não é 
objeto de demonstração plausível e, de resto, não 
impede uma realocação no âmbito do sistema 
(SARLET, 2009, p.128).

Verifica-se, portanto, que, na hipótese de 
comprovada omissão estatal no fornecimento 
dos procedimentos médicos, não merecem 
prosperar as alegações que pugnam pela 
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impossibilidade de intervenção do Poder 
Judiciário nessa seara (por representar uma 
suposta ‘furada de fila’), pois, se não houver um 
atendimento contínuo e programado, não há o 
que se falar em fila, e consequentemente, em 
violação ao princípio da igualdade. 

Nesse ponto, em contraposição à tese de 
inviabilidade de controle jurisdicional 
das demandas de saúde que envolvem 
procedimentos com lista de espera, em razão da 
suposta incidência do princípio da igualdade, 
surge, em verdade,  um direito subjetivo a “furar 
a fila judicialmente”, caso o jurisdicionado 
comprove no bojo do processo a omissão estatal 
em concretizar o direito à saúde e a inércia, 
lentidão da lista de espera ou até mesmo sua 
insuficiência de ritmo de andamento em face 
da demanda. Tal direito é um desdobramento 
do direito fundamental à saúde, que, em certos 
casos, só pode ser atendido se o procedimento 
médico for realizado tempestivamente.

 Há de se lembrar que o aguardo por tempo 
prolongado e indeterminado não é apto a 
conduzir à satisfação do direito, visto que 
em casos graves e urgentes, as chances de 
êxito do procedimento médico se deterioram, 
caso a espera persista. Nem sempre, porém, 
faz-se possível o provimento do tratamento 
com a devida rapidez, em razão da própria 
estruturação do Sistema Único de Saúde, o 
que é, de certa forma, aceitável. O sistema da 
fila de transplantes, por exemplo, depende não 
só da atuação da Administração Pública, mas 
também da disponibilização de órgãos por parte 
das famílias dos falecidos, o que escapa à alçada 

dos administradores, apesar de lhes incumbir o 
incentivo à doação.

 Porém, não se pode conceber o retardo ou, 
até mesmo, a ausência da prestação desse tipo 
serviço público, em decorrência do descaso 
estatal no planejamento e implementação das 
políticas públicas de saúde, não podendo, 
portanto, o Poder Judiciário adotar postura 
consonante com essa prática. Em contrapartida, 
não há necessidade de controle jurisdicional 
quando o sistema de fila funciona.

Nesse diapasão, em face da omissão estatal, o 
paciente que aguarda há muito tempo na fila, 
e, até mesmo, aquele que acaba de se inscrever 
na lista, mas que não recebe uma previsão para 
atendimento, merecem amparo jurisdicional 
para satisfazer seu direito, a despeito de 
existirem outras pessoas posicionadas à sua 
frente; caso contrário, o Poder Judiciário 
legitimaria a conduta ilegal da Administração 
Pública. De fato, negar a tutela jurisdicional, 
com esteio em alegação abstrata do princípio 
da igualdade, favorece o descaso do Poder 
Público na promoção das políticas públicas de 
saúde atinentes aos procedimentos estruturados 
com fila de espera. Tal princípio não pode se 
constituir como um impedimento absoluto, apto 
a criar uma bolha no Sistema Único de Saúde, 
na qual o Poder Judiciário não pode adentrar. 

Outra alegação comumente empregada para 
os magistrados se furtarem a conceder a tutela 
jurisdicional nesses casos é a impossibilidade 
fática de se aferir a urgência e a gravidade do 
caso, apta a propiciar o furo de fila. Defende-
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se falaciosamente a necessidade de realização 
de uma perícia em todos os pacientes que 
estão na fila, com o escopo de se constatar uma 
eventual desigualdade entre o pleiteante e estes 
outros, que justificasse um tratamento desigual 
por parte do Poder Judiciário. Isso demonstra 
uma inversão da lógica, em vez de se proceder 
ao controle da omissão da Administração 
Pública, subordina-se a satisfação do direito 
do jurisdicionado à apresentação de uma prova 
impassível de ser produzida, representando uma 
redução de eficácia e juridicidade na norma 
constitucional que veicula o direito fundamental 
à saúde.

Em tal contexto, impende observar a enumeração 
de conclusões de Mello, atinentes às prováveis 
formas de ofensa ao princípio da igualdade:

I – A norma singulariza atual e definitivamente 
um destinatário determinado, ao invés de 
abranger uma categoria de pessoas, ou uma 
pessoa futura e indeterminada. II – A norma 
adota como critério discriminador, para fins de 
diferenciação de regimes, elemento não residente 
nos fatos, situações ou pessoas por tal modo 
desequiparadas. É o que ocorre quando pretende 
tomar o fator “tempo” – que não descansa no 
objeto – como critério diferencial. III – A norma 
atribui tratamentos jurídicos diferentes em atenção 
a fator de discrímen adotado que, entretanto, 
não guarda relação de pertinência lógica com a 
disparidade de regimes outorgados. IV – A norma 
supõe relação de pertinência lógica existente 
em abstrato, mas o discrímen estabelecido 
conduz a efeitos contrapostos ou de qualquer 
modo dissonantes dos interesses prestigiados 
constitucionalmente. V- A interpretação da norma 
extrai dela distinções, discimens, desequiparações 
que não foram professadamente assumidos por 
ela de modo claro, ainda que por via implícita 
(MELLO, 2003, p.47). 

Desse modo, nota-se que os argumentos 
comumente utilizados para indeferir uma 

demanda de concessão do “furo judicial de 
fila” coadunam-se com a hipótese I, pois 
o magistrado teme violar o princípio da 
igualdade, criando uma norma no caso concreto 
(sentença) para beneficiar isoladamente um 
determinado individuo em detrimento de 
outros que supostamente se encontrariam na 
mesma situação fática e que, portanto, seriam 
preteridos, caso houvesse a concessão da tutela 
jurisdicional. 

Ocorre que, na realidade, ao adotar tal 
posicionamento, o juiz incorre na hipótese IV de 
violação ao princípio da igualdade, pois permite 
que se mantenha a regra geral de respeito à fila, 
concebida para um contexto em que o sistema 
de lista de espera funciona, e que, quando esse 
contexto não se confirma, a obediência a tal 
regra se torna a própria violação ao princípio 
da igualdade. Logo, não há como se apreciar 
esse tipo de demanda sem o cotejo da realidade 
fática que ronda a lide, pois não é possível aferir 
a preservação da igualdade em abstrato.

Outro fato utilizado para se negar o deferimento 
em ações como as aqui tratadas é o de que 
um paciente obter judicialmente a realização 
do procedimento médico antes de outros 
posicionados à sua frente na fila causa a 
impressão de violação da igualdade. Contudo, 
tal raciocínio não possui plausibilidade, pois o 
Poder Judiciário está disponível para receber 
todos os reclamos daqueles que se sintam lesados 
em seus direitos, e o fato de um cidadão ajuizar 
demanda buscando o fornecimento imediato de 
um procedimento médico não impede que os 
outros também o façam. Na verdade, quedar-se 



29Direito em Revista Defensoria Pública Geral
do Estado do Ceará

inerte diante da omissão do Estado em garantir 
direitos fundamentais corresponde a contribuir 
inequivocamente para o enfraquecimento de 
toda a ordem jurídica, na esteira do que foi 
prelecionado por Ihering  em seu livro A Luta 
pelo Direito:

Todo direito no mundo foi adquirido pela luta; 
esses princípios de direito que estão hoje em vigor 
foi indispensável impô-los pela luta àqueles que 
não os aceitavam; assim, todo o direito, tanto o de 
um povo, como o de um indivíduo, pressupõe que 
estão o indivíduo e o povo dispostos a defendê-lo. 
(HERING, 2009, p.15). 

Em verdade, o mais adequado seria a resolução 
conjunta da problemática, com o fornecimento 
coletivo do tratamento, uma vez comprovado o 
descaso do Poder Público. Porém, isso não se 
faz possível no bojo de uma demanda individual 
e não se pode condicionar o exercício de um 
direito fundamental ao igual atendimento do 
direito alheio. “O direito de ir a juízo não pode 
depender da vontade de outrem”3. Ao acionar 
o Poder Judiciário, um paciente de uma fila de 
espera inoperante está apenas buscando sair 
de uma condição de privação generalizada 
de direitos, o que é plenamente legítimo e 
necessário à manutenção da pujança da ordem 
jurídica, na esteira do pensamento de Ihering. 

Desse modo, um cidadão, ao pugnar pelos seus 

3  Tal raciocínio assemelha-se ao que é utilizado para 
justificar a inexistência, no ordenamento pátrio, da 
figura do litisconsórcio ativo necessário, pois não 
se pode condicionar a defesa de um direito em juízo 
à participação de outrem. Nesse sentido: “Não há 
hipótese de litisconsórcio necessário ativo. Nem 
poderia haver. O fundamento dessa conclusão é apenas 
um: o direito fundamental de acesso à justiça (inciso 
XXXV do art. 5º da CF/88). O direito de ir a juízo não 
pode depender da vontade de outrem.”. DIDIER JR., 
Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral 
do Processo e Processo de Conhecimento. 12.ª ed. 
Salvador:  Juspodivm, 2010, v.1, p. 331.

direitos, perante o Poder Judiciário, não merece 
ter sua luta cerceada, não é plausível que obtenha 
como resposta da jurisdição  – que deveria dizer 
o direito no caso concreto – um mero “conselho” 
de aguardo por uma providência estatal, ainda 
mais quando se está em baila o direito à saúde. 
Assim, o indivíduo não pode ser penalizado a 
esperar indeterminadamente apenas porque as 
pessoas que estão na sua frente não acionaram 
a Justiça em busca do mesmo provimento, 
conformando-se em aguardar mesmo com a 
omissão estatal, por motivos alheios. 

Outrossim, conclui-se que não há o que se 
falar em violação ao princípio da igualdade, 
quando se aciona o Poder Judiciário em busca 
do provimento de um procedimento médico, 
na hipótese de a fila de espera estar parada ou 
com um ritmo de andamento bastante lento, em 
decorrência de negligência do Poder Público, seja 
por falta de equipamentos, seja por insuficiência 
de profissionais especializados. Nesses casos, 
pode-se dizer que a lista de espera é, na verdade, 
uma maneira de o Estado perpetuar sua omissão 
em colimar o direito à saúde, motivo pelo qual 
uma decisão judicial que indeferisse o pleito de 
um paciente para submeter-se imediatamente ao 
procedimento médico ensejaria a legitimação 
do descaso estatal. 

Em contrapartida, conclui-se que, dado um 
contexto de comprovada falência do sistema 
de lista de espera, reconhece-se que a demanda 
de cunho individual não se presta à resolução 
da problemática de uma maneira global e 
que, apesar de não ferir, também não realiza o 
princípio da igualdade.
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2.3 A priorização das demandas coletivas como 
uma possível solução para o conflito aparente

Ainda que se tenha afastado, nos termos do 
tópico anterior, qualquer tipo de ofensa ao 
princípio da igualdade na hipótese de concessão 
judicial do “furo de fila”, a ação individual não 
enfrenta a problemática em ampla perspectiva, 
não transcende à pessoa do demandante, porque 
seu objeto não contempla a finalidade de 
resolver o imbróglio de maneira geral. 

Uma vez constatado um estado geral de 
ilusória igualdade de privação de direitos entre 
os pacientes, no qual não há perspectiva de 
atendimento nem para o primeiro nem para o 
último da lista, de modo inevitável, praticamente 
todos teriam que acionar o Poder Judiciário para 
poder ter acesso ao tratamento. 

Nessa senda, surge a necessidade de 
molecularização dos conflitos, por intermédio 
da propositura de ações coletivas, por meio das 
quais se busca uma intervenção de maior monta 
do Poder Judiciário na seara de concretização 
do direito à saúde, visto que um eventual 
provimento jurisdicional impacta diretamente 
na condução das políticas públicas nesse campo 
e envolve eventual realocação de recursos 
públicos, considerado o custo elevado para 
cumprimento de uma decisão desse cunho. 

 A despeito de essa alternativa aprofundar 
a tensão entre o Poder Executivo e Poder 
Judiciário, uma vez que o objeto da lide é mais 
amplo do que o de uma demanda individual, 
consoante aduzido no primeiro capítulo, Rozas 
defende categoricamente a priorização da 

perspectiva coletiva, em uma posição que chega 
até mesmo a questionar a idoneidade de ações 
individuais que se proponham à obtenção da 
tutela de um direito social, aduzindo que:

se a proteção dos direitos sociais for baseada 
exclusivamente em ações individuais, certamente 
o objetivo de redução das desigualdades falhará. 
Daí a importância da análise do controle 
jurisdicional de políticas públicas, pois a 
interpretação dos direitos econômicos e sociais 
como direitos meramente individuais, feita em 
alguns casos de forma equivocada pelos Tribunais, 
acaba por gerar uma distorção na proteção dos 
direitos e das garantias fundamentais. (ROZAS, 
2013, p. 465)

Nessa toada, sob a égide do Modelo de Diálogo 
Institucional, o qual tem como espoco levar a 
juízo uma discussão em ampla perspectiva do 
sistema de saúde em detrimento de um prisma 
marcado pela primazia dos direitos subjetivos 
individuais, a ação coletiva é erigida à qualidade 
de meio de concretização do dialogo entre os 
poderes, com vistas a promover a melhoria do 
sistema como um todo, em consonância com a 
dimensão objetiva dos direitos fundamentais, 
sem necessidade de supremacia judicial, 
mitigando-se as tensões entre o Executivo e 
o Judiciário, desde que a decisão judicial seja 
mais indutiva, construída compartilhadamente, 
e menos coercitiva. Souza,  à luz dessa teoria, 
enumera as razões de priorização das demandas 
coletivas, dentre as quais destaca a preservação 
do princípio da igualdade, não obstante o 
entendimento exposto no capítulo anterior, 
segundo o qual se exclui a ofensa a esse princípio 
em caso de desídia estatal: 

Um importante passo para se lograr o objetivo 
perseguido se relaciona com priorização da 
utilização das ações coletivas no contexto de 



31Direito em Revista Defensoria Pública Geral
do Estado do Ceará

“judicialização da saúde”, instrumentos que 
possuem inúmeras vantagens quando analisados 
comparativamente com as ações individuais, tais 
quais: i) amenizar dificuldades procedimentais 
relacionadas com a forma de ser do CPC; ii) 
prestigiar a igualdade na medida em que as 
decisões são proferidas em regra ultra partes ou 
erga omnes; iii) permitir uma visão mais ampla 
da problemática e uma instrução processual 
mais complexa, na qual seja possível se analisar 
mais profundamente o argumento da reserva 
do possível no contexto da programação e da 
execução orçamentária do Estado e, por fim, iv) 
constituir um meio mais apto para enfrentar o 
núcleo do problema (o fortalecimento do SUS) e 
não aspectos paliativos (SOUZA, 2013, p. 297). 

Assim, nessa perspectiva de molecularização 
de conflitos, observa-se que a intervenção do 
Poder Judiciário em demandas de saúde em 
procedimentos médicos com fila de espera 
volta-se primordialmente à proteção dos 
direitos acidentalmente coletivos4, uma vez 
que, nesses casos, vislumbram-se, em vez de 
uma transindividualidade, a divisibilidade do 
objeto da ação e uma titularidade de direito bem 
definida, características inerentes aos individuais 
homogêneos, ocorrendo, portanto, uma defesa 
coletiva em juízo dos direitos individuais - 
cujos titulares são as pessoas inscritas na lista 
de espera – e não uma proteção de direitos 
naturalmente coletivos.

Dessarte, deve ser dada primazia a uma 

4 Teori Albino Zacascki se debruçou sobre esses 
diferentes mecanismos de tutela jurisdicional, 
elencando como encobertos pelo processo coletivo 
“os destinados a tutelar coletivamente os direitos 
individuais, em regime de substituição processual (as 
ações civis coletivas, nelas compreendido o mandado 
de segurança coletivo)” e “os mecanismos para tutela de 
direitos transindividuais, isto é, direitos pertencentes a 
grupos ou a classes de pessoas indeterminadas (a ação 
popular e as ações civis públicas, nelas compreendida 
a chamada ação de improbidade administrativa)”. 
ZAVASCKI. Teori Albino. Processo Coletivo: Tutela de 
Direitos Coletivos e Tutela Coletiva de Direitos. 4. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 21.

demanda a qual pleiteie que todas as pessoas 
que aguardam em uma fila do SUS por um 
procedimento médico, sem sequer uma previsão 
de atendimento, tenham acesso ao tratamento 
devido, em um prazo razoável, uma vez que 
um problema reconhecidamente generalizado e 
global merece uma solução de semelhante vulto. 

 Em contrapartida à perspectiva individual, 
que, a despeito de ser útil, possui um objeto 
limitado, o provimento da tutela jurisdicional 
em uma ação coletiva é capaz de promover 
a concretização do direito à saúde de todos 
os pacientes constantes na fila de espera, 
satisfazendo, consequentemente, o princípio 
da igualdade, pois os retira igualitariamente 
de uma condição de privação generalizada do 
acesso à saúde. Apenas dessa maneira há a 
observância do direito fundamental à igualdade, 
visto que este não resta colimado, quando o 
direito à saúde dos indivíduos inscritos na lista 
é igualitariamente violado, na hipótese de a fila 
de espera estar parada ou progredindo em ritmo 
bastante lento e insuficiente, pois não há como 
se conceber a satisfação da igualdade nesse 
contexto de negação generalizada de direitos. 

Nesse azo, propõe-se a seguinte progressão do 
grau de satisfação do princípio da igualdade, 
figurando como variável o tipo de demanda e 
como ponto fixo a omissão estatal em promover 
o andamento regular da fila de espera:

Hipótese 01: quando não há ajuizamento 
de demanda: há uma situação de negação 
generalizada do direito à saúde de todos os 
pacientes da fila de espera, o que não conduz à 
realização do princípio da igualdade, vez que a 
norma constitucional que o veicula não guarda 
em sua teleologia a equiparação de indivíduos 
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em uma condição de privação de direitos 
fundamentais;

Hipótese 02: quando há o ajuizamento de 
uma demanda individual em favor de um 
dos pacientes da fila de espera: o princípio da 
igualdade não restaria ferido, pois não haveria 
uma transgressão à fila, já que esta simplesmente 
não existe, constituindo-se, na verdade, como 
um mero óbice à concretização do direito à 
saúde de maneira tempestiva. Nessa hipótese, 
a propositura da ação expressa tão somente a 
tentativa de o pleiteante tentar sair dessa condição 
de privação do seu direito à saúde. Ademais, 
o indeferimento da pretensão judicial desse 
cidadão não só não renderia ensejo à colimação 
do direito à saúde dos outros pacientes da fila, 
já que esta está parada, como ainda legitimaria 
a omissão estatal e deixaria o Poder Público em 
uma situação cômoda, ante a impossibilidade 
de intervenção judicial. Assim, afasta-se, nessa 
hipótese, a quebra da igualdade. Por outro lado, 
apesar de não violado, tal princípio também não 
seria realizado, porque o efeito intra partes da 
decisão só beneficiaria o pleiteante, e os outros 
permaneceriam na situação de negação do direito 
à saúde;

Hipótese 03: quando há o ajuizamento de uma 
demanda coletiva: o princípio da igualdade seria 
plenamente colimado, tendo em vista que o 
objeto da ação englobaria a satisfação do direito 
à saúde de todos os pacientes inscritos na lista de 
espera em um prazo razoável, sendo a ordem de 
atendimento definida a partir da posição de um 
cada um na fila, sendo este o critério de distinção 
(FIGUEIREDO, 2014, p.59). 

Em outro viés, cumpre salientar que essa 
preponderância atribuída às ações coletivas 
vai ao encontro do princípio da universalidade 
e igualdade de acesso aos serviços e ações de 
saúde. Figueiredo  dispõe sobre essa diretriz do 
SUS, nos seguintes termos:

O princípio da universalidade e igualdade de 
acesso aos serviços e ações de saúde guarda relação 
tanto com a cláusula geral de igualdade, prevista 
no art. 5º, caput, da CF, quanto com o princípio 
da equidade, mais comumente referido pelos 
estudiosos da saúde pública e do direito sanitário. 
O princípio densifica o dever estatal de “prover 

condições que assegurem o acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços” de saúde, na 
dicção do art. 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.080/90. 
Trata-se de princípio vinculante do Poder Público, 
assim como dos “serviços privados contratados e 
conveniados que integram” o SUS, refletindo na 
“universalidade de acesso aos serviços de saúde 
em todos os níveis de assistência” e na “igualdade 
da assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie” (Lei nº 8.080/90, 
art 7º, caput, e inc. I e IV). O princípio da 
universalidade pauta o reconhecimento de um 
direito igual à assistência à saúde, para todas as 
pessoas e sem discriminações, em todos os níveis 
de complexidade do sistema (FIGUEIREDO, 
2014, p.59). 

Ademais, há que se ressaltar que, ante a finalidade 
de uma ação coletiva de se prestar a conduzir o 
sistema de saúde à normalização, ao menos no 
âmbito do objeto da ação (delimitado pelo tipo 
de procedimento médico em um determinado 
Hospital ou em um determinado Município 
ou Estado), naturalmente, caso promovido o 
regular cumprimento da decisão judicial, haverá 
a desnecessidade de propositura de demandas 
individuais cujo pedido esteja contemplado 
na ação coletiva. Desse modo, vê-se que a 
atribuição de preponderância às demandas 
coletivas atende até mesmo do princípio da 
economia processual e evita o alegado efeito 
carona produzido por ações individuais.

Nesse diapasão, de fato, é patente que a 
demanda individual não se constitui como a via 
processual adequada para concretizar o direito 
à saúde de todos os pacientes posicionados 
em uma fila de espera, retirando-os de uma 
condição generalizada de privação de direitos. 
No entanto, não se pode excluir a possibilidade 
de ajuizamento de uma ação desse cunho, visto 
que a norma constitucional que veicula o direito 
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à saúde não contempla somente a perspectiva 
coletiva e, em determinados casos, somente a 
demanda individual faz-se adequada. Nesse 
sentido,  Sarlet aduz que:

embora se possa apostar numa preferência 
pelas tutelas preventivas (como o de controle 
preventivo do orçamento) e pelas ações coletivas, 
não se pode deixar de considerar a necessária 
observância da dimensão individual do direito à 
saúde, haja vista que impedir o acesso individual 
à justiça efetivamente não seria a melhor forma 
de garantir os fins almejados nem pelo sistema 
de saúde nem pela Constituição (SARLET, 2013, 
p.35). 

Ademais, seria imprudente excluir a dimensão 
subjetiva do direito à saúde, pois há que se 
lembrar que nem sempre será possível a 
propositura de uma ação civil pública, por 
exemplo, ante o limitado rol5 de legitimados 
ativos para tanto e a sua discricionariedade 
para propô-la, a qual independe de pretensões 
individuais. Além disso, em algumas situações, 
até mesmo os órgãos competentes para manejar 
uma ação civil pública devem ajuizar demandas 
individuais, em representação ao interesse 
alheio, em face da premente urgência do caso, 
contexto no qual o indivíduo não pode aguardar 
a coleta de informações necessárias à instrução 

5 Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal 
e a ação cautelar: 
 I - o Ministério Público; 
 II - a Defensoria Pública;     
 III - a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios;    
 IV - a autarquia, empresa pública, fundação 
ou sociedade de economia mista;    
 V - a associação que, concomitantemente:    
 a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) 
ano nos termos da lei civil; 
 b) inclua, entre as suas finalidades 
institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao 
consumidor, à ordem   econômica, à livre concorrência, 
aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou 
ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico.

da demanda coletiva. 

Desse modo, o modelo mais apropriado para 
o acionamento do Poder Judiciário nessa seara 
é a conjugação da propositura de demandas 
individuais e coletivas, com priorização a estas, 
já que apresentam maior grau de realização 
do princípio da igualdade. Assim, sempre 
que possível e adequado ao atendimento da 
finalidade da demanda no caso concreto, a 
ação coletiva será preferível. Há de se salientar, 
todavia, que conferir preponderância à atuação 
coletiva não corresponde a excluir a perspectiva 
individual nem subordinar o ajuizamento de 
uma ação desse cunho à prévia frustração de 
uma demanda coletiva, uma vez que a dimensão 
subjetiva do direito à saúde está igualmente 
contemplada na norma constitucional que o 
veicula. 

3  ESTUDO DE CASOS CONCRETOS 

À luz da tese defendida ao longo deste artigo, 
impende avaliar a maneira pela qual os 
magistrados de primeiro grau e os Tribunais 
pátrios vêm enfrentando a gama de ações que 
se prestam a suscitar o controle pelo Poder 
Judiciário dos procedimentos médicos com filas 
de espera no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
em uma abordagem que abrange as demandas 
individuais e as coletivas. Ressalta-se que, a 
despeito da relevância do tema, nem o Supremo 
Tribunal Federal nem o Superior Tribunal de 
Justiça chegaram a se debruçar diretamente 
sobre essa problemática. 

3.1 Controle jurisdicional de procedimentos 
médicos com fila de espera em demandas 
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individuais

O primeiro precedente a ser analisado 
trata-se do julgamento da Apelação Cível 
2005.51.01.002776-9, no âmbito do Tribunal 
Regional da 2ª Região, relatado pelo Des. 
Federal Frederico Gueiros (RIO DE JANEIRO, 
Tribunal Regional da 2ª Região,2010, online). 
Na hipótese, a apelante, portadora de obesidade 
mórbida, em um estado de saúde bastante crítico, 
com comprovado risco de morte, pugnava pela 
reforma da sentença do juiz da 19ª Vara Federal 
da Seção Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
que indeferira seu pedido de fornecimento 
imediato de cirurgia bariátrica em face da União 
Federal. O Relator reconheceu o quadro clínico 
crítico da apelante e a adequação do tratamento 
médico pleiteado, bem como a omissão estatal 
em promover o devido andamento da fila de 
espera, vez que a paciente se encontrava na 
fila de espera do SUS há mais de nove anos e 
sem nenhuma perspectiva de atendimento, nem 
mesmo a médio prazo.

A despeito disso, o relatório não foi favorável 
à reforma da decisão do juizo a quo, o que foi 
seguido pelos demais julgadores. O principal 
argumento para a rejeição da demanda foi a 
necessidade de respeito ao “sistema democrático” 
da fila de espera, que supostamente obedeceria a 
critérios justos. Nesse sentido, afirma o Relator 
Gueiros:

Não poderia deixar de me sensibilizar com o 
preocupante estado de saúda da Apelante, o 
que resta evidenciado pelos documentos que 
ela juntou com a inicial.  Mas, igualmente, não 
poderia deixar de me sensibilizar com o estado 
de saúde supostamente enfrentado pelas pessoas 
que ocupam lugares à frente da impetrante na 

tal “fila de espera” para submissão do mesmo 
procedimento. 

Ora, a fila é forma organizacional de essência 
democrática e que, em casos como o analisado, 
busca se inserir também nos conceitos de 
equilíbrio e de justiça quando organizada com 
base em critérios de necessidade e urgência 
(online).

Ademais, o Desembargador considerou que 
a mera inscrição da fila de espera já realiza o 
dever estatal de assegurar o acesso aos serviços 
de saúde, ao aduzir que: 

não se pode afirmar, categoricamente, em 
contexto fático, que houve negativa de tratamento 
à Sra. CRRR, já que ela já integra a lista do SUS. 
Não se pode afirmar, ainda, que houve negativa de 
assistência à sua saúde, ainda que se lamente pela 
angústia ocasionada pela espera do atendimento. 
Quem detém a “especialização” para tanto é o 
Executivo. Cumpre ao Judiciário fiscalizá-lo, 
concretamente. Mas, não sobrepor ao mérito 
de suas atividades, seja qual for o conceito dos 
cidadãos indignados com situações enfrentadas 
na vida prática (online).

Contudo, entende-se que tal linha argumentativa 
não merece prosperar. Primeiramente, vale 
salientar que a fila de espera é apenas um meio 
à concretização do direito à saúde, e não seu 
modo máximo de colimação, motivo pelo qual 
se vislumbra que, diferentemente do que foi 
decidido no acórdão em análise, houve uma 
negativa de prestação de serviço público, vez 
que a inscrição na lista, sem a devida promoção, 
por parte do Estado, de seu andamento regular e 
razoável vai de encontro ao dever constitucional 
imposto aos entes federados, insculpido no art. 
196 da Constituição Federal. 

Dessa maneira, incumbiria ao Poder Judiciário 
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intervir na questão e proceder ao devido controle, 
pois é patente que há falha estatal na gestão 
do sistema de fila de espera por uma cirurgia 
bariátrica, ante o fato de uma paciente em 
estado de saúde crítico esperar por mais de nove 
anos pelo tratamento e, ao final desse período, 
não possuir sequer previsão para atendimento. 
Buscar o Judiciário constituiu-se como a única 
solução para evitar o perecimento do seu direito; 
entretanto, ao denegar seu pleito, este Poder 
legitimou a desídia da Administração Pública 
e a deixou em situação de premente conforto 
para continuar nessa posição de negligência na 
prestação desse serviço público. 

Nesse diapasão, a mesma linha argumentativa 
foi adotada no bojo do Agravo de Instrumento 
1.0481.13.015340-8/001, julgado no Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, na qual figurou 
como Relator o Des. Wander Marotta (MINAS 
GERAIS,Tribunal de Justiça, 2014,online). 
Nesse caso, a apelada acionou o Poder 
Judiciário em busca do fornecimento imediato 
de uma cirurgia de artroplastia total do quadril, 
estando inscrita na fila de espera do Hospital das 
Clínicas de Uberlândia. A sentença do juiz de 1º 
grau que havia deferido a tutela jurisdicional foi 
reformada pelo Tribunal, com base na seguinte 
alegativa, que, em conjunto, com os argumentos 
trazidos quando da análise do julgado anterior, 
formam a essência do corpo argumentativo que 
rechaça o controle jurisdicional das demandas 
de saúde em procedimentos médicos com fila 
de espera:

O Judiciário não pode, sob pena de cometer 
injustiças, quebrar o princípio da igualdade e 
correr o risco até mesmo de colocar à frente da 
fila pacientes menos graves (não se conhece a 

situação dos demais). Ainda que a decisão seja 
delicada, há que conferir eficácia aos critérios 
administrativos adotados regularmente, pois, 
apesar de tudo, são os mais razoáveis. Substituir 
uma discrição por outra não garante que a última 
seja a mais adequada (online).

Como se observa, tal precedente adentrou no 
mérito da violação do princípio da igualdade. 
Porém, na lide em apreço, não se observa 
esse tipo de ofensa, haja vista que o sistema 
de disponibilização do procedimento médico 
é eminentemente falho, ante o insuficiente 
ritmo de andamento da fila de espera, motivo 
pelo qual não há o que se falar em respeito 
aos “critérios administrativos regularmente 
adotados”, pois estes se mostraram inaptos a 
viabilizar a prestação de um serviço público 
adequado. Verificada a negligência estatal, 
surge então o direito subjetivo ao “furo de fila”, 
porque o Poder Judiciário, ao se deparar com 
uma ilegalidade, não pode quedar-se inerte 
diante dela.

Há de se ter cautela com essa alegação abstrata 
de violação do princípio da igualdade, que, em 
muitas decisões, é aplicada de uma maneira, 
além de inadequada, descontextualizada. 
Nesse sentido, no processo de nº 0803940-
20.2014.4.05.81006, que correu perante a 4ª Vara 
Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará, 
no qual a pleiteiante pugnava, em face da União 
Federal, do Estado do Ceará e do Município de 
Fortaleza, pela concessão de internação em um 
leito de UTI - pedido este lastreado em relatórios 
médicos que demonstravam a urgência e 
necessidade do seu deslocamento para uma 
unidade de terapia intensiva, ante seu quadro 
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clínico gravíssimo -, o magistrado indeferiu o 
pleito de antecipação dos efeitos jurisdicionais 
da tutela, entre outros argumentos, em nome da 
preservação do princípio da igualdade. Veja-se:

Penso que inexiste direito público subjetivo do 
cidadão de realizar exames ou se internar em 
UTI em hospital público de sua escolha, antes 
de qualquer outro paciente na mesma situação, 
fora de fila de espera, pois isso viola o tratamento 
isonômico entre os demais pacientes que estão na 
mesma situação (na fila de espera) (online). 

Em análise ao trecho da decisão em relevo, 
inicialmente, cumpre salientar que a 
disponibilização de internação em unidades 
de terapia intensiva sequer deveria realizar-
se através do sistema de filas de espera, em 
virtude da indispensável imediaticidade do 
fornecimento desse tipo de leito hospitalar. 
Faz-se patente que a colocação em uma fila de 
espera, sem previsão de atendimento, de um 
paciente em estado terminal que necessita de um 
leito de UTI sobrepuja sobremaneira seu direito 
à saúde e seu direito à vida. A existência dessa 
fila de andamento bastante lento sinaliza para a 
omissão estatal em prover esse serviço público 
e aponta para a carência de investimentos 
governamentais nesse campo. 

Assim, a decisão em testilha, que prestigiou 
o respeito ao sistema falho de lista de espera 
para obtenção de internação em unidade de 
terapia intensiva, sob a alegativa de preservação 
da igualdade, plasmada pela negligência da 
Administração Pública de investir nessa seara, 
legitima a perpetuação da omissão estatal em 
colimar o direito à saúde e subverte a lógica 
constitucional, pois, na verdade, deveria ser 
garantida internação imediata a todos os 

indivíduos que assim necessitam, não havendo 
que se alegar a reserva do possível, não oponível 
ao mínimo existencial, mormente quando se 
tem em baila a própria vida. 

Desse modo, a “vitória” do “princípio da 
igualdade” e da má gestão estatal colaborou para 
o óbito da pleiteante, que não resistiu à demora 
na internação em leito adequado. Este, portanto, 
é um caso emblemático em que a fila de espera 
gerou o perecimento do próprio direito à vida.

Em sentido contrário, existem precedentes 
que reconhecem a necessidade de intervenção 
jurisdicional em procedimentos médicos com 
fila de espera, independentemente da posição do 
promovente, na hipótese de demora na prestação 
do serviço, ocasionada pela negligência 
estatal. No julgamento da Apelação Cível nº 
2013.089739-3,  a Quarta Câmera de Direito 
Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 
(SANTA CATARINA,Tribunal de Justiça, 2014, 
online) decidiu manter incólume a sentença do 
juiz de 1º grau que deferira o “furo de fila” em 
favor da parte autora, que pleiteava, em face 
do Estado de Santa Catarina, o fornecimento 
de uma cirurgia de artrodese da coluna por via 
posterior, em caráter de urgência. A decisão foi 
lastreada na satisfação do direito à saúde da 
demandante, que estava sendo negligenciado 
com o andamento lento e insuficiente da lista de 
espera do SUS:

Razão não assiste ao apelante posto que, o 
interesse processual, traduzido pelo binômio 
necessidade-utilidade, se encontra alicerçado 
exatamente na incompatibilidade existente entre a 
urgência, expressamente declarada pelo cirurgião 
ortopedista, que recomendou a realização da 
cirurgia “o mais rápido possível” (fl. 30), e a 
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longa espera prevista para o atendimento através 
do Sistema Único de Saúde - SUS, sobretudo 
quando verificado que, em 15-5-2012 a autora 
ocupava o 417º lugar na referida lista de pacientes 
e, um mês após, encontrava-se ainda na 396ª 
posição, revelando lentidão inconciliável com 
o caráter emergencial da providência indicada 
(online). 

Observa-se, nessa lide, que o Tribunal atentou 
para as peculiaridades do caso concreto e para 
a realidade de desídia do Estado ao lidar com a 
satisfação do direito à saúde, não se prendendo 
a argumentações abstratas e admitindo que 
o sistema de fila de espera, quando eivado 
de falhas, merece ser controlado pelo Poder 
Judiciário. Tal decisão se encontra consoante 
com o entendimento de que a fila de espera 
deve ser um meio de compatibilização do 
direito à saúde e dos limites orçamentários do 
Estado; porém, não merece ser preservada e 
respeitada, quando se verificam problemas no 
seu ritmo de andamento, pois já não se mostra 
capaz de colimar tal direito fundamental, 
negligenciando-o e fazendo-o perecer, em vez 
disso. 

Em demanda semelhante, que correu perante 
a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do 
Estado do Ceará, no processo de nº 0801298-
74.2014.4.05.81007, o autor acionou o Poder 
Judiciário em busca do fornecimento imediato 
de cirurgia de artroplastia total, arrolando como 
réus a União Federal e o Estado do Ceará. 
Alegou que se encontrava na fila de espera do 
Hospital Geral de Fortaleza há mais de quatro 
anos, sem qualquer previsão de atendimento e 
não possuía mais condições clínicas de aguardar 
indeterminadamente pelo procedimento, ante 

o estado de saúde bastante delicado, que o 
conduzira, inclusive, á incapacidade laborativa 
e as dores intensas que o acometiam. Quando do 
ajuizamento da ação, encontrava-se na posição 
de nº 179. 

Nessa toada, o autor comprovou, em sede de 
petição inicial, que o ritmo de andamento da 
fila de espera estava quatro vezes mais lento 
que o recomendado, em razão da escassez de 
materiais para a realização do procedimento. 
Dessa maneira, o magistrado, considerando 
a negligência estatal em providenciar os 
insumos necessários ao regular andamento de 
tal fila de espera, antecipou os efeitos da tutela 
jurisdicional, rechaçando ofensa ao princípio 
da igualdade e ao direito dos outros inscritos na 
lista, nos seguintes termos:

Importa, por fim, deixar registrado que é convicção 
firme deste Juiz Federal que o deferimento do 
pedido formulado na inicial não implica prejuízo 
ao direito fundamental à saúde dos demais 
pacientes que se encontram aguardando, pela via 
administrativa, a realização de similar ou idêntico 
tipo de procedimento cirúrgico. Com efeito, no 
caso em apreço, a morosidade da administração 
pública no cumprimento de seus deveres vem 
acarretando o agravamento do estado de saúde do 
Autor, que há mais de 4 (quatro) anos espera, sem 
qualquer perspectiva no curto prazo, a realização 
do procedimento cirúrgico. Significa dizer que os 
demais pacientes que aguardam na fila de espera 
em tese ostentam o mesmo direito de pleitear em 
juízo a realização do referido procedimento, sem 
que se submetam a demora que possa agravar o 
seu estado de saúde... (online).

Nessa lide, reconheceu-se o caráter meramente 
figurativo da fila, que, em verdade, inexistia, 
legitimando todos os inscritos a pleitear em 
juízo o fornecimento da cirurgia, única medida 
apta a compelir a Administração Pública a 



38

sair da inércia e proceder à aquisição dos 
materiais cirúrgicos. De fato, essa decisão é 
bem paradigmática ao ressaltar que o conflito 
alegado entre o princípio da igualdade e o direito 
à saúde do autor é meramente aparente, pois a 
não satisfação deste não implicará a realização 
daquele, já que o direito à saúde dos outros 
pacientes permanecerá em estado de violação. 

Dessa feita, vê-se que, a despeito de algumas 
decisões em sentido contrário, os magistrados 
e Tribunais pátrios começaram a debruçar-se 
sobre a questão do controle jurisdicional em 
procedimentos médicos com fila de espera de 
uma maneira mais amadurecida, analisando as 
demandas a partir de fundamentos jurídicos, 
mas sem dissociar-se da realidade social 
delicada que assola a saúde pública no País, pois 
nem sempre pleitear o direito à saúde em juízo 
significa sobrepor-se a fila de espera, já que 
isso depende das variáveis que rodeiam o caso, 
como o estado de saúde do autor, o tempo de 
espera, o andamento da fila, o nível de urgência 
do procedimento, as razões para a demora 
no fornecimento e o grau de concorrência da 
Administração Pública para tanto.

3.2 Controle jurisdicional de procedimentos 
médicos com fila de espera em demandas 
coletivas

Na esteira do que foi aduzido anteriormente, 
o manejo de ações coletivas para agilizar 
o fornecimento de procedimentos médicos 
estruturados a partir de listas de espera, é, de 
fato, uma solução que, por apresentar efeitos 
ultra partes ou erga omnes transcende a 

discussão a respeito da violação ao princípio da 
igualdade e visa a atender o direito individual à 
saúde de todos os inscritos na fila, com vistas a 
superar a negligência da Administração Pública 
na disponibilização do serviço público.

Nesse sentido, em 2013, a Defensoria Pública 
da União no Estado do Ceará propôs ação 
civil pública em face da União Federal e da 
Universidade Federal do Ceará (UFC), sob o 
processo de nº 0803720-56.2013.4.05.81008 
que corre perante a 6ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do Estado do Ceará, com vistas a 
pleitear o fornecimento imediato da cirurgia 
ortopédica de manguito rotador aos 93 pacientes 
inscritos na fila de espera no ambulatório de 
Traumato-Ortopedia do Hospital Universitário 
Walter Cantídio – HUWC. 

Na hipótese, desde 2010, a fila de espera 
para realização do procedimento cirúrgico 
encontrava-se absolutamente parada, sem 
nenhuma previsão de atendimento para os 
cidadãos nela cadastrados, que necessitavam, 
com brevidade, da cirurgia. A razão da 
demora seria a falta de materiais cirúrgicos 
indispensáveis ao procedimento e o entrave 
no procedimento licitatório para aquisição dos 
equipamentos. Dessa feita, fez-se necessário 
acionar o Poder Judiciário no intuito de fazer 
cessar essa situação de negação generalizada do 
direito à saúde. 

Em sede de manifestação judicial, os réus 
justificaram sua omissão com base na ‘reserva 
do possível’, alegando a falta de recursos como 
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fato gerador da interrupção, por mais de três 
anos, no fornecimento da cirurgia, que detém 
caráter urgente. No entanto, o magistrado 
não acatou os argumentos ofertados pelos 
demandados e se posicionou favoravelmente 
ao pleito da parte autora, em sede de apreciação 
acerca do pedido de antecipação dos efeitos da 
tutela jurisdicional:

Quanto à alegada reserva do possível, entendo 
que tal princípio não pode ser utilizado como um 
entrave para a efetivação dos direitos sociais, sem 
qualquer balizamento, haja vista que deve ser 
garantido aos cidadãos um mínimo de direitos que 
lhes concedam uma vida digna, como, o direito 
à saúde, que apresenta vinculação direta com 
o direito à vida e com o princípio da dignidade 
da pessoa humana. Ademais, nenhum dos entes 
logrou comprovar da existência de limitação 
financeira capaz de impedir a aquisição dos 
materiais requeridos. Passo a apreciar o pedido 
liminar. A partir de exame superficial, próprio 
desta fase de cognição sumária, estou em que, à 
vista da prova documental colacionada nos autos, 
revelam verossimilhança as alegações deduzidas 
da inicial, capazes de justificar o deferimento 
da pretensão cautelar in initio litis. Com efeito, 
verifica-se a existência de extensa fila de espera 
para a realização da cirurgia de manguito rotador, 
que não vem sendo efetuada no âmbito do HUWC 
em vista da ausência de material necessário 
para o referido procedimento. Por seu turno, o 
periculum in mora mostra-se evidente, porque 
a não realização imediata do procedimento 
cirúrgico em comento pode acarretar prejuízos 
ainda maiores à saúde dos 93 (noventa e três) 
pacientes que aguardam para serem submetidos 
ao procedimento (v. Id. 216.756). Assim, defiro 
a liminar para determinar que a UNIÃO e a 
UFC, por intermédio do HUWC, adotem todas 
as providências necessárias, especialmente a 
aquisição dos insumos/materiais, para que todos 
os pacientes constantes da lista de espera (v. Id. 
216.756) sejam submetidos ao procedimento 
cirúrgico de manguito rotador, no prazo de seis 
meses a partir da intimação desta decisão, sob 
pena de responsabilidade e multa diária no valor 
de R$1.000,00 (um mil reais) (online). 

Em análise ao trecho da decisão supra transcrita, 

observa-se que, a despeito de na ação civil pública 
para controle de procedimentos médicos com 
fila de espera serem minimizadas as alegações 
de ofensa ao princípio da igualdade, objeto 
primordial do presente trabalho, despertam-
se, com maior força que no bojo de uma 
demanda individual, as alegações contrárias à 
judicialização do direito à saúde de um modo 
geral, como a reserva do possível, uma vez que 
o pedido principal da ação civil pública abrange 
um maior número de jurisdicionados e envolve 
todo um setor de um Hospital Universitário, 
provocando uma ingerência judicial de maior 
vulto nessa política pública em específico. 

Todavia, impede frisar que a jurisprudência 
dos Tribunais Superiores vem solidificando 
entendimento de que esses argumentos não são 
óbices à intervenção do Poder Judiciário na 
concretização do direito fundamental em baila, 
mormente porque prevalece que a alegação de 
reserva do possível não é oponível em face do 
mínimo existencial, dentro do qual se englobam 
o direito à vida e o direito à saúde.

Em conclusão, em que pese ainda não haver 
provimento jurisdicional de caráter definitivo, 
vê-se que a propositura da demanda coletiva 
em baila apresentou-se como o modo mais 
ponderado e econômico para levar a questão 
da fila de espera da cirurgia de manguito 
rotador do HUWC-UFC ao Poder Judiciário. 
Invariavelmente, ante a reiterada negligência 
do Hospital de mais de três anos em adquirir 
os equipamentos necessários à realização da 
cirurgia e a demora irracional e incompatível com 
a prescrição médica, como nem o primeiro nem 
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o último possuíam previsão para atendimento, 
todos os 93 pacientes estariam legitimados a 
acionar individualmente o Judiciário e obter o 
fornecimento do procedimento, sem que isso 
implicasse ‘furo de fila’ e violação ao princípio 
da igualdade, pois, conforme já explanado, não 
há o que se falar em igualdade em situação de 
privação de direitos, sendo a judicialização 
a única via apta a colimar o direito à saúde.  
Porém, preferiu-se o ajuizamento de uma 
demanda coletiva, que molecularizou o conflito 
e evitou uma enxurrada de ações referentes ao 
caso, e ainda foi capaz de atender efetivamente 
ao princípio da igualdade, retirando igualmente, 
todos os pacientes de um cenário de negação 
do direito à saúde, que tendia a se perpetuar 
indefinidamente, deixando incólume o critério 
utilizado na estruturação da fila de espera, a ser 
respeitado no ato de cumprimento da decisão.  

Outro caso a ser apreciado é o da ação civil 
pública proposta pela Defensoria Pública da 
União no Estado do Rio Grande do Norte, sob 
o processo de nº 0001259-17.2013.4.05.84019, 
perante a 10ª Vara Federal daquela Seção 
Judiciária, em desfavor da União Federal, do 
Estado do Rio Grande do Norte e do Município 
de Mossoró. 

As razões do ajuizamento de tal demanda 
consistiram na longa fila de espera à qual as 
pessoas eram submetidas caso necessitassem 
realizar um exame de ressonância magnética 
através do Sistema Único de Saúde. Em 
virtude da insuficiência de equipamentos, o 

9 Disponível em: <http://200.217.210.153/
consultatebas/resconsproc.asp>. Acesso em 15 ago. 
2014. 

número de exames disponibilizados por mês 
fazia-se bastante insuficiente ante a demanda 
da população, o que ocasionava a geração de 
uma longa lista de espera, podendo o tempo de 
aguardo durar até 24 meses. Assim, o ritmo lento 
da fila obstava a satisfação do direito à saúde 
de muitos indivíduos, razão pela qual a ação 
coletiva foi ajuizada, suscitando uma atuação 
judicial que garantisse a efetiva implementação 
dessa política pública de saúde. Reconhecendo 
os prejuízos que a longa espera, ocasionada pela 
ausência de atuação do Poder Público, poderia 
causar ao direito à saúde dos cidadãos inscritos 
na lista e daqueles que poderiam vir a inscrever-
se, o magistrado concedeu liminarmente a tutela 
jurisdicional, condenando os réus adotarem as 
devidas providências para otimizar o ritmo de 
andamento da fila, nos seguintes termos: 

Como se observa, no caso dos autos, a gravidade 
do quadro clínico de pessoas que sofrem algum 
tipo de enfermidade não permite, sem sérios 
riscos á vida, espera superior a um ano para 
realização do exame de ressonância magnética. 
Como ressaltado pelo Colégio Brasileiro de 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem, “A 
depender da patologia, a ausência do exame 
poderá comprometer o diagnóstico e o tratamento 
dos pacientes”. Portanto, evitando-se essa longa 
espera, sem dúvida, ocorrerá um aumento no 
índice de curas e, consequentemente, redução 
considerável dos índices de óbitos e sequelas em 
determinados casos. Diante do exposto, DEFIRO 
PARCIALMENTE o pedido de antecipação 
dos efeitos da tutela para, reconhecendo a 
responsabilidade solidária dos réus (União, 
Estado do Rio Grande do Norte e Município de 
Mossoró), determinar que a União forneça verba 
ao Estado do Rio Grande do Norte, no mínimo 
igual à de 2011, a fim de que este a repasse ao 
Município de Mossoró/RN, a fim que este aplique 
esta quantia, exclusivamente, para o aumento 
mensal da quantidade de exames de ressonância 
magnética, ou seja, no mínimo devem ser 
realizados 1.657 (mil seiscentos e cinquenta e 
sete) exames por ano, conforme consta da tabela 
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de fl. 54, no prazo máximo de 6 (seis) meses, 
tendo em vista serem muito exíguos os prazos 
postulados pelo autor, além do que o Município 
possui problema de oferta de clínicas (online).

Tal ação civil pública não objetivou findar o 
sistema de fila de espera, mas apenas de tornar 
seu funcionamento compatível com a efetiva 
realização do direito à saúde, o que só ocorre 
se houver brevidade no fornecimento do exame. 
Nesse diapasão, a partir do momento em que a fila 
mais viola do que colima tal direito fundamental, 
passa a ser passível de controle jurisdicional. De 
fato, ações individuais isoladas não seriam aptas 
a produzir esse impacto de tamanha monta na 
disponibilização e estruturação desse serviço 
público, sendo bastante apropriado o manejo 
do instrumento processual coletiva para defesa 
desse direito. 

Dessa feita, nas hipóteses acima analisadas, foi 
possível a propositura de demandas coletivas, 
as quais foram providas e irradiaram seus 
efeitos não só na colimação do direito à saúde 
dos beneficiários da ação, mas também na 
otimização da prestação do serviço como 
um todo, na esteira das balizas fornecidas 
pela decisão judicial. Ofereceu-se, em face 
de uma problemática de grandes proporções, 
uma solução de semelhante vulto, capaz, 
inclusive, de influenciar no planejamento e 
implementação de novas políticas públicas, no 
âmbito administrativo. 

Portanto, ressalvando-se a possibilidade de 
intervenção judicial também nas demandas 
individuais, faz-se conveniente a priorização por 
ações coletivas no âmbito dos procedimentos 
médicos com fila de espera, pois, a despeito 

de possuírem algumas limitações – como 
o reduzido rol de legitimados ativos e a 
necessidade de coleta de mais informações que 
na demanda individual para sua propositura 
-, mostram-se como a via mais adequada e 
eficaz para colimar o direito à saúde e corrigir 
a omissão estatal, uma vez que o Judiciário, 
no bojo de uma ação coletiva, determina 
que a Administração Pública disponibilize, 
de maneira global, aos jurisdicionados que 
aguardam na lista de espera o fornecimento 
do procedimento médico em questão, o que 
põe fim à fila e à espera desarrazoada, o que  
efetivamente atende ao princípio da igualdade, 
pois satisfaz o direito fundamental à saúde dos 
pacientes que antes estavam em uma situação de 
privação generalizada de um direito.  
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3.
Culpabilidade 
penal e desvios de 
comportamento 
sexual 

Lino Marques dos Santos Carvalho1

RESUMO

 Os sujeitos que praticam condutas tipificadas 
na lei penal violadoras da dignidade sexual 
de crianças e adolescentes são comumente 
denominados de pedófilos. No entanto, 
a pedofilia é um termo técnico, com 
caracterização precisa em ramo científico 
diverso do Direito. Outros ramos do saber, 
notadamente a psiquiatria, fornecem a 
conceituação dos chamados “transtornos 
parafílicos”, e neles incluindo a pedofilia. A 
íntima relação dessa espécie de parafilia com 
as doenças e enfermidades mentais poderá 
ensejar consequências jurídico-penais no 
âmbito da culpabilidade, daí a necessidade 
de maior investigação, em determinados 
casos, quanto ao grau de (in)imputabilidade 
dos agentes agressores. O presente artigo 
valeu-se do método dedutivo de abordagem, 
utilizando-se de estudos e informações que 
objetivaram, primeiramente, caracterizar o 
agente com transtorno pedofílico, de modo 
a individualizar sua conduta, afastando-se 
processos estigmatizantes e preconceituosos, 
para que ao final de um processo criminal 
se tenham os dados técnico-científicos 
necessários a uma justa resposta penal, com a 
aplicação de uma pena reduzida ou até mesmo 
uma medida de segurança.   

Palavras-chave: Pena l .Processo  Penal .
P a r a f i l i a . P e d o f i l i a . C u l p a b i l i d a d e .

1 Defensor público do estado do Ceará. Ex- delegado 
de polícia em pernambuco.Graduado em Direito na 
Universidade federal do ceará- UFC. Especialista em 
Polícia Juridica- Universidade de Pernambuco- UPE. 

In( imputabi l idade) .

ABSTRACT 

 The subjects who practice typified conduct 
in violating criminal law of sexual dignity 
of children and adolescents are commonly 
called pedophiles. However, pedophilia is a 
technical term with precise characterization 
in different scientific branch of law. Other 
branches of knowledge, especially psychiatry, 
provide the concept of so-called “comorbid 
paraphilias” and them including pedophilia. 
The close relationship of this kind of 
paraphilia with diseases and mental illnesses 
can give rise to legal and penal consequences 
under the guilt, hence the need for further 
research in certain cases, the degree of (in) 
liability of the aggressors. This article was 
worth the deductive method of approach, 
using studies and information that aimed, 
first, to characterize the agent with pedophilic 
disorder in  order to individualize his conduct 
away from stigmatizing and biased processes 
so that the end a criminal case if they have 
the technical and scientific data necessary to 
a fair criminal response to the application of a 
reduced sentence or even a security measure.

Keywords: Penal.Processo Penal.Parafilia.
Pedofilia.Culpabilidade.In (liability).

 INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem por objetivo lançar um 
olhar, predominantemente jurídico, sobre a 
responsabilização penal dos portadores de 
transtornos sexuais, que venham a praticar 
crimes de natureza sexual contra crianças e 
adolescentes.

Diz-se predominantemente jurídico, tendo 
em vista que a abordagem sobre esse tema 
também envolverá a contribuição de outras 
ciências, como a psicologia, a psiquiatria e 
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a sociologia. Já na seara jurídica, apresenta-
se aqui uma proposta de análise com ênfase 
num dos elementos que compõem o conceito 
analítico ou tripartido de crime, qual seja a 
culpabilidade.

E, no âmbito da culpabilidade, será enfatizado 
o instituto da imputabilidade, considerado 
como a capacidade do agente de sofrer um 
juízo de reprovação penal por uma conduta já 
considerada típica e antijurídica.

Dessa forma, se buscará distinguir o agente 
que comete uma violência sexual contra 
criança ou adolescente, porém, assim o 
fazendo sob o domínio de uma doença ou 
distúrbio mental específico, sendo portador de 
distúrbios do gênero “parafilia”, daquele que 
tenha consciência e vontade sobre o caráter 
injusto de sua conduta delituosa.

Ao final, será apresentada a solução legal, 
prevista no Código Penal brasileiro, quanto 
às consequências da não-culpabilidade, 
discorrendo sobre as medidas de segurança e 
possível redução da sanção penal restritiva de 
liberdade.

1. PEDOFILIA 

O tema relacionado aos crimes sexuais contra 
crianças e adolescentes, pela sua magnitude e 
complexidade, merece um exame sob o olhar 
de várias ciências, dentre as quais se destacam 
a psiquiatria, a psicologia, a sociologia, além 
do próprio direito.

Etimologicamente, os termos “pedófilo” 
e “pedofilia” têm suas raízes nas palavras 
gregas paîs, paidos (crianças) + philos 
(amigo); daí surgindo a expressão “gostar, 
amar de crianças”.

De acordo com Houaiss, pedofilia é a 
“perversão que leva um indivíduo adulto a 
se sentir sexualmente atraído por crianças” 
(HOUAISS, 2009, p. 1457). 

Importante esclarecer que, atualmente, 
existem duas fontes ditas oficiais que nos dão 
a conceituação e caracterização científica do 
termo pedofilia: a Organização Mundial da 
Saúde – OMS e a Associação Americana de 
Psiquiatria – APA. 

Para a OMS, de acordo com a sua Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde, conhecida 
como CID – 10, a pedofilia seria classificada 
como um transtorno de preferência sexual, 
encontrando sua definição precisa no código 
F65.4, nos seguintes termos: “preferência 
sexual por crianças, quer se trate de meninos, 
meninas ou de crianças de um ou de outro 
sexo, geralmente pré-púberes ou no início da 
puberdade” (CID 10, DATASUS, 2008).

A Associação Americana de Psiquiatria 
(American Psychiatric Association – APA) 
utiliza-se do Manual Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders – 
DSM). 

Desde a sua primeira publicação, em 1952, 
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o DSM já conta com cinco revisões, sendo a 
mais abrangente delas a DSM-IV, publicada 
em 1994. Já a atual revisão, chamada de 
DSM-V, foi publicada em 18 de maio de 
2013. E, nesta última revisão, no que concerne 
ao diagnóstico do transtorno pedofílico, o 
Manual traça as seguintes diretrizes :

Os critérios diagnósticos para transtorno 
pedofílico existem com o intuito de serem 
aplicados tanto a indivíduos que revelam 
abertamente essa parafilia quanto àqueles que 
negam qualquer atração sexual por crianças 
pré-púberes (em geral, 13 anos ou menos), 
apesar de evidências objetivas substanciais 
do contrário. Exemplos de revelação dessa 
parafilia incluem reconhecer abertamente 
interesse sexual intenso por crianças e a 
indicação de que o interesse sexual por 
crianças é maior ou igual ao interesse sexual 
por indivíduos fisicamente maduros. Se essas 
pessoas também se queixam de que suas 
atrações e preferências sexuais por crianças 
lhes estão causando dificuldades psicossociais, 
podem ser diagnosticadas com transtorno 
pedofílico. No entanto, se relatam ausência de 
sentimentos de culpa, vergonha ou ansiedade 
em relação a esses impulsos, não apresentam 
limitação funcional por seus impulsos 
parafílicos (conforme autorrelato, avalia- ção 
objetiva ou ambos), e seu autorrelato e sua 
história legal registrada indicam que jamais 
colocaram em prática esses impulsos, essas 
pessoas, então, apresentam orientação sexual 
pedofílica, mas não transtorno pedofílico. 
Exemplos de indivíduos que negam atração 
por crianças incluem aqueles que sabidamente 
abordaram sexualmente múltiplas crianças 
em ocasiões distintas, mas negam quaisquer 
impulsos ou fantasias sobre comportamento 
sexual envolvendo crianças, podendo alegar, 
ainda, que os episódios conhecidos de contato 
físico foram todos sem intenção e não sexuais. 
Outros podem admitir episódios anteriores de 
comportamento sexual envolvendo crianças, 
embora neguem qualquer interesse sexual 
significativo ou continuado por elas. Visto 
que essas pessoas podem negar experiências, 
impulsos e fantasias envolvendo crianças, 
também podem negar sentir sofrimento 
subjetivo. Tais indivíduos podem, ainda, ser 

diagnosticados com transtorno pedofílico 
apesar da ausência de sofrimento autorrelatado, 
desde que haja evidências de comportamentos 
recorrentes persistindo por seis meses (Critério 
A) e de que colocaram em prática os impulsos 
sexuais ou tiveram dificuldades interpessoais 
em conseqüência do transtorno (Critério B). 
A presença de múltiplas vítimas, conforme 
discutido anteriormente, é suficiente, mas 
não necessária, para o diagnóstico; isto é, o 
indivíduo pode ainda atender ao Critério A 
apenas por admitir interesse sexual intenso ou 
preferencial por crianças. O Critério A, que 
indica que os sinais e sintomas de pedofilia 
devem ter persistido por seis meses ou mais, 
pretende assegurar que a atração sexual por 
crianças não é meramente transitória. O 
diagnóstico, porém, pode ser feito caso haja 
evidência clínica de persistência continuada da 
atração sexual por crianças mesmo quando a 
duração de seis meses não pode ser determinada 
com precisão (DSM-V, p. 698- 699).

O termo pedofilia não pertence à ciência 
do Direito. Sua área de estudo encontra-se, 
principalmente, na Psiquiatria, na Psicologia, 
na Antropologia, na História e no Serviço 
Social. Desse modo, antes de mais nada, 
os estudiosos do direito penal precisam se 
socorrer dessas áreas do saber para assim 
delimitar as consequências jurídicas de 
condutas delituosas marcadas pela pedofilia, 
sendo a principal delas o estupro de 
vulnerável, figura típica presente no artigo 
217-A do Código Penal brasileiro (Decreto-
Lei nº 2.848/1940).2

Como se percebe, ao analisar os elementos 
da figura típica do referido crime verifica-se 
claramente a ausência do termo pedofilia no 
preceito primário desse tipo incriminador. 

2 Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar ato 
libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: pena – 
reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
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O certo é que existe ainda uma imensa 
divergência conceitual entre médicos e 
psicanalistas quanto aos contornos conceituais 
da pedofilia, o que acaba por gerar insegurança 
também no campo do direito penal, mais 
precisamente no tocante à caracterização do 
acusado como pedófilo.

Em verdade, oscilam os psiquiatras e os 
psicólogos, principalmente, em considerar a 
pedofilia ora como uma perversão (transtorno 
de comportamento), ora uma doença mental. 
Para Baltieri, pedofilia é: 

[…] transtorno psiquiátrico classificado entre 
os chamados transtornos da preferência sexual 
ou parafilias, caracterizado por fantasias, 
atividades, comportamentos ou práticas sexuais 
intensas e recorrentes envolvendo crianças ou 
adolescentes menores de 14 anos de idade. 
Isso significa que o portador de pedofilia é 
sexualmente atraído exclusivamente, ou quase 
exclusivamente, por crianças ou indivíduos 
púberes (BALTERI, 2013, online).

De acordo com a psiquiatria forense, a agressão 
ou abuso sexual retrata um fenômeno fático, 
e não uma patologia médico-psiquiátrica. 
Melhor explicando, o crime sexual é um 
evento jurídico-penal, cuja definição sofre 
interferências de elementos relacionados ao 
tempo, cultura e meio social, por exemplo. 
Não se trata de um fato médico. Portanto, os 
sujeitos tidos por “agressores sexuais” são 
aqueles que cometem um fato definido na 
lei penal como crime, não necessariamente 
portadores de alguma patologia associada 
(TELLES, 2011, p. 248).

Muitos dos que praticam crimes de natureza 
sexual envolvendo crianças e adolescentes não 

preenchem os requisitos para o diagnóstico 
de pedofilia, por exemplo. Por outro lado, 
também vale salientar que boa parte dos 
assim considerados pedófilos não chegam 
a cometer qualquer delito dessa natureza. 
Tem-se, portanto, que um delito sexual contra 
criança não é sinônimo de pedofilia. Desse 
modo, generalizações no uso indiscriminado 
do termo somente induzem a processos 
estigmatizantes e, juridicamente falando, 
fomentando incompreensões e injustiças.

Como dito, seria a pedofilia apenas uma das 
espécies de parafilia. As parafilias, por sua 
vez, segundo Hales: 

[…] são uma das categorias diagnósticas 
mais mal compreendidas da psiquiatria. Com 
frequência são associadas a agressão sexual, mas 
ambas, parafilias e agressão sexual, nem sempre 
estão associados. De fato, muitas pessoas que 
cometem agressões sexuais não satisfazem os 
critérios de parafilia sexual; da mesma forma, 
há indivíduos que podem apresentar parafilia e 
nunca cometer um crime sexual.As parafilias são 
caracterizadas por experimentar, durante pelo 
menos seis meses, “fantasias, anseios sexuais 
ou comportamentos recorrentes, intensos ou 
sexualmente excitantes” (American Psychiatric 
Association, 2000, p. 538) envolvendo em 
geral objetos inanimados ou parceiros não 
consensuais. Para o diagnóstico de qualquer 
parafilia, é necessário que o indivíduo tenha 
realizado os impulsos ou que os iimpulsos 
estejam causando sofrimento significativo, 
ou seja, a pessoa pode desempenhar um 
comportamento que é inadequado ou mesmo 
ilegal no âmbito sexual ou pode ter apenas 
os impulsos ou fantasias de parafilia e nunca 
realizá-los (HALES, 2012, p. 772). 

Ainda, segundo Hales,  seriam parafilias: o 
exibicionismo, o fetichismo, o frotteurismo, 
a pedofilia, o masoquismo sexual, o sadismo 
sexual, o travestismo fetichista, o voyeurismo, 
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a necrofilia, a urofilia, a zoofilia, a clismafilia 
e escatologia telefônica e o parcialismo 
(HALES, 2012, p. 772).

Mais uma vez citando Houassis, parafilia 
significa “cada um dos distúrbios psíquicos 
que se caracteriza pela preferência ou 
obsessão por práticas sexuais socialmente não 
aceitas como a pedofilia, o sadomasoquismo, 
o exibicionismo etc” (HOUASSIS, 2009, p. 
1430). 

Agora, falando especificamente sobre o 
transtorno pedofílico, de acordo com a 
psiquiatria, o pedófilo pode apresentar 
como características principais Louzâ Neto 
(LOUZÂ NETO, 2007, p. 409):

- Atração exclusiva por crianças.

- Atração por crianças e por adultos também 
(mais raramente).

- Atração por meninas é duas vezes mais 
comum que por meninos.

- Atividade sexual realizada com criança varia 
de caso para caso (desde só despir e olhar até 
penetração, seguida ou não de violência).

- Aproximação da criança por sedução ou 
com violência.

Apresentam, ainda, os assim diagnosticados 
pedófilos, os seguintes perfis comportamentais: 
a) baixa auto-estima; b) maior impulsividade 
sexual; c) dificuldade para conseguir 
parceiros adultos; d) são pouco sociáveis; 
e) são consumidores de pornografia;       f) 

tendem a escolher profissões que lhes garanta 
proximidade com crianças (educadores, 
instrutores, etc.); g) não se consideram 
doentes; h) na maioria, são homens; i) muitos 
já foram vítimas de abusos sexuais na infância. 
(LOUZÂ NETO, 2007, p. 409).

Finalmente, Hales,  define a pedofilia nos 
seguintes termos:

A pedofilia corresponde à atração sexual por, 
ou ao comportamento sexual envolvendo, um 
menino ou uma menina pré-púbere, geralmente 
de 13 anos ou menos. Por definição, a fim de 
fazer o diagnóstico de pedofilia, o indivíduo 
de ter no mínimo 16 anos de idade e ser pelo 
menos cinco anos mais velho do que a criança. 
Muitos usam o termo pedofilia erroneamente 
em casos de atração ou atividade sexual 
envolvendo um menino ou uma menina pós-
púbere com idade inferior a 18 anos. Essa 
situação é denominada hebefilia. Não é raro 
que um pedófilo tenha atração sexual específica 
por crianças de determinada faixa etária, que 
também pode ser direcionada a apenas um 
sexo ou a ambos. O DSM-IV-TR (American 
Psychiatric Association, 2000) apresenta os 
seguintes especificadores para a pedofilia: 
restrita ao incesto; tipo exclusivo (atração 
apenas por crianças); e tipo não exclusivo. 
Os pedófilos atraídos por mulheres costumam 
preferir meninas de 8 a 10 anos, enquanto os 
que escolhem meninos são atraídos em geral 
por uma faixa etária mais alta. Um grande 
espectro de atividade sexual inadequada foi 
observado entre adultos e crianças, partido 
de despir e olhar a criança até penetração 
de diferentes formas, chegando até mesmo 
à tortura. Houve casos em que a pedofilia 
começou na adolescência e outros em que 
ela apareceu surgir na metade da vida adulta  
(HALES, 2012, p.773). 

Para a psiquiatria forense Telles:

Os pedófilos também se constituem em um 
grupo heterogêneo quanto à suas preferências, 
práticas e críticas em relação ao problema. 
Muitos indivíduos com esse transtorno 
afirmam que o comportamento não lhes causa 
sofrimento e que seu único problema é a reação 
das pessoas a suas atitudes. Outros relatam 
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extrema culpa, vergonha e depressão, buscando 
formas de evitar tais condutas (TELLES, 2012, 
p. 256). 

Ainda segundo a psiquiatria forense, pode-se 
dizer que: a) inexiste um perfil característico 
e único do agressor sexual; b) também não há 
uma associação definida entre o diagnóstico 
psiquiátrico de doença mental ou transtorno 
de personalidade e a agressão ou crime 
sexual; c) múltiplos são os fatores envolvidos 
na gênese de uma conduta dessa natureza; d) 
um indivíduo não necessita ser portador de 
uma doença ou transtorno de personalidade 
para praticar um crime sexual; e) mesmo 
as parafilias não são, necessariamente, 
produtoras de delitos sexuais (TELLES, 
2012, p. 256).

Quanto à imputabilidade penal dos assim 
diagnosticados como parafílicos, não há 
consenso entre os psiquiatras. Alguns 
entendem que essa patologia não pressupõe 
diminuição da capacidade cognitiva ou 
volitiva do agressor, salvo se associada 
a outros transtornos que potencializem a 
tendência sexual. Para outros, o portador de 
parafilia que chega a cometer delitos sexuais 
pode ser considerado semi-imputável, por 
não ser inteiramente capaz de se determinar  
(TELLES, 2012, p. 255). 

Tem-se observado na psicologia um crescente 
interesse no estudo do agente responsável pela 
violência sexual. Dessa forma, superando o 
rechaço natural desses profissionais com esse 
objeto de estudo, busca-se conhecer melhor 
esse indivíduo, na tentativa de identificar 

maneiras eficazes de tratar suas disfunções.

Percebe-se também nessa área do 
conhecimento uma preocupação em distinguir 
a violência sexual em si, da pessoa do agressor. 
Ou seja, o repúdio é contra a violência e não 
contra aquele que a prática. 

Inobstante o interesse dos psicólogos com 
o trabalho terapêutico dos denominados 
abusadores, a realidade demonstra que 
ainda são muitos os desafios nessa área, a 
começar pela baixa adesão dos indivíduos 
ao tratamento, na falta de preparo técnico 
específico de alguns profissionais, o próprio 
e natural sentimento de rechaço desses, além 
da postura de manipulação e negação do 
paciente, acarretando num baixo nível dos 
resultados positivos alcançados (SATTLER, 
2011, p. 237).

Nos trabalhos desenvolvidos na psicologia, 
procura-se fazer uma classificação quanto 
aos tipos de abusadores masculinos. Nesse 
sentido, levando-se em conta o aspecto 
comportamental do agressor sexual, dois 
grandes grupos surgem: o situacional e o 
preferencial, sendo que naquele integram 
indivíduos que não possuem, necessariamente, 
preferência sexual por crianças, enquanto que 
no grupo preferencial os pacientes apresentam 
uma clara preferência por crianças. Nesse 
último grupo encontra-se o assim denominado 
pedófilo, cujo perfil é traçado por Sattler  da 
seguinte forma: 

O abusador preferencial, como o próprio nome 
indica, apresenta, em sua identidade sexual, 
uma definida preferência por crianças ou 
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adolescentes. Faz muitas vítimas, procurando, 
constantemente, oportunidades para se 
aproximar de crianças – em parques, clubes, 
colégios, na família – , chegando a escolher 
companheiras pelo fato de terem filhos que o 
atraem. Consegue e  mantém relações sexuais 
com adultos, embora utilizando fantasias 
com crianças.Costuma apresentar preferência 
por um dos gêneros (menino ou menina), 
bem como por uma determinada faixa etária. 
Faz uso de pornografia infantil, produzindo 
material, ou como usuário da internet. Pode ter 
consciência do mal que o abuso causa à vítima 
e sofrer por isso, mas não consegue parar.
Devido à compulsão à repetição, originada pela 
fantasia e pela necessidade, tende a cometer 
“erros grosseiros”, não compatíveis com o seu 
nível intelectual, tais como consultas a sites de 
pornografia infantil no trabalho, envio de seu 
computador para conserto com arquivos de 
pornografia infantil, bem como de fotos para 
serem reveladas (SATTLER, 2011, p. 244, 
grifo nosso).

Ainda segundo Sattler, no que se refere ao 
prognóstico para os tratamentos dos assim 
classificados como pedófilos, de um modo 
geral, não há possibilidade de mudar suas 
disfunções comportamentais, vez que tais 
indivíduos apresentam atração por crianças 
ou adolescentes na estrutura de sua identidade 
sexual (SATTLER, 2011). Desse modo, 
a grande contribuição da psicologia seria 
mesmo na identificação desses indivíduos, 
melhorando os mecanismos de prevenção, 
para que eventos de abusos não cheguem 
sequer a ser iniciados.

Importante a constatação de Sattler, quando 
afirma que a realidade mostra que a terapia 
voluntária do pedófilo não obtém grandes 
resultados pela baixa adesão e resistência dos 
próprios pacientes (SATTLER, 2011). Por 
isso, de grande importância a construção de 
parcerias com o sistema de Justiça, pois somente 

mediante decisões judiciais, determinando a 
compulsoriedade do tratamento terapêutico, 
é que se obterão melhores resultados, tanto 
em relação aos pacientes, como no que diz 
respeito ao resguardo da sociedade.

2  CULPABILIDADE   

É bastante árdua a defesa técnica, em 
juízo, do agente acusado pela prática de 
tais crimes (abusos sexuais contra crianças 
e adolescentes). E, dentre os motivos que 
tornam angustiante o trabalho do defensor/
advogado, é a constatação de que as teses 
de defesa quanto ao mérito da questão penal 
tornam-se escassas, especialmente quando em 
comparação com as demais infrações penais.

Em geral, o operador do direito responsável 
pela defesa dos acusados desses crimes 
orientará sua defesa técnica tomando por norte 
os tradicionais elementos da teoria do crime, 
nos aspectos relacionados ao fato típico, mais 
precisamente analisando a conduta do agente 
e a presença ou não de tipicidade. 

Na conduta, a análise do dolo terá destaque, 
tendo em vista a ausência de culpa nessas 
figuras típicas. E, quanto à tipicidade, buscará 
tenazmente afastar o fato delituoso narrado 
na denúncia da norma penal incriminadora 
inserida no tipo penal em questão. E, assim, 
via de regra, terá como teses de defesa ou a 
absolvição ou a desclassificação da conduta 
para outra figura penal de menor gravidade.

Ainda em razão da natureza peculiar desses 
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delitos, a defesa técnica não poderá lançar 
mão de quaisquer das excludentes de 
antijuridicidade previstas no artigo 23 do 
Código Penal, quais sejam a legítima defesa, 
estado de necessidade, estrito cumprimento 
do dever legal e o exercício regular de direito.

Após essa fase de análise em relação à 
elaboração da defesa técnica, já tendo passado 
pelo estudo do fato típico e causas justificantes, 
o defensor do réu, vendo configurado o injusto 
penal, tem a sua frente o último elemento da 
estrutura do crime: a culpabilidade.  

Na culpabilidade, uma vez já comprovados o 
fato típico e antijurídico, o operador do direito, 
seja ela o defensor, o promotor ou o juiz, 
tendo em conta os elementos estruturantes 
do instituto jurídico-penal, fará uma análise 
quando à reprovação social da conduta 
criminosa atribuída ao agente, especialmente 
verificando a presença da imputabilidade, 
da exigibilidade de conduta adversa e da 
potencial consciência de ilicitude.

O Código Penal brasileiro adota o sistema 
vicariante, através do qual o julgador somente 
será autorizado a aplicar, ao acusado, uma 
pena ou medida de segurança. Aplica-se a 
pena, como pressuposto da culpabilidade do 
agente; enquanto que a medida de segurança 
diz respeito à periculosidade do mesmo, 
sua necessidade de tratamento, porquanto 
comprovada a incapacidade de entender o 
caráter ilícito do fato e de determinar-se de 
acordo com esse ente entendimento.

Como se percebe, será no estudo da 

culpabilidade onde o olhar jurídico se 
voltará com mais intensidade para a pessoa 
do acusado, buscando investigar se aquele 
sujeito será capaz ou não de sofrer a sanção 
penal contida no preceito secundário do tipo.

E, novamente, o responsável pela defesa 
técnica se deparará com a seguinte dificuldade: 
raros são os acusados que confessam a prática 
de crimes de natureza sexual envolvendo 
crianças e adolescentes. Em verdade, na 
imensa maioria dos casos, os réus negam 
veementemente a autoria de tais crimes.

Dessa forma, sem contar com a confiança e a 
contribuição dos seus assistidos, que se negam 
a admitir a autoria dos seus crimes, o defensor 
não terá meios e argumentos jurídicos para 
perquirir acerca da culpabilidade daquele 
indivíduo.

Esse trabalho enfatiza a culpabilidade penal, 
e, em especial, à inimputabilidade por doença 
mental do agente acusado da prática de 
crimes sexuais contra crianças e adolescentes, 
especialmente o descrito no artigo 217-A 
do Código Penal brasileiro, por ser esse o 
mais comumente trabalhado pelos órgãos do 
sistema de justiça, sendo também o de maior 
gravidade, hediondo inclusive.

Entende-se por imputabilidade penal, em 
linhas gerais, a capacidade do agente de sofrer 
um juízo de reprovação sobre sua conduta, 
através da chamada sanção penal que, no 
caso dos crimes contra a dignidade sexual das 
crianças e adolescentes, será necessariamente 
a restritiva de liberdade.
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Sobre o conceito de imputabilidade, eis o 
magistério da doutrina Zaffaroni:

É por essa razão que a imputabilidade – 
entendida como capacidade de culpabilidade – 
possui dois níveis, um que deve ser considerado 
como a capacidade de entender a ilicitude, e 
outro que consiste na capacidade para adequar 
a conduta a esta compreensão. Quando 
faltar a primeira, não haverá culpabilidade 
por ausência da possibilidade exigível de 
compreensão da antijuridicidade; quando faltar 
a segunda, estaremos diante de uma hipótese de 
estreitamento do âmbito de autodeterminação 
do sujeito, neste caso, por uma circunstância 
que provém de sua própria incapacidade 
psíquica (ZAFFARONI, 2008, 536).

Como previsão normativa, o Código Penal 
brasileiro (Decreto-lei nº 2.848/1940) adotou 
o critério biopsicológico, em seu artigo 26, 
ao tratar da doença mental, e biológico, no 
artigo 27 do mesmo diploma, quando fala dos 
menores de dezoito anos, também chamada 
de imaturidade natural.

Especificamente falando sobre o instituto 
da imputabilidade por doença mental, a 
previsão legal já é bem clara, senão veja-se 
o que dispõe o Código Penal:Art. 26 É isento 
de pena o agente que, por doença mental 
ou desenvolvimento mental incompleto 
ou retardado, era, ao tempo da ação ou da 
omissão, inteiramente incapaz de entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento.3

Mostram-se elucidativos os ensinamentos de 
Bitencourt, ao tratar sobre a inimputabilidade 
motivada pela presença de doença mental do 
agente:

3 BRASIL. Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940.

Nos casos em que o agente padece de doença 
mental ou de desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado é necessário constatar 
a consequência psicológica desse distúrbio 
(sistema biopsicológico), pois este é o aspecto 
relevante para o Direito Penal no momento de 
decidir se o sujeito poder ser, ou não, punido 
com uma pena. Na verdade, para eximir de 
pena exige-se, em outros termos, que tal 
distúrbio – doença mental, desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado – produza 
uma consequência determinada, qual seja, a 
falta de capacidade de discernir, de avaliar os 
próprios atos, de compará-los com a ordem 
normativa. O agente é incapaz de avaliar 
o que faz, no momento do fato, ou então, 
em razão dessas anormalidades psíquicas, 
é incapaz de autodeterminar-se. Devem 
unir-se, portanto, no caso de anormalidade 
psíquica, dois aspectos indispensáveis: um 
aspecto biológico, que é o da doença em si, 
da anormalidade propriamente, e um aspecto 
psicológico, que é o referente à capacidade de 
entender ou de autodeterminar-se de acordo 
com esse entendimento.Para o reconhecimento 
da existência da incapacidade de culpabilidade 
é suficiente que o agente não tenha uma das 
duas capacidades: de entendimento ou de 
autodeterminação (BITENCOURT, 2016, 
p.475). 

Como consequência da inimputabilidade 
penal dita absoluta, ter-se-á uma sentença 
de absolvição imprópria sobre a pessoa do 
agente, recaindo sobre este uma medida de 
segurança, vez que a lei o considera uma 
pessoa doente, a necessitar de tratamento 
médico apropriado. Trata-se de hipótese clara 
de isenção de pena.

Já no parágrafo único deste mesmo artigo 
existe a previsão da semi-imputabilidade, para 
os casos nos quais a conduta do agente será 
considerada culpável, porém, com redução 
sobre o juízo de censura penal, e consequente 
diminuição sobre o quantum de pena privativa 
de liberdade aplicada:
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Art. 26 […] 

Parágrafo único. A pena pode ser reduzida 
de um a dois terços, se o agente, em virtude 
de perturbação de saúde mental ou por 
desenvolvimento mental incompleto ou 
retardado não era inteiramente capaz de entender 
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 
acordo com esse entendimento.”

Convém relembrar as precisas lições do mestre  
Bitencourt, acerca da chamada culpabilidade 
diminuída:

Entre a imputabilidade e a inimputabilidade 
existem determinadas gradações, por vezes 
insensíveis, que exercem, no entanto, 
influência decisiva na capacidade de entender 
e autodeterminar-se do indivíduo. A rigor, 
essa questão não deveria ser tratada entre 
as causas que excluem a culpabilidade, na 
medida em que apenas a diminuem, mas 
razões didáticas autorizam sua análise nesse 
capítulo.Situam-se nessa faixa intermediária 
os chamados fronteiriços, que apresentam 
situações atenuadas ou residuais de psicoses, 
de oligofrenias e, particularmente, grande parte 
das chamadas personalidades psicopáticas ou 
mesmo transtornos mentais transitórios. Esses 
estados afetam a saúde mental do indivíduo 
sem, contudo, excluí-la. Ou, na expressão do 
Código Penal, o agente não é “inteiramente” 
capaz de entender o caráter ilícito do fato 
ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento (art. 26, parágrafo único, do CP). 
A culpabilidade fica diminuída em razão da 
menor censura que se lhe pode fazer, em razão 
da maior dificuldade de valorar adequadamente 
o fato e posicionar-se de acordo com essa 
capacidade (BITENCOURT, 2014, p. 481). 

Convém distinguir a ausência de consciência, 
que afeta diretamente a vontade, e daí a própria 
conduta, culminando por afastar o fato típico, 
da grave perturbação da consciência, esta sim 
relacionada à culpabilidade. Sobre o tema, vale 
fazer referência às lições do mestre Zafaronni: 
o advérbio “inteiramente” possui o sentido 
de salientar a gravidade da perturbação, mas 

não é sinônimo de “inconsciência”, e sim de 
uma grave perturbação da consciência, que 
torna a pessoa “inteiramente” incapaz de 
entendimento (ZAFARONNI, 2008, p. 583).  

Percebe-se, assim, que para a configuração 
da imputabilidade por doença mental a 
sistemática penal brasileira exige a conjunção 
de dois requisitos, quais sejam: a) a existência 
de doença mental ou desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado; b) a absoluta 
incapacidade de, ao tempo da ação ou da 
omissão, entender o caráter ilícito do fato 
ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento.

Acerca do termo “doença mental”, vale ser 
transcrito o magistério de  HUNGRIA apud 
Greco:

O título ‘alienação mental’, ainda que tivesse 
um sentido incontroverso em psiquiatria, 
prestar-se-ia, na prática judiciária, notadamente 
no tribunal de juízes de fato, a deturpações e 
mal-entendidos. Entre gente que não cultiva a 
ciência psiquiátrica, alienação mental pode ser 
entendida de modo amplíssimo, isto é, como 
todo estado de quem está fora de si, alheio a si, 
ou de quem deixa de ser igual a si mesmo, seja 
ou não por causa patológica. [...] A preferência 
pela expressão ‘doença mental’ veio de que esta, 
nos tempos mais recentes, já superado em parte 
o critério de classificação a que aludia Gruhle, 
abrange todas as psicoses, quer as orgânicas 
e tóxicas, quer as funcionais (funcionais 
propriamente ditas e sintomáticas), isto é, não só 
as resultantes de processo patológico instalado 
no mecanismo cerebral precedentemente são 
(paralisia geral progressiva, sífilis cerebral, 
demência senil, arteriosclerose cerebral, 
psicose traumática etc.) e as causadas por 
venenos ab externo (alcoolismo, morfinismo, 
cocainismo, saturnismo etc.) ou tóxicas 
metabólicas (consecutivas a transtornos do 
metabolismo produzidos por infecções agudas, 
enfermidades gerais, etc.), como também 
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as que representam perturbações mentais 
ligadas ao psiquismo normal por transições 
graduais ou que assentam, como diz Bumke, 
muito verossimilmente sobre anomalias não 
tanto da estrutura quando da função do tecido 
nervoso ou desvios puramente quantitativos, 
que nada mais traduzem que variedades da 
disposição física normal, a que correspondem 
funcionalmente desvios da normal conduta 
psíquica (esquizofrenia, loucura circular, 
histeria paranoia) (HUNGRIA, 1958, p.333-
335 apud GRECO, 2013, p.388). 

Em ambos os casos, inimputabilidade e semi-
imputabilidade, como o critério legal adotado 
é o biopsicológico, torna-se indispensável 
a realização de perícias psicológica e 
psiquiátrica na pessoa do agente.

O mecanismo processual adequado à 
constatação da inimputabilidade penal do 
agente é o incidente de insanidade mental, cujo 
rito encontra previsão nos artigos 149 a 154 do 
Código de Processo Penal brasileiro (Decreto-
Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941).4

4 Art.149.Quando houver dúvida sobre a integridade 
mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a 
requerimento do Ministério Público, do defensor, 
do curador, do ascendente, descendente, irmão ou 
cônjuge do acusado, seja este submetido a exame 
médico-legal.§1o O exame poderá ser ordenado 
ainda na fase do inquérito, mediante representação 
da autoridade policial ao juiz competente.§ 2o O juiz 
nomeará curador ao acusado, quando determinar o 
exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada 
a ação penal, salvo quanto às diligências que possam 
ser prejudicadas pelo adiamento.Art.150.Para o efeito 
do exame, o acusado, se estiver preso, será internado 
em manicômio judiciário, onde houver, ou, se estiver 
solto, e o requererem os peritos, em estabelecimento 
adequado que o juiz designar.§1o O exame não durará 
mais de quarenta e cinco dias, salvo se os peritos 
demonstrarem a necessidade de maior prazo.§ 2o Se 
não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz 
poderá autorizar sejam os autos entregues aos peritos, 
para facilitar o exame. Art. 151. Se os peritos concluírem 
que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável 
nos termos do art. 22 do Código Penal, o processo 
prosseguirá, com a presença do curador. Art.152. Se 
se verificar que a doença mental sobreveio à infração 
o processo continuará suspenso até que o acusado se 
restabeleça, observado o § 2o do art. 149. § 1o O juiz 
poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado 
em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento 

Nas lições de Nucci, o incidente de insanidade 
mental servirá para:

[…]  apurar a inimputabilidade ou a semi-
imputabilidade do acusado, levando-se em 
conta a sua capacidade de compreensão do 
ilícito ou de determinação de acordo com esse 
entendimento à época da infração penal. Tal 
medida justifica-se, uma vez que não é possível 
a condenação, com a consequente aplicação 
de pena, ao inimputável (art. 26, CP). Este, 
assim reconhecido à época do crime, deve ser 
absolvido (art.386, parágrafo único, III, CPP), 
recebendo medida de segurança, que é uma 
espécie de sanção penal, embora nitidamente 
voltada ao tratamento e cura do enfermo.
Quanto ao semi-imputável, apurado o estado 
de perturbação de sua saúde mental, que lhe 
retira parcialmente o entendimento do ilícito 
ou da determinação de agir, de acordo com 
esse entendimento, poderá haver condenação, 
devendo, no entanto, o juiz reduzir a pena, 
nos termos do art. 26, parágrafo único, do 
Código Penal. Eventualmente, também ao 
semi-imputável, pode ser aplicada a medida de 
segurança, se for o melhor caminho para trata-
lo (art. 98, CP) (NUCCI, 2014, p.323).

Importante ser destacado que, mesmo sendo 
constatada a inimputabilidade do agente na 
fase de inquérito policial, tal não dispensa 
o Ministério Público do oferecimento 
da denúncia. Primeiro, porque houve o 
cometimento de um injusto penal, com a 
prática de fato típico e antijurídico. Segundo, 
tendo em vista que, tanto a aplicação de uma 
medida de segurança, como a incidência de 
causa de diminuição de pena, requer uma 
sentença penal, seja absolutória imprópria, 
ou mesmo condenatória, com a presença de 
adequado.§ 2o O processo retomará o seu curso, desde 
que se restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a 
faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem 
prestado depoimento sem a sua presença.Art.153. O 
incidente da insanidade mental processar-se-á em auto 
apartado, que só depois da apresentação do laudo, será 
apenso ao processo principal.Art.154.Se a insanidade 
mental sobrevier no curso da execução da pena, 
observar-se-á o disposto no art. 682.
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causa de diminuição de pena.

Comentando sobre a imputabilidade, o mestre 
Zaffaroni  assim ensina:

Para os efeitos da imputabilidade, não é o 
conceito de “normalidade” o que nos serve, e 
o que o psiquiatra nos deve esclarecer são as 
características psíquicas que dificultaram ou 
facilitaram a compreensão da antijuridicidade 
no momento da realização do injusto. Quanto 
maior for a perturbação da consciência observada 
pelo psiquiatra e pelo juiz, maior será o esforço 
que o sujeito deve ter feito para compreender 
a antijuridicidade e, consequentemente, menor 
há de ser a reprovabilidade. O objetivo da 
perícia psiquiátrica é, precisamente, dar ao 
tribunal uma ideia de magnitude deste esforço, 
que é o que cabe ao juiz valorar para determinar 
se excedia o marco do juridicamente exigível 
e, portanto, reprovável.Não se trata de o 
psiquiatra fazer um diagnóstico localizando 
uma doença e classificando-a de acordo com 
a nosotaxia psiquiátrica, que é, em geral, 
complicada e discutida entre os próprios 
psiquiatras. Este diagnóstico pode ajudar a 
compreender e quantificar a magnitude do 
esforço e a possibilidade de sua realização, 
mais por si mesmo diz pouco. Isto porque as 
doenças mentais mais graves, como a demência, 
por exemplo (que implica uma deterioração 
progressiva e irreversível do psiquismo, 
anatomopatologicamente reconhecível) em 
seus primeiros sintomas pode ser que ainda 
não implique uma incapacidade psíquica de 
culpabilidade, ao menos para certos delitos 
que não exigem maior memória ou atenção 
(ZAFFARONI, 2008, p. 539). 

Arremata o ilustre penalista argentino 
Zaffaroni,  ao relacionar a imputabilidade à 
espécie de injusto penal atribuído ao agente: 
“Deve-se levar em conta que a imputabilidade 
é uma característica da conduta que depende 
de um estado do sujeito. Portanto, a capacidade 
psíquica de culpabilidade deve ser medida 
relacionada a cada delito” (ZAFFARONI, 
2008, p. 539). 

Em julgamento envolvendo réu inimputável, 
assim reconhecido por ser portador de 
pedofilia, o Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul determinou a aplicação de medida de 
segurança de internação:

Ementa: APELAÇÃO CRIME. ATENTADO 
VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO. 
MEDIDA DE SEGURANÇA. 
INTERNAÇÃO. Hipótese em que, atestada a 
inimputabilidade do réu e tratando-se o crime 
daqueles apenados com reclusão, não restava 
outra solução senão a aplicação de medida 
de segurança - art. 97 do CP. Incidente de 
insanidade mental onde atestado que, ao tempo 
dos fatos, o inculpado era absolutamente 
incapaz de entender o caráter ilícito dos 
mesmos, bem como de determinar-se de 
acordo com esse entendimento. Descabimento 
da pretensão de tratamento ambulatorial, 
reservado, para os inimputáveis, às hipóteses 
de crimes apenados com detenção - art. 97, in 
fine. Periculosidade presumida pela própria 
lei, bem como evidente dos autos, onde consta 
diagnóstico de pedofilia, transtorno depressivo 
de nível psicótico, dependência química e 
instintos suicidas, atestando, os médicos, que 
o agente representa perigo para si mesmo e 
para os demais. Nesse contexto, a ausência de 
personalidade antissocial, conforme constou 
no laudo, não tem o alcance pretendido pela 
defesa, no sentido de evidenciar ausência de 
periculosidade. Mantida a medida de segurança 
de internação. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
(Apelação Crime Nº 70039857222, Oitava 
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 
20/04/2011) (BRASIL, online). 

Além do próprio Tribunal de Justiça do Rio 
Grande de Sul, outros Tribunais pátrios, como 
o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios, por sua vez, consideram o acusado, 
portador de pedofilia, como semi-imputável. 
E, dessa forma, adotando a sistemática 
do Código Penal, fazem incidir a regra da 
redução da pena restritiva de liberdade, ou 
determinam a internação do agente. Eis os 
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seguintes acórdãos:

Ementa: APELAÇÃO CRIME. ATENTADOS 
VIOLENTO AO PUDOR. CORRUPÇÃO 
DE MENORES. FOTOGRAFAR CENAS 
PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO 
CRIANÇAS. PROVA. PENA. 1. O vasto 
contexto probatório está a confirmar a 
condenação do acusado pelos delitos pelos quais 
foi denunciado. Em cumprimento a mandado 
de busca e apreensão foram localizados na 
casa do réu diversas fotografias de crianças 
nuas, semi-nuas e praticando atos sexuais, 
além de filmes pornográficos e órgão genital de 
borracha. A prova pericial demonstrou ter sido 
a casa do imputado adaptada ao cometimento 
de crimes sexuais. Além disso, pelo que se 
pode constatar dos depoimentos das vítimas, 
o acusado costumava convidar os pais dos 
menores para visitar o sítio onde morava, a 
fim de ganhar a confiança deles. Alguns destes, 
conforme os depoimentos dos menores, não 
se convenceram da ingenuidade do réu, até 
mesmo porque corria na vila o boato de sua 
homossexualidade. 2. Consoante constou no 
laudo psiquiátrico, circunstância roborada 
pela prova oral, o imputado era homossexual 
e costumava aliciar meninos pobres, através 
de seu “filho adotivo”, oferecendo aos jovens 
banhos de “piscina”, passeios de lancha, 
de carro, jogos de videogame e até mesmo 
dinheiro, para que fossem até o sítio. Nesse 
local, de forma sutil, pedia para que se 
ficassem nus, inventando desculpas (a roupa 
podia sujar a água ou entrar no “sugador” 
da piscina - que era uma caixa da d’água, 
portanto, não havendo sugador nenhum -). 
Também sustentava a necessidade de ajudar 
os meninos a limpar o pênis, com o intuito de 
agarrar o órgão sexual ou de fazê-lo “crescer 
mais”. A partir daí, praticava com eles atos 
libidinosos diversos da conjunção carnal, tais 
como masturbação e sexo oral, na presença dos 
demais outros meninos. Condenação mantida. 
3. Reconhecida a semi-imputabilidade do réu 
através de incidente de insanidade mental, o 
qual concluir possuir o periciando Transtorno 
de Preferência Sexual, isto é, uma pedofilia. 
4. Pena privativa de liberdade redimensionada 
e exclusão da pena de multa, por ausência de 
previsão legal. APELO PARCIALMENTE 
PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70026837633, 
Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado 

em 30/04/2009) (BRASIL, online) 

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO 
DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS: 
CINCO CRIANÇAS. ABSOLVIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. ACERVO 
PROBATÓRIO ROBUSTO. RELATOS 
DAS CRIANÇAS, DE SEUS FAMILIARES 
E CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA. 
REPAROS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA 
DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. LAUDO PSIQUIÁTRICO 
E PSICOLÓGICO ATESTANDO SEMI-
IMPUTABILIDADE. DIAGNÓSTICO 
DE PEDOFILIA. INDICAÇÃO DE 
TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar 
em absolvição por insuficiência de provas 
da autoria, quando o conjunto probatório é 
robusto, contando declarações das vítimas, 
depoimentos dos familiares das crianças 
vitimadas e confissão extrajudicial e judicial do 
réu. 2. Nos crimes sexuais a palavra da vítima 
tem especial relevância, uma vez geralmente 
são praticados sem a presença de testemunhas. 
Os relatos das crianças merecem credibilidade, 
ainda, porque narraram os fatos aos seus 
parentes mais próximos e, em juízo, reiteraram 
suas alegações, mantendo-se fiéis às versões 
originais. 3. Os Laudos de Exame de Corpo de 
Delito não indicaram a presença de vestígios 
de atos libidinosos nas crianças, o que reforça 
as alegações dos infantes, pois estes relataram 
somente atos de abuso sexual que não deixam 
vestígios. 4. Decota-se a agravante do art. 61, 
inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e a causa 
de aumento de pena do art. 226, inciso II, do 
mesmo diploma, quando não há comprovação 
de qualquer vínculo familiar ou de cuidado 
entre a vítima e ofensor. 5. O Plenário do 
STF, no julgamento do HC 111840, declarou 
incidentalmente a inconstitucionalidade do 
parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, 
que previa que a pena por crime hediondo seria 
cumprida, inicialmente, em regime fechado. 
5.1. Esta decisão, conforme a teoria da 
transcendência dos motivos determinantes, em 
razão de versar sobre direitos individuais e da 
liberdade do cidadão, embora não proferida em 
sede de ação direta de inconstitucionalidade, 
apresenta eficácia que transcende o caso 
concreto, não devendo se limitar às partes da 
decisão, mas expandindo-se os seus efeitos 



56

para gerar efeito erga omnes. 6. No caso, 
correta a fixação do regime FECHADO para o 
início do cumprimento da pena, nos moldes do 
art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, tendo 
em vista que a pena fixada é superior a 8 (oito) 
anos de reclusão. 7. A perícia psiquiátrica 
diagnosticou que o réu sofre de Transtorno 
de Preferência Sexual - Pedofilia, perturbação 
da saúde mental catalogada no CID10=F65.4, 
que, embora não comprometa sua capacidade 
de entendimento, compromete parcialmente 
sua autodeterminação; e concluiu que o réu 
necessita de tratamento médico compulsório, 
com abordagem terapêutica medicamentosa, 
psicoterápica e com acompanhamento do 
serviço social. 8. A perícia psicológica 
apresentou o mesmo diagnóstico de Pedofilia 
e consignou que o comportamento criminoso, 
motivado pela perturbação da saúde mental, 
não é passível ser inibido pelo encarceramento 
ou pelo arrependimento, sendo imprescindível 
haver compreensão de sua condição de 
vulnerabilidade, pelo que requer tratamento 
específico.  9. Face aos Laudos Periciais que 
reconheceram a semi-imputabilidade do réu e 
aconselharam o tratamento médico, refutando 
o encarceramento, é possível a substituição da 
pena privativa de liberdade pode ser medida 
de segurança, consoante redação do art. 98 do 
Código Penal, prazo mínimo de 3 (três) anos, 
e prazo máximo da pena privativa de liberdade 
a ele aplicada. 10. A semi-imputabilidade 
autoriza a redução da pena (art. 26, parágrafo 
único, do Código Penal) em fração a ser 
imposta pelo magistrado consoante o grau 
de comprometimento de suas capacidades 
de entendimento e autodeterminação. 11. 
Recurso parcialmente provido para reduzir a 
pena e substituí-la por medida de segurança 
consistente em internação, pelo prazo mínimo 
de 3 (três) anos e prazo máximo da pena 
corporal fixada, nos moldes do art. 98 do 
Código Penal (BRASIL, online). 

O Tribunal de Justiça do Ceará – TJCE 
também já se manifestou no sentido de 
considerar imprescindível a perícia técnica 
para o diagnóstico da pedofilia como causa 
geradora da semi-imputabilidade, acarretando 
a redução da pena aplicada ao agente.

APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. 

ART. 214 C/C ART. 224, “A”, DO CPB. 
RECURSO DEFENSIVO. COMPROVADA, 
POR PERÍCIA TÉCNICA, A PARCIAL 
CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO 
DO AGENTE, RECONHECE-SE A SEMI-
IMPUTABILIDADE. PROMOVE-SE A 
REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/3, 
PORQUANTO NÃO EVIDENCIADOS 
NOS AUTOS OUTROS MEIOS DE PROVA 
INDICADORES DE MAIOR INTENSIDADE 
DA PERTURBAÇÃO MENTAL ATESTADA  
(BRASIL, online).

Segundo Castro : “há entendimento de que a 
caracterização da total inimputabilidade do 
agente pedofílico, ou seja, de ser “inteiramente 
incapaz de determinar-se de acordo com esse 
entendimento”, deve ser vista com certa 
reserva, tendo em vista que as presenças 
desses casos, em comparação com os demais, 
beiram à raridade” (CASTRO, 2011). 

CONCLUSÃO 

Percebe-se, por conseguinte, que a questão 
da inimputabilidade penal dos agentes que 
cometam crimes contra a dignidade sexual 
de crianças e adolescentes merece ser tratada 
com muito zelo e prudência por parte dos 
sujeitos processuais, diante da possível 
caracterização do transtorno pedofílico do 
réu no processo penal, a ensejar a aplicação 
de medida de segurança ou, em muitos casos, 
até mesmo a redução da pena privativa de 
liberdade (culpabilidade reduzida).

No tocante à Defesa técnica, tendo em vista 
a pessoa do agressor, terá o Advogado ou 
Defensor Público mais uma ferramenta de 
defesa, que certamente poderá ser utilizada 
nos casos onde se consiga constatar a 
inimputabilidade do acusado por doença 
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mental (pedofilia), afastando do agente o 
instituto da pena e seus estigmas, buscando os 
tratamentos médicos pertinentes.

O presente artigo não possui a pretensão 
de esgotar o estudo sobre o tema, mas tão 
somente propor uma abordagem diferenciada, 
tendo como foco principal a pessoa do agente 
causador do abuso, suas especificidades 
de ordem psiquiátrica e as relações com 
a culpabilidade penal; e, dessa forma, 
busca-se servir de estímulo a um estudo 
mais aprofundado sobre esse importante 
assunto, que diz respeito e atinge de modo 
especialmente grave a dignidade sexual de 
nossas crianças e adolescentes, as famílias, a 
sociedade e o Estado.
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4.
Percepções do 
sistema de prece-
dentes no novo 
código de proces-
so civil à luz da lei 
13.172/2015 E influ-
xos sobre a atua-
ção da defensoria 
pública

Mariella Pittari1

RESUMO 

O presente artigo trata da conversão da me-
dida provisória 681/2015 na lei 13.172/2015 
e de como os institutos de common law abra-
çados pelo Novo Código de Processo Civil 
passam a repercutir efeitos nas demandas pro-
postas pela Defensoria Pública, exigindo que 
sejam percorridos outros caminhos no ajuiza-
mento de ações, passando a invocar as razões 
que renderam ensejo na edição da lei, aproxi-
mando-se da maneira em que o common law 
percebe o advento de diplomas legislativos 
exarados pelo Parlamento, propiciando a for-
mação de precedentes exaustivamente discu-
tidos e direcionados aos fatos que gravitam 
em torno da controvérsia. 

1 Defensora Pública estadual, atua em demandas cíveis, 
com enfoque em causas consumeristas. Especialista em 
Direito Público, representante do Ceará em Direito do 
Consumidor perante o CONDEGE de 2014 a 2016, 
participante do “Institute for U.S Law” em Washington. 
Bacharel em Direito pela Universidade Federal da 
Bahia. 

Palavras- chave: Defensoria Pública. Lei 
13.172/2015. Novo CPC. 

ABSTRACT 

The current article talks about how the bill 
approved by the congress as a result of mea-
sures adopted by the President intend to cor-
relate the role of the Supreme Court into the 
precedents, dealing about the concepts adop-
ted from common law at the same time that 
the new Procedure Code requires another way 
to file a lawsuit at the courts and how it im-
pacts the work of Public Defenders. 

Key words : Public Defender . Law 13.172 / 
2015 . New CPC .

“Vivemos a crédito: nenhuma geração passada 
foi tão endividada quanto a nossa – individual 
e coletivamente (a tarefa dos orçamentos pú-
blicos era o equilíbrio entre receita e despesa; 
hoje em dia os ‘bons orçamentos’ são os que 
mantêm o excesso de despesas em relação a re-
ceitas no nível do ano anterior). Viver a crédito 
tem seus prazeres utilitários: por que retardar a 
satisfação?” (BAUMAN; MEDEIROS, 2008).

Resultado da conversão da medida provisó-
ria em lei, as modificações ocorridas na lei do 
empréstimo consignado vieram a lume para 
aumentar o percentual de comprometimento 
da renda suscetível ao desconto direto me-
diante contrato ao qual submete-se o consu-
midor, tendo por resultado afastar a sistemá-
tica de impenhorabilidade constante do Códi-
go de Processo Civil, também adotada pelo 
Novo CPC, que proíbe a incidência sobre a 
remuneração.

A despeito dos elogios recebidos pelo Novo 
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Código de Processo Civil, mormente sob a 
ótica de conferir celeridade ao judiciário e 
efetividade na prestação da tutela jurisdicio-
nal, sobretudo através da massiva adoção do 
sistema de precedentes, observa-se que, em 
sendo os casos paradigmas debatidos de ma-
neira escassa poderão resultar na inviabilida-
de de propositura de demandas que, ao não 
encontrarem eco nos tribunais superiores, cul-
minarão por macular o princípio da inafasta-
bilidade do poder judiciário.

Encontrando-se a prestação jurisdicional na 
dinâmica de mercado que contempla nas va-
riáveis da economia dos custos transacionais 
a segurança jurídica, propiciada pelos resulta-
dos que são oferecidos, configurando assunto 
que ganhou importância na busca de solução 
para os milhões de processos que apinham 
o Judiciário, consoante estatísticas ofertadas 
pelo CNJ2, obrigando a incursão em como 
oferecer soluções que não maculem o acesso 
à Justiça.

As Defensorias Públicas3, tanto no âmbito da 
União quanto no âmbito dos Estados, exer-
citam o direito de ação de uma quantidade 
inestimável de assistidos e, por sua própria 
vocação constitucional, representam o espec-
tro mais vulnerável da sociedade, carentes in-
clusive de grupos de pressão perante as casas 
legislativas para defenderem interesses que 
serão legislados e, posteriormente, defendi-

2 Conselho Nacional de Justiça, relatório 2015, gráficos 
3.53 e 3.55. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/
programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros> Acesso 
em: 
3 No portal http://www.anadep.org.br, econtra-se 
disponível o IV Diagnóstico sobre a Defensoria Pública 
no Brasil, reunindo estatísticas acerca da atuação das 
defensorias pelo país.  

dos através de ações judiciais.

Nessa linha de raciocínio, cumpre perquirir, 
tendo por mote as alterações promovidas na 
Lei do Empréstimo consignado, bem como 
no regime de impenhorabilidade presente 
no Novo CPC, se tais mudanças atendem os 
propósitos dos consumidores financeiros, so-
bretudo da população que depende do salário 
para subsistir e que não pode ser compelida a 
dispor de soma ainda maior para arcar com os 
empréstimos contraídos. 

Para demonstrar o volume e a importância em 
ter gerência sobre tantos empréstimos consig-
nados, tome-se por exemplo a última opera-
ção deflagrada pela Polícia Federal, denomi-
nada “custo Brasil”, cujo intuito consiste em 
investigar a destinação conferida a parte dos 
recursos tomados pelos servidores do Minis-
tério do Planejamento.

Enquanto os motivos trazidos para a amplia-
ção de renda do consumidor sujeito ao em-
préstimo é alargada sob o argumento de de-
belar a crise econômica em favor do público 
que contrai o empréstimo, a comparação das 
tabelas de juros de mercado publicadas pelo 
Banco Central não evidenciam significativa 
redução dos juros que justifique medida tão 
restritiva e cerceadora da autonomia financei-
ra do indivíduo, consoante adiante se consta-
ta:
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Tabela 01 – Tabela de Juros de Mercado 

1. Pessoa Física. Crédito  
Pessoal Consignado INSS

1,82% a 2,38

2. Pessoa Física. Crédito 
Pessoal Consignado Privado 

1,54% a 6,95%

3. Pessoa Física. Crédito 
Pessoal Não Consignado

1,35% a 
21,44%

4. Pessoa Física. Cartão de 
Crédito Parcelado

2,20 a 14%

5. Pessoa Física. Cartão de 
Crédito Rotativo

2,37% a 
20,82%* 
resultando em 
até 867,17% 
ao ao

Fonte: BANCO CENTRAL (2016, online) 

Ao tempo em que a valorização dos preceden-
tes implica em ampliação dos aspectos a se-
rem considerados pelos tribunais na formação 
do precedente, necessário que seja introduzi-
da a discussão das razões legislativas que ren-
deram ensejo à edição da lei e se o propósito 
da lei está sendo atendido, sem ter com isso 
a pretensão de retornar aos métodos de inter-
pretação autêntica de Savigny.

Ao longo dos anos, com especial ênfase a 
partir de 2008, percebe-se que os posiciona-
mentos jurisprudenciais adotados em Direito 
do Consumidor no âmbito dos Tribunais Su-
periores, com especial atenção para o STJ, 
sinalizam posturas que abalam sobremaneira 
o ajuizamento de ações em favor dos con-
sumidores, principalmente em razão de não 
ser contemplado por parcela substancial das 
demandas de primeira instância as peculiari-
dades do caso, a exigir que seja realizado o 
distinguishing.

Apenas a título de exemplo, pertinente desta-

car as situações de revisionais de empréstimos 
consignados e depósitos efetuados em conta-
-corrente, nas quais o STJ firmou teses acerca 
da legalidade da capitalização mensal dos ju-
ros, desnecessidade em discriminar que o con-
trato contemple o anatocismo, possibilidade de 
cobrança de taxas de abertura de crédito e seus 
consectários, possibilidade de cobrar juros ele-
vados desde que inseridos na taxa média de 
mercado, teses estas em sua maioria adotadas 
em sede de recurso repetitivo.

Confira-se a seguir alguns julgados elucidati-
vos sobre a tendência em cercear a proteção 
dos direitos dos consumidores financeiros no 
âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGI-
MENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ES-
PECIAL.AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO 
AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME 
DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 
7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVA ESCRITA. 
SÚMULA 247/STJ. JUROS REMUNERA-
TÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZA-
ÇÃO MENSAL DE JUROS.AUSÊNCIA DE 
COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS 
NO PERÍODO DA NORMALIDADE.MORA 
CARACTERIZADA.1. As questões trazidas 
à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de  
origem,  de  forma  suficientemente  ampla, 
fundamentada e sem omissões,  o  que afasta a 
alegada violação ao art. 535 do Código de Pro-
cesso Civil.2. A tese defendida no  recurso  es-
pecial  demanda  o reexame do conjunto  fático  
e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 
7 da Súmula do STJ.3. “O contrato de abertura 
de crédito em conta-corrente, acompanhado do  
demonstrativo  de  débito,  constitui  documen-
to  hábil  para  o ajuizamento da ação monitó-
ria” (Súmula 247/STJ).4.  “A  estipulação de 
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, 
por  si  só não indica abusividade” (Súmula 
382/STJ). O simples fato de  a  taxa  efetiva  
cobrada  no contrato estar pouco acima da taxa 
média de mercado não significa, por si só, abu-
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so.5.  A  capitalização  de juros é admissível 
em período inferior a um ano  nos  contratos 
celebrados após 31.3.2000, data da publicação 
da Medida Provisória 1.963-17, em vigência 
atual como MP 2.170-36/2001, e desde que ex-
pressamente pactuada.6.  A  cobrança  do  cré-
dito com acréscimos indevidos, no período de 
normalidade  contratual, não tem o condão de 
constituir o devedor em mora,  porque  dificul-
tado o pagamento, causando a impontualidade 
da qual  ainda se beneficiaria com a aplicação 
da cláusula penal (EREsp 163.884/RS,  Rel.  p/  
acórdão  Ministro  Ruy  Rosado de Aguiar, por 
maioria,  DJU  de 24.9.2001; Resp repetitivo 
1.061.530/RS (2ª Seção, Rel. Ministra Nancy 
Andrighi, unânime, DJe de 10.3.2009).7. No 
caso dos autos, os encargos discutidos em Juí-
zo para o período da  adimplência  são  regula-
res, resultando que a cobrança, sob esse aspec-
to,  faz-se sobre valores realmente devidos, não 
havendo motivo para  afastar  tais consectários, 
que também estão harmônicos com os parâme-
tros admitidos pelo STJ.8. Agravo regimental 
a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 
559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 
10/03/2016, DJe 16/03/2016) (Brasil, online). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIO-
NAL.CONTRATO  BANCÁRIO.  JUROS 
REMUNERATÓRIOS. INAPLICÁVEL LI-
MITAÇÃO EM 12% AO ANO. JUROS DE 
MORA. PERCENTUAL CONTRATADO 
EM 1% AO MÊS.POSSIBILIDADE. REPE-
TIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. 
AGRAVO DESPROVIDO.1.  A  taxa  de  ju-
ros  remuneratórios  praticada  pela  instituição 
financeira  acima  da  taxa média do mercado 
não induz, por si só, à conclusão de tratar-se 
de cobrança abusiva. Precedentes. Assim, ante 
a  ausência  de  comprovação  cabal  da  co-
brança  abusiva, deve ser mantida, in casu, a 
taxa de juros remuneratórios acordada.2.  Os  
juros  moratórios  cobrados em contratos ban-
cários podem ser pactuados  até  o limite de 
12% ao ano, previsto na Lei de Usura, ao passo  
que  seu  piso obedeceria à prescrição legal do 
art. 1.062 do Código  Civil  revogado,  como  
ocorrente  no  caso em tela, ficando mantido 
o percentual contratado, que se adequa à faixa 
admitida pelo posicionamento jurisprudencial 
mais moderno.3.  No  que  concerne  à  com-
pensação  de  valores  e à repetição do indébito,  

esta  eg. Corte tem jurisprudência pacífica no 
sentido de seu  cabimento  “sempre  que  verifi-
cado  o  pagamento  indevido, em repúdio    ao    
enriquecimento   ilícito   de   quem   o   rece-
ber, independentemente  da  comprovação do 
erro” (REsp 615.012/RS, Quarta Turma, Rel. 
Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 8.6.2010).4. 
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 591.826/RS, Rel. Ministro 
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 
em 08/03/2016, DJe 17/03/2016) (Brasil, on-
line). 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGI-
MENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.AÇÃO REVISIONAL. ALIENA-
ÇÃO FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 
535 DO CPC.INEXISTÊNCIA. ENCAR-
GOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE. 
LEGALIDADE. MORA RECONHECIDA 
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO 
MANTIDA.1. Não há afronta ao art. 535 do 
CPC quando o acórdão recorrido analisa todas 
as questões pertinentes para a solução da lide, 
pronunciando-se, de forma clara e suficiente, 
sobre a controvérsia estabelecida nos autos.2. 
“É admitida a revisão das taxas de juros remu-
neratórios em situações excepcionais, desde 
que caracterizada a relação de consumo e que 
a abusividade (capaz de colocar o consumidor 
em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do 
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às 
peculiaridades do julgamento em concreto” 
(REsp n.1.061.530/RS, submetido ao rito do 
art. 543-C do CPC, Relatora Ministra NANCY 
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
22/10/2008, DJe 10/03/2009).3. No caso con-
creto, não há significativa discrepância entre 
a taxa média de mercado apurada pelo Banco 
Central e o índice pactuado entre as partes, de 
modo que não é possível reconhecer a alegada 
abusividade.4. “A previsão no contrato bancá-
rio de taxa de juros anual superior ao duodécu-
plo da mensal é suficiente para permitir a co-
brança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 
n. 973.827/RS, Relatora para o acórdão Minis-
tra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA 
SEÇÃO, julgado em 8/8/2012 pelo rito do art. 
543-C do CPC, DJe 24/9/2012).5. Mantidos os 
encargos do período de cumprimento normal 
do contrato, não há falar em descaracterização 
da mora do devedor.6. Agravo regimental a que 
se nega provimento.(AgRg no AREsp 745.677/
RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FER-
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REIRA, QUARTA TURMA, julgado em 
03/03/2016, DJe 11/03/2016) (Brasil, online). 

Assim, consiste o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça em reputar legal a cobran-
ça da taxa média de mercado e a capitalização, 
bastando que se depreenda do teor do contra-
to. Constata-se, portanto, que a teoria do rom-
pimento da base objetiva não tem encontrado 
eco para conferir suporte às teses favoráveis 
aos consumidores, dificultando sobremaneira 
a propositura de ações revisionais, bem como 
as baseadas na teoria do superendividamento. 

Através da detida análise das razões que en-
sejaram a edição da MP 681/2015, posterior-
mente convertida em lei, ampliando o limi-
te de incidência do empréstimo consignado, 
dentre outras providências, para evitar pos-
turas autorreferenciadas adotadas no âmbito 
do Direito perante as Cortes Superiores que 
culminam por desprestigiar o público da De-
fensoria, propõe-se que seja reputado ilegal 
qualquer desconto que ultrapasse no aspecto 
global o percentual de desconto, contemplan-
do todas as outras dívidas perante credores 
financeiros e a taxa média de mercado con-
templadora dos valores mínimos e máximos 
divulgados pelo BACEN4 enquanto se aguar-
da o deslinde da ADI 23165.

Sob o pretexto de atender interesses do grupo 
de consumidores creditícios, tomou-se o ar-
gumento da crise para comprometer percentu-
al ainda maior da renda do consumidor, sub-

4  Banco Central do Brasil.
5 Ação direta de inconstitucionalidade 2316 ainda 
pendente de julgamento. Enquanto isso, no recurso 
extraordinário 592377, cuja repercussão geral foi 
reconhecida, decidiu-se pela constitucionalidade da 
MP 1.963-17/2000 e suas reedições.

vertendo o mecanismo de impenhorabilidade 
constante também do Novo Código de Pro-
cesso Civil, tornando a situação do devedor 
ainda mais precária, vez que está autorizada 
a Instituição a persuadir o contratante a com-
prometer fatia significativa do patrimônio, o 
qual, para grande parte da população consiste 
no salário-mínimo.

A Lei 13.172 contém a seguinte previsão mo-
dificadora:

“Art. 1o A Lei no 10.820, de 17 de dezembro 
de 2003, passa a vigorar com as seguintes al-
terações:

“Art. 1oOs empregados regidos pela Consoli-
dação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943, poderão autorizar, de forma irrevogável 
e irretratável, o desconto em folha de pagamen-
to ou na sua remuneração disponível dos valo-
res referentes ao pagamento de empréstimos, 
financiamentos, cartões de crédito e operações 
de arrendamento mercantil concedidos por ins-
tituições financeiras e sociedades de arrenda-
mento mercantil, quando previsto nos respec-
tivos contratos. 

§ 1o O desconto mencionado neste artigo tam-
bém poderá incidir sobre verbas rescisórias 
devidas pelo empregador, se assim previsto no 
respectivo contrato de empréstimo, financia-
mento, cartão de crédito ou arrendamento mer-
cantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por 
cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados 
exclusivamente para:

I - a amortização de despesas contraídas por 
meio de cartão de crédito; ou

II - a utilização com a finalidade de saque por 
meio do cartão de crédito.

..........................................................................

..........” (NR). (BRASIL, online) 

Por sua vez, a exposição de motivos da medida 
provisória 681/2015 assim dispunha:
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“MEDIDA PROVISÓRIA Nº 681, DE 10 DE 
JULHO DE 2015

Altera a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro 
de 2003, a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, e a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, para dispor sobre desconto em folha de 
valores destinados ao pagamento de cartão de 
crédito.

EMI nº 00039/2015 MPS MF MP

Brasília, 10 de julho de 2015.

Excelentíssima Senhora Presidenta da Repú-
blica,

Submetemos à apreciação de Vossa Excelência 
projeto de Medida Provisória que acrescenta 
margem de 5% (cinco por cento) para a reali-
zação de despesas efetuadas com cartão de cré-
dito consignado, alterando a margem total de 
30% (trinta por cento) para 35% (trinta e cinco 
por cento) em favor dos empregados regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
dos aposentados e pensionistas do Instituto Na-
cional do Seguro Social - INSS, bem como dos 
servidores públicos civis da União, das Autar-
quias e Fundações Públicas Federais.

2. O mercado de crédito atualmente se apresen-
ta em momento de contração relevante. Dentre 
as opções existentes no mercado, o crédito con-
signado apresenta algumas das menores taxas 
de juros, tendo em vista a sua baixa probabi-
lidade de inadimplência. Assim, um aumento 
moderado do limite do crédito consignado para 
cartões de crédito representa opção pertinente 
para lidar com a contração do mercado de cré-
dito sem trazer maiores riscos para as institui-
ções financeiras e nem onerar demasiadamente 
os tomadores. Ressalte-se que, além de mitigar 
a contração do mercado de crédito espera-se 
que a medida permitirá a substituição de dí-
vidas de custo mais elevado, tais como as de 
cartão de crédito comuns.

3. Ademais, a presente minuta veicula uma 
proposta intermediária e mais razoável do que 
aquela que foi objeto de veto presidencial, nos 
termos da Mensagem nº 156, de 21 de maio de 
2015, quando da sanção do Projeto de Lei de 
Conversão nº 2, de 2015, referente à Medida 
Provisória nº 661, de 2014, convertida na Lei 

nº 13.126, de 21 de maio de 2015, que propu-
nha uma elevação em 10% da margem consig-
nável.

4. De outra parte, impõe-se registrar que não se 
revoga qualquer garantia voltada para a prote-
ção do consumidor e tampouco se modificam 
as previsões de sanções a serem aplicadas aos 
bancos que promovam indevidamente a reten-
ção de valores superiores ao estabelecido legal-
mente, tal como já previsto pelos §§ 3º e 4º do 
art. 1º, § 8º do art. 4º, e § 6º do art. 6º da Lei nº 
10.820, de 17 de dezembro de 2003.

5. Quanto aos pressupostos constitucionais de 
urgência e relevância, cumpre ressaltar que a 
medida visa trazer benefícios imediatos para 
a expansão moderada do mercado de crédito 
em um momento de contração significativo em 
modalidade com baixo risco para as institui-
ções financeiras e menores taxas de juros aos 
consumidores.

6. São estas, Senhora Presidenta, as razões que 
justificam a elaboração do projeto de Medida 
Provisória que ora submetemos à elevada apre-
ciação de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

Marcelo de Siqueira Freitas,  
Joaquim Vieira Ferreira Levy e Nelson Barbo-
sa” (BRASIL, online). 

O parecer 54, de 2015-CN, da Comissão Mista 
da MPV 681/2015, sobre a Medida Provisória 
nº 681, de 2015, que “Altera a Lei nº 10.820, 
de 17 de dezembro de 2003, a Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, e a Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, para dispor sobre 
desconto em folha de valores destinados ao 
pagamento de cartão de crédito” por sua vez, 
ao minudenciar a exposição de motivos, cor-
roborou as razões que foram apresentadas.

“Ainda segundo o BC (Banco Central), a taxa 
de endividamento da renda das famílias bra-
sileiras atingiu, em abril de 2015, a marca de 
43,6% - maior valor desde o início da pesquisa 
em 2005.
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 A taxa de juros do cartão, também no rotativo, 
atingiu 334,6% em janeiro e, em maio, subiu 
para 360,6%, uma alta de 29% no ano. Essa 
marca dos juros do cartão é um novo recorde, 
de acordo, de acordo com a série do Banco 
Central iniciada em março de 2011” ( Brasil, 
online). 

Significa dizer, justificando uma melhor con-
dição de juros para o endividado consumidor, 
propugnou-se por uma medida que compro-
mete ainda mais a renda, inclusive para sal-
dar dívidas de cartão de crédito com credores 
financeiros, o que caminha na contramão da 
proteção ao consumidor, pois não há qualquer 
limitação ao juros cobrados pelas administra-
doras dos cartões de crédito ou pelas Institui-
ções financeiras.

Nessa linha, necessário que seja retirado o 
suporte filosófico e sociológico que permeia 
a elaboração das leis, reproduzindo contextos 
de dominação que devem perpassar a cons-
trução dos precedentes pelos Tribunais, sob 
pena de esvaziar o próprio sentido do sistema, 
que culminará adstrito à lei e aos precedentes, 
sem qualquer espaço para a justiça do caso 
concreto.

Em lúcida compreensão acerca de ideias que 
perpassam  Habermas e  Weber, citado por 
Véras Neto, bem sintetiza o tema acerca do 
processo da dominação racional-legal:

“Jürgen Habermas, por sua vez, partindo de 
algumas premissas weberianas, define essa 
dominação racional como uma ordem pós-
-convencional, pois o direito, ao contrário das 
ordens pré-tradicionais, define-se no sentido 
de uma ordem pós-tradicional, sedimentada 
na consciência moral, ao contrário de uma de-
finição do direito como uma ordem racional 
voltada para fins na concepção de Max Weber. 

Jürgen Habermas a define como uma ordem ra-
cional voltada para valores; na ordem jurídica 
pós-convencional o direito brota da ordem tra-
dicional patrimonialista e personalizada, é atin-
gido dentro de sua acepção duscursiva consen-
sual, prefigurando um molde que permite a sua 
abordagem como uma ordem de preceitos fa-
líveis e que, portanto, podem ser modificados. 
Isso dentro da dinâmica de tensionamento entre 
faticidade e validade, com a tensão do idealis-
mo do direito constitucional e o materialismo 
em uma ordem jurídica, especialmente de um 
direito econômico, que simplesmente reflete a 
distribuição desigual do poder social, encontra 
seu eco no desencontro entre as abordagens fi-
losóficas e empíricas do direito..., o que garan-
te o seu reordenamento flexível e dinâmico em 
prol das metas de segurança jurídica, previsi-
bilidade e cálculo racional permitidos pela for-
malização jurídica”  (HABERMAS; WEBER 
apud VERAS NETO, 2008, p.159-160). 

Prosseguindo então para a conclusão de que: 

“Esse paradoxo é suplantado nas sociedades 
capitalistas através do artifício da adoção de 
decisões semelhantes, tendo como parâmetros 
a uniformização legislativa e jurisprudencial 
que permite o cálculo das probabilidades dos 
possíveis efeitos das leis sobre o sistema de 
acumulação vigente no capitalismo raciona-
lizado e permite-se através desses artifícios 
técnicos-conceituais e ideológicos a redução 
de riscos e dos possíveis impactos decorrentes 
sobre a estrutura da produção, circulação, con-
sumo e reprodução do capital”  (HABERMAS; 
WEBER apud VERAS NETO, 2008, p.159-
160). 

Tais desideratos podem ser facilmente per-
ceptíveis através da leitura da exposição 
de motivos do novo CPC, na linha do que 
já vinha ocorrendo desde o advento da EC 
45/2004: “Prestigiou-se, seguindo-se direção 
já abertamente seguida pelo ordenamento 
jurídico brasileiro, expressado na criação da 
Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) e do regime de julgamento con-
junto de recursos especiais e extraordinários 



66

repetitivos (que foi mantido e aperfeiçoado) 
tendência a criar estímulos para que a juris-
prudência se uniformize, à luz do que venham 
a decidir tribunais superiores e até de segundo 
grau, e se estabilize. (BRASil, 2004, online) 
Essa é a função e a razão de ser dos tribunais 
superiores: proferir decisões que moldem o 
ordenamento jurídico, objetivamente consi-
derado. A função paradigmática que devem 
desempenhar é inerente ao sistema. Por isso 
é que esses princípios foram expressamente 
formulados. Veja-se, por exemplo, o que diz o 
novo Código, no Livro IV: “A jurisprudência 
do STF e dos Tribunais Superiores deve nor-
tear as decisões de todos os Tribunais e Juí-
zos singulares do país, de modo a concretizar 
plenamente os princípios da legalidade e da 
isonomia”. Evidentemente, porém, para que 
tenha eficácia a recomendação no sentido de 
que seja a jurisprudência do STF e dos Tri-
bunais superiores, efetivamente, norte para os 
demais órgãos integrantes do Poder Judiciá-
rio, é necessário que aqueles Tribunais mante-
nham jurisprudência razoavelmente estável ”

Conglobar o direito como vertente de custos 
transacionais presentes na economia tem sido 
a nova tônica dos discursos em favor de al-
terações no sistema processual vigente, cor-
respondendo exatamente aos desideratos le-
gislativos, como é possível constatar nas mais 
recentes inovações legislativas.

Cabe observar as advertências que foram fei-
tas por  Dallari, na ocasião apenas no âmbito 
do STF: 

a) Reforma do Judiciário: o bom pretexto

O sistema judiciário brasileiro necessita de re-
formas, para o aperfeiçoamento da proteção 
judicial dos direitos. Sem que fiquem assegu-
rados os meios para que a magistratura possa, 
efetivamente, agir com independência e efici-
ência, os direitos não estão garantidos. Assim, 
portanto, esses dois requisitos, eficiência e in-
dependência, são igualmente importantes, não 
se podendo cogitar de um ignorando ou preju-
dicando o outro. Isso não tem sido levado em 
conta no Brasil, onde as discussões visando a 
melhoria dos órgãos judiciários parecem partir 
do pressuposto de que a independência já está 
suficientemente assegurada, ou não deve ser 
tão ampla a ponto de criar embaraços ao Exe-
cutivo, e por isso estão centradas na busca da 
eficiência.Acontece, porém, que, além de não 
poder considerar dispensável uma reflexão so-
bre a independência, sobretudo tendo em conta 
que ela está sendo afetada de várias formas, a 
ênfase exclusiva na eficiência tem levado a si-
tuações contraditórias, havendo o risco de que 
o próprio Judiciário promova a melhoria da efi-
ciência de um de seus órgãos, sacrificando a in-
dependência dos outros. Na realidade, a forma 
como se tem colocado a questão já demonstra 
a existência de um vício grave, pois durante 
os primeiros anos da discussão da reforma do 
Judiciário, a partir de 1995, quem falou pelo 
Poder Judiciário foi apenas o Supremo Tribuna 
Federal, que, por mais respeitável que seja, não 
deve ignorar a opinião de toda a magistratura 
em matéria de extrema relevância para todos os 
juízes” (DALLARI, 2007, p. 63). 

Mais adiante afirma o supracitado autor:

Um juiz que não possa decidir de acordo com 
seu livre convencimento já não age como juiz, 
não importando se a coação vem de fora ou se 
ela vem do próprio Judiciário. E a concessão de 
força ao Supremo Tribunal Federal, para tornar 
obrigatória a imitação das decisões, significará 
apenas que estas estão sendo imitadas por se-
rem impostas, o que é completamente diferente 
de serem acolhidas por terem autoridade. O Su-
premo Tribunal Federal será órgão de coação e 
os juízes e tribunais serão órgãos de imitação. 
E assim todo o sistema judiciário sairá enfra-
quecido. O argumento da necessidade de redu-
zir o volume de trabalho do Supremo Tribunal 
Federal, como justificativa para impedir a mul-
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tiplicação de ações e a jurisprudência diver-
gente parte da ideia inaceitável de que todo o 
sistema judiciário, a independência dos juízes 
e tribunais, a busca da solução mais justa para 
cada caso, tudo isso deve ser sacrificado para 
que os Ministros do Supremo Tribunal Fede-
ral recebam menor número de casos. Como se 
verifica, pontos essenciais da atividade jurídica 
de uma sociedade que se pretende democráti-
ca são subordinados a limitados objetivos de 
ordem prática. Não se cogita o aumento do nú-
mero de juízes da Suprema Corte, da redução 
de suas competências, de sua reorganização ou 
da mudança dos seus métodos de trabalho. Para 
que tudo isso fique intacto, como se fosse algo 
perfeito ou sagrado, suprime-se a divergência 
jurisprudencial, instrumento fecundo de cria-
ção jurídica e de sua conformação do direito 
aos valores e interesses do povo, sua fonte le-
gítima.Por último, há também o argumento de 
que a ocorrência de divergência jurisprudencial 
gera insegurança jurídica, sendo melhor que o 
povo saiba desde logo, com certeza absoluta, 
quais são as regras obrigatórias e como elas de-
vem ser interpretadas. Ora, se for acolhido esse 
argumento será melhor tirar de todos os juízes 
e tribunais a competência para interpretarem 
qualquer lei ou ato normativo. E será melhor 
ainda acabar com o próprio Judiciário, como 
também com o legislativo, pois se o Executivo 
ditar as normas e for o único autorizado a inter-
pretá-las não haverá divergências e todos sabe-
rão desde logo quais são as regras e ninguém 
poderá contestar a interpretação dada pela au-
toridade. Mas nesse caso, para haver coerên-
cia, será necessário eliminar a Constituição, o 
direito, a liberdade. Como fica evidente, esse 
argumento não é compatível com uma socie-
dade democrática e não pode ser levado a sério 
por quem acredita no direito como instrumento 
de justiça e de paz (DALLARI, 2007, p. 63). 

Nessa linha, as palavras pronunciadas já há 
muito são dotadas de uma precisão que ape-
nas o tempo é capaz de atestar.

No ensejo, torna-se apropriado invocar um 
dos mais eminentes filósofos da contempora-
neidade, Zizek: 

A História recente da esquerda contemporânea 
é a de um líder ou partido eleito com entusias-

mo universal, que promete ‘um mundo novo’ 
(Mandela, Lula) – porém, cedo ou tarde, em 
geral depois de alguns anos, eles tropeçam no 
dilema básico: ousamos tocar nos mecanismos 
capitalistas ou decidimos ‘entrar no jogo’? 
Caso perturbem os mecanismos, logo são ‘pu-
nidos’ com distúrbios no mercado, caos econô-
mico e tudo mais. Assim, embora seja verdade 
que o anticapitalismo não pode ser diretamente 
a meta da ação política- na política, a oposição 
é feita a agentes políticos concretos e a suas 
ações, não a um ‘sistema anônimo’-, aqui se 
deveria aplicar a distinção lacaniana entre meta 
e alvo: embora não seja a meta imediata da po-
lítica emancipatória, o anticapitalismo deveria 
ser seu principal alvo, o horizonte de toda a sua 
atividade ( ZIZEK, 2011, p.399-400). 

Do que se conclui que o mencionado poder 
anônimo que movimenta as engrenagens do 
sistema não pode lograr êxito em comprome-
ter pilares de direitos consagrados no amago 
do art. 5º da CF88, tendo por resultado o ad-
vento do Código de Defesa do Consumidor, 
direitos estes tão arduamente alcançados. 

 Bourdieu, em seu, que trata do poder invisí-
vel que propicia o exercício com a cumplici-
dade daqueles que são sujeitos a ele, ao tratar 
da força do Direito através de elementos para 
uma sociologia do campo jurídico, precisa-
mente expõe:

É difícil, com efeito, não ver o princípio de 
uma complementariedade funcional dinâmica 
no conflito permanente entre pretensões con-
correntes o monopólio de exercício legítimo 
da competência jurídica: os juristas e outros 
teóricos do direito tendem a puxar o direito no 
sentido de uma teoria pura, quer dizer, orde-
nada em sistema autônomo e auto-suficiente, e 
expurgado, por uma reflexão firmada em consi-
derações de coerência e de justiça, de todas as 
incertezas ou lacunas ligadas à sua gênese prá-
tica; os juízes ordinários e outros práticos, mais 
atentos às aplicações que dele podem ser feitas 
em situações concretas, orientam-se por uma 
espécie de casuística das situações concretas 
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e opõem, aos tratados teóricos do direito puro 
instrumentos de trabalho adaptados às exigên-
cias e à urgência da prática, repertórios de ju-
risprudência, formulários de actos, que os ma-
gistrados, por meio de sua prática, que os põe 
directamente perante a gestão dos conflitos e 
uma procura jurídica incessantemente renova-
da, tendem a assegurar a função de adaptação 
ao real num sistema que, entregue só a profes-
sores, correria o risco de se fechar na rigidez de 
um rigorosimo racional: por meio da liberdade 
maior ou menor de apreciação que lhes é per-
mitida na aplicação das regras, eles introduzem 
as mudanças e as inovações indispensáveis à 
sobrevivência do sistema que os teóricos deve-
rão integrar no sistema (BOURDIEU, 2005). 

A lucidez com que o autor aborda o tema dos 
precedentes sob o aspecto sociológico bem 
serve ao assunto ora em debate, posto que, 
os defensores enquanto práticos, na definição 
utilizada na qual se encaixa o exercício da ati-
vidade, necessitam posicionar-se no locus de 
sentido das novidades que permeiam o siste-
ma, sob pena de restar-lhes uma postura me-
ramente repetidora de discursos formulados 
em esferas acerca das quais não foi exercido 
protagonismo algum.

Assim, retornando a exposição de motivos 
que ocasionou a edição da medida provisó-
ria 685/2015, vindo a ser convertida na lei 
13.120/2015, cumpre indagar se seria a cri-
se econômica a responsável por tornar a vida 
do consumidor creditício ainda mais dramá-
tica, vez que trouxe a lei comprometimento 
ainda mais significativo da renda quando a 
sistemática do processo civil autorizaria a im-
penhorabilidade do montante, ou o interesse 
dos credores financeiros em tomarem para si 
maiores fatias de renda dos devedores.

Dessarte, em futura discussão através de ação 

revisional lastreada na teoria do superendivi-
damento, aqui meramente enunciada a título 
de exemplo do universo de ações de índole 
consumerista disponíveis, caberia incursionar 
no “bom propósito” legislativo de edição da 
lei, pois, para além de facilitar a concessão de 
crédito em tempos de crise, culmina por ofe-
recer às Instituições Financeiras acesso ime-
diato ao patrimônio do devedor. Dispensar-
-se-ia assim o ajuizamento de execuções ou a 
mera inclusão do nome do devedor nos cadas-
tros de proteção ao crédito, vez que aberta por 
via legislativa autorização para comprometer 
renda destinada à subsistência ao pagamento 
de dívidas.

Ainda na linha do mesmo raciocínio caberia 
a indagação se, em consistindo opção do de-
vedor, oferecer essa forma de pagamento, não 
seria ainda mais favorável que a lei autorize 
o uso da renda de subsistência como assim 
julgue pertinente o seu titular, não restando 
razão para o rechaço da opção. 

Aí reside o cerne da questão, é a necessidade 
que compele o consumidor ao comprometi-
mento de renda que, processualmente falando, 
seria impenhorável, colocando-o em situação 
de ainda mais acentuada vulnerabilidade, se 
somarmos à tal opção os outros inúmeros ser-
viços bancários existentes e não excludentes 
entre si, a exemplo do crédito em conta-cor-
rente, tornando os compromissos assumidos 
financeiramente insustentáveis.

Ainda que proclamada a pretensa “pureza” do 
pensamento jurídico, da clara demonstração 
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de que a lei não teve por propósito beneficiar 
a quem alardeou fazê-lo, por restar evidente 
ao menos para o público demandante da De-
fensoria Pública, é que os fatos sociais neces-
sitam ser novamente trazidos ao debate, per-
mitindo assim que a adoção da ratio decidendi 
quando na ocasião da formação do precedente 
não permita a perpetuação da iniquidade em 
detrimento do consumidor financeiro.

Pois, uma vez adotado o precedente, na li-
nha da unidade e coerência propugnados pelo 
novel sistema processual civil, ter-se-á a ra-
tio decidendi como elemento propagador do 
equívoco legislativo, tornando obrigatória a 
aplicação do precedente sem que se questione 
mais o porquê da edição da lei, numa autor-
referencialidade ao infinito, aqui tomando a 
definição de Niklas Luhmann. 

Ainda no ensejo do tema dos fatos sociais in-
corretamente invocados para a edição da lei, 
cumpre incursionar acerca do papel do con-
trole de constitucionalidade quando o poder 
incumbido de atuar em nome dos seus re-
presentantes assim não o faz, quando a con-
frontação da norma objeto do controle e seu 
parâmetro não se afiguram suficientes para 
retroceder à ocasião da edição legislativa e 
suas razões, cabendo reconhecer tornar-se a 
indagação palco para uma outra linha de estu-
do aqui não pertinente.

Para que se tenha uma percepção do quão ve-
lho é o papel dos precedentes, traz-se outra 
passagem de  Bordieu, prosseguindo no seu 
raciocínio sobre a Força do Direito:

A regra que impede ir-se além das decisões ju-
rídicas anteriores, stare decisis, para se decidir 
juridicamente é para o pensamento jurídico o 
que o preceito durkheimiano de [explicar o so-
cial pelo social] é para o pensamento socioló-
gico: apenas um modo diferente de afirmar a 
autonomia e a especificidade do raciocínio e do 
juízo jurídicos. A referência a um corpus de pre-
cedentes reconhecidos, que funcionam como 
um espaço de possíveis em cujo interior a solu-
ção pode ser procurada, é o que fundamenta ra-
cionalmente uma decisão que pode inspirar-se, 
na realidade, em princípios diversos, mas que 
ela faz aparecer como produto de uma aplica-
ção neutra e objectiva de uma competência es-
pecificamente jurídica. Todavia, porque, entre 
outras coisas, os precedentes são, pelo menos, 
utilizados ora como instrumentos de racionali-
zação ora como razões determinantes e porque 
o mesmo precedentes construído de maneiras 
diferentes, pode ser justificado para justificar 
teses opostas e ainda porque a tradição jurídica 
oferece uma grande diversidade de precedentes 
e de interpretações em que se pode escolher os 
que melhor se adaptam ao caso em questão, é 
preciso evidentemente ter cuidado em não fa-
zer o stare decisis uma espécie de postulado 
racional próprio para garantir a constância e 
a previsibilidade, e ainda a objectividade das 
decisões judiciais (enquanto limitação posta ao 
arbitrário das decisões subjectivas). A previsi-
bilidade e a calculabilidade que Weber empres-
ta ao [direito racional] assentam, sem dúvida, 
antes de mais, na constância e homogeneida-
de dos habitus jurídicos: as atitudes comuns, 
afeiçoadas, na base de experiências familiares 
semelhantes, por meio de estudos de direito e 
da prática das profissões jurídicas, funcionam 
como categorias de percepção e de apreciação 
que estruturam a percepção e a apreciação dos 
conflitos correntes e que orientam o trabalho 
destinado a transformá-los em confrontações 
jurídicas (BOURDIEU, 2005, p. 231- 232). 

Oportuna e elucidativa a fábula de Orwell, na 
qual um punhado de animais da fazenda, sob 
comando dos porcos, revoltam-se e tomam o 
poder dos seres humanos, instituindo uma re-
pública ( ORWELL, 1981). 

De início, entoavam hinos nos quais rememo-
ravam a épica vitória sobre os homens, mas 
com o passar do tempo limitavam-se a repetir 
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“Quatro pernas bom, duas pernas ruim”, fa-
zendo alusão a uma realidade há muito inexis-
tente, uma vez que os porcos no poder passa-
ram a agir como se homens fossem.

Dessarte, apesar da incipiência do sistema 
de precedentes e dos estudos que necessita-
rão ser realizados para adequada recepção do 
instituto jurídico, pululando demandas que 
não podem ser evitadas pela Defensoria sob o 
“discurso” de otimização do sistema, impõe-
-se tomar par dos fatos e persistir agindo em 
defesa de quem a Constituição atribuiu o de-
ver de assim fazê-lo. Deixa-se assim para ou-
tra ocasião as elucubrações intelectuais para 
o fenômeno, sob pena de esvaziar a atuação 
institucional sob um discurso orquestrado de 
isonomia e celeridade, quando os resultados 
nada isonômicos já são perceptíveis a olhos 
vistos. 
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5.
A legitimidade 
Ad Causam da 
defensoria pública 
para propor ação 
de improbidade 
administrativa

Muniz Augusto Freire Araújo Evaristo1

RESUMO

Este artigo científico tem por escopo descrever 
o avanço institucional da Defensoria Pública, 
demonstrando que todos os meios processuais 
hábeis para concretizar o acesso a justiça dos 
vulneráveis devem ser utilizados para alcançar 
esse desiderato, inclusive instrumentos 
processuais que não indicam expressamente 
a legitimidade da Defensoria Pública, em 
especial a ação de improbidade administrativa, 
uma vez que as pessoas vulneráveis são os 
maiores prejudicados pelo menoscabo da 
Administração Pública decorrente da prática 
de atos de improbidade. 

Palavras-chaves: Defensoria Pública. 
Legitimidade. Ação de improbidade 
administrativa.

ABSTRACT

This scientific article is scope describe the 
institutional advancement of the Public 
Defender, demonstrating that all skilled 
procedural means to achieve access to justice 

1 Graduado em Direito pela Unifor, 1º lugar no mérito 
acadêmico do Centro de Ciências Jurídicas CCJ Unifor. 
Pós-graduado em Direito Processual Civil na Unifor

for vulnerable should be used to achieve 
this, including procedural instruments that 
do not expressly indicate the legitimacy 
of the Public Defender, in particular the 
action of administrative misconduct, since 
vulnerable people are the biggest losers by 
underestimating public administration arising 
from acts of impropriety.

Keywords: Public Defender. Legitimacy. 
Administrative Misconduct.

1  A DEFENSORIA PÚBLICA E AS 
ONDAS RENOVATÓRIAS 

Em uma tentativa de melhor delinear o 
surgimento e desenvolvimento de uma 
abordagem nova e compreensiva das 
celeumas referentes ao acesso à justiça, Mário 
Cappelleti e Brian Garth, através do relatório 
ao Projeto de Florença, dividiram o problema 
do acesso à justiça em três grandes ondas 
renovatórias. 

Para os referidos autores, a primeira grande 
onda renovatória teria sido iniciada em 1965, 
concentrando-se no estudo da problemática 
da assistência judiciária, visto que, em 
diversas situações, a capacidade postulatória 
individual era obstada por conta de problemas 
econômicos ou culturais. 

A segunda grande onda renovatória 
restringia-se ao estudo da dificuldade da 
promoção, proteção e defesa dos ainda mal 
compreendidos direitos metaindividuais, 
mormente nas áreas relativas à proteção 
ambiental e do consumidor.  

A terceira e última onda renovatória foi 
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denominada como o novo enfoque do 
acesso à justiça em uma perspectiva de 
identificação, elaboração e aplicação das 
técnicas extrajudiciais. Seria algo similar 
ao que se costuma nomear atualmente de 
desjudicialização dos conflitos.  

Nesse sentido, obtempera-se que o estudo 
da Defensoria Pública encontra fundamento 
nas ondas renovatórias de Cappeletti e Garth, 
mormente na primeira onda renovatória, 
que tinha por escopo vencer os obstáculos 
da representação jurídica dos necessitados 
econômicos. 

Dissertando sobre o papel da Defensoria 
Pública em romper os obstáculos do acesso à 
justiça, inclusive relacionando a temática com 
as ondas renovatórias de Cappelletti e Garth, 
prescreve Rocha:

Lamentavelmente, Cappelletti e Garth não 
tiveram a oportunidade de testemunhara 
construção da Defensoria Pública, mas, sem 
grande esforço exegético, nota-se que, para o 
enfrentamento dos obstáculos por ele descritos, 
faz-se necessário uma instituição autônoma, 
una, indivisível, e, principalmente, próxima 
dos movimentos sociais (CAPPELLETTI; 
GARTH apud ROCHA, 2013, p. 53). 

Nesse ínterim, percebe-se que, apesar da 
doutrina afirmar que o estudo da Defensoria 
Pública estaria atrelado a superação da 
primeira onda renovatória de Cappelletti 
e Garth, é facilmente perceptível que a 
Defensoria Pública, nos moldes em que é 
concebida atualmente, tem grande relevância 
para o rompimento dos obstáculos das 
três ondas renovatórias, uma vez que lhe é 
reconhecida atuação no âmbito da tutela de 

direitos metaindividuais, bem como tem um 
papel de destaque na solução extrajudicial 
dos conflitos. 

2  LINEAMENTO LEGAL E 
CONSTITUCIONAL DA DEFENSORIA 
PÚBLICA 

A Defensoria Pública está prevista no art.134 
da Constituição Federal, na seção intitulada 
Das Funções Essenciais à Justiça, 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.  § 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.§ 
3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias 
Públicas da União e do Distrito Federal.  § 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, 1988). 

Por sua vez, o art.5°, inciso LXXVIV da 
Constituição Federal, prescreve que: “O 
estado prestará assistência jurídica integral e 
gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos.” (BRASIL, 1988)

Inicialmente, insta mencionar que a redação 
transcrita do art.134 da Constituição Federal é o 
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texto modificado pela Emenda Constitucional 
n◦80 de 2014, que teve por escopo conferir 
maior autonomia à Defensoria Pública, 
aduzindo expressamente a competência desta 
instituição para a tutela de direitos coletivos. 

Assim, analisando ambos os dispositivos 
constitucionais, registra-se que a função 
precípua da Defensoria Pública é a orientação 
jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 
necessitados. 

O vocábulo necessitados, para o entendimen-
to do âmbito de atuação da Defensoria Públi-
ca, possui mais de um significado.  A acepção 
mais conhecida do termo é a que revela a ideia 
de uma pessoa sem recursos econômicos para 
constituir advogado, sendo este o viés econô-
mico do termo. 

Pode-se compreender o termo necessitado 
sob uma perspectiva apenas jurídica, sendo 
a situação das pessoas que, mesmo tendo 
recursos financeiros, não podem ficar sem um 
auxílio profissional adequado, tendo em vista 
a natureza do objeto litigioso. É o que acontece 
no âmbito criminal, quando o réu, mesmo 
tendo recursos, não constitui advogado. 

Atualmente, há uma forte tendência 
doutrinária, que entende por uma nova 
acepção do termo necessitado, que estaria 
atrelado a ideia de necessidade organizacional, 
fato que daria ensejo à Defensoria Pública 
para manejar diversos instrumentos de tutela 
coletiva. 

2.1  Princípios Institucionais

A Defensoria Pública, assim como o Ministério 
Público e a Magistratura, organiza-se em três 
ramos funcionais, quais sejam: Defensoria 
Pública da União, Defensoria Pública do 
Distrito Federal e dos Territórios e Defensoria 
Pública dos Estados. 

Referida organização funcional não confere à 
Defensoria Pública um caráter fragmentário, 
visto que tem por objetivo apenas possibilitar 
um melhor atendimento das demandas dos 
necessitados, restringindo-se apenas ao 
aspecto administrativo. 

Assim, todos os ramos funcionais da Defen-
soria Pública estão submetidos a um mesmo 
alicerce, que são os denominados princípios 
institucionais, tendo previsão legal no art.134 
da Constituição Federal e art.3° da Lei Com-
plementar n° 80 de 1994. Sobre a temática, 
Rocha: 

Os princípios institucionais, pois, são o 
alicerce, o chão onde se fincam as raízes da 
Defensoria e lhe conferem a identidade: são 
aqueles que viabilizam o papel institucional 
da Defensoria Pública e, consoante o artigo 3° 
da Lei Orgânica da Defensoria, compreendem 
a unidade, indivisibilidade e independência 
funcional. O entendimento de que cada ramo 
– União, Estados e Distrito Federal – limita-
se ao plano administrativo: sou Defensora 
Pública no Ceará e, portanto, submetida 
àsdecisões do CONSUP da DPCE, de modo 
que uma decisão do CONSUP DPSP a mim 
não se aplica ao plano político-institucional: só 
existe uma Defensoria Pública no Brasil, a qual 
se divide em União, Distrito Federal e Estado 
(ROCHA,2013, p.111). 

Pode-se, portanto, afirmar que os princípios 
institucionais da Defensoria Pública são a 
unidade, indivisibilidade e a independência 
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funcional. Apesar de haver uma nítida 
interdependência entre os citados princípios, 
é possível apresentar características de cada 
um deles. 

O princípio da unidade traduz a ideia de que 
todos os Defensores Públicos compõem um 
mesmo órgão, sendo regidos pela mesma 
disciplina, diretrizes e tentando alcançar as 
mesmas finalidades.

A ideia de unidade confere a Defensoria Pú-
blica uma maior coesão orgânica, almejando 
o mesmo propósito entre todos os membros 
da instituição, revelando-se uma estratégia 
principiológica que tem por objetivo garantir 
a lisura institucional da Defensoria Pública. 

O princípio da indivisibilidade, por sua 
vez, está fortemente atrelado ao princípio 
da unidade, uma vez que estabelece a 
possibilidade de membros da Defensoria 
Pública ser substituídos por outros sem haver 
qualquer tipo de empecilho ao desempenho 
das atividades funcionais da instituição.

Impede-se assim que a prestação da assistência 
judiciária pela Defensoria Pública seja 
interrompida por conta da impossibilidade de 
um determinado defensor público, garantindo-
se o caráter ininterrupto da assistência jurídica 
gratuita.   

Apesar da íntima relação entre o princípio 
da indivisibilidade e da unidade, é possível 
diferenciá-los. Isso porque a unidade está 
atrelada à estrutura funcional da Defensoria 
Pública, enquanto a indivisibilidade à atuação 

institucional. Esclarecendo o tema, Rocha : 

Assim, não obstante “irmãos”, o princípio 
da unidade não se confunde com o princípio 
da indivisibilidade. O primeiro diz respeito 
à estrutura hierárquica, administrativa e 
institucional, porquanto o segundo à atuação 
institucional; enquanto o princípio da 
unidade garante o mesmo núcleo gestor, o 
da indivisibilidade, que cada membro é a 
instituição; enquanto o primeiro tem uma 
maior aplicabilidade político-administrativa, 
o segundo tem uma maior perspectiva técnica-
funcional (ROCHA, 2013, p.114, grifo 
original).

Ressalta-se, ainda, o princípio da 
independência funcional, que assegura a 
plena liberdade de ação do defensor público 
perante todos os órgãos da administração 
pública, principalmente na atuação perante o 
Poder Judiciário.

A atuação dos membros da Defensoria Pública 
não pode sofrer qualquer tipo de ingerência 
externa ou interna, sendo o princípio da 
independência funcional uma forma de 
garantir que a atividade da Defensoria Pública 
tenha por escopo unicamente a defesa do 
assistido. 

 A independência funcional é um dos 
princípios mais importantes para a instituição, 
pois possibilita que esta cumpra o seu dever 
constitucional, assegurando a igualdade 
material entre todos os cidadãos, sem temer 
ingerências políticas dos demais órgãos 
estatais. 

2.2 Atribuições

Conforme fora exposto, de acordo com o 
art.5°, inciso LXXIV e o art.134, ambos da 
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Constituição Federal, cabe a Defensoria 
Pública o papel de prestar assistência jurídica 
aos necessitados. 

Por uma interpretação literal dos citados 
artigos, poder-se-ia entender que a atribuição 
da Defensoria Pública se restringe apenas a 
prestação de serviços jurídicos às pessoas que 
não têm capacidade financeira para tanto. 

Contudo, tal interpretação seria muito 
superficial, já que a expressão necessitados, 
da forma como foi exposta no dispositivo 
constitucional, expressa um universo muito 
mais abrangente do que a mera incapacidade 
financeira, englobando outras situações que, 
diante da realidade social, necessitam do 
auxílio estatal. 

Dessa feita, pode-se afirmar que as atribuições 
da Defensoria Pública se dividem em duas 
vertentes, quais sejam: a instituição apresenta 
atribuições típicas, que estão atreladas a 
hipossuficiência financeira, bem como 
atribuições atípicas, estando esta relacionada 
a outras espécies de hipossuficiência. 

No exercício de sua atribuição típica, 
incumbe à Defensoria Pública a tutela, no 
âmbito judicial e extrajudicial, dos direitos e 
interesses das pessoas que não tem recursos 
financeiros de custear a assistência jurídica 
por meio de um advogado particular. 

Dissertando sobre a função típica da Defensoria 
Pública, esclarece Alves: “(...) correspondem 
à representação judicial e extrajudicial 
daquelas partes que não disponham de 

recursos financeiros para contratar advogado, 
seja patrocinando os interesses de autor ou 
réu, em causas criminais ou cíveis” (ALVES, 
2006, p.319). 

Afirma-se que a defesa, judicial e 
extrajudicial, dos interesses das pessoas 
que detém carência financeira constitui a 
atribuição típica da Defensoria Pública, visto 
que a instituição se originou por conta desse 
objetivo, concentrando suas atividades nessa 
atribuição, sendo a forma mais frequente de 
presenciar a citada instituição atuando. 

Não há uma uniformidade na forma como 
deve ser aferida a hipossuficiência financeira, 
variando inclusive por conta dos aspectos 
regionais, sendo usual que cada Defensoria 
Pública adote o seu próprio critério objetivo 
para aferição da carência econômica, 
utilizando-se, usualmente, como parâmetro 
um valor que se baseia em salários-mínimos. 

Por sua vez, a atribuição atípica da Defensoria 
Pública é aquela em que há uma situação de 
hipossuficiência, mas esta não está atrelada a 
carência financeira, mas sim a outro fator de 
interesse público, Lima: 

A atribuição atípica da Defensoria Pública 
é aquela que ocorre independentemente da 
condição financeira do beneficiário. Sucede 
ainda que o assistido seja pessoa abastada, vez 
que o socorro jurídico da instituição se impõe 
por razões de interesse público, lastreada na 
vulnerabilidade a que está sujeito o beneficiário 
da assistência jurídica (LIMA, 2014, p.190). 

Dentre as funções atípicas da Defensoria 
Pública, cabe tecer maiores comentários 
na atuação pautada na hipossuficiência 
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jurídica, assim como na hipossuficiência 
organizacional. 

A hipossuficiência jurídica deve ser entendida 
como a situação em que as pessoas, de 
qualquer modo, em razão de um estado de 
vulnerabilidade em relação à parte contrária, 
merecem ser suplantadas pela atuação do 
órgão estatal em sua defesa. 

Essa modalidade de hipossuficiência é 
facilmente perceptível no âmbito do processo 
penal. Isso porque é cediço que a defesa do 
réu no âmbito criminal é algo imperativo, 
devendo sempre ocorrer, até mesmo nas 
situações em que o processado não almeja ser 
defendido. 

Dessa forma, caso um determinado cidadão, 
que tenha condições de arcar com os encargos 
financeiros de um advogado, não constitua 
o patrocínio de um profissional habilitado 
para sua defesa, é imperioso que, em face do 
objeto jurídico discutido na seara criminal, 
o Estado providencie um profissional para 
realizar a defesa desse cidadão, restando tal 
incumbência à Defensoria Pública. 

No tocante à hipossuficiência organizacional, 
esta deve ser compreendida como a 
vulnerabilidade social de um grupo de 
pessoas, sejam consumidores, usuários de 
serviços públicos, que, devido às dificuldades 
fáticas de se aglomeraram para tutelar 
conjuntamente os seus direitos, caracterizam 
uma vulnerabilidade sob o ponto de vista 
organizacional. 

Logo, em qualquer situação que houvesse essa 
vulnerabilidade social, a Defensoria Pública 
estaria legitimada para atuar, uma vez que, em 
nenhum momento, o constituinte originário e 
derivado ceifou essa vertente de atuação. 

Por fim, urge consignar que o exame das 
funções típicas e atípicas da Defensoria 
Pública, na forma como foi apresentada, 
não é totalmente aceita pela doutrina pátria, 
mormente por aqueles que tentam, de todas 
as formas, limitar o âmbito de atuação da 
instituição. 

3  O CONTROLE JUDICIAL DA 
MORALIDADE ADMINISTRATIVA 

A atuação da Administração Pública tem por 
escopo garantir o interesse da sociedade, 
possuindo para alcançar esse desiderato 
diversas prerrogativas e poderes, não sendo 
livre para exercê-los da forma que almejar. 

Isso porque a atividade administrativa 
exercida pelo Poder Público está submetida a 
um amplo controle, sendo este um consectário 
lógico do próprio Estado Democrático de 
Direito, uma vez que todas as pessoas da 
sociedade, inclusive o próprio Poder Público, 
ficam adstritas aos parâmetros constitucionais 
e legais. 

Dessa feita, a essência do direito administrativo 
contemporâneo é a atuação dirigida para a 
implementação das necessidades coletivas, 
mediante controle do cidadão e da própria 
Administração Pública. 

Pode-se denominar, portanto, de controle 
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da Administração Pública o conjunto de 
instrumentos jurídicos e administrativos 
através dos quais se exerce a fiscalização e 
modelamento da atividade administrativa em 
qualquer das esferas de poder, visto que a 
função administrativa é podada pelo princípio 
da legalidade, partindo-se da premissa que 
os agentes administrativos não têm aquela 
vontade livre que caracteriza os particulares 
em geral. 

Referido controle pode ser exercido pela 
própria Administração Pública, pelo Poder 
Legislativo, bem como pelo Poder Judiciário, 
sendo esta espécie de controle a que tem 
relevância para o presente momento. 

O controle judicial pode ser definido como 
o poder de fiscalização que os órgãos do 
Poder Judiciário exercem sobre a função 
administrativa desempenhada pelo Executivo, 
Legislativo e pelo próprio Poder Judiciário. 

Dentre as diversas possibilidades de controle 
exercido pelo Poder Judiciário, destaca-se a 
aferição da moralidade administrativa, isto é, 
a análise de uma atuação honesta, leal e não 
corrupta dos gestores públicos. Nesse sentido, 
expõe Carvalho Filho:

O princípio da moralidade impõe que o 
administrador público não dispense os 
preceitos éticos que devem estar presentes em 
sua conduta. Deve não só averiguar os critérios 
de conveniência, oportunidade e justiça em 
suas ações, mas também distinguir o que é 
honesto do que é desonesto. Acrescentamos 
que tal forma de conduta deve existir não 
somente nas relações entre a Administração 
e os administrados em geral, como também 
internamente, ou seja, na relação entre a 
Administração e os agentes políticos que a 

integram. (CARVALHO FILHO, 2014, p.22) 

A Constituição Federal de 1988, embora não 
tenha sido inovadora nessa temática, registrou 
a preocupação do constituinte originário 
quanto à moralidade que deve nortear a 
função administrativa, inclusive culminando 
ao legislador ordinário a atribuição de editar 
uma lei específica dedicada ao tema. 

Pode-se afirmar, inclusive, que o princípio 
da moralidade é a verdadeira bússola da 
atuação administrativa, albergando os demais 
princípios insculpidos no caput do artigo 37 
da Constituição Federal, pois toda macula 
ao princípio da legalidade, publicidade, 
impessoalidade e eficiência perfectibiliza um 
ato de imoralidade. 

Nesse contexto, foi editada a Lei 8.429, 
de 02 de junho de 1992, a denominada Lei 
de Improbidade Administrativa, tendo por 
objetivo dispor sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de desvirtuamento 
da sua conduta profissional. 

3.1 A natureza jurídica da ação de improbi-
dade administrativa. 

A discussão sobre a natureza jurídica da 
ação de improbidade administrativa perpassa 
umbilicalmente pela natureza jurídica das 
sanções impostas ao agente e/ou terceiro 
que cometem um ato de improbidade 
administrativa. 

O capítulo III da Lei 8.429, de 02 de junho 
de 1992 é intitulado “Das penas”, fato que 
poderia acarretar a ideia que as sanções por 
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ato de improbidade administrativa teriam 
natureza penal. 

Acrescenta-se ainda que o parágrafo 12, do 
artigo 17, da citada lei, faz expressa menção 
ao Código de Processo Penal, quando 
regula o procedimento a ser adotada para os 
depoimentos e interrogatórios a ser realizados. 

Todavia, o artigo 37, §4°, da Constituição 
Federal, ao dispor sobre as sanções aplicáveis 
aos atos de improbidade administrativa faz 
ressalva expressa quanto à punição penal, o que 
revela a nítida natureza cível das penalidades 
previstas na Constituição Federal, bem como 
na Lei 8.429/90. Além disso, as sanções de 
improbidade são totalmente divergentes das 
sanções por ilícito penal. 

Tendo as sanções aplicáveis aos atos de 
improbidade administrativa nítida natureza 
civil, conclui-se que a ação de improbidade 
administrativa, por consectário lógico, tem 
natureza jurídica civil, sendo necessário 
determinar se referida demanda é individual 
ou coletiva. 

Para tanto, não se pode olvidar que a ação 
de improbidade administrativa tutela a 
moralidade administrativa, que é um bem 
jurídico de titularidade indeterminada, sendo 
interesse de toda a coletividade a sua defesa. 
Logo, é irrefutável o caráter coletivo da ação 
de improbidade administrativa.  

Sendo a ação de improbidade administrativa 
uma demanda coletiva, é possível afirmar que 
seria uma espécie de ação civil pública? 

Em que pese os entendimentos em sentido 
contrário, salienta-se que prevalece a tese de 
que a ação de improbidade administrativa seria 
uma espécie de ação civil pública, uma vez 
que as peculiaridades processuais marcantes 
da ação de improbidade administrativa não 
seriam aptas, por si só, a refutar a sua natureza 
de ação civil pública. 

Este também é o entendimento dos Tribunais 
Superiores. Para ilustrar, colaciona-se o 
seguinte julgado: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO 
DE DEFESA. NECESSIDADE DE 
PRODUÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/
STJ. PRECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE 
PROVA EMPRESTADA.RESPEITO AOS 
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO 
CONTRADITÓRIO.POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 
INQUÉRITO CIVIL. ABERTURA COM 
BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. 
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
SÚMULA 83/STJ. INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO.POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 
DESTA CORTE E DO STF. PARTICIPAÇÃO 
DO MP EM TODOS OS PROCEDIMENTOS 
DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. 
REVISÃO.SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA 
DAS PENAS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 
DESPICIENDO A ANÁLISE QUANDO 
APLICADO O ENTENDIMENTO PACÍFICO 
PELA ALÍNEA “A” DO PERMISSIVO 
CONSTITUCIONAL.1. Cuida-se de ação 
civil pública, por improbidade administrativa 
proposta pelo Ministério Público Federal, 
objetivando a condenação por atos ímprobos, 
de ex-policial Rodoviário Federal, em 
decorrência de ter “continuamente deixado 
de praticar ato de ofício, liberando veículos 
indevidamente, deixando de lavrar multas 
e, eventualmente, cobrando, aceitando ou 
solicitando propina; além de ter defendido 
interesse ilegítimo de particular perante a 
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Polícia Rodoviária Federal; de ter deixado de 
praticar ato de ofício em razão de interesse 
ou sentimento pessoal; de associação com 
outros policiais para a prática reiterada de 
atos de improbidade administrativa, em troca 
de vantagem ilícita” (fl. 1.164, e-STJ).2.  
Não é possível o conhecimento do recurso 
especial quando visa reformar entendimento 
do Tribunal a quo pela desnecessidade de 
produção de prova, e o recorrente sustenta ter 
havido, com isso, cerceamento de sua defesa. 
Isso porque alterar a conclusão do julgador a 
quo pela desnecessidade da prova demandaria 
o reexame de fatos e provas, o que é vedado 
pela Súmula 7 do STJ. Precedentes: 3. É 
pacífico o entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça quanto à legalidade da prova 
emprestada, quando esta é produzida com 
respeito aos princípios do contraditório e da 
ampla defesa.Precedentes. Súmula 83/STJ.4. 
Esta Corte já se manifestou no sentido de que a 
denúncia anônima não é óbice à instauração de 
inquérito civil por parte do Ministério Público. 
A instauração de inquérito civil é prerrogativa 
constitucionalmente assegurada ao Parquet, a 
quem compete a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis.5. Nesse diapasão, 
a legislação atinente ao Ministério Público 
autoriza sua atuação ante o conhecimento de 
fatos que ensejem sua intervenção, irrelevante 
tratar-se de denúncia anônima. Precedentes.
Súmula 83/STJ.6. A jurisprudência pacífica 
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é no 
sentido que é “possível a prorrogação do prazo 
de autorização para a interceptação telefônica, 
mesmo que sucessiva, especialmente quando 
o fato é complexo, a exigir investigação 
diferenciada e contínua” (HC 83.515/RS, 
Tribunal Pleno, Relator o Ministro Nelson 
Jobim, DJ de 4/3/05). Precedentes.7. Do exame 
das razões do acórdão recorrido, conclui-se 
que o Tribunal de origem, soberano na análise 
das circunstâncias fáticas e probatórias da 
causa, ao apreciar a controvérsia, a partir de 
argumentos de natureza eminentemente fática, 
afirmou que o Ministério Público participou 
de todo o procedimento de interceptação 
telefônica, acompanhando-o devidamente, 
manifestando-se em cada representação de 
prorrogação.  Nesse caso, não há como aferir 
eventual violação sem que se reexamine o 
conjunto probatório dos presentes autos, tarefa 
que, além de escapar da função constitucional 

deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 
7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no 
caso sob exame.8. O Tribunal de origem, ao 
analisar as penalidades de acordo com o art. 
12 da Lei 8.429/92, deu parcial provimento à 
apelação, apenas para afastar a condenação da 
perda da aposentadoria, mantendo, entretanto,  
as demais penas fixadas na sentença 
monocrática.9. A jurisprudência desta Corte 
é uníssona no sentido de que a revisão da 
dosimetria das sanções aplicadas em ações de 
improbidade administrativa implica reexame 
do conjunto fático-probatório dos autos, o que 
esbarra na Súmula 7/STJ, salvo em hipóteses 
excepcionais, nas quais, da leitura do acórdão 
recorrido, exsurgir a desproporcionalidade 
entre o ato praticado e as sanções aplicadas, 
o que não é o caso vertente. Precedentes.10. 
Quanto à divergência jurisprudencial, é 
despiciendo sua análise, quando a matéria 
julgada pela alínea “a” do permissivo 
constitucional aplica o entendimento pacífico 
desta Corte, em todos os pontos tidos por 
divergentes pelo recorrente.Recurso especial 
parcialmente conhecido e improvido.(REsp 
1447157/SE, Rel. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 10/11/2015, DJe 20/11/2015, grifo nosso). 
(SUPERIOR..., 2015, online) 

Dessa feita, apesar das peculiaridades da ação 
de improbidade administrativa, por ser uma 
espécie de demanda coletiva, mais especifica-
mente de ação civil pública, referida demanda 
integra o microssistema coletivo, devendo ser 
aplicadas toda a principiologia e regramentos 
do processo coletivo. 

4.  A LEGITIMIDADE AD CAUSAM 
DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA 
PROPOR AÇÃO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA 

O novo panorama constitucional da Defensoria 
Pública lhe confere uma maior envergadura 
institucional, tendendo sempre a ampliar as 
atribuições institucionais, uma vez que não 
lhe pode ser usurpado nenhum instrumento 
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jurídico capaz de tutelar os interesses dos seus 
assistidos. 

Assim, é preciso aferir a possibilidade de os 
instrumentos de tutela coletiva em sentido 
amplo ser legitimamente utilizados pela 
Defensoria Pública, ainda que não haja 
previsão legal expressa para tanto. 

A celeuma que alberga a legitimidade da 
Defensoria Pública para propor ação de 
improbidade administrativa se enquadra nesse 
contexto, sendo necessário romper alguns 
paradigmas. 

4.1. A aptidão da Defensoria Pública para 
propor ação de improbidade administrativa. 

Conforme fora exposto, a ação de improbidade 
administrativa, segundo entendimento 
doutrinário e jurisprudencial majoritário, 
tem natureza jurídica de ação civil pública. 
Dessa forma, seria um desdobramento lógico 
e simplório afirmar que os legitimados para 
interpor ação civil pública também seriam para 
o manejo de uma espécie desse tipo de ação, 
mais precisamente a ação de improbidade 
administrativa. 

No entanto, em que pese a plausibilidade e 
coerência jurídica do raciocínio apresentado, 
impende registrar que a citada conclusão não 
é pacífica no âmbito doutrinário. Isso porque 
parcela da doutrina entende que o art.17, 
da Lei 8.429/92, ao prever que a ação de 
improbidade administrativa será proposta pelo 
Ministério Público ou pela pessoa jurídica 
interessada, teria excluído a Defensoria 

Pública propositalmente, configurando 
um silêncio intencional do legislador, o 
denominado silêncio eloquente. 

Percebe-se que a doutrina que refuta a 
legitimidade da Defensoria Pública se ampara, 
portanto, em dois argumentos, quais sejam: 
ausência de previsão legal e caracterização de 
um silêncio eloquente por parte do legislador. 

No tocante à ausência de previsão legal, 
urge mencionar que referido argumento não 
merece prosperar. Por ser uma espécie de ação 
civil pública e tutelar um direito coletivo lato 
sensu, é inegável que a Lei de Improbidade 
Administrativa integra o denominado 
Microssistema de Processo Coletivo.  

Dessa feita, como o processo coletivo deriva 
de uma interpretação agregadora e sistêmica 
de um conjunto de leis que perfectibilizam 
o citado microssistema, não se pode analisar 
a legitimidade para a interposição de um 
instrumento de tutela coletiva com base 
apenas em uma lei específica. 

Acrescenta-se ainda que a Lei de Improbidade 
Administrativa não possui natureza jurídica 
de uma norma processual, tendo nítida 
natureza material. Logo, os desdobramentos 
processuais devem ser delineados pelas 
normas integrantes do microssistema coletivo, 
mais especificamente pela Lei da Ação Civil 
Pública, cabendo lembrar que esta prever 
expressamente a legitimidade da Defensoria 
Pública. Nesse sentido,  Saldanha : 

Fica bem evidente que o microssistema coletivo 
de Proteção aos interesses coletivos, no qual 
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se insere a lei de improbidade administrativa 
e a Defensoria Pública é autointegrativo, isto 
é, completa-se, sendo impossível e inadequado 
olhá-lo de forma isolada com o intuito de 
retirar a legitimidade para ação civil pela 
prática de atos de improbidade da Defensoria 
(SALDANHA, 2014). 

Quanto à suposta caracterização de um silêncio 
eloqüente por parte do legislador ao elaborar 
a Lei de Improbidade Administrativa, cabe 
também afastar o citado entendimento, que, 
na verdade, é um consectário do primeiro. 

Para tanto, não se pode olvidar que a Lei 
Complementar n° 80/1994 obtempera, no seu 
art.4°, inciso X, que é função institucional 
da Defensoria Pública promover a ampla 
defesa dos direitos dos necessitados, sendo 
admissíveis todas as espécies de ações capazes 
de propiciar sua adequada e efetiva tutela. 

Como é facilmente perceptível, não houve 
por parte da lei de regência da Defensoria 
Pública qualquer limitação instrumental, 
albergando a possibilidade de se utilizar 
todos os artifícios processuais existentes para 
a tutela do assistido. 

Além disso, a ausência de menção expressa 
da Defensoria Pública na Lei de Improbidade 
Administrativa pode ser explicada por 
questões cronológicas. É cediço que a citada 
lei foi editada no ano de 1992, tendo a lei 
nacional da Defensoria Pública sido editada 
apenas em 1994, não sendo crível exigir do 
legislador a inserção de uma instituição que 
só era prevista na Constituição Federal de 
1988, mas ainda não havia sido instituída. 

É possível observar que todos os argumentos 
até então aduzidos encontram embasamento 
no arcabouço legislativo infraconstitucional. 
No entanto, no estudo de qualquer instituto 
jurídico, é imprescindível a análise 
constitucional do tema, mormente após a 
eclosão da doutrina neoconstitucionalista, que 
reconhece a força normativa dos dispositivos 
constitucionais. 

O artigo 134, da Constituição Federal de 
1988, apregoa expressamente que é função 
institucional da Defensoria Pública a defesa 
dos direitos individuais e coletivos dos 
necessitados, de forma integral e gratuita. 

Dessa feita, é preciso discutir quem 
são os titulares da tutela da moralidade 
administrativa, se seria toda a população 
ou apenas a parcela mais favorecida 
economicamente, uma vez que, reconhecida 
a titularidade das pessoas necessitadas, não é 
possível que a legislação infraconstitucional 
venha tolher um instrumento de atuação 
defensorial. 

Não é preciso se debruçar no tema para 
alcançar a conclusão lógica que a defesa da 
moralidade administrativa é um direito difuso 
que pertence a todos os cidadãos, inclusive a 
população desfavorecida economicamente, 
visto que a probidade administrativa não 
pode ser entendida como um desejo apenas 
da população economicamente favorecida. 
No mesmo diapasão, apregoa   Boson:

Dessa primeira consideração apresentada 
é possível concluir que a legitimidade da 
Defensoria Pública, na tutela dos direitos 
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dos grupos e indivíduos hipossuficientes, 
não depende de previsão legal, pois tem 
fundamento constitucional. A segunda 
consideração traduz-se no fato de que, uma vez 
que a Constituição não exclui os necessitados 
da titularidade do direito à probidade 
administrativa, o fundamento da legitimidade 
da Defensoria na defesa da moralidade é 
constitucional, sendo de tal forma bastante 
apontar o comando constitucional estatuído 
no art.5°, XXXV, da Constituição Federal para 
afirmar a legitimidade da Defensoria Pública  
(BOSON,2016, p.92-93). 

Nunca é demais lembrar que a população 
carente é a principal prejudicada pelos atos de 
improbidade administrativa, que, na maioria 
das vezes, estão atrelados a malversação 
do dinheiro público, prejudicando a 
consecução de políticas que beneficiariam, 
primordialmente, os destinatários do serviço 
defensorial. 

Note que para embasar o fundamento 
constitucional da legitimidade da Defensoria 
Pública para o manejo da ação de improbidade 
administrativa basta suplicar o conceito 
de necessitado econômico, sendo sequer 
necessário invocar os conceitos de necessitado 
jurídico e organizacional. 

Sendo assim, ainda que se entenda que 
os fundamentos infraconstitucionais 
aduzidos sejam insuficientes para embasar 
a legitimidade ativa da Defensoria Pública 
para ação de Improbidade Administrativa, o 
fundamento constitucional, por si só, refuta 
todos os argumentos em sentido contrário. 

4.2. O reconhecimento da legitimidade ativa 
da Defensora Pública para Ação de Improbi-
dade Administrativa pelo Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul foi o primeiro órgão do Poder 
Judiciário a enfrentar a temática abordada 
de maneira satisfatória. No caso que lhe fora 
proposto, a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) da cidade de Bagé 
estava envolvida em diversas irregularidades, 
tendo referido fato chegado ao conhecimento 
da Defensoria Pública da comarca. 

Logo, por ser a medida mais efetiva para tutela 
os direitos dos necessitados envolvidos, a 
Defensoria Pública interpôs Ação Civil Pública 
por ato de Improbidade Administrativa, tendo 
conseguido o deferimento da medida cautelar 
requerida, a fim de resguardar o bem jurídico 
em discussão. 

Todavia, o Ministério Público, ao se 
pronunciar nos autos, requereu a extinção 
do feito, tendo em vista a ausência de 
legitimidade ativa da Defensoria Pública para 
a tutela da moralidade administrativa. Diante 
desse cenário, restou decido: 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IM-
PROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITI-
MIDADEDA DEFENSORIA  PÚBLICA. A 
conjunção da Constituição Federal com as leis 
nº 7.347/85 (art. 5º, II, com a redação que lhe 
deu a Lei nº 11.448/07), Lei Orgânica da Defen-
soria Pública (artigos 1º, 3º e 4º, com a redação 
que lhe deu a LC nº 132/09) não deixa dúvidas 
acerca da legitimidade da Defensoria Pública 
para a propositura de ação civil pública não 
apenas na defesa dos necessitados, em atenção 
às suas finalidades institucionais, mas também 
na tutela de todo e qualquer direito difuso, cole-
tivo ou individual homogêneo, na forma da lei. 
É manifesta a legitimidade da DefensoriaPú-
blica para as ações coletivas que visem ga-
rantir, modo integral e universal, a tutela de 
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direitos difusos, coletivos ou individuais ho-
mogêneos, e garantir, acima de tudo, o pos-
tulado da dignidade da pessoa humana, que 
é um dos fundamentos do nosso Estado De-
mocrático de Direito. Hipótese concreta em 
que a Ação Civil Pública ajuizada pela De-
fensoria Pública visa apurar supostos atos 
de improbidade administrativa cometidos 
por administradores da APAE - Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais. Legiti-
midade ativa reconhecida. Decisão a quo que 
indeferiu pedido de extinção da lide sem resolu-
ção de mérito que vai confirmada. RECURSO 
DESPROVIDO. VOTO VENCIDO. (Agravo 
de Instrumento Nº 70034602201, Primeira Câ-
mara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 
19/05/2010, grifo nosso) (RIO GRANDE DO 
SUL..., 2010, online). 

O relator do Acórdão, desembargador  Caní-
bal, ainda ponderou o seguinte: 

Apenas chamo atenção para o fato de que o ór-
gão do Ministério Público, no presente recurso, 
sequer pede, alternativamente, para assumir a 
titularidade da Ação Civil Pública, muito em-
bora refira a sua legitimidade exclusiva para 
tanto, além da pessoa jurídica interessada; ao 
contrário, pede a extinção da lide sem resolução 
de mérito, quando os fatos narrados na inicial 
dão indícios de prática de ato de improbidade 
administrativa na Associação dos Pais e Ami-
gos dos Excepcionais, o que, por certo, se con-
firmado, é bastante grave. Vale dizer: o órgão 
do Ministério Público não agiu, quando deveria 
tê-lo feito, e tenta calar quem efetivamente o fez 
(CANIBAL).

Conforme se depura, o citado precedente 
apenas ratifica o que fora exposta, no sentido 
de que a legitimidade para as demandas 
coletivas deve ser ampliada, e não restringida, 
bem como a ineficácia protetiva que se pode 
acarretar em concentrar a tutela de um bem 
jurídico que pertence a todos em uma única 
entidade do sistema de justiça. 

Registra-se que, no âmbito do processo 
coletivo, vigora o princípio do interesse 

jurisdicional no conhecimento do 
mérito, devendo assim haver uma maior 
flexibilização na análise dos requisitos sobre 
a admissibilidade da ação a bem da análise do 
mérito do pedido. 

Logo, ainda que se entenda que a Defensoria 
Pública não tenha legitimidade para a tutela 
da moralidade administrativa, o mérito da 
questão deve ser enfrentado, visto que o 
interesse maior deve ser a tutela da moralidade 
administrativa, sobrepondo-se a qualquer 
publicidade institucional.  

4.3. Da possibilidade de coexistência da legi-
timidade da Defensoria Pública e do Ministé-
rio Público. 

Segundo aduz alguma parcela da doutrina 
pátria, o reconhecimento da legitimidade 
da Defensoria Pública afetaria a função 
institucional do Ministério Público no 
controle da moralidade administrativa.

 Todavia, referida tese não merece prosperar, 
visto que não há qualquer respaldo para tanto, 
parecendo mais uma tentativa de manter a 
hegemonia de apenas um órgão no âmbito da 
tutela da moralidade administrativa, fato que 
em nada acrescenta à sociedade. 

Isso porque o próprio art.129, inciso III, 
§1°, da Constituição Federal preceitua que 
a legitimidade do Ministério Público para as 
ações civis públicas não impede a de terceiros, 
ou seja, não se trata de uma legitimidade 
exclusiva. 

Adscreve-se ainda que a legitimidade, no 
âmbito da tutela coletiva, na qual a ação de 
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improbidade é uma espécie, é concorrente, 
isto é, não é exclusiva de um único órgão, 
bem como é disjuntiva, pois o exercício 
por qualquer ente legitimado independe da 
manifestação dos demais. 

Não há, então, que se falar que o 
reconhecimento da legitimidade da 
Defensoria Pública para tutela da moralidade 
pública representa uma sobreposição a função 
institucional do Ministério Público. 

Além da garantir um amplo acesso à justiça, 
a afirmação da legitimidade ad causam da 
Defensoria Pública para a ação de improbidade 
administrativa não ofende a prerrogativa 
funcional de qualquer outro órgão público, 
não devendo ser limitada por questões de 
vaidade institucional. 
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6.
O limite entre a 
autotutela e a 
legítima defesa 
– um estudo de 
caso do discurso 
legitimador 
da punição no 
Facebook

Paloma Machado de Moreira1

RESUMO

Justiça, punição e autodefesa são palavras que 
revelam sentidos e significados muito mais 
profundos do que uma análise apenas legal 
conseguiria mostrar. Um adágio traduz essa 
inquietação: “Bandido bom é bandido morto”. 
E se isso for verdade, conceitos que parecem 
ser dominados pelo senso comum merecem 
uma pesquisa empírico-analítica. Até onde é 
legítimo fazer justiça com as próprias mãos? 
O ordenamento jurídico brasileiro legaliza 
a autotutela desde que presentes alguns 
requisitos, quais sejam: a existência de uma 
injusta agressão e o uso moderado de meios 
necessários. Eis a definição de legítima 
defesa. No entanto, a sociedade tem dado 
demonstrações de satisfação quando supostos 
infratores são penalizados de pronto. Tal 
atitude pode ser indício de que a autotutela 
voltou a ser legitimada pela sociedade em 
razão da ineficácia do sistema punitivo 
brasileiro? É pensando todas essas questões 

1 Paloma Machado de Moreira. Pós-graduada, com 
graduação em Direito, pela FAFIC - Faculdade de Fi-
losofia, Ciências e Letras de Cajazeiras, e em Adminis-
tração, pela UNIFOR – Universidade de Fortaleza, bem 
como mestrado acadêmico em Administração de Em-
presas, pela UECE - Universidade Estadual do Ceará.

que foram construídos os objetivos do estudo. 
São eles: analisar o discurso punitivo que 
tem surgido para justificar situações de 
violência, especialmente no que concerne 
à utilização do conceito de legítima defesa 
para justificar situações que, em tese, seriam 
autotutela; estabelecer como se dá a relação 
justiça-punição e legalidade-legitimidade da 
punição no contexto em que estão inseridos 
os discursos punitivos; avaliar quais os 
mecanismos de produção e circulação dos 
discursos punitivos, os argumentos que o 
regem; e, estudar os discursos punitivos na 
rede social Facebook e o poder de legitimação 
ou aprovação pela sociedade da violência 
através da autotutela. As teorias escolhidas 
para iluminar o estudo foram as Teorias 
de Greco, por apresentar um conceito de 
legítima defesa de clareza solar, os estudos 
sobre a autotutela e a violência nos trabalhos 
de Eugenio Raúl Zaffaroni e as pesquisas 
sobre o discurso de Focault, por serem um 
marco teórico fundamental na elucidação 
de discursos e argumentos concebidos em 
nossa sociedade. A metodologia escolhida 
fora o estudo de caso, associado à análise 
do discurso. Em verdade, a curiosidade 
teórica surgiu do caso, uma imagem que vem 
circulando na rede social Facebook e que 
gerou mais de 75.000 compartilhamentos 
e mais de 29.000 “curtidas”. Um objeto de 
estudo “vivo” que permitirá, com o uso das 
teorias e metodologias acima citadas, uma 
tentativa de desvendar a pergunta de partida 
desta pesquisa, sobre o prisma deste caso. 

Palavras- chave: Autotutela. Legítima 
Defesa. Punição.Justiça.

ABSTRACT 

Justice, punishment and self-defense are 
words that reveal much deeper senses and 
meanings of a just legal analysis would show. 
An adage translates this concern: “good bandit 
bandit is dead.” And if this is true, concepts 
that seem to be dominated by common sense 
merit empirical and analytical research. How 
far is it legitimate to take justice into their own 
hands? The Brazilian law legalizes autotutela 
since present some requirements, which are: 
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the existence of an unjust aggression and the 
moderate use of necessary means. Here is the 
definition of self-defense. However, society 
has given demonstrations of satisfaction 
when alleged offenders are penalized ready. 
Such an attitude may indicate that autotutela 
again be legitimized by society because of 
the inefficiency of the Brazilian punitive 
system? You are thinking all these issues 
that were built the study objectives. They 
are: analyze the punitive discourse that has 
emerged to justify situations of violence, 
especially regarding the use of the concept 
of self-defense to justify situations which, in 
theory, would autotutela; establish how is the 
relationship justice, punishment and legality-
legitimacy of punishment in the context 
in which punitive speeches are inserted; 
evaluate the mechanisms of production and 
circulation of punitive speeches, arguments 
that govern it; and study the punitive 
speeches on the social network Facebook 
and the power of legitimation or adoption by 
society of violence by autotutela. The theories 
chosen to illuminate the study were the Greek 
theories, to present a concept of self-defense 
of solar clarity, studies on autotutela and 
violence in the work of Raúl Zaffaroni and 
research on the discourse of Foucault, being 
one fundamental theoretical framework for 
elucidating speeches and arguments designed 
in our society. The chosen methodology was 
the case study, together with the analysis of 
discourse. In fact, the theoretical curiosity 
arose from the case, an image that has been 
circulating on the social network Facebook, 
which generated more than 75,000 shares, and 
more than 29,000 ‘likes’. An object of study 
“alive” that will allow, using the theories 
and methods mentioned above, an attempt to 
uncover the starting question of this research, 
on the prism of this case.

Key words : Autotutela . Self Defense . 
Punição.Justiça .

INTRODUÇÃO

O caso apresentado nesta pesquisa mostra o 
poder da internet e das redes sociais em disse-
minar discursos punitivos, sejam eles pauta-

dos na legalidade ou não. Os sujeitos utilizam 
a rede internacional de computadores para 
expor as suas opiniões, disseminar conceitos 
jurídicos, como a autotutela e a legítima de-
fesa — ainda que de forma não científica —, 
tentar explicar a outros leitores a diferença 
entre o certo e o errado, o legal e o legítimo, 
o justo e o injusto, o direito de punir com as 
próprias mãos ou de aguardar que o Estado 
cumpra com suas obrigações.

O caso em tela mostra a conduta de um po-
licial que estava à paisana e reagiu a um as-
salto, matando dois dos infratores. E mais, 
teve como foco os comentários — discursos 
— dos usuários da rede Facebook sobre essa 
ação. Fora autotutela? Legítima defesa? Jus-
to, Injusto? Certo? Errado? Foram esses os 
discursos analisados. 

O objeto de estudo se apresenta de forma mui-
to interessante por ser “vivo”. O número de 
compartilhamentos, que nada mais é do que 
divulgar a matéria para sua rede de amigos, 
segue crescente — no dia 21 de junho de 2016 
eram mais de 75.000, enquanto no dia 10 de 
dezembro de 2013 eram menos de 70.000 —, 
bem como a quantidade de pessoas que “cur-
tiram” a imagem, que se traduz como um ato 
de aprovação à imagem e, consequentemente, 
aos comentários gerados por ela — no dia 21 
de junho de 2016 eram mais de 29.000, en-
quanto no dia 10 de dezembro de 2013 eram 
menos de 24.000.

A análise dos comentários parece indicar que 
frente à ineficácia do Poder Judiciário e falên-
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cia do sistema carcerário, a sociedade parece 
passar a legitimar o uso da violência por um 
“cidadão de bem” em proteção de seus bens 
jurídicos mais relevantes — vida, saúde e até 
mesmo patrimônio, independentemente de es-
tarem presentes os requisitos autorizadores da 
legítima defesa, quais sejam: injusta agressão 
atual ou iminente e uso moderado de meios 
necessários.

A situação não permite respostas simples, 
perfeitas ou com base no senso comum. O 
processo parece ser cíclico, dificultando a 
compreensão de como surge a legitimação 
da violência pelos cidadãos — que parecem 
confundir os conceitos de autotutela e legíti-
ma defesa — e qual é sua relação com a ine-
ficácia punitiva do Estado. Seria essa legiti-
mação causa ou consequência da ineficácia da 
punição? Não se sabe precisar ainda. Talvez 
jamais se consiga fazê-lo.

A pesquisa começa a se delinear na tentati-
va de construir marcos teóricos para definir o 
que é autotutela e o que é legítima defesa. A 
principal intenção é criar um campo de enten-
dimento sólido, no intuito de facilitar a com-
preensão dessa relação.

A compreensão dos conceitos visa a auxiliar 
o desvendamento do problema da pesquisa: 
A autotutela — fazer justiça com as próprias 
mãos — voltou a ser legitimada pela socieda-
de em razão da ineficácia do sistema punitivo 
brasileiro?

A hipótese que será testada na pesquisa é: Se 
o cidadão percebe que o Estado fracassa no 

seu poder-dever de jus puniendi, cresce a le-
gitimação da violência através de discursos 
punitivos que incentivam a busca da justiça 
por meios distintos dos estabelecidos no or-
denamento jurídico brasileiro. 

Foi eleito como campo empírico para realiza-
ção do teste dessa hipótese a rede social face-
book, mais especificamente a forma de circu-
lação de uma imagem extrema de violência, 
que vem sendo compartilhada nesta rede so-
cial por mais de 75.000 mil usuários.

Serão utilizadas as metodologias de pesquisa 
Análise do Discurso tal qual defendida pela 
escola francesa, especificamente por Michel 
Foucault, e, estudo de caso, por se tratarem 
das alternativas mais válidas para lidar com o 
caso prático em tela.

Os procedimentos de pesquisa — teóricos e 
metodológicos — foram desenhados com os 
seguintes objetivos de pesquisa. Geral: anali-
sar o discurso punitivo que tem surgido para 
justificar situações de violência, especialmen-
te no que concerne à utilização do conceito de 
legítima defesa para justificar situações que, 
em tese, seriam autotutela. E específicos: esta-
belecer os marcos teóricos da pesquisa, quais 
sejam, os conceitos dos institutos jurídicos 
‘autotutela’ e ‘legítima defesa’; compreender 
como se dá a relação justiça-punição e legali-
dade-legitimidade da punição no contexto em 
que estão inseridos os discursos punitivos; 
e, analisar esses discursos punitivos na rede 
social Facebook e o poder de legitimação ou 
aprovação pela sociedade da violência através 
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da autotutela.

A análise desse tema transcorre por caminhos 
sujeitos à polêmica sobre conceitos e 
hipóteses de causa e efeito. Ressalta-se, 
entretanto, que a investigação não tem a 
pretensão de apresentar resultados e soluções 
gerais. A intenção é apenas sensibilizar para 
a compreensão do específico e singular em 
termos do indivíduo e sua capacidade de 
compreensão daquilo que é legítimo ou não 
em se tratando de violência.

1 MARCO TEÓRICO – 
DIFERENCIANDO A AUTOTUTELA E 
A LEGÍTIMA DEFESA

A vida em sociedade é complexa e acaba por 
gerar e aprofundar conflitos. O convívio entre 
pares naturalmente gera desordens, confusões 
sociais. Para dirimir esses conflitos o próprio 
homem desenvolveu, ao longo dos tempos, 
métodos de resolução de lides. A evolução da 
sociedade aprofundou essas confusões sociais 
e passou a requerer métodos de resolução 
cada vez mais eficazes. Quando uma forma de 
resolução se tornava insuficiente e ineficaz, o 
próprio homem desenvolvia novas técnicas.

Essa evolução ocorreu de forma contínua 
e progressiva e o avanço de uma técnica 
para outra de resolução de conflitos não se 
dava através da total substituição, mas sim 
da incorporação de novas características às 
técnicas outrora utilizadas.

Há pelo menos três técnicas ou métodos 
de resolução de conflitos consideradas 
muito relevantes pelos doutrinadores, 

são elas: a autotutela, a autocomposição 
e a jurisdição (CINTRA; GRINOVER, 
DINAMARCO,2008). Como mencionado 
anteriormente, a autotutela não desapareceu 
para dar lugar a autocomposição. Tampouco 
esta sumiu inteiramente do ordenamento 
jurídico com o surgimento da jurisdição. Os 
momentos históricos não podem ser separados 
com uma simples matemática, muito menos se 
pode apontar exatamente quando uma técnica 
surge ou desaparece. 

Em verdade, os métodos de resolução de 
conflitos foram evoluindo, assimilando 
novas características, transformando-se, até o 
momento histórico e jurídico no qual hoje se 
encontra o Direito.

A autotutela era muito utilizada em 
civilizações primitivas. Como não havia uma 
organização formal do Estado, cada pessoa 
tinha a responsabilidade da proteção de seus 
bens jurídicos, fossem bens materiais ou 
imateriais, como a própria vida. A resolução 
de conflitos não sofria a intervenção ou 
influência de terceiros. As partes envolvidas 
no conflito se encarregavam de encontrar a sua 
solução, na maior parte das vezes, através da 
força, da violência (CINTRA; GRINOVER; 
DINAMARCO, 2008).

Nesse contexto, vencia o mais forte, aquele 
que tinha condições de impor a sua vontade 
através da força. Em razão dessa descrição 
se pode perceber que a autotutela é a forma 
de resolução de conflitos mais rudimentar. A 
justiça era feita com as próprias mãos daqueles 
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envolvidos nos conflitos sociais.

A sociedade evoluiu e organizou-se em 
forma de Estado, e com essa evolução a 
autotutela foi, aos poucos, sendo expurgada 
da ordem jurídica. Isso ocorrera em razão da 
compreensão de que essa técnica do “fazer 
justiça com as próprias mãos” representava 
grave perigo à paz social. 

Segundo Cintra, Grinover e Dinamarco, surge 
então a técnica da Autocomposição. Este 
método preceitua que o conflito seja resolvido 
pelo ajuste entre as partes. Cada sujeito 
deve abrir mão de parte de seus interesses 
para que se chegue a uma solução para a 
lide. É possível a participação de terceiros, 
mas a solução deve ser negociada entre as 
partes envolvidas na disputa (CINTRA; 
GRINOVER; DINAMARCO, 2008).

Por essa razão, com o passar do tempo 
percebeu-se que esse método tampouco era 
suficiente para solucionar conflitos mais 
profundos. E mais, quando direitos vitais 
eram violados, tais como a vida, a integridade 
física, a saúde, era necessária a atuação do 
Estado de forma mais enérgica. Desenvolveu-
se o conceito de direitos indisponíveis, direitos 
tão importantes que não se podia deferir ao 
homem o poder de negociar sobre eles.

Surge o método chamado Jurisdição. Esta 
técnica consiste em transferir ao Estado o 
poder-dever de “dizer o direito” (Juris – 
direito; dicere – dizer). O terceiro passa a ser 
peça imprescindível na resolução de conflitos. 
O terceiro deve ser imparcial e representar o 

Estado, em busca da solução adequada a cada 
caso concreto. É o papel deferido aos juízes 
de direito.

A jurisdição no ordenamento jurídico 
brasileiro é una, ou seja, somente o Estado 
tem o poder de dizer o direito, de solucionar os 
conflitos e de substituir a vontade das partes. 
É um poder-dever, exercido através do juiz-
estado, de solucionar conflitos de interesse 
(CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 
2008).

Dois são os principais expositores de 
teorias da jurisdição, são eles: Chiovenda e 
Carnelutti. Enquanto o primeiro entende que 
a Jurisdição possui mero caráter substitutivo, 
determinando como cada parte deverá agir, 
substituindo o direito de escolha pelo direito 
de ação, de ter suas lides solucionados 
por um órgão estatal imparcial, Carnelutti 
entende que a principal função da Jurisdição 
é a resolução dos conflitos, não os conflitos 
judiciais, mas especialmente os conflitos 
sociais (CHIOVENDA; CARNELUTTI apud 
FARINELI, 2013).

Apesar da evolução supracitada e da 
compreensão de que a autotutela gera graves 
riscos à paz social, o próprio Estado reconhece 
que não possui condições de proteger o 
jurisdicionado em todas as situações. Desta 
feita, a autotutela segue sendo admitida, em 
regime de exceção, em proteção à violação 
de direitos que poderão ser retirados do 
jurisdicionado caso ele tenha que aguardar a 
presença do Estado para solucionar o conflito 
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através da Jurisdição.

Assim sendo, a autotutela não fora 
completamente extinta do ordenamento 
jurídico brasileiro (CINTRA; GRINOVER; 
DINAMARCO, 2008), eis alguns exemplos 
de autotutela legalizada: direito a legítima 
defesa, direito de greve, direito de qualquer 
pessoa prender um infrator em flagrante 
delito, direito de expulsar invasor de sua 
propriedade, direito de retenção etc. 

O instituto jurídico da legítima defesa surgiu 
em razão da impossibilidade de o Estado estar 
presente em todas as situações cotidianas da 
vida que exijam a sua atuação. Para preservar 
os direitos constitucionalmente conferidos 
aos cidadãos, tais como os direitos de 
personalidade, o direito ao patrimônio entre 
outros, é necessário deferir-lhes o direito de 
agir em sua própria defesa, sem que estes atos 
de defesa sejam considerados ilícitos.

No entanto, fora necessário que se criassem 
critérios de ordem objetiva e subjetiva para 
evitar que este direito fosse utilizado como 
vingança privada. Segundo Greco, para que 
se abra a possibilidade de se autodefender, o 
agente deve estar diante de uma situação de 
total impossibilidade de recorrer ao Estado 
para resolver a situação envolvendo uma 
questão de segurança pública (GRECO, 
2010). 

O artigo 25 do pátrio código penal construiu 
um conceito de legítima defesa, qual seja:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, 
usando moderadamente dos meios necessários, 

repele injusta agressão, atual ou iminente, a 
direito seu ou de outrem (BRASIl, online).

E é deste conceito de legítima defesa, 
definido no artigo 25 do código penal, que a 
doutrina e jurisprudência extraíram critérios 
ou requisitos que autorizam a atuação do 
agente, são eles: (1) injusta agressão atual ou 
iminente; (2) moderação no uso dos meios 
necessários a repulsa; (3) direito próprio ou 
alheio a ser preservado.

Injusta agressão deve ser compreendida como 
a ameaça humana de provocação de dano a um 
interesse juridicamente protegido ou mesmo 
a lesão a interesses vitais juridicamente 
protegidos, que advenham de uma conduta 
humana (GRECO, 2010).

Para que se autorize a legítima defesa requer-
se que a injusta agressão seja atual ou, ao 
menos, iminente. Agressão atual é aquela 
que está acontecendo no presente momento, 
enquanto o conceito de iminência traduz-se 
na agressão que está a ponto de acontecer, 
prestes a ocorrer (GRECO, 2010).

Percebe-se que tanto os conceitos ‘atual’ 
como ‘iminente’ referem-se a momentos 
presentes. Não há que se falar em legítima 
defesa de agressão futura ou agressão passada. 
Nesta tratar-se-ia, em verdade, de vingança, 
enquanto naquela mantém-se o dever de 
reportar o fato às autoridades públicas no 
intuito de evitar a consumação da agressão 
que fora aventada. Assim sendo, para que 
se caracterize a legítima defesa a ação do 
agredido deve ser preventiva, impedindo o 
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início da ofensa injusta ou obstando a sua 
continuidade.

Outro requisito para a configuração da 
legítima defesa é a exigência da utilização 
de meios necessários e de forma moderada, 
que se entende como o uso dos meios eficazes 
e suficientes a repulsa da agressão atual ou 
iminente. Meio necessário é aquele que está 
ao alcance do agente, ainda que esse meio 
seja capaz de provocar maiores danos do que 
aquele que está sendo utilizado na agressão. 

Para Greco, o conceito de proporcionalidade 
é imprescindível para que se caracterize o 
meio como sendo necessário. Para o autor, é 
necessário que “haja proporcionalidade entre 
o bem que se quer proteger e a repulsa contra 
o agressor” (GRECO, 2010, p.332). 

O intuito do legislador parece ter sido no 
sentido de evitar que um sujeito, inicialmente 
amparado pelo instituto da legítima defesa, 
incorra em excesso, atuando de forma 
imoderada e findando por ultrapassar os 
limites do necessário para obstar a injusta 
agressão.

Assim sendo, duas situações podem ser 
delineadas. Quando o sujeito age desde o 
início de forma imoderada não há que se 
falar em legítima defesa, pois um dos seus 
requisitos não se cumpriu. Outra situação 
se desenha quando o agente inicia a sua 
conduta amparado pela legítima defesa, 
preenchendo todos os requisitos definidos 
por lei a priori, mas, no entanto, excede-
se, ultrapassa os limites do razoável, segue 

empregando a violência mesmo já tendo 
sido cessada a injusta agressão. Nesses casos 
estará configurado o excesso na legítima 
defesa, quando a vítima passa a ser vista 
como agressora, pois decide agir além dos 
poderes que a lei e a Constituição lhe deferem. 
Clássico caso de autotutela, representando um 
retrocesso jurídico que deve ser punido a fim 
de se evitar a barbárie.

Apesar de não se tratar do conceito de 
Autotutela pura, pois a jurisdição já era 
exercida pelo Estado, o modelo inquisitorial 
revela uma prática de espetacularização da 
punição. Não basta punir, a punição deve ser 
um ato público e, até mesmo, festivo. Devem 
as pessoas presenciar como ocorre a punição, 
no intuito de que mantenham as suas condutas 
dentro do padrão ético definido pelo Estado.

Essa prática, em tese, fora fulminada pela 
evolução da Ciência do Direito. Diversas 
garantias foram conquistadas, tais como o 
direito ao devido processo legal, princípio 
constitucional explícito que se desdobra 
em vários outros direitos, tais como o 
contraditório, a ampla defesa, a produção de 
provas, o julgamento por um juiz natural e 
imparcial, direito de recurso etc. 

Todas essas garantias, conquistadas e 
externadas pela pátria Carta Magna, parecem 
perder forças nas ruas no século XXI. A 
vítima, sentindo-se desamparada pelo Poder 
Público, percebendo que o jus puniendi não 
tem sido exercido de forma séria e correta 
pelo Estado, interpreta os direitos e garantias 
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fundamentais como um entrave à efetivação 
da Justiça. Da perspectiva da vítima, não é 
justo que sejam conferidos ao réu direitos e 
garantias fundamentais, enquanto o próprio 
réu lhe usurpou esses direitos, sem que o 
Estado agisse para defender-lhe.

Diante dessa perspectiva somada à ineficácia 
do Estado em colocar em prática o jus puniendi, 
a sociedade assume um comportamento 
retrógrado, legitimando práticas comuns no 
século XVI, vibrando com a espetacularização 
da punição, estimulando e aplaudindo aqueles 
que fazem justiça com as próprias mãos. Se o 
Estado não defende a vítima, ele está abrindo 
espaço para que a vítima se defenda. E é aí 
que surge um dos grandes problemas da 
autotutela: o envolvimento psicológico da 
vítima com a situação. 

A história mostrou que a solução da lide 
pela força não se traduz em justiça. Todavia, 
na prática, melhor dizendo nas ruas, tem-
se vivenciado situações solucionadas pela 
“força” e ovacionadas pela sociedade, quando 
a vítima “vence” o inimigo pela força, com o 
uso de maior violência. Matar o assaltante é 
“justo” para muitos. Espancar o trombadinha 
que levou a carteira da vítima é “justo”, até 
mesmo “bem feito”, para grande parte da 
sociedade. Com a eliminação física, eles 
deixam de ser um problema.

A justiça feita pelas mãos da vítima, agente 
parcial, pois inteiramente envolvido na situação 
de violência, leva a soluções desmedidas. 
A violência passa a ser repelida com mais 

violência ainda, muitas vezes ultrapassando 
a barreira daquilo que é entendido como 
legítima defesa, uso moderado de meios 
necessários para repelir uma injusta agressão 
(art. 25 do Código Penal).

Surge, nesse contexto, a grande confusão, para 
o senso comum, entre o que seria autotutela 
e legítima defesa. Muitos justificam essas 
atitudes da vítima como legítima defesa. 
Seria isso verdade? Os conceitos parecem 
estar sendo confundidos pelo conhecimento 
do senso comum. No entanto, confundir 
os institutos jurídicos da legítima defesa e 
autotutela significaria um retrocesso. Assim 
sendo, ainda que as práticas de autotutela 
pareçam ser legitimadas pela sociedade, que 
se sente desamparada, cabe aos operadores 
do direito esclarecer os riscos inerentes a 
esse comportamento, que representaria um 
retrocesso na conquista histórica dos direitos 
e garantias fundamentais, especialmente os 
do contraditório e da ampla defesa.

2   O MÉTODO

Uma imagem, três homens caídos ao chão. 
Ensanguentados, dois notoriamente mortos 
e um gravemente ferido. Em pé, velando 
os corpos, outro homem porta uma arma. A 
descrição desta imagem é próxima do tipo 
de imagens que vem circulando nos meios 
de comunicação atualmente. Entretanto esta 
imagem tem algo a mais, algo que pode 
torná-la exemplar para a curiosidade aguçada 
tipicamente científica ou algo que seja passível 
de aprender, de aprofundar sobre determinada 
situação ou assunto. 
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Uma imagem extrema de violência, que vem 
sendo compartilhada através do maior site 
de rede social já conhecido, o facebook2. A 
imagem gera polêmica, discussão sobre a 
legitimidade da ação, sobre a sua legalidade. 
Comentários são postados por diversos tipos 
de pessoas, com diversos perfis. Homens, 
mulheres, negros, brancos, jovens, idosos, 
religiosos, descrentes. 

Corrobora para que esta imagem seja 
exemplar para um estudo científico e que seja 
um caso especial o texto explicativo associado 
à imagem, onde se diz:

“Assaltaram o cara errado: Um Policial Civil 
em Brasília.

Quem tem treinamento deve reagir à bala!!!

A casa caiu!!!

Resolveram assaltar logo um Policial Civil 
do D.O.E (Departamento de Operações 
Especiais) na Caixa Econômica no SIA trecho 
2/3 (Brasília), renderam o policial sem saber 
quem ele era e levaram a grana dele que estava 
em uma mochila. Quando iam fugir em uma 
moto roubada levaram bala até dizer chega. 
Dois foram mortos na hora e o que ficou vivo 
levou tiro de .40 nos dois braços. Agora só 
falta aparecer um jornalista idiota afirmando 
que os “meninos” não deviam ser tratados 
assim, ou alguém dos “direitos humanos para 
vagabundos” dizendo que a sociedade deveria 
fazer algo por esses “meninos”... Bandido 
tem de ser tratado assim... “COM TODO 
CARINHO”.

Graças a Deus, tem Policias Competentes em 
nosso país!

Q Os direitos humanos vá pra [...], se concorda 
compartilha. Me ajuda aí, pô”

2 Disponível em: < http://computerworld.uol.com.br/
tecnologia/2013/08/27/facebook-e-a-rede-social-mais-
acessada-no-brasil-diz-pesquisa/ . >Acesso  em: 13 out. 
2015.

Associando o impacto visual da imagem, seu 
contexto extraordinário e os post’s3, tem-se 
um objeto de pesquisa rico para compreender 
a ideia de autotutela, autodefesa, punição e 
justiça para o cidadão comum brasileiro da 
atualidade, pois o facebook não se restringe 
a qualquer tipo de segmentação social, quer 
seja, gênero, cor da pele, etnia, credo, idade 
ou classe social. 

Há, no caso em tela, uma totalidade, um 
conjunto de variáveis que tornam o objeto 
não apenas aceitável, como também de 
confiabilidade como um caso representativo 
de um fenômeno geral. Um objeto, como já 
fora dito, em constante mutação, pois novas 
ideias e novos textos são colocados numa 
discussão sobre princípios morais, ideias de 
justiça, de legítima defesa, entre outros. 

Como todo objeto de estudo, este pede um 
método que mais lhe seja adequado. Não 
existe o melhor método ou o mais científico. 
Existe o método mais adequado ao que se 
propõe a pesquisa.

Ora, se o intuito é estudar a percepção de 
pessoas sobre a situação de justiça-punição 
através de uma rede social que se expressa 
3 Postagens no facebook onde os usuários da rede 
escrevem mensagens na página de alguém ou em sua 
própria página pessoal.
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principalmente através de textos, a alternativa 
mais válida para lidar com o caso encontrado foi 
realizar uma pesquisa de natureza qualitativa 
e com coletas e análises dos dados pautadas 
na Análise do Discurso tal qual defendida 
pela escola francesa, aqui representada por 
(FOUCALT,1987; 2005; 2007; 2009) e mais 
recentemente por  (CHARAUDEAU, 2006; 
2011).

Após uma seleção primária com a devida 
análise do material, coletaram-se novos 
dados até que a recorrência não apresentasse 
mais variedades nos argumentos defendidos 
nos comentários, atingindo-se assim o ponto 
de saturação. Tal saturação de variáveis de 
representação permitiu ainda abranger uma 
ampla escala de categorias sociais como o 
gênero, o local de onde postavam, a idade 
dos indivíduos, entre outros. Estas categorias 
sociais foram observadas através dos perfis 
que se apresentavam postando.

Foi feita uma observação prévia dos 
comentários postados no facebook com 
relação a imagem acima descrita. Após 
esta análise exploratória tendo percebido a 
recorrência dos discursos desdobrou-se esta 
observação inicial para a pesquisa, tendo sido 
analisados, em média, 20% dos comentários 
postados, o que significa aproximadamente 
1.600 comentários.

3  A  ANÁLISE DOS DADOS

Pode-se dividir os discursos em duas 
categorias mais amplas representadas. Uma 

representada pelo discurso douto, aquele 
que se ampara na racionalidade legal, na 
legalidade que compete ao assunto para 
analisá-lo e outra representada pelo discurso 
leigo, que recorre a argumentos distintos da 
lei para justificar o seu posicionamento em 
defesa ou contra o fato. São os argumentos 
legitimadores, em outras palavras.

3.1 O Discurso douto 

 O discurso douto constitui uma parcela 
ínfima dos comentários feitos sobre a imagem 
e comumente são replicados de maneira 
rude e de forma ostensiva. Dentre os parcos 
discursos feitos com esta argumentação 
podem-se destacar os que se seguem:

Felipe Pereira: “Quero ver se um dia esse 
policial atirar em vc, pessoa de bem, e ele 
dizer depois que vc era bandido... Não cabe 
a ele julgar quem é ou quem não é bandido. 
Nem cabe a ele aplicar a pena. É fácil falar em 
justiça desse modo quando ele é feita com os 
outros.”

Raphael M. Ferraz: “Para a satisfação social é 
valido tudo isso pq vcs estão falando. Para o 
Direito nao. Se os bandidos foram alvejados 
quando em fuga, o perigo representado é 
passado, nao cabendo legitima defesa. Dessa 
forma o policial pode ser responsabilizado 
por homicídio consumado em concurso 
com homicídio tentado. Antes que os mais 
fervorosos me xinguem, estuda um pouquinho 
direito penal e depois me critica.”

 Embora se tratem de comentários 
pautados em uma fundamentação jurídica, 
não são bem recebidos, mas sim fortemente 
hostilizados. O que se percebe é que os 
indivíduos, ainda que leigos, provavelmente 
pautados em uma máxima da experiência, 
já sabem que a atitude do policial não está 
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protegida por uma descriminante de ilicitude, 
qual seja a legítima defesa. 

Sabem que as leis do ordenamento jurídico 
brasileiro não permitiram que seu desejo de 
ir à forra fosse externado. Mas em um espaço 
como o facebook, é como se não importasse 
o que a lei diz, é um espaço de catarse e que 
não deveria ser interrompido com a realidade 
do mundo jurídico. Os poucos participantes 
deste debate que se posicionaram com esta 
argumentação eram do sexo masculino4 e 
trabalhavam na área do direito, alguns em 
escritórios, outros em instituições de ensino 
superior.

3.2 Discursos Leigos

 O discurso leigo diz respeito aos 
discursos pautados em argumentos que não 
levam em consideração ou não pautam seus 
argumentos na legalidade do ato demonstrado 
na imagem. A base de sua argumentação é a 
legitimidade, ou seja, se consideram ou não 
o ato legítimo e a partir de que o legitimam. 
Há uma variedade de fundamentações nos 
comentários. Entretanto esta variedade pode 
ser divida em algumas temáticas recorrentes, 
quais sejam: Personalista, Direitos Humanos 
(“Direito dos Manos”), Legítima Defesa e 
Pena Capital.

3.2.1 O Discurso Personalista
4  Esta seria uma boa pista de entrada sobre a dominação 
masculina na área penal do direito. A questão seria: a 
maioria dos advogados da área penal são homens? 
Talvez a comprovação desta hipótese pudesse explicar 
a maior participação de homens com argumentos 
jurídicos numa discussão como esta. 

 O discurso personalista ou 
individualista é aquele que se pauta sempre 
no argumento de pôr-se no lugar do outro. 
São comuns relatos de cunho mais pessoal, 
como o das pessoas que perderam entes 
queridos em situações similares a que foi 
compartilhada. Há um cunho emotivo muito 
forte nestes argumentos. Por isso mesmo, 
por esta emotividade são os discursos em 
que é mais característico um tom de revolta e 
necessidade de vingança. Vejamos: 

Janice Miranda : “Vinii querido, quanto 
mais amor e gentileza pudermos plantar, 
pode acreditar, um dia esses sentimentos vão 
florescer. As balas fazem muito barulho , mas o 
Bem é silencioso. Fica com Deus e um beijão 
da Prima

Wagner Adriano: “Bandido nao tem 
consideracao pela mae dos outros porque ter 
pela mae deles? Vagabundo tem que morrer 
mesmo.” Aplausos

Penha Passos: “poliçia eo caralho fdp ta 
fechando com poliçia poliçia tem que fazer 
seu serviço dentro da lei o dever deles e prende 
e nao pagar de bandido tbm os verdadeiros 
bandidos sao eles poliçial vçs tem que agi 
dentro da lei ou no brasil nao tem lei” 

Penha Passos: “covardia po pega os na moral 
faz o çerto leva preso e deixa la mofando mas 
jundiaria nao isso e fora de etica sera que eles 
tem orgulho de sair matando seria mas bonito 
se al enves destes corpo atirado no chao eles 
estarem vivos e de pe ai sim eu ia da uma moral 
pros poliçia muito triste essa çena vamo agi 
dentro da lei galera” 

Ora, ao levantar a questão da igualdade, através 
da aplicação das leis independentemente de 
a quem seja, apesar da comentarista Penha 
Passos parecer não ter uma educação formal, 
dedutível pela forma errônea que escreve, ela 
evocou um território de legitimidade, em que 
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o individualismo mais exacerbado faz com 
que o indivíduo aprofunde sua empatia ao ato 
violento através de uma ocorrência que não é 
baseada na legalidade, mas no medo que as 
pessoas têm de vivenciar tal situação, ou seja, 
perder um ente querido em uma ação ilícita 
de marginais.

3.2.2   Legítima Defesa e Pena Capital

Valendo-se de dispositivos jurídicos 
interpretados pelo senso comum, como sobre a 
ideia de legítima defesa, os que se valem deste 
argumento usam deste dispositivo. No mesmo 
lastro de argumentação, recorrentemente 
aparecem alguns comentários propondo 
medidas punitivas. Alguns destes, numa 
tentativa de racionalizar sua opinião, baseiam-
se em supostos cálculos sobre os custos do 
sistema prisional de um detento e os custos 
que o Estado teria se tivesse que pagar o 
velório de bandidos presos submetidos à pena 
capital. 

Alguns indivíduos defendem a volta de um 
tempo que talvez sequer tenha existido. Isto 
não significa dizer que não seja sentido como 
verdadeiro por aqueles que compartilham 
a ideia de que, historicamente, vive-se um 
retrocesso legal-penal, em decorrência 
de leis excessivamente garantistas, sem 
a contrapartida do Estado em seu dever 
de educar, para prevenir o injusto penal, 
e ressocializar o agente, demonstrando 
a eficácia da prevenção específica e da 
retribuição através do cumprimento de uma 
pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva 
de direito ou de multa.

Cicero Daniel Santos: “A criminalidade subiu 
assustadoramente depois dessa campanha 
feita pelos babacas, dizendo que você não 
tem o direito de defender a sua vida e a de sua 
família. Na minha juventude todo motorista 
profissional, pessoas que portavam valores, 
etc... , tinham porte de arma. Todas as casas 
tinham uma arma, seja espingarda ou revolver. 
Você podia andar tranquilamente em qualquer 
lugar de São Paulo.”

Vagner Santos : “Melhor q isso so pena de morte 
e porte de arma liberado com treinamento!”

Sérgio Augusto: “passando da hora de 
liberarem o armamento apra civis... quero ver 
bandido brinca sabendo que qualquer um pode 
esta armado...”

Cristian Fabi: “Quando um crime cometido por 
vagabundo é pego em flagrante devia morrer 
no mesmo ato e ñ passar por julgamento....
cadeira elétrica neles, 220 v no lombo desses 
filhos da puta...pena de morte no Brasil...eu sou 
a favor....”

 Além de evocar a defesa da autotutela, 
o último comentário irreflexivamente vai de 
encontro aos princípios do contraditório e da 
ampla defesa, tão caros em casos criminais. O 
policial neste caso teria o poder de um juiz-
estado, julgaria e executaria a sentença de 
imediato. Entretanto, é ao tocar num assunto 
tão caro ao direito moderno que comentaristas 
que utilizam este tipo de estratégia discursiva 
acabam por tocar na questão dos direitos 
humanos e provocam uma discussão com 
outro tipo de estratégia discursiva que são os 
que atacam ofensivamente os defensores dos 
direitos humanos.

3.2.3 Direitos Humanos x “Direito dos 
Manos”

 O discurso leigo sobre os direitos 
humanos segue a lógica dos demais 
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anteriormente apresentados. A ideia central 
é de que bandidos não teriam direito algum, 
sendo um subgênero da espécie, como animais 
e não humanos. A posição impressiona pela a 
maioria se advir de mulheres, jovens, alegando 
a falácia dos direitos humanos face à situação 
na qual se encontra a sociedade brasileira. 
Informados por um discurso midiático 
que constrói heróis e vilões, apropriam-
se do trocadilho utilizado comumente nos 
discursos contrários à defesa dos direitos ali 
corrompidos. Usam-na de diversas maneiras, 
ora em tom de revolta, ora em tom de ironia: 
é o “direito dos manos”.

 Embora sejam uma minoria dentre 
os comentários, ainda assim encontram-se 
discursos defensores dos Direitos Humanos. 
Os argumentos, ainda que superficiais, tentam 
se valer da lógica mais básica, qual seja, de 
que isso poderia ter ocorrido com qualquer 
um. Quem garantiria que o policial não 
poderia forjar provas ou mesmo incriminar 
um cidadão por delitos não cometidos? 
Questionam alguns defensores dos direitos 
humanos. 

Assim, as tentativas de defesa dos Direitos 
Humanos, as estratégias discursivas buscam 
não aprofundar o questionamento em termos 
legais, tornando-os pessoais, tentando pegar 
pelo argumento da igualdade, da humanidade. 
Eis alguns posicionamentos:

Denis de Barros: “Polícia eficiente é aquela 
que mata ao invés de prender? Putz, como tem 
gente idiota nesse Brasil...”

Paula Menezes : “vcs não percebem que 

quando isso acontece os seus próprios direitos 
estão sendo violados? Isto é execução e não 
uma “reação do policial”. O policial não está 
acima da lei e nem do direito à vida.”

 Entretanto, a mesma essência da 
estratégia de defesa dos Direitos Humanos é 
utilizada no seu ofensivo ataque e depreciação. 
A generalidade e o universalismo são colocados 
para demonstrar o diferencial entre bandidos e 
cidadãos comuns. Coloca-se o bandido como 
subespécie, levando em consideração a ideia 
judaica cristã de fraternidade. Os bandidos 
não cumprem o pacto e o Estado abre o flanco 
ao tentar readequá-los ao invés de expurgá-
los da sociedade. 

Helen Lopes : “todos os bandidos deveriam ser 
tratados assim! Os direitos humanos defende 
mais bandido do que as pessoas de bem!”

Claudia Zuanazzi: “ Direitos humanos p quem 
é humano. P bandido é tiro mesmo!”

 A maioria dos discursos contra os 
Direitos Humanos segue esta estrutura, são 
curtos e fazem juízos de valor emotivos. Do 
contrário, os defensores dos Direitos Humanos 
em seus discursos a priori não deixam 
diretamente transparecer sua defesa, talvez 
por saber da quase fatídica desaprovação. 
Valem-se então de um maior espaço e tentam 
induzir nos leitores seus argumentos em 
passos lógicos. É comum ao perceber este 
tipo de discurso de defesa que os contrários 
ao mesmo simplesmente o neguem dizendo: “ 
se eles são tão bonzinhos, leve eles pra morar 
com você!”

3.2.4 Vacilo dos bandidos
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 Mesmo em locais em que a maioria 
massiva possui uma opinião, findam por 
aparecerem pensamentos diferentes, até 
mesmo inusitados. Assim é que foram 
observados alguns comentários do indivíduo 
Chris Santos, nem contra, nem a favor dos 
posicionamentos sobre a foto. Para ele, a 
vida é assim, um dia dos policiais, outro dos 
marginais. Seus discursos não receberam 
nenhum comentário. 

Fazendo uma interpretação sistemática dos 
comentários, essa ausência de embate fugiu 
do comportamento médio outrora analisado. 
Seria medo? Seriam, de fato, comentários 
de um “delinquente”, tal como os indivíduos 
que foram alvejados pelo policial? Fato é que 
nenhum outro sujeito ousou replicar.

O referido indivíduo, usando um linguajar não 
visto anteriormente em outros comentários, 
coloca a situação de um ponto de vista 
objetivo e parece falar do lugar dos bandidos 
mortos. Seu comentário parece racionalizar o 
ato. Ao invés de levantar argumentos como 
uma guerra simbólica entre o bem e mal, tal 
qual fizeram os defensores de um discurso 
religioso, o comentarista posiciona a situação 
como “ossos do ofício” e dá exemplos de 
que a Polícia age da mesma forma quando 
tem oportunidade. Vai além, diz que se os 
bandidos tivessem feito a “coisa certa” (matar 
o policial, assim se deduz), não teriam sido 
mortos. Eis seus posicionamentos:

Chris Santos: “ a nada ilusao... pode ser do 
D.OE (Divisão de Operações Especiais) mas 
nao e blindado se os cara fosse esperto tinham 
e dado varias nele antes de pegar a mochila 

com o dinheiro... se fosse aqui em SAO paulo 
SERIA ASSIM”

Chris Santos: “ESSA FITA MESMO!!! PC 
daqui de Sampa so sabe agair na madruga 
com as toca ninja fazendo chacinas matando 
pessoas desarmadas”

Chris Santos: “hehehe tem que ser néh...o 
que nao faltou foi oportunidade “deles” me 
deixarem assim estirado no chao... so que 
agora to suave so pensando no meu mlk que 
vai nascer ... e em sair na mao com vc pra ver 
se vc aprendeu algo msm nesses tempo de 
treinamento de M.T (grifos nossos)”

 O fato de se tratar de comentários de 
alguém que, supostamente, vivenciou embates 
com a polícia, talvez seja o responsável por 
não haver qualquer resposta lhe retrucando. 
A partir deste fato pode-se inferir que a 
legitimação da autotutela perde o fôlego 
perante comentários como esse, seja por não 
se sentirem confortáveis em retrucar diante 
de pessoas que experimentam o outro lado da 
moeda, ou mesmo, por medo. 

Basta perceber a diferença do comentário 
que fora colocado como defensor dos 
Direitos Humanos em que facilmente era 
derrubado por argumentos individualistas que 
questionavam: “... é porque nunca aconteceu 
com você...; Queria ver se você perdesse 
algum ente querido...”

 Há de se questionar o fato democrático 
de uma rede social aberta como é o caso 
do facebook dar a possibilidade de pessoas 
envolvidas com o crime participarem em 
discussões como essa. Fora interessante 
constatar que esta foi um das únicas participações 
deste modo dentre os comentários, neste caso 
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um homem, aparentemente novo, negro e 
morador de um bairro na periferia de São 
Paulo. Se, e somente se, o comentário deste 
indivíduo tenha conhecimento de causa, esta 
possibilidade mostra como as partes, agente e 
vítima, parecem estar numa mesma situação 
como a que fora apresentada neste trabalho 
– a ineficácia do Estado em seu dever de 
prevenir e punir parece estar colocando 
agressores e vítimas na mesma situação de 
vulnerabilidade. Na imagem em discussão, 
foram os agressores. Amanhã, serão novas 
vítimas. Legitimar a autotutela é dar fôlego 
para situações como essa.

Foucault acerca da mudança das formas de 
suplício para penas de cunho administrativo 
e processuais:

A punição pouco a pouco deixou de ser 
uma cena. E tudo o que pudesse implicar de 
espetáculo desde então terá um cunho negativo; 
e como as funções da cerimônia penal deixavam 
pouco a pouco de ser compreendidas, ficou a 
suspeita de que tal rito que dava um “fecho” 
ao crime mantinha com ele afinidades espúrias: 
igualando-o, ou mesmo ultrapassando-o em 
selvageria, acostumando os espectadores a 
uma ferocidade de que todos queriam vê-los 
afastados, mostrando-lhes a frequência dos 
crimes, fazendo o carrasco se parecer com 
criminoso, os juízes aos assassinos, invertendo 
no último momento os papéis, fazendo 
do supliciado um objeto de piedade e de 
admiração. (FOUCAULT, 1987, p.13)

 Se houve um momento em que a 
encenação da justiça e da punição estiveram 
presentes e que estas foram abandonadas em 
favor da noção de diferença entre legalidade 
e ilegalidade, o que se pode aferir da imagem 
apresentada neste trabalho de pesquisa e dos 
comentários gerados por ela? Um retorno 

legitimado pelo senso comum da autotutela 
em face da sensação de inexistência de uma 
ação eficaz do Estado.

CONCLUSÃO

Chegou-se as seguintes inferências acerca da 
pesquisa proposta. Primeiro, há uma relação de 
maior ataque que de defesa entre as mulheres 
que opinaram em relação aos direitos. Como 
se não visualizassem a possibilidade de 
estarem do outro lado, a maioria das mulheres 
que opinaram foram a favor da ação policial. 
Outra dedução a que se pode chegar a partir 
deste tipo de posicionamento diz respeito à 
situação histórica da mulher diante de ações 
violentas no Brasil. A ideia de uma covardia 
histórica que agora é denunciada e propagada 
pelas mídias faz com que esta mulher 
que durante anos sofreu com a violência 
simbólica e física exija o troco da história, 
principalmente quando situações de covardia 
como o caso em tela são frustradas.

Os discursos de defesa dos infratores 
baleados na imagem são carregados de um 
recorte de classe constatado pelo uso errôneo 
da língua e são em sua maioria negros. Esta 
última observação é visível através dos 
perfis visitados como o de Penha Passos que 
defendeu os infratores denunciando a atitude 
do policial como criminosa. Ao contrário das 
demais mulheres, Penha defendeu, com suas 
palavras, que a atitude tomada pelo policial o 
torna igual aqueles a quem se está julgando. 
Algo próximo das palavras de Beccaria 
(2005): “O assassinato que nos é apresentado 
como um crime horrível, vemo-lo sendo 
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cometido friamente, sem remorsos.” 

Em face a lógica apresentada por Penha 
Passos em seu comentário, corroborada pela 
afirmativa de Beccaria, resta-nos fazer a 
seguinte dedução: ainda que a maioria dos 
discursos analisados defenda o princípio da 
autotutela, esta só tem seu uso admitido por 
aqueles que são considerados como sendo 
iguais. Como sendo “pessoas do bem”, como 
numa construção religiosa de bem e mal como 
fora constatado nos discursos expostos.

Percebe-se ao fim desta pesquisa que há 
uma variedade de argumentos legitimadores 
para a imagem do policial que matou dois 
bandidos e feriu um em decorrência de um 
roubo. Os tiros foram dados depois de os 
assaltantes terem saído de perto do policial 
que sacou a arma e acertou os assaltantes 
quando estes subiam em uma motocicleta. 
Deduz-se daí que a ação do policial não pode 
ser caracterizada como legítima defesa, visto 
que ausentes os requisitos legais do instituto 
jurídico, especialmente a atualidade da injusta 
agressão.

O que se constatou de fato foram discursos 
com as mais variadas formas de argumentação 
para legitimar a ação. A volta da legitimação 
da autotutela, mas uma autotutela relativa, 
seletiva que só vale para alguns e não 
para todos, como se de fato existisse uma 
guerra de todos contra todos aos moldes do 
Estado de Natureza hobbesiano. Algo que 
fora considerado ultrapassado nos regimes 
constitucionalistas modernos por dar vazão 

à arbitrariedade dos indivíduos em agir em 
nome de si próprio por sua segurança.

O que se deduz da proliferação destes 
argumentos é que o Estado moderno brasileiro 
não tem conseguido cumprir com sua parte no 
contrato. Ser o terceiro maior e o garantidor 
da resolução dos conflitos. No vácuo de 
sua atuação, na lacuna da informação e de 
credibilidade resta ao cidadão a busca por 
argumentos que deem sentido e ordenamento 
ao mundo em que vivem. A racionalização 
das relações através do direito é posta de 
lado em detrimento de um reencantamento 
proporcionado por explicações religiosas ou 
pela volta do suplício, a arte de fazer sofrer e 
de ostentar de maneira espetacular a punição. 
Um movimento contrário ao que narra 
Foucault acerca da época de reformas penais 
dos séculos XVIII e XIX onde;

...em algumas dezenas de anos, desapareceu 
o corpo supliciado, esquartejado, amputado, 
marcado simbolicamente no rosto ou no 
ombro,exposto vivo ou morto, dado como 
espetáculo. Desapareceu o corpo como alvo 
principal da repressão penal. No fim do 
século XVIII e começo do XIX, a despeito 
de algumas grandes fogueiras, a melancólica 
festa de punição vai-se extinguindo. Nessa 
transformação, misturaram-se dois processos. 
Não tiveram nem a mesma cronologia nem 
as mesmas razões de ser. De um lado, a 
supressão do espetáculo punitivo. O cerimonial 
da pena vai sendo obliterado e passa a ser 
apenas um novo ato de procedimento ou de 
administração. [...] A punição vai-se tornando, 
pois, a parte mais velada do processo penal, 
provocando várias conseqüências: deixa o 
campo da percepção quase diária e entra no da 
consciência abstrata; sua eficácia é atribuída 
à sua fatalidade não à sua intensidade visível; 
a certeza de ser punido é que deve desviar o 
homem do crime e não mais o abominável 
teatro; a mecânica exemplar da punição muda 
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as engrenagens. Por essa razão, a justiça não 
mais assume publicamente a parte de violência 
que está ligada a seu exercício. O fato de ela 
matar ou ferir já não é mais a glorificação de 
sua força, mas um elemento intrínseco a ela 
que ela é obrigada a tolerar e muito lhe custa 
ter que impor. (FOUCAULT, 1987, p.13)

Em face a tudo o que fora dito, cabe uma 
última reflexão acerca do caso em tela. Se a 
humanidade migrou de um modelo baseado 
na autotutela e na punição extrema para um 
modelo de aplicação das penas e da punição 
racional, visando a ressocialização dos 
infratores, caberia o retrocesso da permissão 
a se voltar a “fazer justiça com as prórpias 
mãos”? Nem em um modelo, nem no outro 
as práticas criminosas foram suprimidas. 
No primeiro momento em vias de revolta 
pela arbitrariedade das práticas penais e na 
falta de esperança no Estado como garante 
reformulou-se todo o Estado e fundou-se 
novas instituições para solucionar os conflitos 
e garantir a paz. 

Agora esta mesma falta de legitimidade que 
pairou sobre o ocidente do século XVIII 
vem à tona. A falta de esperança no Estado, 
intitulado de moderno, democrático, liberal 
ou social paira no ar. Se naquele momento 
a racionalização do processo penal e das 
penas foi a solução, seria o recrudescimento 
das penas ou a volta de um instituto como a 
autotutela a solução? O desafio está lançado 
para nossa sociedade, principalmente aos 
operadores do mundo do direito.
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7.
Breves notas 
sobre os objetivos 
do instituto da 
mediação como 
instrumento eficaz 
de combate à 
morosidade judicial
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RESUMO

O presente artigo tem como escopo apontar 
de que forma a mediação, enquanto método 
alternativo de resolução de conflitos, através 
dos objetivos próprios de sua atuação, pode 
contribuir para o desafogamento quantitativo 
de demandas ao Poder Judiciário e, 
consequentemente, combater a morosidade 
na prestação da atividade jurisdicional. 
Constata-se, hodiernamente, que o exercício 
da atividade jurisdicional disponibilizada 
pelo Estado Brasileiro se encontra aquém dos 
anseios sociais, posto que o Poder Judiciário 
se encontra assoberbado com demandas das 
mais diversas ordens, gerando uma crise 
estrutural, sendo esta alimentada por uma 
burocratização no acesso, culminando com a 
lentidão dos procedimentos e o acúmulo de 
demandas, causando entre os jurisdicionados 
uma sensação de injustiça. A mediação, por 
sua vez, enquanto instrumento extrajudicial 
1  Defensora Pública Estadual, Diretora da Escola Su-
perior da Defensoria Pública – ESDP. Especialista em 
Direito Notarial, Registral e Imobiliário. Professora do 
Centro Universitário Christus - Unichristus. Mestre em 
Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza 
– Unifor. robertaquaranta@unifor.br 
2 Policial Rodoviário Federal, graduado 
pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR. 
alexsandroluismenezes@gmail.com

de solução de conflitos, leva às partes, após 
reflexões sobre objetivos comuns, a seguirem 
um mesmo ponto de ideias convergentes, pondo 
fim a uma possível pretensão de demanda 
judicial ou dando azo à resolução daquelas 
que já foram instauradas, aproximando os 
envolvidos do ideário de justiça almejado pela 
sociedade brasileira, conscientizando-lhes da 
importância do diálogo para a construção 
de uma sociedade cidadã, onde os conflitos 
antagônicos de posicionamentos contribuem 
para o crescimento das partes, utilizando-se 
da pacificação social como fim precípuo a ser 
alcançado.

Palavras-chave: Mediação. Meio 
Alternativo. Prestação Jurisdicional. 
Morosidade. Combate.

ABSTRACT

This article aims to point out how the 
mediation as an alternative method of 
conflict resolution, can contribute to the 
quantitative bottlenecking of demands to the 
courts and hence to combat the delays in the 
provision of judicial activity. It appears, in 
our times, that the exercise of judicial activity 
provided by the Brazilian State is short of 
social expectations, since the judiciary is 
overwhelmed with demands from various 
orders, generating a structural crisis, which 
is fed by a bureaucratization in access rule, 
culminating with the slowness of procedures 
and the accumulation of demands, causing 
social within a sense of injustice. Mediation, 
in turn, as extrajudicial instrument of conflict 
resolution leads to the parties after reflections 
on common goals, to follow the same point 
of converging ideas, ending a possible claim 
to lawsuit, approaching involved the ideals of 
justice sought by Brazilian society, educating 
them about the importance of dialogue for 
building a civic society, where antagonistic 
conflicts placements contribute to the growth 
of the parties, using the social peace and order 
preciput to be achieved.

Keywords: Mediation. Alternative means. 
Adjudication. Slowness. Combat.
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INTRODUÇÃO

A sociedade brasileira vivencia grandes 
transformações geopolíticas, financeiras e 
socioculturais advindas com a globalização, 
fenômeno que rompe barreiras físicas, 
aproximando as relações interpessoais, 
transformando, direta ou indiretamente, o 
convívio humano em comunidade. Tem-
se acompanhado, hodiernamente, uma 
evolução nos diversos seguimentos sociais, 
entretanto, as desigualdades ainda dominam, 
marginalizando os componentes humanos.

Com tamanha dissonância entre a realidade 
cotidiana e o ideal de justiça, os objetivos 
do Estado Social, traçados na Constituição 
Federal de 1988, ficam mitigados. Atenta-
se contra a dignidade humana, ocasionando 
as mais diversas privações dos direitos 
fundamentais. Ademais, a saúde, uma 
educação de qualidade, a tão sonhada 
moradia digna, o direito ao exercício de um 
trabalho ou ofício que supra as necessidades, 
molas propulsoras para um desenvolvimento 
sustentável, ficam adstritos a uma pequena 
parcela privilegiada da população, gerando o 
fenômeno da exclusão social.

Diante do explicitado, os indivíduos tendem a 
se fechar em seu próprio universo, tornando-
se individualistas, prejudicando o diálogo, 
objetivando tornarem-se garantidores de um 
mínimo necessário à manutenção, pois, nas 
adversidades, aqueles se tornam indóceis, 
esvaiam-se os sentimentos colaborativos e 
solidários de ajuda ao próximo, culminando 

na instalação dos mais diversos conflitos.

Vive-se uma imensa confusão social, em 
que a sociedade se vê fragilizada diante da 
complexidade das contendas, pois não se 
sente a aplicabilidade plena do Princípio 
da Inafastabilidade do Poder Judiciário, 
positivado na sua Lei Maior e difundido desde 
a promulgação da mesma, desprovendo-a 
de segurança e de confiança nos Poderes 
constituídos incumbidos de sua defesa.

Ante a realidade instalada e a complexidade 
das relações interpessoais, ressurgem os 
meios alternativos de solução de conflitos 
como uma forma sistemática na resolução das 
adversidades, instaurando um novo diálogo 
que possa conduzir, de forma imediata, as 
partes à resolução de conflitos e, por via 
mediata, viabilizar a inclusão social e a 
pacificação, tendo em vista a importância 
da participação ativa dos membros sociais 
na construção da cidadania, desempenhando 
função de grande relevância para a efetiva 
implementação do Estado Democrático de 
Direito.

O debate a que se propõe enfrentar diz 
respeito justamente à forma como a 
mediação, enquanto método alternativo de 
resolução de conflitos, dentre tantos outras 
vantagens, consubstancia-se no combate à 
morosidade judicial, analisando as vantagens 
advindas quando da aplicação do referido 
instituto, a promoção da inclusão social das 
classes menos favorecidas e a pacificação 
da sociedade brasileira, enquanto o Poder 
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Judiciário se mostra ineficaz na sua função 
precípua.

Por óbvio, não se busca nestas breves 
linhas estabelecer divergências entre os 
métodos alternativos de solução de conflitos 
e a aplicabilidade da função jurisdicional, 
dissociando-os ou levando o leitor a crer 
que tais institutos devem ser independentes, 
ainda mais após o advento do novo Código de 
Processo Civil (CPC), que, dentre as principais 
mudanças estabelecidas em seu corpo, traz um 
amplo incentivo à autocomposição. Assim, 
os diversos meios alternativos de resolução 
de conflitos - a conciliação, a mediação e a 
arbitragem - deverão ser estimulados por 
juízes, advogados, defensores públicos e 
membros do Ministério Público, inclusive no 
curso do processo judicial.

A ideia central consiste em incentivar a 
aplicação do instituto da mediação nos direitos 
que admitam autocomposição (ainda que 
indisponíveis), inclusive durante as audiências 
judiciais, harmonizando sua aplicabilidade, 
visando obter maiores possibilidades de 
sucesso na busca da paz social, fazendo nascer 
uma vida mais harmoniosa, numa sociedade 
mais justa e igualitária.

Desta forma, este ensaio doutrinário, sem 
maiores pretensões, tem como objetivo geral 
apontar de que maneira a mediação, enquanto 
método de resolução alternativo de conflitos, 
pode contribuir para o desafogamento 
quantitativo do Poder Judiciário e, 
consequentemente, para o combate da 

morosidade na atividade jurisdicional, 
observando o ordenamento jurídico pátrio, 
bem como demonstrar a sua total pertinência 
com a atual evolução do Direito, pois as 
mudanças sociais e a nova realidade da 
sociedade brasileira fazem com que este 
instituto tenha um relevante papel na difusão 
da cidadania e na defesa do acesso à justiça.

1. OS OBJETIVOS DO INSTITUTO DA 
MEDIAÇÃO COMO INSTRUMENTO 
EFICAZ DE COMBATE À 
MOROSIDADE JUDICIAL

A historiografia leva a crer que a aplicação 
da mediação se iniciou no Império Romano, 
sendo que se impulsionou a partir do século 
XVIII, após ter sido citada e usada na 
enciclopédia francesa de 1694 para designar 
a intervenção humana.

Durante o desenvolvimento histórico, a 
humanidade evoluiu para a autocomposição 
como instrumento de resolução dos conflitos, 
no sentido de que as partes envolvidas em uma 
contenda chegassem, de comum acordo, a uma 
solução que entendessem adequada. Podia-se 
alcançar, inclusive, a renúncia integral das 
partes às suas pretensões originais ou, o que 
era mais comum, que ambas suprimissem uma 
parcela de suas pretensões originais em favor 
da outra, de modo a se alcançar a obtenção de 
um consenso.

Com o decorrer do tempo e o estabelecimento 
do pacto social, em que cada indivíduo 
cedeu uma parcela de sua autonomia para 
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a formação do ente estatal, surgiu daí a 
necessidade do estabelecimento de órgão 
especializado, dentro da estrutura estatal, 
que tivesse por função precípua a resolução 
de conflitos. Surge assim o Poder Judiciário 
e, por conseguinte, passa-se a vivenciar 
a aplicabilidade da jurisdição aos casos 
conflituosos concretos.

Nesse instante, a autocomposição fora 
mitigada e os métodos de solução extrajudiciais 
perderam sua plena aplicabilidade para a 
solução das contendas, haja vista a força 
do aparato estatal que, obrigando as partes 
a cumprirem o determinado por sentença, 
propiciara uma maior segurança jurídica às 
relações.

Na sociedade moderna, presencia-se o 
fenômeno da globalização, no qual, em fração 
de segundos, rompem-se barreiras físicas, 
diminuem-se distâncias, deixando mais tênue 
uma linha imaginária divisória separadora 
dos direitos individuais e fundamentais dos 
membros dessa complexa sociedade mutante.

Eis que ressurgem os métodos alternativos 
de resolução de conflitos como instrumentos 
auxiliares do Poder Judiciário e otimizadores 
do acesso à justiça e da inserção social dos 
marginalizados cidadãos.

De todo modo, o que importa, mais do que 
efetivamente se firmar marcos históricos 
que determinem o surgimento dos meios 
alternativos de solução de conflitos, é 
constatar a evolução histórica pela qual 
passaram estes institutos, posto que perfazem 

pela otimização do acesso à justiça e pela 
inclusão social de cidadãos marginalizados. 
Isto posto, hoje, exercem papel de extrema e 
inegável importância na defesa dos interesses 
sociais e individuais, buscando uma sociedade 
democrática e justa.

A criação, a promoção e a aplicabilidade dos 
mecanismos alternativos de resoluções de 
conflitos são, veementemente, recomendadas 
em virtude do alcance social, pois propõem 
a desconstrução dos conflitos, atuais ou 
potenciais, harmonizando e reestruturando as 
relações entre as pessoas, fomentando a co-
construção de uma solução.

Por vias oblíquas, no Brasil, tem-se a 
modernização da justiça, pois se admite 
a desjudicialização da solução de alguns 
conflitos, descentralizando serviços, o que 
amplia a atuação preventiva no que se refere 
a litígios futuros. Nesse contexto, a mediação 
se perfaz como instrumento para tratamento 
de conflitos interpessoais, objetivando uma 
modificação no padrão de comunicação e 
relacionamento dos envolvidos, visando 
ao entendimento. Aí reside a diferença da 
arbitragem e do provimento jurisdicional do 
Estado-juiz, pois o mediador, terceiro neutro, 
não decide pelas partes, enquanto ao árbitro é 
admitida a tomada de decisões, que se impõem 
aos envolvidos que escolheram livremente tal 
profissional.

O procedimento mediatório tampouco se 
confunde com a conciliação, pois trabalha 
profundamente os conflitos interpessoais e não 
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as disputas, inexistindo um direcionamento, 
aconselhamentos ou sugestões de saídas para 
a problemática. Na conciliação é facultado 
ao conciliador a propositura de soluções às 
partes, enquanto o mediador deverá manter 
uma postura de neutralidade, limitando-se a 
atuar como ponte na construção de diálogo 
entre os interessados..

Ao estabelecer diferenças entre as práticas 
conexas dos institutos supramencionados, 
percebe-se que a mediação difere, 
essencialmente, da negociação pelo fato de 
o negociador ser a própria parte envolvida, 
procurando a solução que satisfaça seu 
interesse, enquanto o mediador não se 
envolve, apenas conduz as partes ao diálogo 
necessário.

Depreende-se, pelo acima exposto, que a 
aplicabilidade dos métodos alternativos de 
solução de litígios, através de convênios e 
parcerias com o Poder Público, revela que a 
disponibilidade e a promoção de tais meios 
podem e devem ser vistos como política 
pública de justiça, ideário esse que, de 
certa forma, vem sendo absorvido de forma 
paulatina pelo legislador pátrio.

Não se pode afirmar, contudo, que não 
possuam com o Judiciário nenhuma forma 
de relacionamento institucionalizado. Afinal, 
a própria nomenclatura traz, na palavra 
alternativa, uma nova possibilidade, mitigando 
os tradicionais ou jurisdicionais instrumentos 
de solução de litígios em que um terceiro, em 
nome do Estado, profere uma decisão, por 

vezes, fria e estritamente legalista.

A mediação, enquanto método alternativo de 
resolução de conflitos, consiste na construção 
de um diálogo entre as partes envolvidas em 
uma contenda, objetivando a resolução do 
caso concreto e a pacificação social. Para 
tanto, conta com o auxílio de uma terceira 
pessoa escolhida ou aceita pelas partes, 
a qual funcionará como uma “ponte” na 
construção do acordo. Sobre a definição de tal 
instrumento, Sales  discorre:

A mediação é um procedimento consensual 
de solução de conflitos por meio do qual uma 
terceira pessoa imparcial – escolhida ou aceita 
pelas partes – age no sentido de encorajar e 
facilitar a resolução de uma divergência [...] 
A mediação representa assim um mecanismo 
de solução de conflitos utilizado pelas próprias 
partes que, movidas pelo diálogo, encontram 
uma alternativa ponderada, eficaz e satisfatória 
(SALES, 2007, p.23). 

Vezzulla,  assim dimensiona a definição de 
mediação:

A mediação é uma técnica de resolução de 
conflitos não adversarial que, sem imposições 
de sentenças ou laudos e, com um profissional 
devidamente formado, auxilia as partes a 
acharem seus verdadeiros interesses e preservá-
los num acordo criativo onde as duas partes 
ganhem (VEZZULLA, 1998, p.16). 

Discorrendo ainda o autor sobre a mediação, 
afirma que:

Mediação é a técnica privada da solução 
de conflitos que vem demonstrando, no 
mundo, sua grande eficiência nos conflitos 
interpessoais, pois, com ela, são as próprias 
partes que acham as soluções. O mediador 
somente as ajuda a procurá-las, introduzindo, 
com suas técnicas, os critérios e os raciocínios 
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que lhes permitirão um entendimento melhor 
(VEZZULLA, 1998, p.16). 

O termo mediação advém etimologicamente do 
latim mediare, tendo como significado mediar, 
dividir ao meio, intervir, consubstanciando-
se, socialmente, por ser um procedimento 
extrajudicial de resolução de conflitos pelo 
qual as pessoas buscam, por si próprias e com 
a ajuda de um terceiro devidamente preparado, 
soluções colaborativas para as contendas. Nas 
palavras de  Braga Neto,

Mediação é uma técnica não-adversarial de 
resolução de conflitos, por intermédio da 
qual duas ou mais pessoas (físicas, jurídicas, 
públicas etc.) recorrem a um especialista neutro, 
capacitado, que realiza reuniões conjuntas e/
ou separadas, com o intuito de estimulá-las a 
obter uma solução consensual e satisfatória, 
salvaguardando o bom relacionamento entre 
elas (BRAGA NETO, 1999, p.93). 

Do exposto, extrai-se que a mediação vai 
além de um simples procedimento em que as 
partes buscam soluções para seus problemas, 
pois se observa uma verdadeira atividade 
normatizadora, adequando e enquadrando os 
indivíduos às regras estabelecidas por eles 
mesmos, desde que não se mostrem contrárias 
ao ordenamento jurídico vigente em nossa 
sociedade.

Por intermédio de tão valioso instrumento, 
busca-se uma proximidade entre os 
antagonistas, que envoltos com suas 
mágoas, seus ressentimentos, suas angústias, 
acabam alimentando um ódio recíproco. 
Esses sentimentos os impedem de perceber 
quaisquer resquícios de algo positivo, de 
algo bom dentro daquela relação conflituosa, 

instante em que o mediador intervém como 
neutralizador de sentimentos, amenizando a 
discórdia e facilitando a comunicação.

Percebe-se logo que a mediação é, sobretudo, 
um elo que agirá entre as partes estabelecendo 
ligações, onde ainda não se efetivaram, 
suscitando um agir comunicacional, 
prevenindo impasses, alicerçando caminhos 
e objetivando a harmonia entre os que 
dela se socorrem. Nesse sentido, a solução 
das contendas é o objetivo mais visível da 
medição, posto que esta ocorre por intermédio 
do diálogo, o qual funciona como meio de 
interação entre as partes, possibilitando 
uma melhor administração da problemática 
exposta e vivenciada pelos envolvidos.

Ressalte-se que, quando se menciona um 
acordo, deve-se ter em mente um acordo 
justo, no qual a equidade prevaleça, advinda 
de um diálogo honesto de ambas as partes, 
evitando assim uma possível demanda 
judicial. Esclarecendo a busca pela mediação, 
Braga Neto  assim afirma:

[...] a iniciativa possibilitará que os envolvidos 
passem a encarar de forma positiva o 
conflito, que é inevitável, não o negando e 
se utilizando de subterfúgios para fugir do 
mesmo. Essa mudança de visão permitirá que 
os litigantes possam vislumbrar caminhos a 
futuro que permitirão estabelecer um novo 
relacionamento, a fim de alcançar uma boa 
convivência futura (BRAGA NETO, 1999, 
p.94). 

A partir dessa premissa, o conflito sai do 
campo maligno da visão humana, passando 
a ser observado como algo corriqueiro, 
fruto da convivência. Fundamentando esse 
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pensamento, Lehmkuhl  retrata:

[...] os conflitos interpessoais devem ser 
vistos de forma positiva, como uma transição 
aprimorada, como um ciclo de reciclagem, 
pelo qual as pessoas estão se renovando 
constantemente, através da adequação pessoal 
com o meio coletivo em que vivem, fato este 
que traria uma maior satisfação social, posto 
que, mesmo tendo que passar pelos citados 
conflitos, através de sua visão não negativas 
destes, as pessoas compreenderiam o caráter 
transitório e necessários dos mesmos, vindo por 
fim a aceitá-los e compreendê-los, facilitando 
deste modo a sua resolução (LEHMKUHL, 
2001, online).

As pessoas, enquanto componentes sociais, 
são induzidas a viver a cultura da litigiosidade, 
em que os polos opostos ficam bem definidos, 
com ganhadores e perdedores, vencedores 
e vencidos. Lembrando ainda que, levados 
a crer que sempre conseguirão as vitórias, 
tal postura, difundida inclusive nos bancos 
acadêmicos de Direito, mitiga a solução 
das divergências por meio da mediação 
ou quaisquer outros meios alternativos de 
solução de conflitos, pondo na figura estatal 
de um juiz todas as expectativas de uma 
decisão voltada aos os interesses individuais 
de cada demandante. Fundamentando o 
assunto, ensina  Schnitman:

[...] nossa cultura privilegiou o paradigma 
ganhar-perder, que funciona como uma lógica 
determinista binária, na qual a disjunção e a 
simplificação limitam as opções possíveis. 
A discussão e o litígio – como métodos para 
resolver diferenças – dão origem a disputas nas 
quais usualmente uma parte termina ganhadora, 
e outra, perdedora. Essa forma de colocar as 
diferenças empobrece o espectro de soluções 
possíveis, dificulta a relação entre as pessoas 
envolvidas e gera custos econômicos, afetivos 
e relacionais (SCHNITMAN, 1999, p.17).

Ademais, a mediação funciona como 
instrumento de prevenção de uma 
insatisfatória administração do conflito, 
porquanto, incentiva a conscientização social, 
difundindo direitos e deveres, expondo 
a responsabilidade de cada envolvido no 
conflito, enquanto agente social concretizador 
desses direitos.

A mediação age ainda como transformadora 
do campo visual dos conflitantes, pois 
possibilita a aceitação do conflito como algo 
positivo, tirando-lhe o caráter negativista, 
incentivando o diálogo como elo de 
comunicação pacificadora, o qual facilita o 
acordo de vontades e a sua executoriedade. 
A mediação transformadora rege-se pelo 
princípio da equidade, pois as partes passam 
a restabelecer a comunicação, numa relação 
colaborativa, colocando de lado os sentimentos 
negativos, por meio de uma escuta ativa e do 
entendimento do outro. Sabendo que isso é 
levar o sentimento, as dores, à pele do outro, 
lembrando que ali reside um semelhante com 
virtudes, defeitos, fraquezas, merecedor de 
respeito e de dignidade.

Sendo a mediação um método de resolução 
de conflito em que as partes, por si mesmas, 
encontram soluções para suas contendas, 
com a ajuda de um terceiro preparado para 
funcionar como ponte, como neutralizador 
de emoções negativas, fácil é a percepção 
de que a construção de soluções conduz os 
envolvidos a inflexões referentes aos seus 
direitos e deveres sociais, os quais estão 
insertos em diversos artigos da Constituição 
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Federal de 1988. A inclusão social resulta da 
aplicabilidade de todos os artigos e incisos do 
Ordenamento Jurídico, os quais conduzem, 
em tese, a sociedade a encontrar a pacificação 
social.

A mediação tem o condão de restabelecer 
nos envolvidos a autogestão de si mesmos 
diante das próprias vidas, resultando no 
autocontrole, difundindo sentimentos 
de responsabilização civil, propiciando 
a reinserção daqueles indivíduos que 
se encontram socioeconomicamente 
marginalizados na gestão de suas contendas. 
Sentir que ainda possui voz ativa, descobrindo 
um universo de possibilidades novas, apesar 
do conflito instalado, é, indubitavelmente, 
realizar inclusão social.

Finalmente, o fato de estar inserido em 
uma sociedade dominada pelo capital, em 
que impera a lei do mais forte, repleta de 
desigualdades que findam por impossibilitar a 
muitos o mínimo de dignidade para uma vida 
hígida, em que cada cidadão possa ter acesso 
à saúde, a uma educação de qualidade, uma 
moradia digna, um trabalho, um ofício ou uma 
profissão, que possibilite sua manutenção e de 
sua família é condição inviabilizadora para a 
obtenção da pacificação social.

Nesse sentido, a paz social não significa 
somente a ausência de crimes, de guerras, 
ou quaisquer modalidades de violências 
psicomorais. A caminhada pela pacificação 
social começa pela efetivação dos direitos 
individuais e coletivos, tão bem descritos em 

nossa Carta Magna. Não se pode, entretanto, 
serrar os olhos para a realidade estrutural 
que assola pessoas famintas, tráfico e uso de 
entorpecentes, prostituição infanto juvenil, 
péssimas condições de moradias, ausência 
de trabalhos dignos, baixos índices de 
desenvolvimento humano, má qualidade dos 
serviços de saúde e educação, como bem se 
manifesta  Sales (SALES,2003, p.129).

Ao descrever na Constituição Federal de 
1988 que se constituía em um objetivo o 
estabelecimento de uma sociedade livre, 
justa e fraterna, o legislador originário fez 
crer que todas as ações públicas devem 
ser pautadas por iniciativas que conduzam 
à pacificação social. Esta será alcançada 
quando efetivamente ocorrer uma valorização 
do homem, proporcionando-lhe condições, 
maneiras e modos, para o exercício do diálogo, 
com o fim de transformar a si próprio e ao 
meio no qual está inserto, incutindo-lhe os 
sentimentos de responsabilidade e de inclusão 
social. Com propriedade leciona Sales (2010, 
p. 9-10):

Ensina-se a paz quando se resolve e se previne 
a má administração dos conflitos, quando 
se busca o diálogo, quando se possibilita a 
discussão sobre direitos e deveres e sobre a 
responsabilidade social, quando se substitui a 
competição pela cooperação – o perde ganha 
pelo ganha ganha (SALES, 2010, p.9-10). 

Levando-se em consideração que a mediação 
de conflitos é um procedimento que propicia 
um diálogo, uma cooperação mútua, e o 
respeito entre os envolvidos, não se pode 
olvidar que ela se configura como instrumento 
de paz social, tendo em vista que há o 
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estabelecimento de pontes comunicativas, 
que conduzem às soluções consensuais para 
os problemas expostos, fazendo com que as 
pessoas se sintam valorizadas e incluídas 
socialmente, reafirmando a capacidade de 
decisão acerca de seus destinos.

Infere-se do exposto que a paz social se 
consubstancia pelo princípio da solidariedade, 
regente das relações dos seres humanos, 
buscando-se a harmonia e a efetivação daquela 
por meio da exigibilidade e concretização dos 
direitos fundamentais individuais e coletivos, 
o que findará na diminuição das mais variadas 
formas de violência.

A mediação, portanto, objetiva a construção 
de uma base para mudanças de paradigmas, 
necessitando de uma redefinição das relações 
interpessoais e, a partir de então, tem-se o 
surgimento de uma nova sociedade mais 
consciente e equânime, capaz de estabelecer 
um misto de condições dignas e justas para 
um futuro não tão longínquo.

Ocorre que, com o passar dos anos e com a 
difusão social dos direitos individuais, percebe-
se o desenvolvimento de uma consciência de 
cidadania, em que cada componente social 
passou, ainda que de forma tímida, a exigir a 
aplicabilidade de seus direitos fundamentais 
garantidores de melhores condições humanas 
e dignificantes para o convívio social.

Constata-se então que, concomitantemente, 
desenvolveu-se na sociedade uma cultura 
da litigiosidade, na qual todo cidadão que 
sente seu direito violado, via de regra, 

vislumbra o Poder Judiciário como uma saída 
para resolução de seu conflito, provocando 
aumento na demanda não acompanhado por 
melhorias na estrutura funcional de tal Poder.

Com o escopo de enfrentar a crescente 
demanda gerada pela jurisdicionalização dos 
conflitos, ressurge a mediação como forma de 
pacificação social, por meio do procedimento 
célere, dinâmico e pouco oneroso. As partes 
envolvidas redescobrem, ao voltarem seus 
olhares para dentro de si mesmos, que o 
enfrentamento de problemas psicossociais 
passa por autorreflexões.

Na busca pela tão almejada justiça, o 
cidadão vislumbra na mediação a solução 
consensual para problemas os quais, por 
meio de uma terceira pessoa preparada para 
neutralizar as emoções e negociar uma saída 
para a contenda, o Poder Judiciário com sua 
coercibilidade e de forma severa, por vezes, 
perderia a sensibilidade no que concerne à 
satisfação mútua e à problemática real das 
partes que a ele se socorrem.

Ante a possibilidade de aplicação da 
mediação nos mais diversos setores sociais, 
tais como saúde, segurança pública, 
conflitos internacionais, nos mais diversos 
segmentos sociais, tais como comunidade, 
escola, família, sendo esta a base de nossa 
sociedade, e em face da lentidão do sistema 
judicial, disponível a uma pequena parcela 
populacional, pelas mais diversas razões, 
urge ao Estado, além de propiciar condições 
dignas de vida aos cidadãos, difundir e apoiar 
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a aplicabilidade de tal instituto, legalizando-o 
e viabilizando sua plena aplicabilidade, 
proporcionando, secundariamente, um eficaz 
modelo de combate à morosidade judicial

Ao assegurar que as partes tenham voz altiva e 
legitimidade no processo, preservando está o 
mediador o princípio fundamental da medição, 
que se baseia na autonomia da vontade 
das partes. Favorece o caráter voluntário 
e espontâneo ofertado aos conflitantes, os 
quais avaliam, discutem, adentram no mundo 
psicológico um do outro, em que o respeito e 
as limitações devem ser explicitadas sempre 
pelo profissional da mediação.

Na prática, entretanto, afora as questões 
processuais, existe um nítido desinteresse 
das partes, aliado ao diminuto empenho de 
alguns juízes, que, muitas vezes, se limitam a 
perguntar aos presentes se há ou não proposta 
de composição, sem nenhum esforço real para 
a solução consensual do litígio, o que acaba 
por prolongar demasiadamente um processo 
que poderia ter solução mais rápida e eficiente 
para todos.

A partir da Resolução nº 125, de 29 de 
novembro de 2010, o Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ deu um importante passo para 
estimular a Mediação e a Conciliação, vez 
que instituiu a Política Judiciária Nacional 
de tratamento aos conflitos de interesses, 
incumbindo aos órgãos judiciários o 
estabelecimento de mecanismos de soluções 
de controvérsias, em especial os chamados 
meios consensuais, como a mediação e a 

conciliação, bem como prestar atendimento e 
orientação ao cidadão.

O novo Código de Processo Civil, assim, 
recepcionando a chamada “Cultura da Paz” 
estatuída pelo CNJ, trouxe em seu texto final 
dispositivos de grande destaque para que tais 
métodos de solução de conflitos se enraízem 
na cultura jurídica nacional, também em 
consonância com a chamada “Nova Lei da 
Mediação” (Lei 13.140/15).

Dentre tais inovações, previu que o Estado 
promoverá, sempre que possível, a solução 
consensual dos conflitos e que a conciliação, 
a mediação e outros métodos de solução 
consensual de conflitos deverão ser 
estimulados por juízes, advogados, defensores 
públicos e membros do Ministério Público, 
inclusive, no curso do processo judicial; 
Ademais, dispôs que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios criarão 
câmaras de mediação e conciliação, com 
atribuições relacionadas à solução consensual 
de conflitos no âmbito administrativo, tais 
como: dirimir conflitos envolvendo órgãos e 
entidades da administração pública; avaliar a 
admissibilidade dos pedidos de resolução de 
conflitos, por meio de conciliação, no âmbito 
da administração pública; promover, quando 
couber, a celebração de termo de ajustamento 
de conduta.

Assim, a codificação processual atualmente 
em vigor houve por bem em positivar de 
forma objetiva vários regramentos relativos 
ao instituto, cabendo aos operadores do direito 
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se adaptarem aos novos tempos e participarem 
de forma efetiva na busca da pacificação 
social tão almejada, única forma de obtermos 
a melhor atuação do Poder Judiciário e a 
prestação jurisdicional mais efetiva.

Ao Estado, restará a responsabilidade de 
adotar as medidas adequadas e os aportes 
financeiros necessários para que o novo 
sistema de solução consensual de conflitos 
consiga atingir os objetivos propostos com 
a reforma legislativa, em sintonia com os 
fundamentos assegurados na Constituição 
Federal, especialmente a Dignidade da Pessoa 
Humana e o exercício da Cidadania.

CONCLUSÃO

Apesar da letargia inicial na função legislativa, 
ainda que de forma discreta, o Estado já vinha 
fomentando a utilização dos métodos não-
adversariais, como uma via alternativa para 
a construção de um novo contexto de justiça 
coexistencial ou conciliatória, a qual trata dos 
conflitos sob um novo enfoque, procurando 
preservar as relações sociais complexas, 
proporcionando a inclusão social dos 
indivíduos e contribuindo para a construção 
de uma nova sociedade cidadã.

Ante ao descompasso entre a evolução social 
e a falta de estrutura e organização do Poder 
Judiciário para atender às novas exigências da 
sociedade brasileira, fez-se necessário uma 
mudança de atitude e de mentalidade, pois se 
percebe, corriqueiramente, que somos direta 

ou indiretamente induzidos ao conflito.

Nesse contexto sociopolítico e jurídico, 
surge a institucionalização da mediação 
como forma de composição e solução das 
lides, democratizando o acesso à justiça, 
retirando indivíduos da marginalização, 
proporcionando-lhes inclusão social ao 
atribuir-lhes a responsabilidade de decidir o 
conflito em igualdade de condições.

Observa-se ainda que os meios de solução 
extrajudicial proporcionam uma pacificação 
social na medida que buscam oferecer 
formas de resoluções pacíficas e céleres de 
problemas, levando as partes envolvidas na 
contenda a racionalizarem sobre suas próprias 
atitudes, conduzindo a uma inclusão social ao 
difundir os princípios e os direitos e garantias 
fundamentais postos na Constituição da 
República Federativa do Brasil.

Constata-se que o Poder Judiciário vive 
assoberbado com demandas das mais diversas 
ordens, gerando uma crise estrutural, sendo 
esta alimentada por uma burocratização 
no acesso, via de regra, culminando com a 
lentidão dos procedimentos e o acúmulo de 
demandas. Isto posto, os métodos alternativos 
de resolução de conflitos se consolidam 
como a via alternativa para a inserção social 
daqueles que a eles se socorrem, posto que 
possuem um baixo custo de infra-estrutura 
de instalação, poucos recursos humanos, 
não demandam custas judiciais, as quais, 
por vezes, se demonstram inviabilizadoras 
do acesso à justiça, vantagens que findam 



114

por desafogar o aparato jurisdicional estatal, 
combatendo sua morosidade.

Apesar da cultura litigiosa que nos é inserida na 
formação humana, pois há, verdadeiramente, 
uma necessidade de conflitos para que a 
sociedade evolua, não nos é ensinado em 
nossos cotidiano, tampouco em bancos 
acadêmicos, a buscarmos as soluções de 
nossas contendas voltando os nossos olhares 
para si mesmos, perfazendo uma autoanálise. 
Logo, a mediação leva as partes, após reflexões 
sobre objetivos comuns, a seguirem para um 
mesmo ponto de idéias convergentes, pondo 
fim a uma possível demanda judicial, a qual 
poderia causar perdas irreparáveis para ambas 
as partes envolvidas na contenda social.

Desta feita, conclui-se, após o término da 
presente pesquisa, que a mediação se constitui 
em importante mecanismo alternativo de 
solução de controvérsias, porquanto, possui 
características próprias, informalidade, 
celeridade, baixo custo, simplicidade, que se 
mostram fomentadoras de vias alternativas 
para o acesso à justiça, promovendo a 
inclusão social e a pacificação humana. 
Assim, sua estrutura deve ser mais difundida 
e sua prática deve ser disponibilizada pelo 
aparato estatal, com vistas à construção de 
uma sociedade consciente, justa e cidadã, 
em que cada indivíduo possa ser agente 

responsável e multiplicador de uma realidade 
social humanizada.
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Acesso à justiça 
e práticas 
itinerantes 
da Defensoria 
Pública: uma 
reflexão crítica
Access to justice and 
itinerant practices of Public 
Defensory: a critical view

Beatriz Fonteles Gomes Pinheiro1

RESUMO

O acesso à justiça é tema que há décadas 
desperta o interesse e estudos de autores, em 
perspectiva de apontar as principais causas 
de dificuldade e as sugestões de soluções. 
Inicialmente, o presente trabalho aborda 
a íntima relação entre acesso à justiça e 
Defensoria Pública. Exposto o atual arcabouço 
legislativo da Defensoria Pública, passa-se 
à análise dos obstáculos ao efetivo acesso à 
justiça. Visando a superar os clássicos e novos 
problemas, entende-se que há importante 
papel das práticas de Defensorias itinerantes. 
Nesse contexto, são verificadas algumas 
experiências específicas, incluindo os 
projetos já realizados e em desenvolvimento 
no Estado do Ceará, as quais serão objetos de 
análise crítica.

Palavras-chave: Acesso à Justiça. Defensoria 
Pública. Projetos itinerantes.

ABSTRACT

Access to justice is a theme that has motivated 

1   Defensora Pública do Estado do Ceará. Graduada 
em Direito pela UFC em 2007.1. Especialista em Di-
reito e Processo do Trabalho pela UVA em 2008.2.

much interest and many studies, in the 
perspective of pointing out the main causes 
of difficulty and also the possible solutions. 
Initially, the present essay goes through the 
intimate relation between access to justice 
and Public Defensory. Afterwords, it is traced 
the legal regulation of Public Defensory, 
and then the obstacles to the effectiveness 
os access to justice are analised. In order to 
overcome the classical and the new problems, 
it is understood that itinerant practices in 
Public Defensory have a important role. In 
that context, some specific experiences are 
analised, including the ones already done 
and those still in development at the State of 
Ceará, wich will be critically analised.

Keywords: Access to Justice. Public 
Defensory. Itinerant Projects.

1. INTRODUÇÃO

O acesso à justiça é tema que 
há décadas desperta o interesse e estudos 
de autores, em perspectiva de apontar as 
principais causas de dificuldade e as sugestões 
de soluções. Trata-se de preocupação mundial 
que, no Brasil, ganha contornos próprios, 
notadamente em virtude da positivação do 
acesso à justiça como direito fundamental, 
insculpido no art. 5º, incisos XXXV e 
LXXVIII, da Constituição Federal, e seu 
contraponto residente na crise de inefetividade 
do Poder Judiciário.

Inicialmente, o presente trabalho 
aborda a íntima relação entre acesso à justiça e 
Defensoria Pública, com uma breve digressão 
histórica sobre a primeira “onda” do Processo 
Civil, as razões iniciais de implementação 
de órgãos e profissionais de assistência 
jurídica no mundo e, mais especificamente, 
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da Defensoria Pública no Brasil. Faz-se 
referência à evolução do papel defensorial na 
Constituição Federal, tanto em sua redação 
original como no texto alterado por Emendas 
Constitucionais, e na Lei Complementar n. 80 
de 1994, notadamente com o advento da Lei 
Complementar n. 132 de 2009.

Exposto o atual arcabouço 
legislativo da Defensoria Pública, passa-se 
à análise dos obstáculos ao efetivo acesso à 
justiça. São expostos os empecilhos clássicos, 
o mais notável dele os custos financeiros de 
um processo judicial, e os esforços para sua 
superação, com as previsões legislativas que 
passaram a assegurar a gratuidade judiciária. 
Há então o exame dos obstáculos que são 
mais comuns ao público-alvo da Defensoria 
Pública e o papel que se espera da Instituição 
para debelá-los.

Visando a superar os clássicos e novos 
problemas, entende-se que há importante 
papel das práticas de Defensorias móveis, 
ambulantes, itinerantes, em diversos Estados 
da Federação, com o objetivo principal de 
propiciar o acesso à justiça a cidades, distritos 
ou mesmos bairros desassistidos. Para 
tanto, são verificadas algumas experiências 
específicas, tratando da razão para a instituição 
da prática, da forma de funcionamento, dos 
benefícios trazidos para a população-alvo, 
dos aparatos e das mobilizações necessárias, 
dentre outros aspectos.

Sequencialmente, analisa-se os 
projetos já realizados e em desenvolvimento 
no Estado do Ceará, quando e como instalados 
e a abrangência e importância dos mesmos 

para a população alencarina.

Listadas as ideias variadas nessa 
temática, serão objeto de análise crítica, 
mediante a apuração dos seus diversos 
problemas e, de outro lado, dos benefícios 
trazidos para a sociedade, para o cidadão 
individual e para a Defensoria Pública 
enquanto instituição do Estado Democrático 
de Direito.

2. ACESSO À JUSTIÇA E 
DEFENSORIA PÚBLICA

A história da Defensoria Pública 
no Brasil apresenta caminho coincidente, 
em grande parte, com o desenvolvimento do 
direito fundamental ao acesso à justiça no 
âmbito nacional e internacional.

Entender o papel defensorial no 
desbravamento do acesso ao Poder Judiciário 
significa, pois, compreender a abrangência 
do referido direito e os obstáculos a serem 
transpostos para sua efetiva concretização.

Para tanto, a premissa que deve ser 
levada em consideração é a natureza de direito 
fundamental do acesso à justiça. A propósito, 
para Mauro Cappelletti e Bryant Garth  
(2002, p. 11-12), trata-se verdadeiramente 
do “mais básico dos direitos humanos”, ou 
seja, o requisito fundamental para que sejam 
garantidos, e não apenas proclamados, os 
direitos de todos os cidadãos, com especial 
enfoque para os direitos individuais e sociais2.
2   Nas exatas palavras de Cappelletti e Garth (2002, 
p. 11-12): “...o direito ao acesso efetivo tem sido pro-
gressivamente reconhecido como sendo de importân-
cia capital entre os novos direitos individuais e sociais, 
uma vez que a titularidade de direitos é destituída de 
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Historicamente, uma das soluções 
apresentadas para o problema do acesso 
à justiça foi a implementação da primeira 
“onda” renovatória do Direito Processual 
Civil, qual seja, a assistência judiciária para 
aqueles que não a podem custear. Esse foi e 
é o pontapé inicial para garantia dos direitos 
dos indivíduos, propiciando aos pobres o 
auxílio jurídico de um profissional habilitado 
para decifrar o conjunto legislativo vigente 
e aplicar as normas à realidade concreta que 
circunda o cidadão.

Eis aí o nascedouro dos mais diversos 
sistemas de assistência judiciária mundiais, tais 
como o Pro Bono, o Judicare, o Salaried Staff 
Model e o Misto ou Híbrido3. O Brasil passou 
a adotar, a partir da criação da Defensoria 
Pública, o modelo do Salaried Staff ou Sistema 
Público, que é aquele em que há uma carreira 
de agentes públicos remunerados pelo Estado 
para o exercício do mister.

A missão defensorial, no Brasil, 
passou a ter assento na Constituição 
Federal de 1988, que elencou, dentre os 
direitos fundamentais, o dos indivíduos 
que comprovarem insuficiência de recursos 
receberem do Estado a prestação de 
assistência jurídica integral e gratuita (art. 
5º, LXXIV). Ademais, o texto constitucional 
institucionalizou a Defensoria Pública em seu 

sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva 
reivindicação. O acesso à justiça pode, portanto, ser en-
carado como o requisito fundamental – o mais básico 
dos direitos humanos – de um sistema jurídico mod-
erno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas 
proclamar os direitos de todos”.
3   Para aprofundamento e melhor sintetização dos 
modelos de assistência judiciária gratuita, ver: LIMA, 
Frederico Rodrigues Viana de. Defensoria Pública. 3. 
ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 56-60.

art. 134, como essencial à função jurisdicional 
do Estado.

A Lei Complementar n. 80 de 1994, 
com as alterações empreendidas pela Lei 
Complementar n. 132 de 2009, fez constar 
que a Defensoria Pública é expressão e 
instrumento do regime democrático, com 
objetivos da primazia da dignidade da pessoa 
humana e da redução das desigualdades 
sociais, bem como da afirmação do Estado 
Democrático de Direito e da prevalência e 
efetividade dos direitos humanos (art. 3º-A, 
I, II e III).

Mais recentemente, por meio da 
promulgação da Emenda Constitucional 
n. 80 de 2014, a Defensoria passou a ser 
expressamente prevista como expressão 
e instrumento do regime democrático, 
com a incumbência de orientação jurídica, 
promoção dos direitos humanos e defesa 
integral e gratuita, em todos os graus, judicial 
e extrajudicialmente, dos direitos individuais 
e coletivos dos necessitados.

Esmiuçando as nobilíssimas 
atribuições da Defensoria Pública, o art. 4º 
da Lei Complementar n. 80 de 1994 prevê, 
dentre outras: a) a promoção da difusão e 
da conscientização dos direitos humanos, da 
cidadania e do ordenamento jurídico; b) a 
representação aos sistemas internacionais de 
proteção dos direitos humanos; c) a promoção 
da ação civil pública e de todas as espécies 
de ações capazes de propiciar a adequada 
tutela dos direitos difusos, coletivos ou 
individuais homogêneos quando o resultado 
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da demanda puder beneficiar grupo de 
pessoas hipossuficientes; d) a promoção da 
mais ampla defesa dos direitos fundamentais 
dos necessitados, abrangendo seus direitos 
individuais, coletivos, sociais, econômicos, 
culturais e ambientais, sendo admissíveis 
todas as espécies de ação capazes de propiciar 
sua adequada e efetiva tutela; e) o exercício da 
defesa dos interesses individuais e coletivos 
da criança e do adolescente, do idoso, da 
pessoa portadora de necessidades especiais, 
da mulher vítima de violência doméstica e 
familiar e de outros grupos sociais vulneráveis 
que mereçam proteção especial do Estado.

Legislativamente, portanto, o Brasil 
encontra-se extremamente bem servido de 
normas que asseguram a ampla promoção e 
defesa dos direitos de pessoas hipossuficientes 
e de grupos vulneráveis.

De outro passo, ainda há um deserto 
a ser percorrido para que os operadores do 
Direito, e em especial os Defensores Públicos, 
possam superar a aridez do acesso à justiça 
e, mais que isso, do acesso às reais aflições 
que são impingidas aos assistidos, as quais, 
muitas vezes, não são desvendadas em um 
atendimento realizado nas dependências da 
Instituição.

A superação dos obstáculos para 
tanto representará, sob o ponto de vista aqui 
defendido, a real vontade de Constituição, 
de modo que os preceitos constitucionais 
acima mencionados possam conformar a 
realidade política e social, como expressão da 
força normativa da Constituição apregoada 
há longo tempo por Konrad Hesse (1991, 

p. 22), para quem aquele que “se mostra 
disposto a sacrificar um interesse em favor da 
preservação de um princípio constitucional, 
fortalece o respeito à Constituição e garante 
um bem da vida indispensável à essência do 
Estado, mormente ao Estado democrático”.

3. OS OBSTÁCULOS AO 
EFETIVO ACESSO À JUSTIÇA

Os obstáculos clássicos apontados por 
Cappelletti e Garth para um direito ao acesso 
efetivo à justiça são o dispêndio de recursos 
com o pagamento das custas judiciais, as 
despesas e os esforços desproporcionais para 
as causas que envolvem somas relativamente 
pequenas (pequenas causas) e os efeitos da 
delonga para a solução judicial do conflito.

Além dos aspectos acima 
relacionados às dificuldades impostas pelo 
Poder Judiciário em si, aspectos pessoais 
das partes também servem de obstáculo, 
como o fato de uma parte ser possuidora 
de recursos financeiros consideráveis, a 
limitação de determinados indivíduos em 
sua aptidão de reconhecer a existência de um 
direito juridicamente exigível e os limitados 
conhecimentos a respeito da maneira de 
ajuizar uma demanda.

Alguns desses obstáculos foram 
quase por inteiro superados no ordenamento 
jurídico brasileiro. O mais saliente deles, sem 
dúvida, é a gratuidade judiciária, benefício 
(ou, para muitos, direito subjetivo público 
de que é titular o cidadão4)  instituído pela 
4    Nos dizeres de Francisco Cleber Alves (2006, p. 
265-266): “...parece inequívoco que é dever-função do 
Estado, inerente à sua própria existência, a garantia de 
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primeira vez pelo Código de Processo Civil 
de 1939, ao prever em seu artigo 68 que “a 
parte que não estiver em condições de pagar as 
custas do processo, sem prejuízo do sustento 
próprio ou da família, gozará do benefício de 
gratuidade”.

O direito à gratuidade teve sua 
maior expressão com a edição da Lei n. 1.060 
de 1950, considerado por muitos o mais 
importante diploma garantidor do acesso à 
justiça. Por mais de 65 anos, vigeu assegurando 
a justiça gratuita tanto em sede judicial (taxas 
judiciárias, emolumento, custas, honorários 
de perito) como extrajudicial (realização 
de exame de código genético – DNA), esta, 
porém, em menor proporção.

Mais recentemente, houve a 
consagração da gratuidade da justiça no 
Código de Processo Civil de 2015, que 
confirmou o alcance do direito e o expandiu, 
passando a prever que compreende também 
“os emolumentos devidos a notários ou 
registradores em decorrência da prática de 
registro, averbação ou qualquer outro ato 
notarial necessário à efetivação de decisão 
judicial ou à continuidade de processo judicial 
no qual o benefício tenha sido concedido”.

Do mesmo modo, a questão das 
causas de pequena monta foi em parte 
solucionada pela criação dos Juizados 

paz social, evitando-se que impere na vida em socie-
dade a ‘lei do mais forte’ que seria fonte de ignominiosa 
injustiça e resultaria em total decadência dos padrões 
civilizatórios que são aspiração comum da natureza 
humana. Esse dever-função costuma ser denominado 
de ‘função protetiva do Estado’. Por isso, tratando-se de 
dever estatal, seu adimplemento não se configura um 
mero ‘benefício’, mas um verdadeiro ‘direito subjetivo 
público’ de que é titular o cidadão”.

Especiais Cíveis, por meio da edição da Lei 
n. 9.099 de 1995. Os princípios que regem 
os Juizados, como a oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e 
celeridade, aliados a mecanismos como a 
facultatividade de assistência por advogado 
nas causas de até 20 salários mínimos, foram 
causas de expansão do acesso à justiça. Por 
outro lado, há entraves ainda significativos 
no uso dos Juizados Especiais, notadamente 
os longos lapsos temporais para o julgamento 
das causas a eles submetidas.

Aliás, o não cumprimento da duração 
razoável do processo (direito fundamental 
insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição 
Federal5) é um problema enraizado de forma 
sistemática no Poder Judiciário brasileiro, e 
um (senão o maior) dos grandes desafios da 
processualística moderna, uma das forças 
motrizes para a edição do Novo Código de 
Processo Civil, por exemplo. Pode-se dizer, 
contudo, que a lentidão processual é um 
problema de certa forma democrático, pois 
assola todos os tipos de jurisdicionados, em 
maior ou menor grau.

Existem, por outro lado, outros 
obstáculos ainda reinantes que são próprios 
dos potenciais assistidos da Defensoria 
Pública, em parte já listados acima. Vale 
destacar a percepção precisa de Aluísio Iunes 
Monti Ruggeri Ré (2014, p. 95-96):

No entanto, por mais nobre que pareça a atuação 

5  A propósito do caráter de direito fundamental 
autônomo da razoável duração do processo, Holanda 
Segundo (2014, p. 16) afirma que “o princípio da ra-
zoável duração do processo tenha um conteúdo en-
simesmado, independente do processo, qual seja, ‘a 
pacificação social por meio de uma tutela jurisdicional 
efetiva’”.
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da Defensoria Pública, segundo a arquitetuta 
teórica acima exposta, sua atuação prática é 
sobremodo complexa e exige elevado grau 
de sensibilidade, compreensão, capacidade de 
audição e criatividade. De fato, o atendimento 
diário submete o Defensor Público aos mais 
variados problemas jurídicos, cujas soluções, 
muitas vezes, não decorrem de simples 
subsunção da lei ao caso concreto, mas exige 
certo esforço hermenêutico, especialmente de 
criação, não de mera reprodução jurídica.

Aliás, o grau de complexidade das demandas 
deve-se a variados fatores, que fazem com 
que o cidadão se submeta a relações jurídicas 
classificadas como simples, moderadas, 
complexas e irreversíveis. Em geral, a 
população mais carente torna-se mais 
vulnerável às agressões de seus direitos, cujas 
soluções administrativas mostram-se cada vez 
mais distantes. A burocracia, a desinformação 
e a inexperiência são fatores que submetem o 
indivíduo a situações juridicamente delicadas e 
até de impossível solução.

(...)

Somando a todo esse preocupante quadro, 
acrescentaríamos que a falta de informação 
da população mais carente e sua relativa 
inexperiência, diante das mais complexas 
relações jurídicas que vêm se desenvolvendo 
na atualidade, acaba elevando ainda mais essa 
vulnerabilidade. Contratos de adesão, contratos 
virtuais e serviços de televendas são apenas 
alguns exemplos que representam o risco da 
atual conjuntura comercial e obrigacional, ao 
qual o modesto consumidor está submetido.

 

Além disso, há uma íntima relação 
entre a posição social ocupada pelo indivíduo 
e a proximidade da administração da Justiça. 
Embora não seja a causa isolada, o fator 
econômico é ainda determinante no acesso da 
população à Justiça, desde a compreensão dos 
seus direitos (e, nesse ponto, é fundamental o 
exercício da função defensorial de educação 
em direitos) à busca dos meios para efetivá-
los. Boaventura Sousa Santos (1996, p. 22) 

apresenta a problemática:

A distância do cidadão em relação à 
administração da Justiça é tanto maior quanto 
mais baixo é o estado social a que pertencem 
e que essa distância tem como causas 
próximas, não apenas fatores econômicos, 
mas também fatores sociais e culturais, 
ainda que uns e outros possam estar mais ou 
menos remotamente relacionados com as 
desigualdades econômicas.

Assegurar, assim, o acesso à Justiça é 
incutir nos indivíduos a consciência dos seus 
direitos e deveres, alertá-los sobre posturas 
que sequer sabem possíveis, esclarecê-los 
sobre dogmas infundados, auxiliá-los na 
adoção de comportamentos que contribuem 
para a pacificação social. É, antes de tudo, 
possibilitar a formação da cidadania de cada 
pessoa, para que possa se sentir integrada 
à sociedade, e não à margem desta, como 
sujeito de direitos.

Como bem resumiu Amélia Soares 
da Rocha (2007, p. 69), notável atuante na 
defesa e expansão da Defensoria Pública do 
Estado do Ceará, “o acesso à Justiça é uma 
premissa para a efetividade da cidadania 
e que a Defensoria Pública é o meio que o 
Estado brasileiro, através de determinação 
constitucional, escolheu para garantir o acesso 
à Justiça aos excluídos da Justiça Social”.

4. A EXPERIÊNCIA DE PROJETOS DE 
DEFENSORIA PÚBLICA ITINERANTE 
EM ESTADOS DA FEDERAÇÃO 
BRASILEIRA

Diversos Estados brasileiros têm 
investido em projetos de Defensoria Pública 
itinerante, com as mais variadas nomenclaturas 
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e diversificados focos, mas sempre com o 
escopo de levar o aparato defensorial a bairros 
ou cidades e distritos desassistidos.

Esses projetos visam a suprir de certo 
modo a distância desses locais aos grandes 
centros; a ausência de defensores públicos, 
especialmente em comarcas de interior mais 
afastadas; atender a situações específicas 
etc. A seguir, serão analisadas algumas 
experiências brasileiras.

A primeira experiência digna 
de nota – e uma das mais antigas – é a 
Defensoria Pública Itinerante a Serviço da 
Cidadania, da Defensoria Pública do Mato 
Grosso do Sul, cujo objetivo é propiciar 
um verdadeiro resgate da cidadania e da 
inclusão social, “sendo que o atendimento é 
realizado diretamente nos bairros periféricos 
dos grandes municípios, assentamentos, 
aldeias, populações ribeirinhas, distritos e 
municípios onde não há comarcas instaladas” 
(DEFENSORIA... 2016d). 

A prática está em funcionamento 
desde o mês de março de 2001, e teve como 
razão da sua criação a oportunidade de 
exercício legítimo da cidadania por pessoas 
que têm dificuldades de acesso em razão 
da posição geográfica em que habitam ou 
por dependerem de meios de transporte que 
implicariam custos adicionais ao orçamento 
familiar, desestimulando a busca e defesa dos 
direitos. Segundo dados da DPE-MS, de 2001 
a 2005, foram realizados 53.777 atendimentos 
a pessoas hipossuficientes (DEFENSORIA... 
2016d).

A prática Balcão de Direitos da 
Defensoria Pública do Pará, lançada em 26 
de agosto de 2004, também assimila a ideia de 
prestação de serviço itinerante, tendo como 
público-alvo remanescentes de quilombolas, 
municípios atendidos pelo Programa Fome 
Zero, áreas indígenas e assentamentos. O 
projeto tem como parceiros o Tribunal de 
Justiça, o Ministério Público, a Polícia Civil, 
a Associação dos Notários e Registradores, 
dentre outros (BALCÃO... 2016).

Os benefícios para o cidadão são a 
conscientização em direitos e a disposição 
de serviços básicos, como emissão de 
documentos, atendimento jurídico, 
atendimento médico etc. Observe-se que essa 
prática é mais ampla do que a anterior, pois 
agrega serviços de diversos parceiros.

Muito abrangente e atuante, até os 
dias atuais, é o Projeto Balcão de Direitos 
Itinerante, da Defensoria Pública do 
Piauí, que consiste em prática que tem por 
objeto garantir à população que reside em 
localidades de difícil acesso a orientação 
judicial e extrajudicial na garantia dos direitos 
do cidadão  (PROJETO... 2016a).

O projeto é realizado em parceria 
com a Secretaria Especial de Direitos 
Humanos – SEDH, e teve sua primeira etapa 
em 2004/2005, com atuação em 29 municípios 
do Programa Fome Zero do Governo Federal, 
que considerou os maiores indicadores 
de pobreza para elencar os municípios 
beneficiados (PROJETO... 2016a).

Os dados atuais da atuação da 
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Defensoria Pública Itinerante do Estado 
do Piauí apontam, no ano de 2015, 20.703 
procedimentos nas áreas cível, criminal e 
administrativa, consoante Relatório Anual 
da Defensoria Itinerante (DEFENSORIA... 
2016b).

Existem, outrossim, projetos 
similares criados mais recentemente e cujo 
atendimento ocorre em menor escala do que o 
das experiências acima listadas, mas que nem 
por isso são de somenos importância.

Assim, por exemplo, a Defensoria 
Pública Itinerante do Rio Grande do Norte, 
que visa a levar a instituição para os locais 
em que não está presente e, especialmente, 
para as regiões onde o Ministério Público e 
os Tribunais de Justiça também não existem. 
Foi apontado que “há algumas cidades no 
estado que não possuem sequer um advogado 
privado residente”, e que “cerca de 80% dos 
167 municípios potiguares não possuem o 
serviço de um advogado em seus limites” 
(DEFENSORIA... 2010).

De igual modo, a Defensoria 
Itinerante da Defensoria Pública de Roraima, 
cujas orientações e assistências envolvem 
todas as áreas de atuação institucional, com os 
mesmos objetivos acima listados. No ano de 
2015, realizou 843 atividades, beneficiando 
mais de 450 pessoas em 06 municípios, em 
duas etapas de atendimento (uma no primeiro 
semestre, no qual foram feitos os atendimentos 
iniciais; outra no segundo, consistente em 
retornos) (DEFENSORIA... 2016a).

Podem ser citadas ainda as 

experiências das Defensorias Públicas do 
Amazonas (Programa Defensoria Pública 
Itinerante), da Bahia (Defensoria Cidadã 
Itinerante) e de Alagoas (Defensoria Pública 
mais perto de você).

Registra-se a implantação da 
Defensoria Pública da União Itinerante, em 
funcionamento desde 2004, que consiste no 
deslocamento do Defensor Público da União 
e estrutura de apoio para localidades distantes 
das sedes da instituição, a fim de divulgar a 
existência da DPU, divulgar o ordenamento 
jurídico, prestar orientação jurídica integral, 
gratuita e de qualidade e promover as medidas, 
judiciais e extrajudiciais, necessárias para 
garantir os direitos dos cidadãos da localidade 
(DPU... 2016).

A preocupação da DPU é o fato de 
que a instituição e suas atribuições são ainda 
pouco conhecidas da grande maioria da 
população brasileira, além de a sua estrutura 
ser muito inferior à necessária para atender a 
demanda real, em um país no qual, segundo o 
IBGE, mais de 70 milhões de pessoas vivem 
abaixo da linha da pobreza.

Outro importante dado levantado 
pela DPU é o fato de que “nos pequenos 
municípios e povoados a situação de 
vulnerabilidade social tende a ampliar-se, 
especialmente em razão do menor grau de 
informação e diminuta presença do Estado 
e consequentemente dos serviços públicos 
importantes para a população” (DPU... 2016).

Os serviços mais frequentes 
abrangidos por essa atuação são a saúde, 
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o fornecimento de medicamentos por via 
judicial, educação em direitos, benefícios 
previdenciários e assistenciais (DPU... 2016).

Por fim, uma prática recente e um 
pouco diferente das listadas acima é a ideia da 
Caravana de Direitos, da Defensoria Pública 
do Estado do Rio de Janeiro, que surgiu da 
proposta de ir ao encontro de potenciais 
assistidos no lugar de se aguardar a procura 
por atendimento. O embrião do projeto 
foi a incursão da Defensoria Pública no 
Complexo do Alemão, através de seu Núcleo 
de Direitos Humanos, em razão de ações 
violentas ocorridas naquela comunidade, 
que culminaram com óbito de moradores, 
fato que gerou ampla repercussão nacional e 
internacional (XII... 2016).

Constatado o quadro de violência e 
de abandono daquela região carente do Rio 
de Janeiro, a Defensoria realizou visitas ao 
local para levantamento da situação, bem 
como audiências públicas e reuniões com 
moradores e líderes comunitários. Numa 
atuação combinada entre diversos núcleos 
da instituição (como os núcleos de Direitos 
Humanos, Consumidor, Infância e Juventude, 
Mulher, Mediação, Atendimento ao 
Sistema Penitenciário), foram mapeados os 
problemas existentes e propostas as ações – 
prioritariamente extrajudiciais – específicas 
para a solução dos problemas verificados 
(XII... 2016).

Os serviços da Caravana em 
determinada comunidade são finalizados 
com a apresentação, por todos os Núcleos 

envolvidos, dos resultados obtidos e do 
planejamento de ações e/ou atividades 
que entenderem necessárias a partir do 
levantamento feito nas reuniões anteriores 
(XII... 2016).

5. A EXPERIÊNCIA NA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ

Atualmente, a Defensoria Pública do 
Ceará não possui em funcionamento projeto 
de Defensoria Pública itinerante, mas já 
houve experiências exitosas e merecedoras de 
registro nesta análise.

Por anos, funcionou o projeto 
Defensoria Móvel: a presença descentralizada 
do acesso à Justiça, iniciada em 2003, através 
de unidade móvel e Defensor Público com 
atuação exclusiva. O atendimento dava-se 
de forma ordinária em um turno mediante 
agendamento mensal – como regra, buscava-
se atender uma comunidade por semana 
–, e extraordinariamente, de acordo com 
demandas que surgissem, de forma espontânea 
ou provocada.

No ano de 2009, iniciou-se uma 
parceria com emissora de televisão, que 
cobria o atendimento móvel uma vez por 
semana, no propósito de divulgar o serviço e 
capacitar a comunidade com a educação sobre 
seus direitos.

A grande inovação da prática foi 
a criação de uma Defensoria móvel de 
atendimento, através de uma política de 
aproximação da Defensoria Pública com a 
comunidade carente, permitindo o contato 
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institucional com locais desasssistidos, 
através de diálogo franco e continuado com 
as lideranças comunitárias.

A atuação móvel permitia uma 
relação íntima com associações comunitárias, 
conselhos tutelares, CRAS e CAPS, 
responsáveis por entrar em contato com o 
Núcleo Central de Atendimento da Defensoria 
Pública e solicitar o atendimento. Dessa 
forma, a Defensoria conseguia identificar 
as principais demandas da comunidade 
e propiciar atuação juntamente com as 
lideranças comunitárias no sentido de minorar 
as dificuldades encontradas.

Além dos atendimentos ordinários, 
a Defensoria Móvel possuía atuação 
significativa em campanhas extraordinárias, 
como em defesa da criança, do idoso, etc., 
tanto em relação à abordagem judicial como, 
principalmente, a aproximação extrajudicial 
dos conflitos.

Igualmente proveitoso foi o 
Projeto Defensor nos Distritos, instalado no 
município de Santa Quitéria/CE, que levou 
atendimento e orientação jurídica à população 
dos distritos uma vez por mês, com toda a 
estrutura da Defensoria Pública levada às 
localidades, com a presença do Conselho 
Tutelar e de algumas organizações não 
governamentais. A prática envolvia, além dos 
atendimentos individualizados, uma palestra 
para a comunidade local, com a paulatina 
conscientização em direitos. (PROJETO... 
2016b).

6. OS ASPECTOS NEGATIVOS 
E POSITIVOS DOS PROJETOS 
ITINERANTES DE DEFENSORIA 
PÚBLICA

A atuação ambulante da Defensoria 
Pública envolve uma experiência de muitos 
desafios e dificuldades, alguns gerais e outros 
relacionados às peculiaridades de cada local.

Um óbice comum a se transpor é o 
número insuficiente de Defensores Públicos 
para integrarem o projeto, e que é, por 
outro lado, uma das razões para a criação de 
práticas móveis. As carreiras defensoriais, 
em sua maioria recentes, ainda enfrentam 
um processo de solidificação e ampliação, 
carecendo de órgãos de execução em número 
compatível com a demanda e enfrentando a 
inexistência, muitas vezes, de quadro próprio 
de servidores para o exercício de atividades 
de apoio.

Outra dificuldade constante, que 
configura motivo de criação de muitas 
defensorias itinerantes, é o desconhecimento 
das comunidades sobre os seus direitos, 
acerca da existência da Defensoria Pública e 
das possibilidades de prestação do serviço.

Também emergem como obstáculos 
a dificuldade de mobilização de certas 
comunidades, em razão dos incipientes meios 
de comunicação existentes, assim como 
a complicação de efetivação de parcerias 
com autoridades e serviços locais, a fim 
de obter salas para atendimento ao público 
com a devida estrutura, acesso à internet, 
divulgação da presença da Defensoria 
Pública, fornecimento de transporte gratuito 
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para comparecimento dos assistidos etc.

De forma mais pontual, a exemplo 
da Defensoria Pública do Piauí, aponta-se o 
problema de sensibilização de outras carreiras, 
como o Ministério Público e o Poder Judiciário 
com ofício nas comarcas responsáveis pelas 
áreas de atuação do projeto, notadamente 
pela não disponibilização em atuar fora do 
seu expediente normal ou em fins de semana, 
quando da efetiva execução da prática.

Problemas operacionais e geográficos 
também são frequentes, em maior ou menor 
escala. A difícil arregimentação da estrutura 
de apoio mínima para a execução do projeto, 
como a existência de veículo adequado para o 
transporte, computadores, acesso à internet. O 
relevo acidentado ou o espinhoso acesso para 
determinadas localidades também estorvam 
as intenções defensoriais. Em Estados como 
o Mato Grosso, o Pará e o Amazonas, a 
título exemplificativo, pode-se encontrar 
comunidades ribeirinhas cujo acesso só é 
possível por barco ou avião.

Outro empecilho para a consecução 
das práticas aqui analisadas é o grande índice 
de violência de alguns locais, oferecendo 
risco à segurança do membro da instituição, 
seja pela inexistência de aparato de defesa, 
seja por este não ser compatível com o 
atendimento prestado (pois poderia gerar 
baixa adesão para atendimento, por receio da 
população).

Em entrevista com a Defensora 
Pública do Estado do Ceará Raquel 
Filgueiras Mascarenhas, que por anos teve 

atuação exclusiva na Defensoria Móvel, esta 
narrou algumas dificuldades relacionadas à 
segurança em bairros periféricos da grande 
Fortaleza. Em determinado bairro, recebeu o 
aviso de que seu atendimento estava liberado 
pelo “dono da boca de fumo”, ao passo que, 
em outra comunidade, recebeu ordem de 
ir embora enviada por traficante local. Em 
bairros como o João XXIII ou nas divisas com 
os Municípios de Caucaia e Maracanaú, era 
grande o risco de troca de tiros, dentre outros 
episódios similares.

Além dos obstáculos acima, há outro 
muito pouco abordado por Defensores Públicos 
e juristas. As Defensorias Públicas itinerantes 
ou móveis atendem a determinadas demandas 
latentes da população carente, é bem verdade, 
mas não contam com enraizamento suficiente 
nos bairros, nas comunidades e localidades 
para identificar os verdadeiros problemas 
sistêmicos ali presentes. Já prevendo esse 
problema, Cappelletti e Garth (2002, p. 40-
41) enalteceram as vantagens na experiência 
de acesso à justiça por meio de pequenos 
escritórios localizados nas comunidades 
pobres, no sistema do advogado remunerado 
pelos cofres públicos:

O modelo de assistência judiciária com 
advogados remunerados pelos cofres públicos 
tem um objetivo diverso do sistema judicare, o 
que reflete sua origem moderna no Programa 
de Serviços Jurídicos do Office of Economy 
Opportunity, de 1965 – a vanguarda de uma 
‘guerra contra a pobreza’. Os serviços jurídicos 
deveriam ser prestados por ‘escritórios de 
vizinhança’, atendidos por advogados pagos 
pelo governo e encarregados de promover os 
interesses dos pobres, enquanto classe.

(...)
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Contrariamente aos sistemas judicare 
existentes, no entanto, esse sistema tende a 
ser caracterizado por grandes esforços no 
sentido de fazer as pessoas pobres conscientes 
de seus novos direitos e desejosas de utilizar 
advogados para ajudar a obtê-los. Ademais os 
escritórios eram pequenos e localizados nas 
comunidades pobres, de modo a facilitar o 
contato e minimizar as barreiras de classe. Os 
advogados deveriam ser instruídos diretamente 
no conhecimento dessas barreiras, de modo a 
enfrentá-las com maior eficiência.

(...)

Na verdade, os advogados frequentemente 
auxiliavam os pobres a reivindicar seus 
direitos, de maneira mais eficiente, tanto dentro 
como fora dos tribunais.

(...)

Em suma, além de apenas encaminhar as 
demandas individuais dos pobres que são 
trazidas aos advogados, tal como no sistema 
judicare, esse modelo norte-americano: 1) 
vai em direção aos pobres para auxiliá-los a 
reivindicar seus direitos e 2) cria uma categoria 
de advogados eficientes para atuar pelos 
pobres, enquanto classe.

Superada a análise dos pontos 
negativos, há diversos pontos positivos 
nos projetos ora perscrutados. O primeiro 
e possivelmente mais importante deles é a 
aproximação da Defensoria Pública com 
aqueles que sequer possuem conscientização 
mínima da sua posição de cidadão, de modo 
a explicar os direitos básicos de cada um e o 
papel da instituição para defendê-los.

Como destacado pela Defensora 
Pública do Estado do Ceará Raquel Filgueiras 
Mascarenhas (em entrevista pessoal), o 
fato de se ir ao encontro dessas sociedades 
marginalizadas gera um resgate de crença 
no Estado e principalmente nos próprios 
assistidos, muitos dos quais não reconhecem 
em si um sujeito de direitos.

Aliás, muitos desses cidadãos, antes 
da presença defensorial, sequer poderiam ter 
essa qualidade, por lhes faltar o mais básico 
dos direitos, como o de identificação. Uma 
frequente nos atendimentos ambulantes, é 
propiciar aos assistidos documentos como 
registro de nascimento e cédula de identidade. 
Há, por exemplo, notícia de salas de aulas 
inteiras cujas crianças não possuíam registro 
de nascimento, o que causava diversos 
transtornos para matrícula, obtenção de 
certificados etc. 

Variadas causas e pendências 
familiares são costumeiramente solucionadas 
nas visitas dos órgãos de execução (divórcios, 
partilhas, pensões alimentícias etc).

Nesse contexto, mesmo os mais 
básicos dos atendimentos geram efeitos 
benéficos significativos voltados à orientação 
dos direitos e à conscientização dos meios 
pelos quais os assistidos podem efetivá-los.

Outrossim, a resolução desses 
problemas mais manifestos já permite a 
alteração do perfil de litigiosidade local, 
acalmando os ânimos, esclarecendo opções e 
desmitificando supostos direitos.

No projeto Defensoria Móvel: a 
presença descentralizada do acesso à Justiça, 
mais importante dos que os benefícios 
objetivos, registrados em números de 
atendimentos, de acordos extrajudiciais, de 
orientações jurídicas e de ações propostas, 
foram listados os benefícios subjetivos 
(DEFENSORIA... 2016):

1. a comunidade se sente prestigiada ao se 
ver contemplada com a presença positiva 
do Estado na comunidade, prestando-
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lhe um serviço do Sistema de Justiça que 
compreende capacitação, atenção, orientação, 
encaminhamento, análise de documentação e, 
por fim e se necessário, ajuizamento da ação. 
2. a presença da defensoria móvel no seio da 
comunidade tem significado não só individual 
para aquelas pessoas que foram atendidas, mas 
repercute na paz social da comunidade local, 
haja vista que esta passa a ver a Defensoria 
Pública como a presença do próprio Estado 
de uma forma pacificadora na comunidade. 3. 
proporciona através da mediação a resolução de 
conflitos locais o que torna a convivência entre 
os moradores da comunidade menos litigiosa. 
Problemas que não são abordados no seu início 
e no local do conflito, onde o membro da 
Defensoria pode analisar in loco as condições 
do local evita a evolução da problemática para 
áreas além da esfera cível.

Além de tudo, em nível institucional, 
a realização de uma prática dessa natureza 
gera descobertas, aperfeiçoamentos e, quiçá, 
expansão, além do compartilhamento entre 
instituições, engradecendo o contexto da 
Defensoria Pública em prol de sua maior 
finalidade: a defesa do exercício dos direitos 
dos assistidos.

7. CONCLUSÃO

Em que pesem os múltiplos 
problemas que envolvem as práticas itinerantes 
de prestação da assistência jurídica integral e 
gratuita pela Defensoria Pública, constata-
se que estas ainda configuram o meio mais 
eficaz de vencer barreiras como insuficiência 
de órgãos de execução, desaparelhamento 
em localidades periféricas e nos rincões mais 
afastados do interior, ausência de consciência 
mínima da população quanto ao conhecimento 
e exercício de direitos básicos etc.

Obviamente, trata-se de uma 
solução intermediária, cujo caráter – deve-
se ter sempre em mente – é transitório, como 
se de administração da crise que ainda se 
experimenta na temática do acesso à justiça.

É apenas dessa forma que se 
consegue atualmente, ainda que sem a 
frequência e o aparato mínimos desejáveis, 
alcançar aqueles que se sentem invisíveis aos 
olhos das instituições oficiais. A Defensoria 
itinerante, mesmo com todos os pontos 
negativos, representa uma esperança para 
aqueles excluídos, marginalizados, que 
perderam a fé no Estado, que muitas vezes se 
conformam com situações extremas.

Com os olhos voltados às 
especificidades do Estado do Ceará, a 
sistematização dos projetos itinerantes é de 
extrema valia.

No que concerne à Defensoria 
Móvel, existe experiência de anos de atuação, 
possibilidade de estabelecimento de um 
cronograma de atendimento em alguns bairros e 
comunidades da grande Fortaleza, firmação de 
parcerias com os órgãos de assistência presentes 
nos locais. Por exemplo, tentativas de parcerias 
com as Secretarias Regionais responsáveis, com 
os Centros de Referência da Assistência Social 
(CRAS), Centros de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS) e com os Centros 
de Referência Especializado em Situação de 
Rua (Centro POP), a fim de que profissionais 
habilitados nessas áreas possam acompanhar 
os atendimentos, conferindo a necessária veia 
multidisciplinar.
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Mesmo que não seja possível 
o retorno ao atendimento diário com a 
viatura móvel, com Defensores Públicos 
ali lotados exclusivamente, a programação 
de atendimento semanal já traria parte 
dos benefícios listados no tópico anterior, 
o que é importante até para a divulgação 
da Defensoria Pública e para a educação 
básica em direitos, o que facilitaria a futura 
busca pelos órgãos de atuação dispostos na 
Capital (em especial, o Núcleo Central de 
Atendimento e os Núcleos descentralizados).

Outrossim, entende-se de especial 
importância a instalação de uma Defensoria 
itinerante em direção ao interior do Estado, 
em razão do quadro de inexistência da 
presença defensorial na grande maioria 
dos Municípios alencarinos e das notícias 
de graves violações de direitos humanos 
em determinadas localidades. Infelizmente, 
tem-se consciência de que a realidade não 
permite ainda que haja Defensores Públicos 
em todos os Municípios, que possam verificar 
as agruras e dificuldades enfrentadas pela 
população local.

Nada obstante, o uso itinerante em 
determinadas peculiaridades cearenses faz-
se necessário. Pode-se citar dois exemplos de 
grande magnitude. 

O primeiro, para os casos de 
fiscalização de pessoas submetidas a trabalho 
análogo à condição de escravo. O Ceará é um 
dos Estados em que essa condição é bastante 
comum em cidades menores. No início do 
ano de 2016, foram diversas as notícias 

informando que é um dos Estados com maior 
número de pessoas resgatadas em trabalho 
escravo (CEARÁ... 2016). A despeito de já 
existir um Grupo de Fiscalização Móvel de 
Combate ao Trabalho Escravo, este não conta 
com a participação da Defensoria Pública do 
Estado do Ceará.

Em segundo lugar, tratando-se de 
um Estado coberto por áridos sertões, são 
rotineiros os anos de seca em regiões do Ceará. 
Os direitos humanos e fundamentais dos 
indivíduos sujeitos às intempéries castigantes 
ficam prejudicados, como a alimentação e a 
educação.

Por fim, as práticas de defensoria 
móvel denotam a importância de se abandonar 
a tradicional postura passiva dos órgãos de 
atuação, de espancar a sensação de abandono 
pelo Poder Estatal e renovar a autoestima da 
população e a satisfação da certeza de que 
seus problemas serão ouvidos e considerados.
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